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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

  الملك: سياسة األردن ارتكزت منذ بداية األزمة على 
قاعدة»اإلنسان أغلى ما نملك« 

  الملك: يجب التوازن بين محاربة “كورونا” وبين تطوير 
وحماية االقتصاد األردني بأقصى سرعة

 الملك: أهمية تحسين الظروف المعيشية لمنتسبي القوات 
المسلحة والبنية التحتية للمعسكرات

ولة: بدء النَّظر بالقضايا األمنية   أمن الدَّ
المة العامة وسط اجراءات السَّ

 الدفاع المدني يخمد عددا من حرائق 
األعشاب واألشجار الحرجية

االنباط-عمان

ولة الَنّظر بالق�سايا  بداأت حمكمة اأمن الَدّ

انت�سار فريو�س  �سابًقا، ب�سبب  املعلقة  االأمنية 

كورونا امل�ستجد.

وق���ال���ت امل��ح��ك��م��ة يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ام�����س 

����ه����ا ا���س��ت��اأن��ف��ت ج��ل�����س��ات امل��ح��اك��م��ة  االث���ن���ن اإَنّ

الع�سكري  القا�سي  الدكتور  العقيد  برئا�سة 

جل�سات  ع��دة  وعقدت  املبي�سن،  حممد  علي 

اأق�سى  م��راع��اة  املو�سوفة يف ظل  الق�سايا  يف 

درجات ال�سالمة العامة، والتباعد االجتماعي، 

ال�سحة  وزارة  من  ال�سادرة  للتو�سيات  وفقا 

االإر�سادي  والدليل  امللكية  الطبية  واخلدمات 

ال�سادر عن املجل�س الق�سائي االأردين.

وكانت املحكمة قد ا�سدرت  قرارا باالإفراج 

عن اأكرث من 1800 موقوف منذ بداية جائحة 

اأزم����ة ك���ورون���ا، مب��ا يكفل ���س��الم��ة امل��وق��وف��ن 

ويخف�س من االكتظاظ داخل مراكز االإ�سالح 

احلكومية  االإج���راءات  مع  ويتناغم  والتاأهيل 

للتعامل مع االأزمة.

االنباط-عمان  

مديريه  با�سم  االإع��الم��ي  الناطق  ق��ال 

االأمن العام، اإن كوادر االإطفاء يف مديرية 

تعاملت مع حريق  اربد  دفاع مدين غرب 

االأع�ساب  من  �سا�سعة  م�ساحات  على  اأت��ى 

اجل��اف��ة واالأ���س��ج��ار احل��رج��ي��ة يف منطقة 

املزار تقدر بنحو 1000 دومن.

اآخر �سب مبحا�سيل  واأ�ساف اأن حريقاً 

وادي  ج��اف��ة يف منطقة  واأع�����س��اب  زراع��ي��ة 

الريان قدرت م�ساحته بنحو 80 دومنا.

واأ�سار اإىل اأن كوادر االإطفاء يف مديرية 

دف����اع م����دين امل���ف���رق ت��ع��ام��ل��ت اأي�������س���اً مع 

�سب  دومن���ا   50 ب���  م�ساحته  ق���درت  ح��ري��ق 

منطقة  يف  زيتون  واأ�سجار  جافة  باأع�ساب 

ال�������س���ع���ي���دي���ة، وج������رى اإخ����م����اد احل���رائ���ق 

وال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا، ومل ي��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا اأي��ة 

اإ�سابات باالأرواح.

االنباط-عمان  

بحث امن عام وزارة الداخلية الدكتور 

خالد ابو حمور لدى لقائه يف مبنى الوزارة 

ال�سناعة  وزارة  ع��ام  ام��ن  االث��ن��ن،  ام�س 

اآلية  ال�سمايل،  والتجارة والتموين يو�سف 

الدعم لفرق  ا�سكال  وكيفية تقدمي جميع 

التفتي�س امليداين امل�سكلة وفق الت�سريعات 

االدارة  وزارة  ذلك مفت�سي  النافذة مبا يف 

املعنية. والبلديات  املحلية 

وه�������دف ال����ل����ق����اء ال�������ذي ج������اء ت��ن��ف��ي��ذا 

وال�سناعة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ري  لتوجيهات 

منع  �سبل  بحث  اىل  والتموين  وال��ت��ج��ارة 

امل���واط���ن���ن ول��ل��ح��ي��ل��ول��ة دون  ا����س���ت���غ���الل 

غري  امل���واد  بيع  م��ن  ال��ت��ج��ار  بع�س  متكن 

ال�ساحلة.

التفتي�سية  الفرق  توزيع  اىل  و�سي�سار 

ب��اإ���س��راف امل��ح��اف��ظ��ن و���س��م��ان ق��ي��ام ه��ذه 

الفرق بعملها على الوجه االمثل و�سرورة 

املخالفة  للمن�ساآت  االغالق  قرارات  تنفيذ 

عناية  كل  املو�سوع  وايالء  اال�سول  ح�سب 

ومبا  احلالية  باملرحلة  وال�سيما  واهتمام 

ي��ن�����س��ج��م م���ع ف��ت��ح امل���زي���د م���ن ال��ق��ط��اع��ات 

االقت�سادية.

االنباط- اربد

ب�سمة  االأم�����رية  م�ست�سفى  م��دي��ر  دع���ا 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف ارب����د ال��دك��ت��ور حم��م��د بني 

يا�سن املواطنن اإىل عدم مراجعة عيادات 

احل���االت  اإال يف  اخل��ارج��ي��ة  االخ��ت�����س��ا���س 

ال�����س��روري��ة ال��ت��ي ت��ت��ط��ل��ب م��ت��اب��ع��ة طبية 

وعالجية.

وق����ال ب��ن��ي ي��ا���س��ن ام�����س االث���ن���ن، اإن 

ال���ع���ي���ادات ���س��ه��دت اأم�������س االأح�����د وال���ي���وم 

راجعها  اإذ  م���رر،  غ��ري  اكتظاظا  االث��ن��ن 

ميكن  معظمهم  مواطن  اآالف  اأربعة  نحو 

يف  لهم  الالزمة  ال�سحية  اخلدمة  تقدمي 

املراكز ال�سحية املنت�سرة يف مناطقهم.

جل��ات  امل�ست�سفى  اإدارة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

بناء  اإىل  اال���س��ك��ال��ي��ة،  ه��ذه  ع��ل��ى  وللتغلب 

خ��ي��م��ة ع���ل���ى امل���دخ���ل ال���غ���رب���ي ل��ل��ع��ي��ادات 

ف���رتات ل�سمان  ع��ل��ى  امل��راج��ع��ن  وادخ����ال 

ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي واحل����د من 

االك���ت���ظ���اظ وال����ت����زاح����م اأم�������ام ال���ع���ي���ادات 

املحا�سبة. و�سبابيك  وال�سيدلية 

ولفت اإىل اأن عددا كبريا من املراجعن 

ك�������ان ه����دف����ه����م احل���������س����ول ع����ل����ى اأدوي��������ة 

ل��الأم��را���س امل��زم��ن��ة، وك���ان ي��ج��ري يوميا 

عالجية  و���س��ف��ة   1200 م��ن  اأك����رث  ���س��رف 

للمر�سى  واي�����س��ال��ه��ا  امل��زم��ن��ة  ل��الأم��را���س 

يف م��ن��ازل��ه��م ق��ب��ل اأن ي��ع��اد ف��ت��ح ال��ع��ي��ادات 

من  اعتبارا  ال�سحية  وامل��راك��ز  اخلارجية 

اأم�س االأحد.

املوجودة  الكميات  اأن  يا�سن  بني  واأك��د 

بحوزة املر�سى من اأدوية االأمرا�س املزمنة 

ت��ك��ف��ي��ه��م ل�����س��ه��ر ع��ل��ى اأق����ل ت��ق��دي��ر، وه��ي 

العيادات  على  للتهافت  داعي  وال  متوفرة 

وامل���رجم���ة  ال�������س���روري���ة  احل�����االت  يف  اإال 

�سمن مواعيد م�سبقة مع اأطبائهم ملتابعة 

العامة. ال�سحية  اأو�ساعهم 

االنباط-عمان

اأك���د ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى 

ال��ق��وات  مبنت�سبي  واع���ت���زازه  ف��خ��ره  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات 

امل�سلحة االأردنية – اجلي�س العربي يف مواقعهم كافة، 

معرباً عن �سعادته بتواجده بينهم.

و���س��دد ج��الل��ت��ه، خ���الل ل��ق��ائ��ه ام�����س االث��ن��ن، ق��ادة 

كتائب االإ�سناد يف املنطقة الع�سكرية ال�سمالية بح�سور 

يو�سف  ال��رك��ن  ال��ل��واء  امل�سرتكة  االأرك����ان  هيئة  رئي�س 

يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  دور  اأهمية  على  احلنيطي،  اأحمد 

حماية حدود اململكة، والتعامل مع ال�سعوبات الناجمة 

عن التحديات االإقليمية.

واأكد جاللة امللك، خالل اللقاء الذي جرى يف كتيبة 

الدفاع اجلوي امليداين/ 51 امللكية، اأن جميع االأردنين 

يفخرون بدور القوات امل�سلحة واالأجهزة االأمنّية خالل 

اأزمة جائحة كورونا، ُم�سيداً جاللته بالتن�سيق العايل 

بن موؤ�س�سات الدولة خالل هذه الفرتة والتمتع بروح 

الفريق الواحد.

وط��م��اأن ج��الل��ة ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى اجلميع ب���اأن و�سع 

دول  م��ع  اأنف�سنا  ن��ق��ارن  حينما  بخا�سة  بخري  االأردن 

امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  جمابهة  يف  والعامل  االأقليم 

موؤكداً اأن �سيا�سة االأردن ارتكزت منذ بداية االأزمة على 

قاعدة “االإن�سان اأغلى ما منلك«.

االأم��ام  اإىل  ننظر  اأن  اأهمية  اإىل  امللك  ولفت جاللة 

يف ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة، وق���ال ج��الل��ت��ه “بال ���س��ك اأم��ام��ن��ا 

فتح  نعيد  كيف  حالياً  ن��در���س  اهلل  ���س��اء  واإن  حت��دي��ات، 

ال��ت��وازن  ال��ق��ط��اع��ات يف بلدنا م��ن ج��دي��د، وه��ن��ا يجب 

بن حماربة الفريو�س وبن تطوير وحماية االقت�ساد 

االأردين باأق�سى �سرعة«.

اإقليمياً  يتميز  االأردن  اأن  اإىل  امللك  جاللة  واأ���س��ار 

ت�سنيع  حيث  الطبي،  القطاع  منها  مهمة،  بقطاعات 

ال��زراع��ي، معرباً  وال��ق��ط��اع  الطبية،  وامل��ع��دات  االأدوي����ة 

اأق��وى من هذه  �سيخرج  االأردن  ب��اأن  جاللته عن ثقته 

االأزمة مما دخلناها.

واأكد جاللة امللك اأهمية االإ�سراع يف عملية التعايف، 

املواطنن  التزام  اإال من خالل  تتم  اأن  والتي ال ميكن 

باالإر�سادات ال�سحية والتعليمات ال�سادرة عن اجلهات 

املخت�سة، مبيناً جاللته اأن اأي �سلوك خاطئ قد يعيدنا 

خطوتن اإىل الوراء “وهذا هو التحدي«.

خالل  التوعية  حمالت  اأهمية  على  جاللته  و�سدد 

ال���ف���رتة احل���ال���ي���ة، ال���ت���ي ت��و���س��ع��ت ف��ي��ه��ا ع��م��ل��ي��ة فتح 

يف  �ست�ساهم  احلمالت  هذه  اأن  اإىل  م�سرياً  القطاعات، 

بال�سيطرة  الكفيلة  االإج���راءات  واتخاذ  احلر�س  زي��ادة 

الطماأنينة  ع��ال م��ن  ق��در  ال��وب��اء واحل��ف��اظ على  على 

للمجتمع.

اإىل  اأهمية االلتزام لئال نعود �سهوراً  وبن جاللته 

ال�سفر  نقطة  اإىل  ن��ع��ود  اأن  امل���وؤمل  م��ن  ق��ائ��اًل  ال����وراء 

و���س��ط هذه  6 �سهور  ب���داأت منذ  ال��ت��ي  االإج�����راءات  بعد 

ال�سعوبات االقت�سادية.

واأو�سح جاللة امللك اأهمية العودة التدريجية قائاًل 

“هنالك مناطق ال يوجد فيها “كورونا”، ونحن نريد 
ي�ستفيد  املناطق حتى  الو�سع يف كل  اإىل هذا  اأن ن�سل 

دول  ب��ن  االأج�����واء  فتحت  ح���ال  يف  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع 

العامل«.

امل��ل��ك ثقته ب��ق��درات ال��ق��وات امل�سلحة  واأك���د ج��الل��ة 

االأردن���ي���ة – اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي يف ح��م��اي��ة ح��دودن��ا من 

اأهمية حت�سن  ���س��رور وب��راث��ن االإره����اب، م�����س��دداً على 

والبنية  امل�سلحة،  ال��ق��وات  ملنت�سبي  املعي�سية  ال��ظ��روف 

التحتية للمع�سكرات والُثكنات الع�سكرية �سمن خطط 

مدرو�سة.

االأمنية  املوؤ�س�سات  دم��ج  ب��اإج��راءات  جاللته  واأ���س��اد 

التي ُتنّفذ بهدف تطوير القدرات.

وت����ن����اول ج���الل���ت���ه ج��م��ل��ة م����ن ال��ق�����س��اي��ا امل��ح��ل��ي��ة 

واالإقليمية، وعلى راأ�سها الق�سية الفل�سطينية وموقف 

االأردن الثابت جتاهها.

ب��دوره، اأعرب رئي�س هيئة االأرك��ان امل�سرتكة، خالل 

اللقاء، عن �سكره جلاللة امللك على توجيهاته الدائمة 

وامل�����س��ت��م��رة ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة االأردن���ي���ة ع��ل��ى خمتلف 

العمل  عليها  يرتكز  التي  الروؤية  باعتبارها  امل�ستويات، 

واخلطط امل�ستقبلية، موؤكداً على دميومة وا�ستمرارية 

الت�ساركية يف العمل مع احلكومة واالأجهزة االأمنية يف 

خمتلف الظروف.

وع���ر����س ق�����ادة ال��ك��ت��ائ��ب اأم������ام ج��الل��ت��ه اجل���وان���ب 

االإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي اأف��رزت��ه��ا جائحة ك��ورون��ا، وال��ت��ي كان 

امل�سلحة  ال��ق��وات  ب��ن  م��ا  العمل  ت�ساركية  اأب��رزه��ا  م��ن 

امل�سلحة  القوات  وق��رب  واحلكومة،  االأمنية  واالأج��ه��زة 

م���ن امل��ج��ت��م��ع ودوره�������ا االأ����س���م���ى يف ح��م��اي��ة امل���واط���ن 

الفاعلة يف احلد  �سالمته، وم�ساهمتها  واحلفاظ على 

من انت�سار الفريو�س داخل حدود اململكة.

وياأتي هذا اللقاء حر�ساً من جاللته على التوا�سل 

امل�����س��ل��ح��ة يف خمتلف  ال����ق����وات  ال����دائ����م م���ع م���رت���ب���ات 

امل�سلحة  ب��ال��ق��وات  النهو�س  على  وت��اأك��ي��داً  م��واق��ع��ه��م، 

مبختلف �سنوفها تاأهياًل وت�سليحاً وتدريباً.

 االنباط- العقبة

�ساهد اأكرث من مليون �سخ�س على 

م�ستوى العامل 6 فيديوهات ترويجية 

ع�����ن ت�����اري�����خ ك���ن���ي�������س���ة اآي�����ل�����ة وم���وق���ع 

العقبة  حمافظة  يف  االث��ري  احلميمة 

ن�سرت على �سفحة تراثنا امل�سرتك.

وج���اءت ال��ف��ي��دي��وه��ات مب��ب��ادرة من 

ينفذه  ال��ذي  امل�سرتك  تراثنا  م�سروع 

املجتمع  ل��ت��ن��م��ي��ة  ال��غ��د  ���س��ب��اب  م��رك��ز 

البحث  منظمة  م��ع  بال�سراكة  امل��دين 

ع���ن اأر���س��ي��ة م�����س��رتك��ة. وق����ال م��دي��ر 

امل�����س��روع يف ال��ع��ق��ب��ة ���س��ري��ف ال��ع��م��ري 

االإرث  على  ال�سوء  ي�سلط  امل�سروع  اإن 

ال���ث���ق���ايف وال����ت����اري����خ����ي وال����دي����ن����ي يف 

كني�سة  م�����س��ت��ه��دف��ا  ال��ع��ق��ب��ة  حم��اف��ظ��ة 

احلميمة  وم��ن��ط��ق��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  اأي��ل��ة 

تاريخي  اإرث  ملا حتمالنه من  االأثرية 

واأو���س��ح  م�سرتك.  م�سيحي  اإ���س��الم��ي 

50 متطوعا  اأك��رث م��ن  ان��ه مت ت��دري��ب 

والتقارير  الق�س�س  رواي���ة  اآل��ي��ة  اإليهما.زي��������ارات م���ي���دان���ي���ة ل��ط��ل��ب��ة امل����دار�����س عن املوقعن االأثرين، كما مت تنظيم على  واملتطوعن 

 لقاء في الداخلية لبحث كيفية تقديم الدعم لفرق التفتيش الميداني

 مدير مستشفى بسمة يدعو لعدم مراجعة العيادات إال للضرورة

الملك:االردن أقوى بعد »كورونا«

مليون مشاهدة عالميا لموقعين اثريين بالعقبة

الملك: اإلسراع في عملية التعافي تعتمد على التزام المواطنين
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مير العامل هذه االيام باأوقات ع�سيبة ويواجه ظروفاً ا�ستثنائية تكاد تكون فريدة يف 

القطاعات االجتماعية واالقت�سادية، وقد  طبيعة ما تفر�سه من حتديات على خمتلف 

كتب الكثري حول ما �ستخلفه االزمة الراهنة على االقت�ساد الكلي واملالية العامة والتجارة 

الدولية والعالقات بني الدول وحتى النظم ال�سيا�سية.  ويبدو ان حماوالت الت�سدي الثار 

هذه االزمة على م�ستوى املوؤ�س�سات االقت�سادية مل حتظ مبا ت�ستحقه من اهتمام بالرغم 

من ان خمتلف الطروحات توؤكد بان القطاع اخلا�ص ال بد ان يكون له دور ريادي يف النمو 

االقت�سادي وتوليد فر�ص العمل، و�سمن هذا االطار من املهم ان نبحث دور جمال�ص ادارة 

ال�سركات وما ميكن ان ت�ساهم به يف مواجهة الظروف الراهنة لتمكن ال�سركة من ال�سري 

قدماً نحو بر االمان و�سواًل اىل التكيف مع واقع ما بعد االزمة . منط االزمة التي منر 

بها حالياً يت�سف ببع�ص املزايا اخلا�سة ومن اأهمها انها اأزمة عاملية توؤثر على خمتلف دول 

العامل ، وهي مل تكن وليدة ظروف داخلية على م�ستوى ال�سركات او حملية على م�ستوى 

الوطن بل نتيجة لظروف �سحية مير بها العامل اأجمع، ومن غري الوا�سح حتى االن املدى 

الزمني الذي �سوف ت�ستغرقه او طبيعة االثار التي �سوف تنجم عنها، كما ان درجة تاأثريها 

تختلف بني قطاع واخر .  ففي حني انها ت�سكل فر�سة للنمو لبع�ص القطاعات مثل �سناعة 

اخ��رى مثل  الكارثة لقطاعات  الغذائية، فهي ت�سكل ما ي�سبه  وامل��واد  االدوي��ة واملطهرات 

املن�سات ال�سياحية والنقل اجلوي واملرافق الرتفيهية وغريها، اال اأنه ويف كل االحوال هناك 

ل��الدارات من مراعاتها يف خمتلف الظروف. ح��ددت الت�سريعات  جوانب م�سرتكة ال بد 

ذات العالقة دور ومهام وم�سوؤوليات جمل�ص االدارة مبا يف ذلك و�سع ال�سيا�سات واخلطط 

واالجراءات التي حتقق م�سلحة ال�سركة وحتافظ على حقوق امل�ساهمني وتخدم املجتمع 

املحلي ، واعداد ا�سرتاتيجية الدارة املخاطر ، وحتديد مهام و�سالحيات االدارة التنفيذية 

ومراجعة وتقييم ادائها.  وال �سك بان دور جمل�ص االدارة يف ال�سركة ي�سمل جوانب متعددة 

لها انعكا�سات مبا�سرة على قدرة ال�سركة على حتقيق اهدافها وتلبية احتياجاتها وطبيعة 

العالقة، وال بد ملجل�ص االدارة ان ميتلك  ال�سركاء واالط��راف ذات  عالقتها مع خمتلف 

قد يطرا من  ما  ري��ادي ميكنها من مواجهة  با�سلوب  ال�سركة  اعمال  قيادة  القدرة على 

ظروف م�ستجدة مبا يف ذلك يف اأوقات االزمات وما حتمله من عراقيل و�سعوبات، وبحيث 

تكون ال�سركة لي�ص فقط قادرة على ال�سيطرة على االزمة واخلروج منها باقل اخل�سائر 

وامنا اي�ساً ان حتول االزمة اىل فر�سة عرب التفكري االبداعي واال�ستعداد امل�سبق الذي 

يتيح و�سع اخلطط وال�سيناريوهات املختلفة للتعامل مع املخاطر املتوقعة وما قد ينتج 

اأزم��ات ، وعرب بناء هيكل تنظيمي وخطط م�ستقبلية لل�سركة تت�سف باملرونة  عنها من 

ت��واج��ه م�ساعب  �سركة  ك��ل  ب��ان  �سك  وال  واالزم����ات.  امل�ستجدات  م��ع  التعامل  تتيح  التي 

وحتديات خمتلفة يف اأوقات االأزمات وذلك تبعاً لطبيعة ن�ساطها والقطاع الذي تنتمي له 

اأن هناك  اال   ، العوامل  التناف�سية وغري ذلك من  وموقعها اجلغرايف وحجمها وقدرتها 

جوانب م�سرتكة تظهر يف ادارة االزمات مثل كيفية توزيع االدوار وامل�سوؤوليات، وحتديد 

االولويات، ومدى القدرة على حتقيق التنا�سب بني �سرورة اتخاذ قرارات �سريعة وحا�سمة 

قد ال يتوفر لها معلومات وبيانات مالئمة مع املتطلبات التظيمية والرقابية وا�ستحقاقات 

ادارة  وب��ني  االزم��ة  ادارة  بني  التكامل  على  احلفاظ  حت��دي  وكذلك  الر�سيدة،  احلوكمة 

الرقابة الداخلية لل�سركة .  لذلك فان دور جمل�ص االدارة يبدو �سرورياً وحا�سماً يف مثل 

التنفيذية لديها خطط واج��راءات  ان االدارة  التاأكد من  ال��ظ��روف، فال بد له من  ه��ذه 

وا�سحة للتعامل مع امل�ستجدات مع توفر القوى الب�سرية القادرة على تنفيذ هذه اخلطط 

والربامج، ويف مثل هذه الظروف ال بد ان يحافظ جمل�ص االدارة على عقد اجتماعاته 

ب�سكل دوري ومنتظم وفقاً ملا ت�ستدعيه امل�ستجدات، مع تعزيز وتكثيف التوا�سل مع االدارة 

التنفيذية للتمكن من متابعة التطورات اأواًل باأول وكذلك لتقييم ما تقوم به هذه االدارة 

من اأعمال وتقدمي الن�سح واالر�ساد حيثما لزم ذلك، اأ�سافة اىل متكني ادارة االزمة من 

احل�سول على امل�سادر الالزمة لها وتفوي�سها ال�سالحيات املنا�سبة مبا يف ذلك امكانية 

اال�ستعانة بخربات خارجية ومراعاة حجم االعباء املرتتبة عليها. من ال�سروري ان يقوم 

جمل�ص االدارة وب�سكل م�سبق بتوفري العوامل التي تتيح التعامل بنجاح مع االزمات مبا 

يف ذلك التاأكد من و�سع اخلطط املالئمة ومراجعتها دوري��اً  وتطوير القدرات العملية 

واالهتمام بتوفري ما ي�سبه نظام انذار مبكر لكي ال تتفاجاأ ال�سركة بتغري الظروف، اأ�سافة 

اىل فتح قنوات االت�سال بني خمتلف امل�ستويات االدارية للتمكن من التعامل مع االزمات 

اأ�سافة لتوفري  يف الوقت املنا�سب فالتوقيت كثريا ما ي�سكل الفرق بني النجاح والف�سل، 

والتاثريات  الذي تعمل فيه  والقطاع  ال�سركة  بعمل  املتعلقة  املعلومات  قاعدة �سلبة من 

املحتملة للعوامل املختلفة. من املتوقع من جمل�ص االدارة ان يحدد قنوات وا�سحة و�سل�سلة 

للح�سول على املعلومات مبا يتنا�سب مع دوره يف الت�سدى لالأزمات وامل�ساعب التي تواجه 

ال�سركة ، وان يتاأكد من توفر خطة مالئمة ت�سمن ا�ستمرارية العمل بعد االزمة ، واأن 

ي�سمن ان القرارات التي تتخذ يف مرحلة ما تتفق واالهداف طويلة املدى لل�سركة 

د. محمد أبو حمور

إدارات الشركات.... 
في مواجهة االزمات إنهاء عقود المئات من معلمي القطاع الخاص

 الصحة: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا

األردنيون في اإلمارات يتكاتفون بمواجهة تداعيات كورونا

بذريعة استمرارية التعلم عن بعد

�شلباية عمان-الأنباط-فرح 

����س���ه���دت االآون���������ة االأخ�����رية،ح�����ال�����ة غ��ري 

املعلمني  ع�سرات  عقود  اإنهاء  م�سبوقة،من 

اخلا�ص،فيما  التعليم  ق��ط��اع  يف  العاملني 

ال�����س��ك��اوى  م���ئ���ات  امل��ع��ل��م��ني  ل��ن��ق��اب��ة  وردت 

ح�����ول االأم�������ر ذات���ه،ب���اال����س���اف���ة ل��ت�����س��ج��ي��ل 

وزارة  ل�����دى  اأي�������س���ا  ال�������س���ك���اوى  ع�������س���رات 

العمل،وذلك منذ اإعالن قرار تعليق الدوام 

اآذار  يف  امل��دار���ص  داخ���ل  التقليدي  امل��در���س��ي 

فايرو�ص  ملواجهة  احرتازي  املا�سي،كاجراء 

“كورونا”امل�ستجد.
مع  اأح��ادي��ث��ه��ا  خ���الل  وم���ن  »االأنباط” 

العديد من املعلمني الذين اأكدوا على اإنهاء 

اأبلغتهم  م��ق��ن��ع،ح��ي��ث  �سبب  دون  ع��ق��وده��م 

مدار�سهم بالتخلي عن خدماتهم مع تاأكيد 

ال��ق��ادم  ال��درا���س��ي  الف�سل  اأن  ع��ل��ى  بع�سها 

يبداأ يف االول من  اأن  2021/2020،وامل���ن���وي 

الف�سل  يف  املتبعة  بالطريقة  اأيلول،�سيكون 

عن  التعلم  بطريقة  احل����ايل،اأي  ال��درا���س��ي 

بعد.

معلمو القطاع اخلا�ص ،والذين مت اإنهاء 

عن  ل�”االنباط”  م��وؤخ��را،ع��ربوا  عقودهم 

اأ�ساليب  مدار�سهم  اإت��ب��اع  م��ن  اإ�ستهجانهم 

بالتخلي  ب�”امل�ستفزة” الإبالغهم  ،و�سفوها 

بالتجديد  ال��رغ��ب��ة  وع����دم  خ��دم��ات��ه��م  ع��ن 

لهم، م�سريين اإىل ان جهودهم خالل فرتة 

احلظر وتعليق الدوام املدر�سي مل تقدر ومت 

االإ�ستهتار بها.

م�ستعار،  اإ���س��م  اح��م��د،وه��و  امل��ع��ل��م��ة،االآء 

ن�سية  ر�سالة  تلقت  اأن��ه��ا  حديثها  يف  اك��دت 

اأبلغتها  بها،حيث  تعمل  التي  امل��در���س��ة  م��ن 

مبنى  اإىل  احل�����س��ور  ب�������س���رورة  م��دي��رت��ه��ا 

اأوراق  ب��ع�����ص  اإ���س��ت��ك��م��ال  ل��غ��اي��ات  امل���در����س���ة 

تثبيتها  قبل  عالماتهم  ومراجعة  الطالب 

بال�سكل النهائي ،وتقول املعلمة اأنها تفاجاأت 

ال��ع��ام  امل��دي��ر  م��ع  يجمعها  مغلق  ب��اج��ت��م��اع 

املدر�سة  ال3،وم���دي���رة  بفروعها  للمدر�سة 

اإبالغها  ومت  املعلمة،فيما  بها  تعمل  ال��ت��ي 

بالتجديد  الرغبة  ع��دم  مع  عقدها  بانهاء 

للعام الدرا�سي اجلديد.

املعلمة ت��ق��ول :” م��ا ق��ام��ت ب��ه امل��در���س��ة 

من  ك��ان  ،لكن   %100 �سليم  ،قانونيا،يعترب 

الر�سالة  ع��رب  امل��دي��رة  تبلغني  اأن  االأج����در 

اأن��ه  �سيما  االأم���ر  وط���اأة  م��ن  بذلك،للتقليل 

ت��ق�����س��ري خ��الل  اأي  ي���ب���در م���ن ج��ه��ت��ي  مل 

بذلت  ق��د  ،وك��ن��ت  بعد”  ع��ن  فرتة”التعلم 

على  الطالب  يح�سل  لكي  جهدي  ق�سارى 

املعلومة وكانه داخل الغرفة ال�سفية.

م���ع���ل���م���ة اخ����رى،ف���������س����ل����ت ع��������دم ذك����ر 

فنياً  وتقول:”عطال  ق�ستها  ا�سمها،تروي 

اأ����س���اب ج���ه���ازي احل���ا����س���وب،وق���د ا���س��ت��دع��ى 

االمر اإبالغ مدر�ستي بذلك،لتكون االإجابة 

ال�ستكمال  اأخ��رى  معلمة  تكليف  �سيتم  اأن��ه 

ذاتها  املعلمة  ال��ع��م��ل،م��وؤك��دة  م��ن  تبقى  م��ا 

الكبرية من عملها،وبعد  الن�سبة  انهت  انها 

باحت�ساب  املعلمة  تتفاجىء  جهازها  اإ�سالح 

اإب��الغ��ه��ا ب�����س��رورة  ن�سف ال��رات��ب ل��ه��ا،م��ع 

احل�����س��ور ل��ل��م��در���س��ة ل��ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ق���رار 

العمل  العمل كونها تغيبت عن  ف�سلها من 

عملها  عن  متغيبة  تعترب  وبذلك  يوما   15

وا�ستوجب �سدور قرار ف�سلها.

عبابنة،اأكد  املعلمني،اأن�ص  نقابة  حمامي 

يف حديث خا�ص ل�”االنباط” على ان اإبالغ 

املوظف قبل �سهر من قرار جهة العمل بعدم 

قانونيا  اج����راءا  يعترب  بالتجديد  ال��رغ��ب��ة 

،وه��ذا ما ي�سمى �سهر االإن��ذار،ول��ك��ن تعترب 

تخلفت  ح��ال  يف  للقانون  خمالفة  املدر�سة 

عن اإعطاء موظفيها حقوقهم املالية .

وق����ال ع��ب��اب��ن��ة اأن ح����االت اإن���ه���اء ال��ع��ق��ود 

يف ال��ف��رتة ال��راه��ن��ة ت��ع��زى ل��الأزم��ة املالية 

اإىل  اخلا�سة،م�سريا  املدار�ص  بها  متر  التي 

نحو  االأزم���ة  ب��داي��ة  ومنذ  تلقت  النقابة  ان 

القطاع  ومعلمات  معلمي  م��ن  �سكوى   360

اخلا�ص،وذلك لغاية االأ�سبوع املا�سي.

ال��ت��ي تلقتها  ال�����س��ك��اوى  وح����ول ط��ب��ي��ع��ة 

اإج��ب��ار  يف  متثلت  اأن��ه��ا  عبابنة  النقابة،قال 

املدر�سي  املبنى  داخ��ل  العمل  على  املعلمني 

خ���الل ف���رتة احل��ظ��ر ق��ب��ل اإع�����الن احل��ظ��ر 

اآذار،يف  �سهر  روات����ب  دف���ع  ،وع����دم  ال�����س��ام��ل 

باإنهاء  تتعلق  �سكاوى  النقابة  �سجلت  حني 

احلظر،مبينا  ف���رتة  خ���الل  معلمني  ع��م��ل 

امل�ساكل  العديد من  النقابة حاولت حل  اأن 

وديا مع اإدارات املدار�ص،ويف حال مل تتو�سل 

ال��ن��ق��اب��ة ل��ت�����س��وي��ة م���ع امل��در���س��ة،وب��ح�����س��ب 

عبانبة،فقد توجهت النقابة اإىل الق�ساء.

�سفحة  الفار�ص،من�سق  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 

م��ع��ل��م��و وم��ع��ل��م��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص،ع��ل��ى 

موقع التوا�سل االجتماعي “الفي�ص بوك”، 

ب�سرورة  القطاع  معلمي  مطلب  على  اأك��د 

عقد  بتوقيع  حقهم  على  املعلمني  ح�سول 

كما  �سهور   10 ولي�ص  �سهرا   12 مدته  عمل 

ه���و م��ع��م��ول ب���ه ح��ال��ي��ا،م��ب��ي��ن��ا ان م���ن حق 

رات���ب خ���الل ف��رتة  ع��ل��ى  اأن يح�سل  امل��ع��ل��م 

العطلة ال�سيفية،اأي �سهري متوز واآب،حيث 

بعنوان  ه��ا���س��ت��اغ  ال�سفحة  م��رت��ادي  اأط��ل��ق 

#عقدي12�سهر.
ان�����س��م��ام  اإىل �����س����رورة  ال���ف���ار����ص  ودع�����ا 

املدار�ص اخلا�سة حتت مظلة وزارة الرتبية 

اأن  اإىل  ال��ق��ط��اع،م�����س��ريا  ل�سبط  والتعليم 

وجت��اوزات  تالعبات  �سهدت  املعلمني  عقود 

من قبل الكثري من املدار�ص اخلا�سة.

ويف ذات ال�سياق،ح�سلت “االنباط” على 

العمل مبا  وزارة  ���س��ادرة عن  ر�سمية  اأرق���ام 

ل��ل��وزارة حول  ال����واردة  ال�����س��ك��اوى  يتعلق يف 

رواتب �سهر اآذار وني�سان.

التي  ال�����س��ك��اوى  ع��دد  اأن  االأرق����ام  وبينت 

���س��ك��وى ،حيث   560 ب��ل��غ��ت  ل���ل���وزارة  و���س��ل��ت 

�سكوى   80(  : ال��ت��ايل  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  ق�سمت 

العمل،  وزارة  م��ن  مبا�سرة  ا�ستقطابها  مت 

ل�سوؤون  الوطنية  اللجنة  م��ن  �سكوى   86 و 

امل����������راأة،و103 ���س��ك��وى م���ن ال��ك�����س��ف االأويل 

م���ن ن��ق��اب��ة امل��ع��ل��م��ني،و63 ل��ل��ك�����س��ف ال��ث��اين 

وزارة  من  ال�سكاوى  ع��دد  النقابة،وبلغ  من 

ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 6 ���س��ك��اوى،وم��ن خ��الل 

العمل  ل����وزارة  الر�سمية  ال�سفحة  ر���س��ائ��ل 

بلغت عدد ال�سكاوى 25(.

وبح�سب الوزارة ،فقد بلغ عدد ال�سكاوى 

التي مت التعامل معها بحل اخلالف  مابني  

�سكوى   )  386  ( ال��ع��م��ل  و���س��اح��ب  ال��ع��ام��ل 

،وع����دد ال�����س��ك��اوى  ال��ت��ي  مت حت��وي��ل��ه��ا  اإىل 

املا�سي   اخلمي�ص  ي��وم  للمتابعة   املديريات 

ان��ت��ظ��ار  ق��ي��د  وه����ي   2020/5/28 ب���ت���اري���خ  

�سهر  ب��اأج��ور  تتعلق  حيث  املتخذ   االإج����راء 

ني�سان/2020 ) 174 ( �سكوى،فيما بلغ عدد 

اأم��ر  ال��ت��ي مت خمالفتها مب��وج��ب  امل��دار���ص 

الدفاع  ل�سهر اآذار  ) 25 ( مدر�سة.  

والتعليم  الرتبية  وزارة  اأرق���ام  وبح�سب 

ب��ل��غ ع����دد امل����دار�����ص اخل��ا���س��ة خ����الل ال��ع��ام 

م��در���س��ة،   )3354(  2018/2019 ال��درا���س��ي 

وو���س��ل ع���دد ال��ط��ل��ب��ة ف��ي��ه��ا اىل م��ا ي��ق��ارب 

ال����������)552530( ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة، يف امل��ق��اب��ل 

و�سل عدد مدار�ص وزارة الرتبية والتعليم 

)3865(، وباإجمايل عدد طالب ما يقارب ال� 

)1423488( طالبا.

وب��ح�����س��ب ذات االإح�������س���ائ���ي���ات ي��ب��ل��غ ع��دد 

 )42044( اخل���ا����س���ة  امل�����دار������ص  يف  امل��ع��ل��م��ني 

معلما ومعلمة، يف املقابل يعمل بها ما يقارب 

ال�)13850( من فئة االإداريني، باملقابل بلغ عدد 

املعلمني واالإداري��ني يف مدار�ص وزارة الرتبية 

والتعليم )87743( معلما، و)17643( اأداريا.

النباط-عمان  

�سبع  ت�سجيل  عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

امل�ستجّد لريتفع  اإ�سابات بفريو�ص كورونا 

العدد االإجمايل يف اململكة اإىل 746 اإ�سابة.

ال�����س��ادر عن  ال�سحفي  االي��ج��از  وا���س��ار 

ان  اإىل  ال�����س��ح��ة  ووزارة  ال������وزراء  رئ��ا���س��ة 

احلاالت توزعت بواقع 6 الأردنيني قادمي�ن 

م��ن  االإم���������ارات، و2  م���ن  م���ن اخل������ارج )3 

م�سر، و1 من تركيا( يخ�سعون للحجر يف 

من  حالة  اإىل  اإ�سافة  �سة،  املخ�سّ الفنادق 

الكوادر العاملة يف اأحد فنادق احلجر.

ام�ص،  �سفاء  13 حالة  اأي�ساً  لت  �ُسجِّ كما 

منها 12 يف م�ست�سفى االأمري حمزة، وحالة 

املوؤ�ّس�ص عبداهلل  امللك  واحدة يف م�ست�سفى 

خمربّياً،  فح�ساً   5070 واإج��راء  اجلامعي، 

التي  ال��ف��ح��و���س��ات  ع���دد  اإج��م��ايل  لي�سبح 

اأجريت حتى االآن 193060 فح�ساً.

القليلة  االأّيام  خالل  احلكومة  و�ستعلن 

املقبلة عن املنهجّية العلمّية التي تعتمدها 

مع  بالتعامل  املتعّلقة  اإج��راءات��ه��ا  الت��خ��اذ 

تت�سّمن خم�ص مراحل  كورونا،  وباء  اأزمة 

متدرِّجة لفتح القطاعات واإعادة ت�سغيلها، 

ال��وب��ائ��ّي��ة، واأهمّية  مل��وؤ���ّس��رات احل��ال��ة  وف��ق��اً 

واأولوّيتها. القطاعات 

ت���وؤك���د احل��ك��وم��ة  ال�������س���دد،  ويف ه����ذا 

ال�����س��ادرة  بالتعليمات  االل��ت��زام  ���س��رورة 

ة  املخت�سّ واجل��ه��ات  ال�����س��ّح��ة،  وزارة  ع��ن 

ل��ل��وق��اي��ة م���ن ف���ريو����ص ك���ورون���ا، يف ظ��ّل 

���ع ب���ف���ت���ح ال����ق����ط����اع����ات. وت��ه��ي��ب  ال���ت���و����سّ

م�سوؤولّياتهم  حت��ّم��ل  ���س��رورة  باجلميع 

للمحافظة على ا�ستقرار الو�سع الوبائي 

وال�������س���ي���ط���رة ع���ل���ي���ه، يف ظ����ل االن���ت�������س���ار 

امل���ت���وا����س���ل ل����وب����اء ك����ورون����ا يف امل��ن��ط��ق��ة 

والعامل.

ع���دم  اأّن  اأي�������س���اً  احل���ك���وم���ة  وت�����وؤّك�����د 

ت�سجيل  اإىل  بالنتيجة  �سيوؤّدي  االل��ت��زام 

اأعداد كبرية من االإ�سابات - ال قّدر اهلل 

نقطة  اإىل  للعودة  ت�سطر  قد  وعندها   -

البداية، وفر�ص اإجراءات م�سّددة.

النباط-عمان 

ع��رب اأردن��ي��ون مقيمون يف دول���ة االإم����ارات 

العربية املتحدة، عن اعتزازهم بخطوات االأردن 

امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  جائحة  مواجهة  يف 

واالقت�سادية  االإن�سانية واالجتماعية  واالآث��ار 

يف  اجلالية  اأب��ن��اء  اأن  موؤكدين  عنها،  النا�سئة 

االإم��ارات ج�سدوا �سورا من التالحم مل�ساعدة 

واالأ���س��ر  وال��ط��ل��ب��ة،  ال�سبل،  بهم  تقطعت  م��ن 

املتعففة، يف ظل الظروف اال�ستثنائية.

وق��ال��وا يف دول��ة االإم����ارات خ��الل ات�ساالت 

وباإ�سراف  االأردنية،  اجلالية  اأبناء  اإن  هاتفية، 

والقن�سلية  باأبوظبي  االأردن��ي��ة  ال�سفارة  م��ن 

ت��داع��وا  ال�سمالية،  واالإم������ارات  ب��دب��ي  ال��ع��ام��ة 

ومنذ اليوم االأول الإعالن اإجراءات الوقاية من 

البع�ص،  بع�سهم  على  لالطمئنان  اجلائحة، 

والتوا�سل لت�سهيل تقدمي الرعاية وامل�ساعدات 

اجتاحت  التي  الظروف  ملن يحتاجها يف هذه 

العامل.

ولفت روؤ�ساء اجلمعيات والنوادي االأردنية 

اإىل  االإم����ارات  ب��دول��ة  والثقافية  االجتماعية 

اإج�����راءات ال�����س��ف��ارة االأردن���ي���ة ب��اأب��وظ��ب��ي، عرب 

االت�����س��ال امل��ب��ا���س��ر ه��ات��ف��ي��اً بطيف وا���س��ع من 

ال�ستقبال  �ساخن  خط  وتوفري  اجلالية  اأبناء 

ا�ستف�ساراتهم ومراعاة �سوؤونهم.

اإج����راءات احلكومة االأردن��ي��ة  واأ���س��اف��وا ان 

ك��ان��ت ���س��ب��اق��ة وري����ادي����ة و���س��ري��ع��ة ووا���س��ح��ة 

ومبا�سرة يف املجابهة مع اجلائحة، اإذ جنحت 

ت��ل��ك االإج�������راءات يف حت�سني ك��ل م��ن يعي�ص 

اإليها دون متييز،  اأو ي�سل  اململكة  اأر���ص  على 

معتربين اأن حترك االأردن ال�سباق دولياً يعك�ص 

عبداهلل  امللك  جلاللة  احلكيمة  القيادة  نهج 

الثاين، وويل العهد �سمو االأمري احل�سني بن 

عبداهلل الثاين.

وع��ر���ص روؤ����س���اء ال���ن���وادي االأردن���ي���ة جملة 

دول��ة  االأم��ث��ل��ة، على م�ستوى اجلالية يف  م��ن 

االإم����������ارات، وال���ت���ي مت��ث��ل��ت ب��ت��ل��ق��ي ال�����س��ف��ارة 

والقن�سلية والنوادي واجلمعيات االجتماعية 

ا�ستغاثة من  ات�����س��االت  االأردن���ي���ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 

الطلبة  اأو  ال�����س��ب��ل،  ب��ه��م  تقطعت  م��ن  بع�ص 

وغ���ريه���م وج�����رى ال��ط��ل��ب م��ن��ه��م ال��ب��ق��اء يف 

اأماكنهم، ثم توجهت لهم امل�ساعدات من قبل 

اأع�ساء  مع  بالتن�سيق  ومتربعني  متطوعني 

وجلان اجلمعيات واالأندية االأردنية.

وقال عدد اأن الن�سبة االأكرب من م�ستخدمي، 

من�سة العودة لالأردنيني مل يواجهوا م�ساكل 

ك��ان لديهم حاالت  البع�ص ممن  تقنية، لكن 

وفاة يف االأردن، جرى التوا�سل معهم من قبل 

اخلروج  �سعوبة  واإي�ساح  وتعزيتهم  ال�سفارة، 

من العزل واحلجر ال�سحي، يف حال و�سولهم 

وتكاتفهم  اجلالية  الأب��ن��اء  وك���ان  اململكة،  اإىل 

وتعازيهم اأثراً وا�سحاً يف التخفيف عليهم.

وق��ال رئي�ص اجلمعية االأردنية يف ابوظبي 

خالل  وف���رت  اجلمعية  اإن  اأب���وه���زمي،  حممد 

م��ال��ي��ا ع��رب متربعني  امل��ا���س��ي، دع��م��ا  ال�سهر 

اأردن��ي��ة اإىل جانب متويل  اأ���س��رة  حل��وايل 100 

كلفة ال�سكن حلوايل 20 �سخ�ساً، و�سداد اأجور 

 10 7 ع��وائ��ل، وت��اأم��ني  م�ساكن مرتاكمة على 

اأ�سخا�ص مبعدات طبية لالحتياجات اخلا�سة 

اأو لالأمرا�ص املزمنة، �سملت كرا�سي متحركة 

اأب���وه���زمي ان جهود  واأ�����س����ّرة ط��ب��ي��ة.واأ���س��اف 

املتربعني لن تغطي جميع االحتياجات لكن 

اجلمعية تقوم مبنح االأولوية للحاجات االأ�سد 

اأن ف��رتة ظ��روف اجلائحة  احل��اح��اً، مو�سحا 

�سملت توزيع األفي طرد على اأ�سر متعففة منها 

500 طرد تخ�س�ست باحتياجات االأطفال.

واأو�سح اأن امل�ساعدات التي قدمها متربعون 

اأردنيون يف اأبوظبي، �سملت تاأمني تذاكر �سفر 

لثالثة عوائل و12 فرداً اآخرين، وتوفري متويل 

عالجات طبية لالأمرا�ص املزمنة حلوايل 40 

اأحد  اأنه يتم التوا�سل حاليا، مع  عائلة.وبني 

امل��ت��ربع��ني االأردن���ي���ني، م��ن اأج���ل ال��ع��م��ل على 

ت�سيري حافلة لنقل الراغبني بالعودة براً لكن 

هذا االأمر يتطلب انتظار فتح احلدود الربية 

وا�ستخراج االأوراق والتاأ�سريات الالزمة، والتي 

ت��زي��د من  م��ال��ي��ة رمب���ا  تتطلب وق��ت��ا وتكلفة 

ج��اءت  التربعات  معظم  اإن  ال��ت��ح��دي��ات.وق��ال 

م��ن رج���ال اأع��م��ال اأردن��ي��ني ���س��ددوا على عدم 

ذكر اأ�سمائهم وعدم االإعالن عنها، مو�سحاً اأن 

مبا�سر  باإ�سراف  امل�ساعدات جرى  تلك  توزيع 

وك���وادر اجلمعية  اأع�ساء  املتربعني وم��ن  من 

ل�سمان منح االأولوية للطلبات االأ�سد احلاحا 

ال��ت��ي و���س��ل��ت اإىل اجل��م��ع��ي��ة يف ظ���ل ظ���روف 

اجلائحة.

  المعلمون المفصولون: أساليب مستفزة النهاء عقودنا

 العمل تخالف 25 مدرسة خالل اذار وتتلقى مئات الشكاوى

الصحف األردنية تستأنف
 الصدور ورقيًا اليوم 

 النباط-عمان

ت�ستاأنف ال�سحف اليومية اليوم الثالثاء 

الطباعة  بعمليات  وال��ب��دء  ورق��ي��اً  ال�����س��دور 

والتوزيع بعد توقفها عن ال�سدور واالكتفاء 

امل��ا���س��ي؛  اآذار   17 م��ن��ذ  اإل��ك��رتون��ي��ة  بطبعة 

امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  النت�سار  ت��ف��ادي��اً 

ب����داأت   1921 ال���ع���ام  )ك����وف����ي����د-19(. وم��ن��ذ 

تتوقف  ومل  بالطباعة،  االأردنية  ال�سحافة 

اأزم����ة ك���ورون���ا، وذل����ك مب��وج��ب  اإال يف ظ���ل 

اإج�����راءات مواجهة  ���س��در �سمن  دف���اع  اأم���ر 

جائحة كورونا ملنع انت�سار الفريو�ص القاتل 

ال�سحف  روؤ����س���اء حت��ري��ر  االأردن،واأك��������د  يف 

مل  والطباعة  التوزيع  اإي��ق��اف  اأن  اليومية، 

مينعهم من موا�سلة العمل ومتابعة ق�سايا 

املعلومات  واإي�سال  املواطن،  وهموم  الوطن 

وعرب  االإلكرتونية  املواقع  عرب  للمواطنني 

الو�سائل التقنية املختلفة.

ال����راأي،  رئ��ي�����ص حت��ري��ر �سحيفة  وق����ال   

التوافق  مت  اإن���ه  ال�سعايدة،  راك���ان  ال��زم��ي��ل 

الثالثاء  غد  يوم  من  الن�سر  ا�ستئناف  على 

جل��م��ي��ع ال�����س��ح��ف، ومل�����دة خ��م�����س��ة اأي������ام يف 

االأ�سبوع، و�ستتوقف الطباعة والن�سر يومي 

اجل��م��ع��ة وال�����س��ب��ت، وذل���ك الأ���س��ب��اب احلظر 

اأن ال�����س��ح��ي��ف��ة ات��خ��ذت  ال�����س��ام��ل، م�����س��ي��ف��اً 

من  املطلوبة  ال��وق��ائ��ي��ة  االإج�����راءات  جميع 

وق��ال  وال��ع��ام��ل��ني.  واملطبعة  الناقلني  قبل 

الزميل  الد�ستور،  �سحيفة  حترير  رئي�ص 

كجميع  ال��د���س��ت��ور  اإن  ال��ري��االت،  م�سطفى 

توقفها  ك��ان  ال��ورق��ي��ة  ال�سحفية  الو�سائل 

وقائية  الأ���س��ب��اب  ال��دف��اع  الأوام����ر  ا�ستجابة 

ا�ستغلت  ال�سحيفة  اأن  م�سيفاً  واحرتازية، 

االأزم�������ة ل��ل��ع��م��ل ع����ن ُب���ع���د وال���ت���ح���ول اإىل 

وا���س��ت��ع��ادة  ك��ام��ل  ب�سكل  ال��رق��م��ي  ال��ف�����س��اء 

احل�����س��ور وث��ق��ة ال����راأي ال��ع��ام، وذل���ك بهمة 

ر���س��ال��ة  ن��ق��ل  �سبيل  يف  ال��د���س��ت��ور  �سحفيي 

ال���دول���ة ال�����س��ح��ي��ة االح���رتازي���ة ال��وق��ائ��ي��ة. 

�ستكون  الد�ستور  �سحيفة  ن�سخ  اأن  واأو�سح 

توخي  بعد  البيع،  نقاط  يف  متواجدة  غ��داً 

ال��وق��ائ��ي��ة واالح��رتازي��ة  جميع االإج�����راءات 

ال��ق��ارئ.  اإىل  ال��و���س��ول  اإىل  ال��ط��ب��اع��ة  م��ن 

الغد،  �سحيفة  حت��ري��ر  رئي�ص  ق��ال  ب���دوره، 

ال��زم��ي��ل م��ك��رم ال��ط��راون��ة، اإن ا���س��ت��ع��دادات 

العودة للطباعة والن�سر ت�سمل عدة مراحل 

م��ن��ه��ا ت��وف��ري و���س��ائ��ل ال�����س��الم��ة وال��وق��اي��ة 

التوزيع،  و�سيارات  املطبعة  مرافق  جلميع 

الذي  االر�سادي  الدليل  م�سامني  وتطبيق 

بنوده،  بجميع  املدنية  اخلدمة  ديوان  اأعده 

وي��ت�����س��م��ن م����راع����اة ال����ظ����روف ال�����س��ح��ي��ة 

تطبيق  وم��ع  وال��ع��ام��الت  العاملني  لبع�ص 

اأن  مو�سحاً  ُبعد،  عن  والعمل  امل��رن  العمل 

قبل  من  كانت  كما  ع��ادت  االجتماعات  اآلية 

هيئة  رئي�ص  قال  جانبه،  من  كورونا.  اأزم��ة 

االأن��ب��اط،  ل�سحيفة  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  حت��ري��ر 

ال�سحيفة  اإن  اجل��غ��ب��ري،  ح�����س��ني  ال��زم��ي��ل 

اجل�سدي  التباعد  تطبيق  برتتيب  ق��ام��ت 

بني املوظفني، وااللتزام بالدليل االإر�سادي 

املعمم من رئا�سة الوزراء للعودة اإىل العمل، 

وبكادر ال يتجاوز 50 باملئة من العدد الكلي 

ال�سحف  خ�����س��ارة  اأن  م��ب��ي��ن��اً  ل��ل��م��وظ��ف��ني، 

كبرية ب�سبب �سياع مو�سم االإعالنات الذي 

لكل عام. وقال  واآذار  �سباط  �سهر  يبداأ من 

ت��امي��ز،  رئ��ي�����ص حت��ري��ر �سحيفة اجل����وردان 

اأغ��ل��ب��ي��ة ك���ادر  اإن  ال���زم���ي���ل حم��م��د غ������زال، 

االنقطاع  عدم  رغم  العمل  عاود  ال�سحيفة 

يف الفرتة املا�سية بالعمل عن ُبعد، مبيناً اأن 

بعدد  ولكن  بالطباعة،  �ست�ستمر  ال�سحيفة 

�سفحات ورقية اأقل، مع االلتزام بالتعليمات 

االح����رتازي����ة وال���وق���ائ���ي���ة و���س��م��ن ال��دل��ي��ل 

االر���س��ادي، ويت�سمن ع��دم االخ��ت��الط، كما 

مت ت��ك��ل��ي��ف ب��ع�����ص ال��ع��ام��ل��ني ب��ال��ع��م��ل عن 

املحافظات.  يف  القاطنني  م��ن  منهم  ُب��ع��د، 

امل��ا���س��ي��ة حفزت  ال��ف��رتة  اأن  واأو����س���ح غ���زال 

الو�سائل  عرب  بالعمل  لالهتمام  العاملني 

اأ�سبح  ال�سحفية  ك���ادر  واأن  االل��ك��رتون��ي��ة، 

موؤهاًل للعمل التقني يف الفرتات القادمة.
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ِبه روؤو�صنا، وتنت�صب به قامتنا يف  للما�صي الننا جند فيه ما يجعلنا نرفع  نعود دوم��اً 

زمن عزت فيه االنت�صارات .. يف كل عام يدور الدهر دورت��ه من جديد وتعود الينا ذكرى 

ابطال  خا�صه  �صر�س  قتال  فبعد  ال��ق��د���س،  اأ���ص��وار  على  الن�صر  راي���ات  فيه  اإرت��ف��ع��ت  �صباح 

الكتيبة ال�صاد�صة بقيادة املنا�صل عبد اهلل التل وق�صف عنيف وح�صار حمكم للحي اليهودي 

عام  اأي��ار   28 يوم اجلمعة  �صباح  وعتادهم  �صالحهم  بكامل  اإ�صت�صلم مقاتلو احلي  بالقد�س 

1948 وتطهرت القد�س القدمية منهم ومل يبَق بها يهودي واحد الأول مرة منذ اأكرث من 

األف عام، احلي يقع يف و�صط املدينة القدمية وال يقطنه �صوى اليهود، تبلغ م�صاحته نحو 

ربع م�صاحة القد�س القدمية، وهو عبارة عن منازل قدمية ُبنيت قبل اأكرث من األف عام، اإال 

القليل منها بني حديثاً كامل�صت�صفى، لي�س يف احلي �صوارع بل ممرات �صيقة واأزقة ودهاليز ال 

ميكن لل�صيارات اأن متر بها وكان احلي ي�صكل اخلنجر اليهودي يف خا�صرة القد�س القدمية، 

النار وهدنة بوا�صطة  اإطالق  اإنقاذه بكل قوتهم كما حاولوا طلب وقف  وقد حاول اليهود 

الدفاعية  اخلطوط  انكم�صت  االأردن،  من  رف�صها  مت  االأم��ن  جمل�س  طريق  عن  بريطانيا 

الكبري، وتقدم مقاتلو  الكني�س  اإىل  املدافعون  العربي، فلجاأ  الهجوم  امام قوة  ال�صهيونية 

اأو  اإىل درجة انهم احكموا عليهم احل�صار ومل يبقى امامهم �صوى املوت  الكتيبة ال�صاد�صة 

ال�صاعة  الكبري حتى  الكني�س  يخلوا  باأن  التل  اهلل  عبد  القائد  وكيل  وانذرهم  اال�صت�صالم، 

الرابعة بعد الظهر، واإال هدمه على روؤو�صهم، كررت القوات االأردنية دعوة املحا�صرين اإىل 

اإخالء الكني�س بوا�صطة مكربات ال�صوت، ولكنهم رف�صوا و�صاروا يطلقون النار من داخله، 

ومع انتهاء املوعد املحدد، تقدمت قوة التدمري فن�صفته على من فيه، وا�صتمر طوال الليل 

ق�صف احلي ب�صكل متقطع، وما اأن ا�صبح ال�صباح حتى تقدم رجال دين يهوديان، رافعني 

الت�صليم بال�صروط التي  اإىل اال�صت�صالم، وخالل �صاعات متت عملية  اإ�صارة  العلم االأبي�س 

حرب،  اأ���ص��رى  واأخ��ذه��م  اليهود،  املحاربني  �صالح  باإلقاء  وتق�صي  االأردين،  القائد  و�صعها 

وال�صماح لل�صيوخ والن�صاء واالأطفال واملجروحني ب�صكل خطري اخلروج من احلي، و�صيطرة 

اأهم معركة خا�صتها  اجلي�س العربي على االأحياء اليهودية يف القد�س، كانت تلك املعركة 

اجليو�س العربية يف حرب فل�صطني عام 48 ،الأنها اأتت بن�صر تاريخي ال تنمحي اآثاره، فقد 

كانت ال�صبب يف بقاء القد�س القدمية وما جاورها من االأحياء يف يد العرب لغاية عام 1967 

اأريحا واحتالل وادي  اإىل  القد�س والنزول  اإف�صال خطة بن غوريون يف احتالل  و�صبب يف 

االأردن، وقطع ات�صال االأردن بال�صفة الغربية، ُقتل يف تلك املعركة ما يزيد على 300 مقاتل 

يهودي منهم 136 من ع�صابة االأرغون، وجرح 80 وجدهم اجلي�س العربي يف م�صت�صفى احلي 

اإ�صافة اىل  340 مقاتل  ا�صري منهم   1500 اأ�صر  اليهودي وكانت جراح ن�صفهم خطرية، مت 

اجلي�س يف  مع�صكرات  اىل  وترحيلهم  كفار ع�صيون  م�صتعمرة  اأ�صرهم من  اأخرين مت   250

اأم اجلمال باملفرق، بلغت خ�صائر اجلي�س العربي يف هذه املعركة 14 �صهيد و 10 �صهداء من 

اإال اأ�صيب باأ�صرار  25 جريحاً، ُدمر احلي اليهودي باأكمله ومل يبَق فيه مكان  املنا�صلني و 

فادحة مما جعل عودة اليهود اإليه اأمراً م�صتحيال ... لقد ادى اجلي�س العربي يف هذه احلرب 

اللوج�صتية،  وق��درات��ه  الت�صليحية  امكانياته  �صمن  به  املنوط  والقومي  الع�صكري  واجبه 

وعمل جاهداً على منع اليهود من اال�صتيالء على القد�س القدمية وان كانت النتائج العامة 

للحرب خميبة لالأمال يف جبهات اجليو�س العربية االخرى وح�صول الطامة الكربى بقيام 

دولة العدو فال يتحمل االردن وزرها، فقد كان جي�صه الوحيد الذي حقق انت�صارات على 

الع�صابات ال�صهيونية ومتكن من انقاذ ما ميكن انقاذه واحتفظ باأجزاء كبرية من االرا�صي 

الفل�صطينية، ومنع اليهود من حتقيق خطتهم باال�صتيالء على كامل االر�س الفل�صطينية 

كما كانت ايام االنتداب، لقد اعرتف العدو ان خ�صائرهم امام اجلي�س العربي كانت اكرث مما 

خ�صروه يف كافة حروبهم على اجلبهات االخرى، اأجيالنا تريد ذاكرة وطنية حتكي ق�ص�س 

البطولة والت�صحيات التي قدمها اأباوؤهم واأجدادهم يف �صبيل فل�صطني عرب الزمن، نكتب 

حتى ال نكون �صعباً بال ذاكرة وال تاريخ .

د.عصام الغزاوي

 نعود دومًا للماضي
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 اجتماع بالداخلية لمناقشة اجراءات السالمة خالل صالة الجمعة

حماد: اتخذت جميع االحتياطات الالزمة لمنع التزاحم بين المصلين

السفير الجورجي: بحث إقامة مركز ثقافي جورجي بمنطقة المغطس

االنباط-عمان

مبنى  يف  حماد  �صالمة  الداخلية  وزي��ر  عقد 

بعد مع  ع��ن  اجتماعا  االث��ن��ني،  ام�����س  ال�����وزارة، 

املرئي  االت�����ص��ال  تقنية  ع��رب  امل��ي��دان  حمافظي 

وامل�����ص��م��وع ب��ح�����ص��ور وزي����ر االوق�����اف وال�����ص��وؤون 

واملقد�صات اال�صالمية الدكتور حممد اخلاليلة، 

ملناق�صة اجراءات ال�صالمة خالل �صالة اجلمعة.

امني  اي�صا  ح�صره  ال��ذي  االجتماع  وناق�س 

حمور،  اب��و  خالد  الدكتور  الداخلية  وزارة  ع��ام 

االح��ت��ي��اط��ات االح���رتازي���ة ال��الزم��ة واج����راءات 

اتخذتها  التي  والتح�صريات  العامة  ال�صالمة 

وزارة االوقاف بالتعاون مع اجلهات واملوؤ�ص�صات 

ال��ر���ص��م��ي��ة مل��ن��ع ان��ت�����ص��ار ف��ريو���س ك���ورون���ا وذل��ك 

خالل خطبة و�صالة اجلمعة املقبلة التي �صتقام 

يف م�صاجد اململكة.

وزارة  ان  االج���ت���م���اع  ب���داي���ة  ح��م��اد يف  واك����د 

الداخلية وبالتعاون مع اجلهات االمنية اتخذت 

اخلطط  وو�صعت  ال��الزم��ة  االحتياطات  جميع 

االمنية ملنع التزاحم بني امل�صلني واحلفاظ على 

دوري��ات  وو���ص��ع  بينهم  املطلوبة  االم���ان  م�صافة 

الكبرية  امل�صاجد  امام  وخ�صو�صا  راجلة  �صرطة 

ال���ت���ي ت�����ص��ه��د ت��زاح��م��ا ل��ت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل��ي��ة دخ���ول 

امل�صلني اىل امل�صاجد وخروجهم منها.

االداري�������ني  احل����ك����ام  ان  اىل  ح���م���اد  وا�����ص����ار 

الباعة  منع  كذلك  �صيتولون  االمنية  واالجهزة 

امل��ت��ج��ول��ني م���ن ال���ت���واج���د ام�����ام امل�����ص��اج��د ملنع 

التزاحم وخمالفة كل من يحاول منهم التواجد 

ام����ام امل�����ص��اج��د وات���خ���اذ االج�������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة 

الالزمة بحقه.

وق��ال ان احلكام االداري��ني يقع على عاتقهم 

ع����بء ك��ب��ري يف ع��م��ل��ي��ة اجن����اح وت��ن��ظ��ي��م ���ص��الة 

ال�صلطة  روؤ����ص���اء  ب��اع��ت��ب��اره��م  امل��ق��ب��ل��ة  اجل��م��ع��ة 

التنفيذية يف مناطق اخت�صا�صهم، موعزا اليهم 

والتنفيذية  االمنية  للمجال�س  اجتماعات  بعقد 

وال�صحة  االوق���اف  م���دراء  ب��وج��ود  يف مناطقهم 

ل��و���ص��ع ال��ت��ع��ل��ي��م��ات امل��و���ص��وع��ة يف ه���ذا امل��ج��ال 

مو�صع التنفيذ وتطبيقها بحذافريها يف جميع 

م�صاجد اململكة.

م��ن ج��ه��ت��ه، ا���ص��اد وزي����ر االوق�����اف مب�صتوى 

ب���ني وزارة االوق�����اف وم����دراء  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون 

م��دي��ري��ات االوق�����اف يف ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق اململكة 

م��ع احل��ك��ام االداري������ني، م�����ص��ريا اىل ع��ق��د ع��دة 

للتاأكد  املا�صية  الفرتة  خالل  بينهم  اجتماعات 

م���ن اخ����ذ االح���ت���ي���اط���ات ال����الزم����ة واج�������راءات 

ال�صالمة العامة خلطبة و�صالة اجلمعة بحيث 

يتم الت�صديد على التزام امل�صلني بكل متطلبات 

راجلة  امنية  دوري���ات  وتوفري  العامة  ال�صالمة 

تطبيق  ل�صمان  امل�صاجد  ام��ام  �صرطة  و�صيارات 

التعليمات املو�صوعة بهذا اخل�صو�س.

واك�����د اخل��الي��ل��ة ����ص���رورة ارت������داء امل�����ص��ل��ني 

وع��دم  ال��ت��ب��اع��د  و���ص��م��ان  وال��ق��ف��ازات  للكمامات 

التزاحم وترك م�صافة بينهم، مو�صحا انه �صيتم 

تزويد امل�صاجد بعدد كبري من الكمامات وادوات 

ق��دوم اي �صخ�س بدون  التعقيم وذل��ك يف ح��ال 

كمامات.

ونوه اىل انه يف حال ظهور اي ا�صابة ال قدر 

اهلل بفريو�س كورونا فانه �صيتم اغالق امل�صاجد 

املوجودة يف املناطق امل�صابة وذلك بالتن�صيق مع 

التام  االلتزام  اىل  اجلميع  داعيا  االوبئة،  جلنة 

اي��ة  ن��ت��ف��ادى  ال��ع��ام��ة ح��ت��ى  ال�����ص��الم��ة  بتعليمات 

خماطر قد حت�صل يف هذا املجال.

االجتماع  خ��الل  واخل��الي��ل��ة  ح��م��اد  وا�صتمع 

اىل اي��ج��از ق��دم��ه امل��ح��اف��ظ��ون ع��ن االج�����راءات 

االح�����رتازي�����ة امل���ت���خ���ذة واخل����ط����ط امل��و���ص��وع��ة 

ل�صمان و�صول امل�صلني اىل امل�صاجد وامل�صليات 

وخروجهم منها وفقا لتعليمات حمددة ت�صمن 

تباعد امل�صلني وعدم االختالط والتزاحم بينهم 

منظم  ب�صكل  ال�صالة  واداء  للخطبة  واال�صتماع 

ومي�صر.

االنباط-عمان

ق����ال ال�����ص��ف��ري اجل���ورج���ي يف ع��م��ان زازا 

اجلانب  مع  البحث  يجري  ان��ه  كانديالكي 

االردين الإق���ام���ة م��رك��ز ث��ق��ايف ج��ورج��ي يف 

له  �صيكون  ال���ذي  االأم����ر  امل��غ��ط�����س،  منطقة 

اث����ر ك��ب��ري يف ا���ص��ت��ق��ب��ال ال�����ص��ي��اح واحل��ج��اج 

اجلورجيني اىل االردن.

وا�������ص������اف ك����ان����دي����الك����ي خ������الل ل��ق��ائ��ه 

م���ع ���ص��ح��ف��ي��ني مب��ن��ا���ص��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي 

ل��ب��الده، ان ه��ن��اك 100 ال���ف ���ص��ائ��ح وح��اج 

�صنويا وانه ميكن  القد�س  ي��زورون  جورجي 

املغط�س  خا�صة  االردن  لزيارة  ا�صتقطابهم 

امل�����ص��ي��ح��ي��ني  م����ن  ج��م��ي��ع��ه��م  وان  ���ص��ي��م��ا  ال 

دينية  وجهة  املغط�س  ويعترب  االرث��وذك�����س، 

مهمة لهم، داعيا اىل تعزيز التعاون وتبادل 

اخلربات مع االردن يف جميع املجاالت.

واعلن ال�صفري اجلورجي انه �صيتم قريبا 

ال���ب���دء ب��ت�����ص��ي��ري خ���ط ط����ريان م��ب��ا���ص��ر بني 

ا�صبوعيا.  رحلتني  بواقع  وجورجيا  االردن 

وق������ال ان�����ه ي���ج���ب ال����ب����دء ب���ت���ب���ادل ال���وف���ود 

ال�����ص��ي��اح��ي��ة وت�����ص��ج��ي��ع ال��ت��ع��اون ال�����ص��ي��اح��ي، 

ال�صيما وان البلدين من اقل الدول باإ�صابات 

كورونا، وكون ال�صياحة م�صدرا مهما للدخل 

ميتلكان  ال��ل��ذي��ن  البلدين  ك��ال  يف  ال��ق��وم��ي 

الفتا  مميزا،  ودينيا  وتاريخيا  �صياحيا  ارث��ا 

الهام الذي �صيلعبه تد�صني خط  ال��دور  اىل 

الطريان املبا�صر يف تعزيز التعاون ال�صياحي 

واالقت�صادي.

وا�صاف ان هناك عوامل م�صرتكة كثرية 

دورا  يلعبان  كالهما  ان  حيث  البلدين  بني 

حم��وري��ا يف حتقيق االم���ن واال���ص��ت��ق��رار يف 

منطقتي ال�صرق االو�صط والقوقاز وينعمان 

باالأمن واال�صتقرار رغم وجود ع�صرين باملئة 

من االرا�صي اجلورجية حمتلة والذي يعترب 

حتديا كبريا جلورجيا، م�صيدا بدور جاللة 

و�صيا�صته  وج���ه���وده  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

احلكيمة جللب اال�صتقرار للمنطقة.

التعاي�س  اىل  اجل��ورج��ي  ال�صفري  وا���ص��ار 

وجورجيا  االردن  يف  والت�صامح  االدي��ان  بني 

توجد  حيث  ب��ه  يحتذى  م��ث��اال  يعد  وال���ذي 

البلدين  الكنائ�س وامل�صاجد وغريها يف كال 

ما يدلل على احرتام االديان.

وق���ال ان���ه مت ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة م��ع دائ���رة 

االثار العامة للبدء بعمليات احلفر مبنطقة 

كني�صة  توجد  حيث  الكرك  يف  �صيحان  جبل 

ج��ورج��ي��ة م��ن��ذ ال��ق��رن احل����ادي ع�صر وك��ان 

حزيران  �صهر  يف  احلفريات  تبداأ  اأن  مقررا 

احلايل ولكن مت تاأجيلها للعام املقبل ب�صبب 

تداعيات جائحة كورونا، مو�صحا ان مطرانا 

جورجيا م�صهورا ا�صمه جربائيل جاء بذلك 

الوقت ومعه رجال دين من ال�صفة الغربية 

وخم��ط��وط��ات  م�����ص��ادر  وح�����ص��ب  االردن  اىل 

تاريخية قاموا ببناء هذه الكني�صة امل�صيحية 

كني�صة  م��ن  فرعا  كانت  التي  االرثوذك�صية 

ال�صليب اجلورجية يف القد�س.

وحول التعاون االقت�صادي قال انه ما زال 

جمال  وهناك  الطموح  من  واق��ل  متوا�صعا 

لزيادة وتطوير هذا التعاون، ال�صيما مبجال 

وغريها،  والفواكه  واخل�صار  اللحوم  جتارة 

الزراعة  انه يتم البحث مع وزارة  الفتا اىل 

امكانية  ح��ول  املخت�صة  االردن��ي��ة  واجل��ه��ات 

جورجيا  م��ن  حل��وم  ت�صدير  عملية  جتديد 

اخل��روف  وج���ودة  ان طعم  االردن حيث  اىل 

يكون  ان  وي��ج��ب  عامليا  م��ع��روف  اجل��ورج��ي 

متوفرا اي�صا يف ال�صوق االردين.

التعاون  اىل  اجل��ورج��ي  ال�صفري  ولفت 

تخ�ص�س  حيث  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  التعليمي 

�صنويتني  بعثتني  اجل��ورج��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

جورجيا،  يف  للدرا�صة  االردنيني  للطالب 

يدر�صون  جورجيني  طلبة  لوجود  ا�صافة 

اللغة العربية باالأردن.

االردنية  لل�صلطات  تقديره  عن  وع��رب 

مل���������ص����اع����دت����ه����م ع����ل����ى اإج������������الء ع����ائ����الت 

اجلورجيني يف االردن بعد انت�صار فريو�س 

كورونا، م�صيدا بالتجربة الناجحة لالأردن 

وجورجيا يف مواجهة ازمة كورونا.

امل�صتمرة  املتبادلة  ال��زي��ارات  اىل  وا�صار 

ب���ني ك���ب���ار امل�������ص���وؤول���ني يف ك���ال ال��ب��ل��دي��ن 

ودوره������ا ب��ت��ع��زي��ز ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة يف 

خمتلف املجاالت، معربا عن اطيب تهانيه 

عيد  مبنا�صبة  االردين  لل�صعب  وامنياته 

اال�صتقالل

االنباط-عمان

خ��الل  ال��ن��ي��اب��ي��ة،  فل�صطني  جل��ن��ة  بحثت 

االث��ن��ني  ام�����س  ت��ق��ن��ي��ة زووم،  ع���رب  اج��ت��م��اع 

التطورات  ال�صعود،  يحيى  النائب  برئا�صة 

واآخ�������ر امل�������ص���ت���ج���دات يف امل�����ص��ج��د االأق�������ص���ى 

املبارك.

�صارك  ال��ذي  االجتماع  يف  ال�صعود،  واأك��د 

ف��ي��ه وزي���ر االأوق�����اف وال�����ص��وؤون وامل��ق��د���ص��ات 

االإ����ص���الم���ي���ة ال����دك����ت����ور حم���م���د اخل��الي��ل��ة 

ورئ���ي�������س جم��ل�����س اأوق�������اف ال���ق���د����س ال�����ص��ي��خ 

بقيادة  االأردين  املوقف  �صلهب،  عبدالعظيم 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ال��ث��اب��ت جت��اه 

ومدينة  ع��ام،  ب�صكل  الفل�صطينية  الق�صية 

امل��ب��ارك ب�صكل  ال��ق��د���س وامل�����ص��ج��د االأق�����ص��ى 

خا�س.

النيابية”  “فل�صطني  ان  اإىل  وا�����ص����ار 

ا  ك��ث��ب، خ�صو�صً ع��ن  تتابع  ت���زال  وم��ا  ك��ان��ت 

يف ظ���ل ال���ظ���روف ال���راه���ن���ة ج�����راء ان��ت�����ص��ار 

اآخر التطورات وامل�صتجدات املتعلقة  كورونا، 

ما يح�صل  الفل�صطينية، وحتديدا  بالق�صية 

نف�صه  ال���وق���ت  يف  م�����ص��ت��ن��ك��ًرا  االأق�������ص���ى،  يف 

االع����ت����داءات االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ي��ه واع��ت��ق��ال 

حرا�صه والن�صاء واالأطفال وال�صيوخ.

اإىل دعم �صمود املقد�صيني  ال�صعود،  ودعا 

املبارك،  االأق�صى  امل�صجد  اأوق��اف  وموظفي 

وال��ت�����ص��دي ل��ل��غ��ط��ر���ص��ة االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة على 

باحات امل�صجد املبارك.

الذي  امللك  جاللة  موقف  ال�صعود  وثمن 

ن��ت��ف��اخ��ر ب��ه يف اإع���ف���اء م�����ص��ت��اأج��ري ع��ق��ارات 

 ،2020 عام  اإيجارات  من  الوقفية  القد�س 

ب�صبب كورونا، دعما ل�صمود املقد�صني.

�صباقون  دائ��ًم��ا  هم  الها�صميني  اأن  وتابع 

تالقي  حيث  الفل�صطينية،  الق�صية  لدعم 

واإقليمية  عربية  فعل  ردود  دوًم��ا  مواقفهم 

ودولية اإيجابية، الفًتا اإىل “اأن اجلميع يعلم 

الق�صية  جت��اه  امل�صرفة  الها�صميني  مواقف 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، وامل���ق���د����ص���ات االإ����ص���الم���ي���ة 

وامل�صيحية يف القد�س املحتلة.

االأم��ري  �صمو  م��وق��ف  اإىل  ال�صعود  ول��ف��ت 

امل�صت�صارين جلاللة  كبري  بن حممد،  غازي 

واملبعوث  والثقافية،  الدينية  لل�صوؤون  امللك 

ال�����ص��خ�����ص��ي جل���الل���ت���ه، يف دع����م امل��ق��د���ص��ات 

وامل��ق��د���ص��ي��ني ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن ج��الل��ة امل��ل��ك 

عبداهلل الثاين.

النيابية  فل�صطني  جلنة  يف  نحن  واأ�صاف 

اأن يكون هناك و�صع  طالبنا مراًرا ب�صرورة 

خ���ا����س مل��وظ��ف��ي اأوق�������اف ال���ق���د����س حل��م��اي��ة 

جمل�س  اأن  موؤكًدا  عنها،  والدفاع  املقد�صات 

اأن��واع  كل  لتقدمي  ت��ام  ا�صتعداد  على  النواب 

ال���دع���م ل��ل��م��راب��ط��ني يف ال���ق���د����س وجم��ل�����س 

اأوق�������اف ال���ق���د����س، م�����ص��ت��ن��ك��ًرا االع���ت���ق���االت 

واإبعادهم عن  املجل�س  اأع�صاء  والتحقيق مع 

االأق�صى. امل�صجد 

الدبلوما�صية  ب��ج��ه��ود  اخل��الي��ل��ة  واأ����ص���اد 

االأردن�����ي�����ة ال���ت���ي ي���ق���وده���ا ج���الل���ة امل���ل���ك يف 

ال�صعب  امل�صجد االأق�صى وحقوق  الدفاع عن 

الفل�صطيني.

“االأق�صى”  اإغ��الق  ق��رار  ك��ان  لقد  وتابع 

اأن  اإىل  م�����ص��رًيا  ج���دا،  م��وؤمل��ا  ك��ورون��ا  ب�صبب 

دائ��ًم��ا  امل��ق��د���ص��ات  ع��ل��ى  الها�صمية  ال��و���ص��اي��ة 

ما  يومًيا  نتابع  ال��وزارة  ونحن يف  م��وج��ودة، 

باتخاذ  واأوع��زن��ا  امل��ب��ارك،  امل�صجد  يف  يجري 

و�صحة  ل�صالمة  االحرتازية  االإج��راءات  كل 

امل�صلني يف امل�صجد.

جاللة  بقيادة  االأردن��ي��ة  باجلهود  واأ���ص��اد 

تقوم  وم��ا  املقد�صيني،  �صمود  دع��م  يف  امللك، 

ب���ه امل��م��ل��ك��ة حل��م��اي��ة امل��ق��د���ص��ات م���ن خ��الل 

الها�صمية. الو�صاية 

وق���������ال ع����ن����دم����ا ب�����������داأت االق����ت����ح����ام����ات 

االإ�صرائيلية منذ يومني كانت حتت حرا�صة 

م�����ص��ددة م���ن ق��ب��ل ال�����ص��رط��ة االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، 

و�صل  االأق�صى،  امل�صجد  اأب��واب  فتح  وعندما 

اآالف   4 لنحو  االأول  اليوم  يف  امل�صلني  ع��دد 

م�صل.

واأ�صار �صلهب اإىل اأن اأبوب امل�صجد املبارك 

اأي��ة  دون  امل�����ص��ل��ني  اأم����ام  م��ف��ت��وح��ة  جميعها 

قيود، وعملت اأوقاف القد�س بكل ما بو�صعها 

ل��ل�����ص��الم��ة ال���ع���ام���ة، م��ث��م��ًن��ا ج���ه���ود جل��ن��ة 

فل�صطني النيابية يف دعم �صمود املقد�صيني.

 فلسطين النيابية تبحث عبر تقنية زووم آخر المستجدات 
المتعلقة باألقصى

 الزراعة تسجل ساللة أغنام العواسي 
األردنية والمعز الشامي

االنباط-عمان  

�صاللتي  ت�صجيل  الزراعة على  وزارة  وافقت 

اأغ���ن���ام ال��ع��وا���ص��ي االأردن���ي���ة وامل��ع��ز ال�����ص��ام��ي يف 

اململكة، وذلك بعد م�صادقة وزير البيئة ووزير 

ال����زراع����ة امل��ك��ل��ف ال���دك���ت���ور ���ص��ال��ح اخل��راب�����ص��ة 

ال���رثوة  ���ص��الل��ة  ت��و���ص��ي��ات جل��ن��ة ت�صجيل  ع��ل��ى 

حمليتني  ك�صاللتني  باعتمادهما  احل��ي��وان��ي��ة 

اأردنّيتني.

بهدف  ال��وزي��ر  �صكلها  التي  اللجنة  و�صمت 

ت�����ص��ج��ي��ل ���ص��الل��ت��ي االأغ���ن���ام ال��ع��وا���ص��ي وامل��اع��ز 

لت�صجيل  وم��ع��اي��ري  اأ���ص�����س  وو����ص���ع  ال�����ص��ام��ي، 

���ص��الالت ال����رثوة احل��ي��وان��ي��ة ع��ل��ى غ���رار جل��ان 

ال��وزارات  النباتية، عددا من  االأ�صناف  ت�صجيل 

االأردن��ي��ة  واجلامعات  العالقة  ذات  واملوؤ�ص�صات 

وامل��راك��ز البحثية وع���ددا م��ن اخل���رباء يف هذا 

املجال.

العملية  ه���ذه  اأه��م��ي��ة  ان  اخل��راب�����ص��ة  وب���ني 

واملحافظة  املحلية  ال�صالالت  توثيق  يف  تكمن 

اأن هذه  باململكة، مو�صحا  الوراثية  امل��وارد  على 

هي اخلطوة االأوىل التي ت�صبق ت�صجيل املوؤ�صر 

وحليب  للحوم  التجارية  وال��ع��الم��ة  اجل��غ��رايف 

باملنفعة  �صتعود  والتي  االأردنية،  العوا�صي  اأغنام 

االق��ت�����ص��ادي��ة ع��ل��ى م��رب��ي االأغ���ن���ام مب��ا يف ذل��ك 

فتح جماالت للت�صويق خارج اململكة يف االأ�صواق 

ال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة وزي����ادة امل����ردود م��ن تربية 

االأغنام وال�صيما واأن مناطق تربيتها هي الريف 

والبادية.

واكد اخلراب�صة ان ت�صجيل ال�صالالت ي�صكل 

القاعدة االأ�صا�صية لبناء برنامج وطني لتح�صني 

اإنتاجية العوا�صي االأردين واملعز ال�صامي املربى 

للمربني  �صيتيح  ال�صاللة  وت�صجيل  االأردن،  يف 

ب��اإن��ت��اج غنم  ال��رغ��ب��ة م�صتقبال  ل��دي��ه��م  ال��ذي��ن 

احل�صول  املح�صن  ال�����ص��ام��ي  امل��ع��ز  اأو  ال��ع��وا���ص��ي 

ع��ل��ى ���ص��ه��ادات م��ن وزارة ال���زراع���ة وم���ن امل��رك��ز 

الوطني للبحوث الزراعية تثبت مدى مطابقة 

ال�صامي  امل��ع��ز  اأو  العوا�صي  الأغ��ن��ام  حيواناتهم 

باأ�صعار  احل��ي��وان��ات  بيع  على  ي�صاعدهم  وه���ذا 

اأعلى.

ت�صجيل  على  باملوافقة  اللجنة  ق���رار  وج���اء 

التي  ال��درا���ص��ة  نتائج  على  اعتمادا  ال�صاللتني 

اال�صتثمار  م�صروع   / ال��زراع��ة  وزارة  بها  قامت 

الريفية  االأ�صر  وانت�صال  ال�صغرية  املجرتات  يف 

من الفقر، حيث مت حتديد ال�صفات الظاهرية 

االأردن  ال�����ص��ام��ي يف  وامل���ع���ز  ال��ع��وا���ص��ي  الأغ���ن���ام 

جلميع  �صامل  ميداين  م�صح  خ��الل  من  وذل��ك 

االأردن  يف  االأوىل  وه����ي  امل��م��ل��ك��ة،  حم��اف��ظ��ات 

واملنطقة من حيث �صموليتها عدد االأف��راد من 

اأخذ قيا�صاتها  التي مت  االأغنام )ال�صاأن واملعز( 

القراءات  ت�صجيل  مت  حيث  منها  ال��دم  وعينات 

وال��ق��ي��ا���ص��ات ال��ظ��اه��ري��ة ل��ل��ح��ي��وان��ات مل��ا ي��ق��ارب 

2840 راأ�صا من ال�صاأن و373 راأ�صا من املعز 
اغنام  مربي   500 ي��ق��ارب  م��ا  وزي���ارة  ال�صامي 

كما مت جمع 1666 عينة دم من هذه االأغنام، 

لها  الظاهرية  ال�صفات  اأن  النتائج  بينت  حيث 

اإىل  واملاعز  ال�صاأن  متييز  اأو  تعيني  على  ق��درة 

�صاللتهم اأو اأفخاذهم ال�صحيحة.

ك��م��ا اأظ���ه���رت ال��ن��ت��ائ��ج وج���ود ���ص��الل��ة اأغ��ن��ام 

ال��ع��وا���ص��ي االأردن���ي���ة ب�����ص��ورة نقية ومم��ي��زة عن 

ال�صالالت االأخرى حيث ت�صمل �صاللة العوا�صي 

والنعيمي  ال��ب��ل��دي��ة  االأغ���ن���ام  ���ص��ف��ات  االأردن���ي���ة 

والتي ُت�صكل 85 باملئة وال�صقري 15باملئة من 

واملنطقة،  االأردن  يف  ال��ع��وا���ص��ي  اأغ��ن��ام  جم��م��وع 

مع  وطابقتها  النتائج  هذه  اللجنة  در�صت  وقد 

املعايري املو�صوعة واملعتمدة لت�صجيل ال�صالالت 

وبناء عليه قررت ت�صجيلهما.
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االنباط- رام اهلل

�أك����د �ل��دك��ت��ور ح��ن��ا ع��ي�����س��ى �أم����ن ع��ام 

لن�سرة  �مل�����س��ي��ح��ي��ة  �لإ���س��ام��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة 

�أن �ل��و���س��اي��ة  �ل��ق��د���س و�مل��ق��د���س��ات ع��ل��ى 

�لأردن�����ي�����ة �ل��ه��ا���س��م��ي��ة ع���ل���ى �مل��ق��د���س��ات 

�ل����س���ام���ي���ة و�مل�����س��ي��ح��ي��ة ع������اوة ع��ل��ى 

و�لقومية  �لدينية  و�سرعيتها  تاأريخيتها 

فيها  مبا  ر��سخة  �أ�س�س  �ىل  ت�ستند  فاإنها 

ومنظمة  �لأردن  ب���ن  �لأخ�����ر  �لت���ف���اق 

�ل�سرعي  �ملمثل  �لفل�سطينية  �لتحرير 

و�ل��وح��ي��د ل��ل�����س��ع��ب �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي �مل��وق��ع 

ل��دور  ����س��ت��م��ر�ر�  م   2013/3/31 ب��ت��اري��خ 

على  �لو�ساية  يف  �لأردن��ي��ن  �لها�سمين 

ه���ذه �مل��ق��د���س��ات و�ع���م���اره���ا �ل��ت��ي ب���د�أت 

�ل��ق��د���س  1924 مب��ب��ارك��ة �ه���ل  م��ن��ذ ع���ام 

وفل�سطن

ووق���ف ع��ي�����س��ى ع��ل��ى ت��اري��خ �ل��و���س��اي��ة 

�لقد�س  مدينة  على  �لها�سمية  �لأردن��ي��ة 

م��ب��اي��ع��ة  م���ن���ذ  م���ق���د����س���ات���ه���ا  ���س��ي��م��ا  ول 

لل�سريف  وعرب،  فل�سطينين  م�سوؤولن 

 ،1924 ع��ام  �لها�سمي،  علي  ب��ن  �حل�سن 

ب��ال��و���س��اي��ة ع��ل��ى �مل��ق��د���س��ات �لإ���س��ام��ي��ة 

ت�سرف  باتت  حيث  �ملدينة،  يف  و�مل�سيحية 

�مل��م��ل��ك��ة �لأردن����ي����ة �ل��ه��ا���س��م��ي��ة، ع��ل��ى كل 

ورب��ع  دومن��ا   144 �سمن  و�سغرة  كبرة 

وم�سجد  �لقبلي  �جلامع  ت�سم  �ل��دومن، 

�ل�سخرة، وجميع م�ساجده ومبانيه  قبة 

�لأر�س  فوق  وتو�بعه  و�ساحاته  وجدر�نه 

�أو على  �ملوقوفة عليه  و�لأوق��اف  وحتتها 

زو�ره

و�أ����س���ار �ىل �أن����ه وم��ن��ذ ذل���ك �ل��ت��اري��خ 

ر�أ�سها  وعلى  �لها�سمية  �لأردنية  و�ململكة 

�أخ������ر�ً ج���ال���ة �مل���ل���ك ع��ب��د �هلل �ل��ث��اين 

مل ت����ت����و�ن ل��ل��ح��ظ��ة ع����ن دع�����م �ل��ق��د���س 

وم��ق��د���س��ات��ه��ا، وب����ذل �ل���غ���ايل و�ل��ن��ف��ي�����س 

يف ���س��ب��ي��ل ن�����س��رة �ل��ق��د���س ودع����م �ه��ل��ه��ا 

يف م���و�ج���ه���ة �لح�����ت�����ال وخم��ط��ط��ات��ه 

و�لق�سى  بالقد�س  �ملرتب�سة  �لتهويدية 

خا�سة

�إىل �لفرتة �لو�قعة  و�أ�ساف د. عي�سى 

�أ�سبحت  ع��ن��دم��ا   ،1948 ع���ام  ح���رب  ب��ع��د 

�ل�������س���ف���ة �ل���غ���رب���ي���ة مب����ا ف���ي���ه���ا �ل���ق���د����س 

“عادت  �لأردين،  للحكم  تابعة  �ل�سرقية 

�ل���و����س���اي���ة �أردن����ي����ة ب���ا م����ن����ازع، و�أع���ل���ن 

����س��ت��م��ر�ر  �لأردين  �ل��ع�����س��ك��ري  �حل���اك���م 

�لأخ��رى  و�لت�سريعات  �لقو�نن  �سريان 

تتعار�س  �أن  دون  فل�سطن  يف  �مل��ط��ب��ق��ة 

�لأردن  ����س���رق  ع���ن  �ل����دف����اع  ق���ان���ون  م���ع 

�لإد�رة  �أع�����ادت   ،1949 ويف   .1935 ل��ع��ام 

�إىل  �مل��دين  �حلكم  نظام  �لأردنية  �ملدنية 

�لإد�رة  ق��ان��ون  مبوجب  �لغربية  �ل�سفة 

 ،1950 ع���ام  ويف  فل�سطن،  ع��ل��ى  �ل��ع��ام��ة 

و�ل�سرقية  �لغربية  �ل�سفتن  توحيد  مت 

�ل��ت��اأك��ي��د  مت  ك��م��ا  ر���س��م��ي��ا،  �لأردن  ل��ن��ه��ر 

�ل�سارية  �لقو�نن  �سريان  ��ستمر�ر  على 

�ملفعول يف �ل�سفة �لغربية يف نهاية فرتة 

�لنتد�ب �لربيطاين �إىل حن ��ستبد�لها 

�أردنية« بقو�نن 

ت��ف��ا���س��ي��ل  �ل����وق����وف ع���ل���ى  ����س���ي���اق  ويف 

�أ�ساف  �ملقد�سات  على  �لردن��ي��ة  �لو�ساية 

���س��اري��ا حتى  ذل���ك  “ظل  �ل���ع���ام:  �لم����ن 

�لقد�س  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  �ح��ت��ل��ت  ع��ن��دم��ا   ،1967

)�ل�����س��رق��ي��ة(. غ��ر �أن ه��ذ� �لح��ت��ال مل 

�أي ح��ق��وق م��ل��ك��ي��ة، لأن  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  مي��ن��ح 

�لقاعدة �ملوؤ�س�سة جيد� يف �لقانون �لدويل 

ي�����س��ت��ط��ي��ع  ل  �لح����ت����ال  �أن  ع��ل��ى  ت��ن�����س 

ج��و�ز  ع���دم  ومل��ب��د�أ  للملكية،  ح��ق��وق  م��ن��ح 

�ل�ستياء على �لأر��سي بالقوة ووجوب

�لتي  �لأر��سي  من  �إ�سر�ئيل  �ن�سحاب 

 1967 �حتلتها يف حرب يونيو )حزير�ن( 

كما ورد يف قر�ر جمل�س �لأمن رقم 242، 

وبناء عليه، وبعد مرور مدة ق�سرة من 

�لقد�سي  �حل���رم  على  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  �سيطرة 

�لأردن  �إىل  �ل�سيطرة  نقل  مت  �ل�سريف، 

جمدد�«

�حلفاظ  يف  �لها�سمي  �لأردين  فالدور 

وحماية  �مل��ب��ارك  �لأق�����س��ى  �مل�سجد  ع��ل��ى 

مّر  ق��د  و�سيانتها  و�إع��م��اره��ا  مقد�ساته 

مبر�حل طويلة ز�دت على �لت�سعة عقود، 

�ل�سيا�سية  �ل��ظ��روف  رغ��م  م�ستمر  وه��و 

�ل�����س��ع��ب��ة و�مل���ع���ق���دة. �أم����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل 

�ملقد�سات �مل�سيحية فقد منح �لها�سميون 

خ���ال ف���رتة ح��ك��م��ه��م ل��ل�����س��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة 

�مل��ط��ل��ق��ة  �حل����ري����ة   1952  -  1967 م����ن 

ل�سيانة  �ملختلفة  �مل�سيحية  ل��ل��ط��و�ئ��ف 

�إعمار  ومت  و�أديرتهم.  كنائ�سهم  و�إع��م��ار 

�لها�سمي  �لعهد  خ��ال  �لقيامة  كني�سة 

وقبل �لحتال �لإ�سر�ئيلي يف عام 1967 

�ل��ق��ب��ة و�جل����در�ن.  ���س��ام��ا �سمل  �إع��م��ار� 

�مللك  جالة  تربع   2016/4/11 وبتاريخ 

�خلا�سة  نفقته  وع��ل��ى  �ل��ث��اين  �هلل  ع��ب��د 

ب���رتم���ي���م �ل���ق���رب �مل���ق���د����س ق����رب �ل�����س��ي��د 

�مل�����س��ي��ح، يف ك��ن��ي�����س��ة �ل��ق��ي��ام��ة ب��ال��ق��د���س. 

�مللك  م تربع جالة   2019/5/6 وبتاريخ 

كني�سة  ترميم  بتكلفة  �ل��ث��اين  �هلل  عبد 

نفقته  على  �ل��ق��د���س  مدنية  يف  �لقيامة 

بعد عامن  �ل��ت��ربع  ه��ذ�  وي��اأت��ي  �خلا�سة 

�ملقد�س  �ل��ق��رب  ترميم  م��ن  �لن��ت��ه��اء  م��ن 

جالته  ك��ان  و�ل��ت��ي  �ل��ق��ي��ام��ة  كني�سة  يف 

تربع لها على نفقته �خلا�سة، �سبق ذلك 

دع��م  يف  �ل�سخ�سية  ج��ال��ت��ه  م�ساهمات 

عليه  �مل�سيح  �ل�سيد  ُع��ّم��اد  موقع  ترميم 

�ل�سام

�حل��ك��وم��ة  �ن  ع��ل��ى  ع��ي�����س��ى  د.  و�أك������د 

�لردن�����ي�����ة مل ت����ت����و�ن ب���ت���ق���دمي �ل���دع���م 

و�ملدينة  �ملبارك  للم�سجد  ��سكاله  بكافة 

����س���ب���ي���ل �حل���ف���اظ  �مل����ق����د�����س����ة، ح���ي���ث يف 

�مل��ق��د���س��ات ق��ام��ت مب�����س��روع ترميم  ع��ل��ى 

يف  و�لف�سيف�سائية  �جل�����س��ي��ة  �ل���زخ���ارف 

��سافة  �لأق�سى.  و�مل�سجد  �ل�سخرة  قبة 

ل���ت���زوي���د �مل�����س��ج��د �لأق�������س���ى مب���ول���د�ت 

كهربائية �حتياطية، و�إعادة تاأهيل �سبكة 

وتنفيذ نظام  للم�سجد،  �لد�خلية  �لإنارة 

م�سروع  وتنفيذ  �حل��ري��ق،  م��ن  �لإط��ف��اء 

�لر�سا�س  �أل����و�ح  و���س��ر�ء  �مل�سجد  ف��ر���س 

�مل�سجد”، م�سر�ً  �أ�سقف  ل�ستخد�مها يف 

�لثاين  �مللك عبد �هلل  �ىل حر�س جالة 

مقد�سية  وفعاليات  �سخ�سيات  لقاء  على 

ب�����س��ك��ل ����س���ن���وي لإ����س���ر�ك���ه���م يف حت��دي��د 

و�مل�سروعات  �لرب�مج  وتنفيذ  �لأولويات 

�لتي تتم بتوجيه من جالته يف �لقد�س 

على  �حل��ف��اظ  م��ن  لتمكينهم  �ل�����س��ري��ف 

عروبة �ملدينة وهويتها

عي�سى  قال  �أجمع  للعامل  ر�سالته  ويف 

�ل��ه��ا���س��م��ي��ة على  �لأردن���ي���ة  �ل��و���س��اي��ة  �أن 

�مل���ق���د����س���ات �لإ����س���ام���ي���ة و�مل�����س��ي��ح��ي��ة يف 

�ل��ق��د���س و�ل��ت��م�����س��ك ب��ه��ا وع����دم �ل��ت��ن��ازل 

ع��ن��ه��ا ي��ت�����س��ق م���ع �ل�����دور �ل����ذي ت��ق��وم به 

�لها�سمية ملكا وحكومة  �لأردنية  �ململكة 

و�ل�سام  �لت�سامح  قيم  تعزيز  يف  و�سعبا 

�مل�سرتك  و�لعي�س  و�لخ���اء  و�ل���س��ت��ق��ر�ر 

وهو  و�ملنهج  �ل��ط��رح  و�ع��ت��د�ل  وو�سطية 

�إر�دة �لردنين و�لفل�سطينين  يعرب عن 

�ملحبة  �ل��ق��وى  وك��ل  و�مل�سلمن  و�ل��ع��رب 

ممار�سة  حرية  ومنح  و�ل��ع��د�ل��ة  لل�سام 

�ل�سعائر �لدينية دون تغول �و هيمنة من 

طرف على �خر

االنباط-عمان

�لث��ن��ن  �م�������س  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  وق���ع���ت 

�ملعلومات  لتبادل  عمان  �أمانة  مع  �تفاقية 

و�لبيانات و�خلدمات �ملتعلقة برخ�س �ملهن 

من خال �لربط �لإلكرتوين �ملبا�سر.

وت��ت��ي��ح �لت���ف���اق���ي���ة �ل���ت���ي وق��ع��ه��ا وزي���ر 

و�أم��ن  �لطوي�سي  با�سم  �لدكتور  �لثقافة 

تقدمي  �ل�����س��و�رب��ة،  يو�سف  �ل��دك��ت��ور  ع��م��ان 

ط��ل��ب �ل��رتخ��ي�����س ع��رب ب��و�ب��ة �إل��ك��رتون��ي��ة 

و�ح������دة ���س��ي��ج��ري �ط���اق���ه���ا ق���ب���ل ن��ه��اي��ة 

�آل��ي��ة �حل�����س��ول  �ل��ع��ام �حل����ايل؛ م��ا ي�سهل 

ع��ل��ى �مل���و�ف���ق���ات �مل�����س��ب��ق��ة ل��غ��اي��ات �إ����س���د�ر 

�ملتعلقة  و�خل���دم���ات  �مل��ه��ن��ي��ة  �ل��رت�خ��ي�����س 

بذلك. وقال �لدكتور �لطوي�سي �إن �لوز�رة 

�أزم��ة  �لأردن��ي��ة خ��ال  �لأ���س��رة  �إىل  و�سلت 

ك���ورون���ا ع��رب و���س��ائ��ل �ل��ت��و����س��ل �ل��رق��م��ي، 

لاأمانة  �لإلكرتوين  �لتحول  م�سروع  وما 

�مل�ستد�مة  �خل��دم��ات  �سل�سلة  يف  حلقة  �إل 

للم�ستقبل  ��ست�سر�فا  �لأزم��ة؛  هذه  خال 

و�ل�������س���ر ع��ل��ى �ل���ط���ري���ق �ل�����س��ل��ي��م. وق���ال 

�أم����ن ع��م��ان �إن ت��وق��ي��ع �لت��ف��اق��ي��ة ي��اأت��ي 

���س��م��ن م�����س��روع م��وؤ���س�����س��ي ل��اأم��ان��ة يتفق 

�لإلكرتوين  للتحول  �لوطني  �مل�سروع  مع 

�أط���ل���ق���ت���ه �لأم����ان����ة  يف �خل�����دم�����ات �ل�������ذي 

بتوجيهات ملكية �سامية عام 2018 وبن�سبة 

82 ب��امل��ئ��ة. و�أ���س��اف �أن �لأم��ان��ة من  �جن���از 

�سباقة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل���ري���ادي���ة  �مل��وؤ���س�����س��ات 

ب��ه��ذ� �ل��ت��ح��ول �لإل���ك���رتوين �ل���ذي ز�د عن 

كفاءة �خلدمات  رفع  �ساأنه  ما  140 خدمة، 

و�ل��وز�ر�ت  �ل�سركاء  مع  بالتعاون  �ملقدمة 

كافة. �لر�سمية  و�ملوؤ�س�سات 

االنباط-عمان

تر�سح  عن  �لردن   Orange �علنت 

3100 متقدم يف نهاية �ملرحلة �لثانية من 

لالتحاق  �لإل��ك��رتوين  �لت�سجيل  عملية 

“�أور�جن  �أكادمييتها  من  �لثانية  بالدفعة 

ط��ل��ب   7000 ������س����ل   م����ن  للربجمة”، 

م�����س��ت��وٍف ل��ل�����س��روط و�مل���ع���اي���ر �ل��ازم��ة 

�لرت�سيح،  فر�سة  على  للح�سول  للتقدم 

�ملرحلة  ل��ه��ذه  �مل��ت��اأه��ل��ون  �سيح�سل  حيث 

ع���ل���ى جم���م���وع���ة م����ن �ل����ت����دري����ب����ات ع��رب 

بنجاح  يتموها  �أن  يجب  و�لتي  �لإنرتنت 

طلب   300 �أف�سل  �ختيار  ذل��ك  بعد  ليتم 

�لتقدمي. �لنهائية من  للمرحلة 

ب��ي��ان  يف  �لردن   Orange وق���ال���ت 

على  �ع��ت��م��اده��ا  �ن  ع��ن��ه��ا  ���س��ادر  �سحفي 

�خ����ت����ي����ار ط���ل���ب���ة �ل����دف����ع����ة �ل���ث���ان���ي���ة م��ن 

�لكرتونيا  طلباتهم  وتقييم  �لك��ادمي��ي��ة 

�ملتخذة  �لجر�ء�ت �حلكومية  ب�سبب  جاء 

�مل�ستجد،  ك���ورون���ا  ف��رو���س  �ن��ت�����س��ار  مل��ن��ع 

م����وؤك����دة ح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى �����س���ت���م���ر�ر ع��م��ل 

لتحقيق  له،  �ملخطط  بال�سكل  �لكادميية 

طلبتها  تاأهيل  وه��و  �ن�ساأتها  من  �لهدف 

خلو�س غمار �سوق �لعمل م�سلحن باأهم 

ل���غ���ات �ل���ربجم���ة �مل��ط��ل��وب��ة ع��ل��ى �ل����دو�م 

مهما �ختلفت �لظروف.

و��سافت �نها تتوقع مع ��ستمر�ر عمل 

ويف  �ملحلي  �لعمل  �سوق  رف��د  �لك��ادمي��ي��ة 

مناذج  ي�سكلون  مبربجمن  خمتلفة  دول 

�لربجمة  لغات  �هم  على  ومدربة  موؤهلة 

يف    JavaScriptو   Python مثل 

ظل �عتمادها �ملتز�يد على �أحدث �حللول 

و�لتكنولوجيا. �لرقمية 

وك�����ان�����ت �ل���������س����رك����ة ق�����د ف���ت���ح���ت ب����اب 

�ل��ت�����س��ج��ي��ل يف �لأك����ادمي����ي����ة ب������دء�ً م���ن 1 

منت�سف  يف  و�ع��ل��ن��ت  26ن��ي�����س��ان،  وح��ت��ى 

�ي����ار ع���ن �ل��ط��ل��ب��ات �ل���ت���ي مت ت��ر���س��ي��ح��ه��ا 

�سهد  �أن  ب��ع��د  وذل���ك  �ل��ث��ان��ي��ة،  ل��ل��م��رح��ل��ة 

بح�سول  متثل  لفتاً  جناحاً  �لأول  �لفوج 

حتى  عمل  ف��ر���س  على  �لطلبة  م��ن   %70

�لعملي،  �ل��ت��دري��ب  مرحلة  �إنهائهم  قبل 

ل��ت��و����س��ل �ل��ن��ه��ج �ل���ذي ت�����س��ر ع��ل��ي��ه ه��ذه 

جد�رتها  �أثبتت  �لتي  �لتدريبية  �ملوؤ�س�سة 

رغم حد�ثتها من خال تعزيزها منوذجاً 

�سوق  يف  �مل��ط��ل��وب��ة  �مل��ه��ار�ت  يتبنى  ف��ع��اًل 

باأ�ساليب حديثة. �لعمل 

ل��ل��ربجم��ة  �أور�جن  �أك���ادمي���ي���ة  وت�����س��ك��ل 

تتطلب  �لتي  �ل�سركات  ب��ن  و�سل  حلقة 

ب�سكل  للعمل يف �لربجمة  كفاء�ت موؤهلة 

خ��ا���س و�ل��ر�غ��ب��ن يف ت��ط��وي��ر م�����س��اره��م 

�مل���ه���ن���ي يف ه�����ذ� �مل����ج����ال، وذل������ك ب��ه��دف 

�لرتقاء بهذ� �ملجال �حليوي و�لهام �لذي 

�ل��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  ت��ق��دم  ي�سهم يف  �أ���س��ب��ح 

�لأردين  لل�سباب  �ملهنية  �لتجارب  و�إث��ر�ء 

ب��ال��ت��م��ا���س��ي م���ع �مل���ع���اي���ر و�مل�����س��ت��ج��د�ت 

�لعاملية.

خ��ال  م���ن  �لأردن  �أور�جن  وجت�����س��د 

�أكادمييتها للربجمة مبد�أ “�لتدريب من 

�أجل �لت�سغيل”، فقد حددت منذ �لبد�ية 

م��ه��م��ة �لأك����ادمي����ي����ة ب���ت���دري���ب �ل�����س��ب��اب 

و�ل�������س���اب���ات �لأردن�����ي�����ن مل��ن��ح��ه��م ف��ر���س 

يف  �لتكنولوجيا  قطاع  يف  �أف�سل  وظيفية 

�لعاملية  �ل��ت��ط��ور�ت  و�أن  خ��ا���س��ة  �مل��م��ل��ك��ة، 

ب��ره��ن��ت ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ����س��ت��غ��ال �ل��ط��اق��ات 

�ل�����س��ب��اب��ي��ة �ل���و�ع���دة وت��اأه��ي��ل��ه��ا مب��ا ي��ل��زم 

لإحد�ث نقلة نوعية يف خمتلفالقطاعات. 

ي�سار �إىل �أن �لأكادميية، �لتي �أطلقتها 

م��وؤ���س�����س��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �لأردن  �أور�جن 

ع��ام  يف  �ل��دول��ي��ة   »Simplon.co«

�ستة  مل���دة  �مل��ك��ث��ف  �ل��ت��دري��ب  ت��وف��ر   ،2019

�أ�����س����ه����ر يف ل����غ����ات �ل����ربجم����ة مب����ا ف��ي��ه��ا 

وتطوير   ،Pythonو  JavaScript
�خللوي  وتطبيقات  �لإلكرتونية  �مل��و�ق��ع 

و�لتنمية  �لتطوير  ومهار�ت  و�حلا�سوب، 

�لذ�تية، بالإ�سافة �إىل �سهر من �لتدريب 

�لعملي ّيف �إحدى �ل�سركات �لأردنية.

االنباط-عمان  

�ل�سيا�سية  للدر��سات  �لقد�س  مركز  نظم 

عرب تقنيات �لت�سال عن بعد، ور�سة حو�رية 

�أزم��ة كورونا على ظاهرة  �أث��رت  “هل  بعنو�ن 

�لعنف و�لتمييز �سد �لن�ساء”، يف �إطار �جلهد 

�ل��وط��ن��ي ل��ر���س��د ت��ب��ع��ات �أزم�����ة ك���ورون���ا على 

مكونات �ملجتمع �لأردين.

ع��دم  �إىل  �ل���ور����س���ة  يف  �مل�������س���ارك���ون  ودع�����ا 

ت��غ��ي��ي��ب �ل��ن�����س��اء ع���ن م���ر�ك���ز ���س��ن��ع �ل���ق���ر�ر، 

�لن�ساء،  بق�سايا  ُتعنى  �أزم���ة  خلية  وت�سكيل 

للتعامل  متخ�س�سة  �ت�سال  خطوط  وتوفر 

�ل�سلك  عمل  ودمي��وم��ة  �لن�ساء،  ���س��ك��اوى  م��ع 

ق�سايا  �أي  م��ع  �لتعاطي  ل�سمان  �لق�سائي 

حتقيقاً  �لفئات  م��ن  غرها  �أو  ب��امل��ر�أة  تتعلق 

خمتلف  لدى  �لوعي  م�ستوى  ورفع  للعد�لة، 

�لجتماعية  �لنظرة  لتغير  �لعمرية  �لفئات 

�ملوؤيدة للعنف �سد �لن�ساء.

�ل���ق���ي���اد�ت  م����ن   60 �ل���ور����س���ة  و�����س����ارك يف 

�حلقوقين. و�لن�سطاء  �لن�سائية 

 اتفاقية بين الثقافة واألمانة لتبادل الخدمات المتعلقة برخص المهن

ترشح 3100 متقدم للمنافسة على االلتحاق 
بـ »أكاديمية أورانج للبرمجة«

 في ختام المرحلة الثانية من التسجيل االلكتروني 

 حوارية حول تأثير كورونا على ظاهرة العنف والتمييز ضد النساء

الثالثاء    2  /  6  / 2020

 عيسى: الوصاية الهاشمية على القدس ومقدساتها ثابتة متجذرة في عمق التاريخ

املحلي

 مستشفى الجامعة: الف مراجع للعيادات 
الخارجية تزامنا مع عودة العمل

 تعقيم المساجد التي ستقام فيها صالة 
الجمعة بالكرك

 إنذار 40 صالون حالقة وإغالق مصنع 
منظفات في الزرقاء

االنباط-عمان  

مب�ست�سفى  �خلارجية  �لعياد�ت  ر�جع 

وهو  �لأح��د  �أم�س  يوم  �لأردنية  �جلامعة 

�ل��ت��دري��ج��ي��ة  �ل����ع����ودة  م���ن  �لول  �ل���ي���وم 

ع��ل��ى  ت����وزع����و�  م����ر�ج����ع،   1001 ل��ع��م��ل��ه��ا 

 40 ن�سبته  ما  و�سكلو�  �لعياد�ت،  خمتلف 

�مل�ست�سفى  م��ر�ج��ع��ي  م��ع��دل  م���ن  ب��امل��ئ��ة 

�لطبيعية. بالظروف 

ب����ي����ان �م�������س  �مل�������س���ت�������س���ف���ى يف  وق��������ال 

�لث��ن��ن، �ن��ه مت �إج���ر�ء م��ا ي��ق��ارب 3531 

م���ر�ج���ع���ن   407 و  خم�����ربي�����اً،  ف���ح�������س���اً 

طو�رئ  ��ستقبلت  بينما  �لأ�سعة،  لد�ئرة 

مت  فيما  ح��ال��ة،   219 ح���و�يل  �مل�ست�سفى 

1620 و�سفة طبية. �سرف 

ع��ام  م��دي��ر  �أع���ل���ن  �ل�����س��ي��اق،  ذ�ت  ويف 

�لزياد�ت  �لعزيز  �لدكتور عبد  �مل�ست�سفى 

��ة خ��ا���س��ة حلجز  م��ن�����سّ �إط�����اق  مّت  �أن�����ه 

�مل��و�ع��ي��د م��ن خ��ال �مل��وق��ع �لإل��ك��رتوين 

hospital. ب��امل�����س��ت�����س��ف��ى  �خل����ا�����س 

�مل��ر�ج��ع  يتمكن  بحيث   ju.edu.jo
من حجز موعد �لكرتوين قبل مر�جعة 

�مل�����س��ت�����س��ف��ى؛ وذل������ك ل�������س���م���ان ت��ط��ب��ي��ق 

مفهوم  وحتقيق  �لعامة  �ل�سامة  �أ�س�س 

�ل��ت��ب��اع��د �لج��ت��م��اع��ي �ل����ذي م���ن ���س��اأن��ه 

مر�جعي  و�سامة  �سحة  على  �ملحافظة 

�مل�ست�سفى.

و���س��دد �ل��زي��اد�ت على ���س��رورة �ل��ت��ز�م 

�ل�سخ�سية،  �لوقاية  بتعليمات  �ملر�جعن 

و�أه����م����ي����ة �رت����������د�ء �ل���ك���م���ام���ة �ل��ط��ب��ي��ة 

و�ل���ق���ف���از�ت، وت���رك م�����س��اف��ة �أم����ان فيما 

�مل�ست�سفى  ك��و�در  بجهود  م�سيد�ً  بينهم، 

�ل���ط���ب���ي���ة و�ل���ت���م���ري�������س���ي���ة و�مل�������س���ان���دة 

و�لتز�مهم  �ملتميزة  وتقدميهم �خلدمات 

ب��ت��ط��ب��ي��ق ج��م��ي��ع �لإج��������ر�ء�ت �ل��وق��ائ��ي��ة 

و�إجر�ء�ت منع �لعدوى

االنباط-الكرك  

�أعلنت بلدية عبد�هلل بن رو�حة بلو�ء 

ور���س  لتعقيم  متكاملة  خطة  ع��ن  فقوع 

�ساة  فيها  �ستقام  �لتي  �مل�ساجد  جميع 

�جلمعة.

وق���������ال رئ����ي���������س �ل����ب����ل����دي����ة ����س���ام���ة 

و�ل��ر���س  �لتعقيم  عملية  �إن  �حل��م��اي��دة: 

�لوق���اف  م��دي��ري��ة  م��ع  بالتن�سيق  �ستتم 

�ن���ط���اق���ا م����ن ح����ر�����س �ل���ب���ل���دي���ة ع��ل��ى 

�ل�سامة �لعامة، د�عيا �ملو�طنن للتقيد 

�لوقائية. و�لتعليمات  بالإجر�ء�ت 

االنباط- الزرقاء

�أن������ذرت ك�����و�در ق�����س��م ���س��ح��ة �ل��ب��ي��ئ��ة 

�ل�سحية  �ل�����س��وؤون  مديرية  يف  و�ل��غ��ذ�ء 

للرجال  حاقة  �سالون   40 �ل��زرق��اء  يف 

و�أغ���ل���ق���ت م�����س��ن��ع��ا ل��ل��م��ن��ظ��ف��ات خ���ال 

�ملا�سي. �لأ�سبوع 

وب������ن م����دي����ر �مل����دي����ري����ة �ل���دك���ت���ور 

�سحفي،  ت�سريح  يف  �ل��ط��ح��ان  حم��م��د 

عدم  ب�سبب  ج��اء  �ل�سالونات  �إن��ذ�ر  �ن 

م���ر�ع���اة �مل��ع��اي��ر �ل�����س��ح��ي��ة �خل��ا���س��ة 

ب���ارت���د�ء �ل��ك��م��ام��ات و�ل��ق��ف��از�ت �أث��ن��اء 

�ل��ع��م��ل وع����دم �حل���ف���اظ ع��ل��ى م�����س��اف��ة 

�ملو�طنن، وذلك  و�لتباعد بن  �لأمان 

�مل�ستجد  كورونا  فرو�س  من  للوقاية 

.“ 19 “ كوفيد 
�إغ���اق م�سنع  �ن  �ل��ط��ح��ان  و�أ���س��اف 

�مل��ن��ظ��ف��ات يف م��ن��ط��ق��ة ����س���ارع �مل�����س��ف��اة 

بال�سرت�طات  �لتقيد  ع��دم  ب�سبب  ج��اء 

�ل���������س����ح����ي����ة وع����������دم �حل�����������س�����ول ع���ل���ى 

�جلهات  ومو�فقة  �لازمة  �لرت�خي�س 

�ملخت�سة على �إقامة �مل�سنع، م�سر�ً �إىل 

�نه مت حتويل مالك �مل�سنع �إىل �حلاكم 

�مل��دع��ي  �إىل  لتحويله  مت��ه��ي��د�  �لإد�ري 

�ل���ع���ام لت���خ���اذ �لإج��������ر�ء�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة 

�لر�دعة بحقه.



تكنولوجيا
60

االنباط-وكاالت

ت��ب��داأ رو���س��ي��ا الأ���س��ب��وع امل��ق��ب��ل، معاجلة 

ب��اأول  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�سابني 

“كوفيد  لعالج  ال��ب��الد  يف  “معتمد”  دواء 

ال�سغط  تخفف  اأن  ت��اأم��ل  خ��ط��وة  يف   ،”19

ع��ل��ى اأج���ه���زة ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة وت��ع��ج��ل 

بالعودة اإىل الن�ساط القت�سادي العادي.

رئي�س �سندوق  وقال كرييل دميرتييف 

الداعمة  الهيئة  الرو�سي،  ال�سيادية  الرثوة 

“باإمكان  اإن  ل�”رويرتز”،  ل��ل��دواء،  ماليا 

اإع��ط��اء  يف  ت��ب��داأ  اأن  ال��رو���س��ي��ة  امل�ست�سفيات 

ال�����دواء امل�����س��اد ل��ل��ف��ريو���س امل�����س��ج��ل با�سم 

)اأف���ي���ف���اف���ري( ل��ل��م��ر���س��ى، اع���ت���ب���ارا م���ن 11 

يونيو«.

واأ����س���اف اأن ال�����س��رك��ة امل�����س��ن��ع��ة ل��ل��دواء 

�ستنتج ما يكفي منه لعالج حوايل 60 األف 

مري�س �سهريا.

 ”19 ل�”كوفيد  ل��ق��اح  ح��ال��ي��ا  ي��وج��د  ول 

ك��ورون��ا، ومل تظهر  ف��ريو���س  ي�سببه  ال��ذي 

م�سادة  اأدوي���ة  لعدة  الب�سر  على  ال��ت��ج��ارب 

للفريو�سات فعاليتها حتى الآن.

���س��رك��ة  اإن���ت���اج  وح���ق���ق دواء ج���دي���د م���ن 

بع�س  “رميدي�سيفري”  ا�سمه  “جلياد” 
على  �سغرية  جت��ارب  يف  الإيجابية  النتائج 

الدول  بع�س  يف  املر�سى  ويتلقاه  امل�سابني، 

يف حالت ا�ستثنائية اأو اإن�سانية.

ي���اب���ان���ي���ة ط������ورت دواء  ����س���رك���ة  وك����ان����ت 

ثم  الت�سعينيات،  اأواخ����ر  يف  “اأفيفافري” 
عندما  فيلم”  “فوجي  ���س��رك��ة  ا���س��رتت��ه��ا 

و�سعت ن�ساطها لي�سمل الرعاية ال�سحية.

وقال دميرتييف اإن علماء رو�سيا اأدخلوا 

واإن  لزيادة فاعليته،  ال��دواء  تعديالت على 

مو�سكو �ستكون على ا�ستعداد لنقل تفا�سيل 

هذه التعديالت لأطراف اأخرى يف غ�سون 

اأ�سبوعني.

وجتري اليابان جتارب على الدواء نف�سه 

رئي�س  به  اأ�ساد  وقد  “اأفيجان”،  ا�سم  حتت 

احلكومة  وخ�س�ست  اآب���ي  �سينزو  ال����وزراء 

متويال له قدره 128 مليون دولر لكن مل 

يتم اعتماده لال�ستخدام حتى الآن.

ويوم ال�سبت ظهر ا�سم دواء “اأفيفافري” 

على قائمة الأدوية املعتمدة لدى احلكومة 

الرو�سية.

وقال دميرتييف اإن التجارب الإكلينيكية 

ع��ل��ى ال������دواء ����س���ارك ف��ي��ه��ا 330 ���س��خ�����س��ا، 

الفريو�س يف  وك�سفت عن جناحه يف عالج 

اأغلب احلالت خالل 4 اأيام.

ت�ستكمل  اأن  امل���ق���رر  م���ن  اأن  واأ�����س����اف 

ال�سحة  وزارة  لكن  اأ�سبوع  خالل  التجارب 

اع��ت��م��دت ال�����دواء مب��وج��ب ت��داب��ري خا�سة 

معجلة، وعملية ت�سنيع بداأت يف مار�س.

الإكلينيكية  التجارب  ت�ستغرق  ما  وعادة 

يف اخ��ت��ب��ار ف��ع��ال��ي��ة الأدوي�������ة اأ���س��ه��ر ع���دة، 

وي�سارك فيها اأعداد كبرية من املر�سى يقع 

عليهم الختيار ع�سوائيا.

ول يعد النجاح يف التجارب الأوىل على 

يف  بعد  فيما  بالنجاح  �سمانا  �سيق  نطاق 

التجارب املو�سعة.

ن�سرت  درا���س��ة  ربطت  املثال  �سبيل  فعلى 

“هيدروك�سي  دواء  ب����ني  ال�������س���ه���ر  ه������ذا 

ال����ذي  ل���ل���م���الري���ا،  امل�������س���اد  كلوروكني” 

ي�����س��ت��خ��دم��ه ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي دون���ال���د 

ترامب وروج له، وبني زيادة يف خطر الوفاة 

يف مر�سى “كوفيد 19” بامل�ست�سفيات.

متكنت  رو����س���ي���ا  اإن  دمي���رتي���ي���ف  وق�����ال 

ل��الخ��ت��ب��ار  ال��زم��ن��ي��ة  ال���ف���رتة  تقلي�س  م���ن 

اأ�سا�سه  على  ال��ذي مت  الياباين  ال��دواء  لأن 

 2014 ع��ام  يف  “اأفيفافري” م�سجل  تطوير 

يعدله  اأن  قبل  اختبار مهمة  ومر مبراحل 

اخلرباء الرو�س.

واأ�ساف: “نحن نعتقد اأنه �سيغري قواعد 

نظام  على  ال�سغط  �سيقلل  اأن��ه  اإذ  اللعبة. 

الرعاية ال�سحية و�سيقلل عدد من تتطور 

حالتهم اإىل حالت حرجة. نحن نعتقد اأن 

الدواء مهم ل�ستئناف الن�ساط القت�سادي 

الكامل يف رو�سيا«.

ح��ال��ة   414878 ر���س��د  رو���س��ي��ا  واأع���ل���ن���ت 

امل��رك��ز  ب��ذل��ك  ب��ال��ف��ريو���س لتحتل  اإ���س��اب��ة 

انت�سار  قائمة  على  العامل  دول  بني  الثالث 

الوباء، بعد الربازيل والوليات املتحدة، اإل 

منخف�س،  فيها  الر�سمي  الوفيات  ع��دد  اأن 

مو�سع  ال��رق��م  ه��ذا  اأن  رغ��م   4855 يبلغ  اإذ 

خالف.

وق����ال دمي��رتي��ي��ف اإن ���س��ن��دوق ال���رثوة 

“كيمرار” التي  50 باملئة من �سركة  ميلك 

ال��دواء، واإن��ه م��ّول التجارب  تتوىل ت�سنيع 

مببلغ  ال�سركة  �سركاء  مع  غريها  واأع��م��ال 

م��ل��ي��ون   4.3( ت��ق��ري��ب��ا  روب�����ل  م��ل��ي��ون   300

دولر(.

اإىل  رو�سيا  يف  التكاليف  انخفا�س  وع��زا 

اأعمال التطوير ال�سابقة للدواء يف اليابان.

االنباط- �سكاي نيوز

اأجرت �سبكة “�سكاي نيوز” الربيطانية اأول 

اأبحاثها العلمية على الإطالق، الذي ك�سف عن 

تلوث نحو ثالثة اأرباع اأ�سماك نهر النيل بقطع 

�سغرية من البال�ستيك.

واأر�سلت ال�سبكة مرا�سلتها املخ�سرمة األيك�س 

اأك��رث من  كروفورد مع فريق حتقيقات، ق�سى 

�سهرين جلمع عينات ومعلومات و�سهادات من 

خرباء ومزارعني و�سيادين و�سيا�سيني وعلماء 

واأط���ب���اء ب��ي��ط��ري��ني، م��ن ال����دول ال��ت��ي مي��ر بها 

اأطول نهر يف العامل.

اإىل  ا�ستنادا  نيوز”  ل�”�سكاي  تقرير  وك�سف 

النيل  الأ���س��م��اك يف  م��ن  ب��امل��ئ��ة   75 اأن  ال��ب��ح��ث 

حتتوي على مواد بال�ستيكية دقيقة، مما ي�سكل 

خطورة على الأ�سماك والب�سر يف الوقت ذاته.

ب�سكل  اأج��ري��ت  ال��درا���س��ة  اأن  التقرير  وذك���ر 

من نوعها يف  الوحيدة  وهي  و�سري،  “ح�سري 
العامل”، وقد تراأ�س البحث واأ�سرف عليه عامل 

بجامعة  ويعمل  ال��دمن��ارك  يف  مقيم  بريطاين 

ال�سكندنايف. البلد  “رو�سكيلد” يف 
واأ�سارت الدرا�سة اإىل خطورة ما يهدد �سحة 

اأ�سماك  على  يعتمدون  ال��ذي��ن  النا�س  ماليني 

التي  ال����دول  يف  خ�سو�سا  غ��ذائ��ه��م،  يف  ال��ن��ي��ل 

يقطعها النهر.

العامل  اأط���ول نهر يف  اأن  ال��درا���س��ة  ووج���دت 

ب���دءا من  ك��ب��ري، وذل���ك  ورواف����ده ملوثة ب�سكل 

م�سدره يف بحرية فيكتوريا اإىل حيث ي�سب يف 

نهاية املطاف يف البحر املتو�سط.

مع  نيوز” ب��ال��ت��ع��اون  “�سكاي  ف��ري��ق  وع��م��ل 

ال��دك��ت��ور ف���رح���ان خ����ان، ال����ذي ي��ت��م��ت��ع ب��خ��ربة 

وا�سعة واأ�سرف على اأبحاث عدة يف هذا املجال، 

وجمع فريقه عينات لثنني من اأكرث الأ�سماك 

و”كات  النيلي  البلطي  النيل،  نهر  يف  �سيوعا 

في�س” اأو ما يعرف با�سم القراميط.

البال�ستيكية  القطع  على  الدرا�سة  ورك��زت 

بع�س  وكانت  الأ�سماك،  اأح�ساء  داخ��ل  املوجودة 

روؤيتها  ميكن  بحيث  ك��اف  حجم  ذات  ال��ل��دائ��ن 

بالعني املجردة.

ال�سكوك يف  العماء  ل��دى  الك�سف  ه��ذا  واأث��ار 

اأح�ساء  اأع��ل��ى يف  ب��درج��ة  دقيقة  وج��ود جزيئات 

بعد  بالفعل  �سحته  ثبتت  م��ا  وه��و  الأ���س��م��اك، 

ال��ف��ح��و���س ال��دق��ي��ق��ة ال���ت���ي اأج����راه����ا ال��ف��ري��ق 

البحثي.

اإن كثافة البال�ستيك يف  وقال الدكتور خان 

امل�سابة،  لالأ�سماك  الكبرية  والن�سبة  الأ�سماك 

احلياة  م�ستقبل  على  للغاية  مقلقة  اآث��ار  لهما 

املائية يف النيل.

خ��ط��ورة على مدى  ي�سكل  ه��ذا  اأن  واأ���س��اف 

ق�����درة الأ����س���م���اك ع��ل��ى ال���ع���ث���ور ع��ل��ى ط��ع��ام��ه��ا 

وه�سمه، ف�سال عن تاأثري ذلك على �سحة من 

ياأكل حلوم هذه الأ�سماك.

الدقيقة،  البال�ستيكية  اجل�سيمات  وتعمل 

وهي بقايا عبوات واأكيا�س البال�ستيك وغريها 

من النفايات املنزلية، مثل امل�سيفات التي توفر 

داخ��ل  عليها  ال�����س��م��وم  ل��رتاك��م  مثالية  ف��ر���س��ة 

الأ�سماك.

اأن هناك خطرا  اإىل  اأي�سا  الدرا�سة  واأ�سارت 

متزايدا من اأن املبيدات احل�سرية امل�ستخدمة يف 

وترتبط  النيل  �سفاف  على  الزراعية  الأرا�سي 

اأح�ساء  الأم��ر يف  بها  ينتهي  الدقيقة،  باللدائن 

الأ�سماك.

االنباط-وكاالت

ق���ام���ت ال���ع���دي���د م���ن ال�����س��رك��ات ال��ت��ن��ق��ي��ة يف 

اآلية  روب��وت��ات  ب�سناعة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف 

ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  وب���اء  م��واج��ه��ة  يف  للم�ساعدة 

اأن��واع منها قدمت جهودا مميزة   5 اأن ثمة  غري 

ال�سعيدين  تلك اجلائحة على  اآث��ار  يف مكافحة 

ال�سحي والجتماعي.

ووفقا لتقرير ن�سرته  �سحيفة “الغارديان” 

من  اخلم�سة  الأ���س��ن��اف  تلك  ف���اإن  الربيطانية 

يف  ف��ع��ال  ب�سكل  �ساهمت  الآلية”  “الكائنات 
على  والعمل  اخلبيث،  الفريو�س  ذل��ك  حم��ارب��ة 

احلياة،  مناحي  كافة  يف  اأ���س��راره  من  التخفيف 

وياأتي يف مقدمة تلك الروبوتات:

 - الكلب الأ�سفر:

 ف��ف��ي ���س��ن��غ��اف��ورة، ت��ب��ذل ال���روب���وت���ات م���ا يف 

وتلعب  كوفيد-19،  مر�س  على  للتغلب  و�سعها  

امل�ست�سفيات ولي�س  بدءا من تطهري  اأدورا هامة 

انتهاء بتو�سيل البقالة.

ال��دوام  الأ�سفر” على  روبوت”الكلب  ويقوم 

مببداأ  الل��ت��زام  ب�سروة  احلديقة  رواد  بتذكري 

التباعد الجتماعي واحلث عليه.

بالعديد  املتحركة  الآلت  تلك  جتهيز  ومت 

م���ن ال���ك���ام���ريات واأج����ه����زة ال���س��ت�����س��ع��ار، وال��ت��ي 

وبث  املخالفني  ع��ن  للك�سف  ا�ستخدامها  ميكن 

ال�سلطات  ول��ك��ن   م�سبًقا،  امل�سجلة  التحذيرات 

تلك  ب���اأن  ال�سكان  تطمئن  اأن  تن�س  مل  املحلية 

“الكالب” لي�ست اأداة جلمع اأي بيانات �سخ�سية.
ويف م��دي��ن��ة م��ي��ل��ت��ون ك��ي��ن��ز، ���س��م��ال غ��رب��ي 

كبري  فريق  يقوم  لندن،  الربيطانية  العا�سمة 

من الروبوتات بتو�سيل الطعام وب�سائع املتاجر 

ال�سغرية اإىل ال�سكان اجلياع واملحتاجني.

وي�����س��ري ك��ل روب����وت منها ع��ل��ى ���س��ت عجالت 

ال�ساعة  يف  اأم��ي��ال   4 اإىل  ت�سل  ق�سوى  وب�سرعة 

ال���واح���دة، وي�����س��ل ارت��ف��اع��ه اإىل م�����س��ت��وى ركبة 

لتبلية  مثالية  اأداة  يجعله  مما  البالغ،  الإن�سان 

حاجات النا�س هناك.

اأ�سحاب  “الغارديان” اأن  واأو�سحت �سحيفة 

التو�سيل  بر�سوم  ال��ت��ربع  على  اع��ت��ادوا  املتاجر 

التي يجرى حت�سليها من النا�س اإىل عمال هيئة 

واأن  بريطانية،  يف  الوطنية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 

ذلك �سي�ستمر طاملا جائحة كورونا م�ستمرة.

- روبوتات دمناركية يف بالد التنني

ال�سينية  امل�ست�سفيات  الكثري من  انت�سرت يف 

وتعقيم  تطهري  على  تعمل  دمناركية  روب��وت��ات 

الغرف والأدوات بالأ�سعة فوق البنف�سجية.

 وت�ستخدم تلك الآلت م�سابيح الأ�سعة فوق 

البنف�سجية القوية، التي تدمر احلم�س النووي 

اأو احلم�س النووي الريبي لأي كائنات دقيقة يف 

النطاق الذي تعمل فيه.

ف���وق  الأ�����س����ع����ة  ت����اأث����ري  اأن  امل�����ع�����روف  وم������ن 

كانوا  اإذا  الب�سر  على  خطر  ي�سكل  البنف�سجية 

الروبوتات حلت  تلك  ف��اإن  ولذلك  منه،  قربيني 

م�سكلة التطهري والتعقيم ب�سكل اآمن وم�سمون 

م�����ن خ������الل ق����درت����ه����ا ع���ل���ى ف���ه���م خم��ط��ط��ات 

امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات امل��ع��م��اري��ة وال��ت��ج��ول يف اأروق��ت��ه��ا 

الطبي  الطاقم  يكون  ل  عندما  بدقة،  وغرفها 

متواجدا فيها.

قامت الأمم املتحدة بتجهيز دولة روان��دا يف 

القارة الأفريقية بخم�س روبوتات �سنعتها �سركة 

الفريو�س  ذلك  مكافحة  يف  للم�ساعدة  بلجيكية 

التاجي.

ومي���ك���ن ل���ل���روب���وت���ات ف��ح�����س درج�����ة ح����رارة 

يرتدون  ل  الذين  الأ�سخا�س  وحتديد  املري�س، 

اأقنعة ومراقبة تطورات اأعرا�س املر�س.

ك��م��ا مي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ل��ت��و���س��ي��ل الأدوي�����ة 

والأ�سا�سيات الأخرى للم�سابني.

 - روبوتات حفل التخرج

ا�ستخدام روبوتات لتحل  اليابان، مت  واأما يف 

حم��ل ال��ط��الب ال��ذي��ن مل ي��ح�����س��روا اح��ت��ف��الت 

التخرج ب�سبب احلجر املنزيل.

على  بعد”،  عن  “التواجد  روبوتات  واحتوت 

ج��ه��از ك��م��ب��ي��وت��ر ل��وح��ي ل���ل���راأ����س، ت���رت���دي رداء 

ال��ت��خ��رج الأك����ادمي����ي، وق����ام ك���ل ط��ال��ب ب���اإج���راء 

ح�سوله  خ��الل  اجلامعة  م�سوؤويل  مع  حمادثة 

على �سهادة التخرج.

الروبوتات  اأقيم حفل مماثل با�ستخدام  وقد 

التي بناها الطالب، يف ناجنينغ، بال�سني.

روسيا تعلن طرح أول دواء معتمد لكورونا.. 
يعالج في 4 أيام

البالستيك النيل ملوثة بجزيئات من   بحث استقصائي: بعض أسماك 

 5 أنواع مميزة من الروبوتات واجهت أخطار فيروس كورونا

 طبيب إيطالي بارز: كورونا فقد 
قوته.. وبات »أقل فتكا«

 بعد انحسار الوباء.. علماء يالحقون 
بؤر كورونا الختبار لقاحات

االنباط-وكاالت

اأك�����د ال��ط��ب��ي��ب الإي����ط����ايل ال���ب���ارز، 

فريو�س  اأن  الأح���د،  زانغريلو،  األ��ربت��و 

ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د ب�����داأ ي��ف��ق��د ق��وت��ه، 

واأ�سبح اأقل فتكا.

وق��������ال زان����غ����ري����ل����و ال��������ذي ي����راأ�����س 

يف  ميالنو  يف  رف��اي��ي��ل  ���س��ان  م�ست�سفى 

ال��ع��بء  ال��ب��الد، وال��ت��ي حتملت  ���س��م��ال 

الأك������رب ل���ع���دوى ف���ريو����س ك����ورون����ا يف 

الفريو�س  الأم��ر،  حقيقة  “يف  البالد: 

مل يعد موجود اإكلينيكيا يف اإيطاليا«.

“اآر.اإيه.اآي”  مل���ح���ط���ة  واأ������س�����اف 

“امل�سحات  الإي��ط��ال��ي��ة  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

الع�سرة  الأي���ام  م��دى  على  اأخ��ذت  التي 

امل��ا���س��ي��ة اأظ���ه���رت ح��م��ول��ة ف��ريو���س��ي��ة 

م��ت��ن��اه��ي��ة ال�����س��غ��ر م���ن ح��ي��ث ال��ك��م��ي��ة 

م��ق��ارن��ة ب��امل�����س��ح��ات ال��ت��ي اأخ�����ذت قبل 

�سهر اأو اثنني«.

و����س���ج���ل���ت اإي����ط����ال����ي����ا ث����ال����ث اأع���ل���ى 

ح�سيلة وفيات مبر�س كوفيد-19 على 

�سخ�سا،   33415 بلغت  العامل،  م�ستوى 

21 ف��رباي��ر،  ال��ت��ف�����س��ي يف  م��ن��ذ ظ��ه��ور 

وت���اأت���ي يف امل��رك��ز ال�����س��اد���س ع��امل��ي��ا من 

حيث الإ�سابات التي بلغت 233019.

انخف�ست  والوفيات  الإ�سابات  لكن 

البالد  وتقوم  مايو،  يف  م�ستمر  ب�سكل 

التي  العزل  قيود  من  بع�س  بتخفيف 

تعد بني الأ�سد �سرامة باأنحاء العامل.

اخل��رباء  بع�س  اإن  زان��غ��ري��ل��و  وق���ال 

ي��ب��ال��غ��ون يف ال��ت��وج�����س م���ن اح��ت��م��ال 

وقوع موجة ثانية للعدوى، لذا يتعني 

يف  اجلديد  الواقع  و�سع  ال�سا�سة  على 

احل�سبان.

وقال “علينا اأن نعود كبلد طبيعي. 

ترهيب  م�سوؤولية  حتمل  اأحدهم  على 

البلد«.

احل��ذر  ت��وخ��ي  اإىل  احلكومة  ودع��ت 

قائلة اإن اإعالن الن�سر ما زال بعيدا.

وق���ال���ت ����س���ان���درا زام���ب���ا م�����س��اع��دة 

ننتظر  “بينما  بيان  يف  ال�سحة  وزي��ر 

الأدل������ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال���داع���م���ة ل��ف��ر���س��ي��ة 

اخ���ت���ف���اء ال����ف����ريو�����س.. اأدع�������و ال���ذي���ن 

ي�����دع�����ون ت����اأك����ده����م م�����ن ذل������ك ل���ع���دم 

نقلت  م��ا  وف���ق  الإيطاليني”،  اإرب�����اك 

“رويرتز«.
علينا  ذل����ك  م���ن  “بدل  واأ����س���اف���ت 

احل��ف��اظ  اإىل  الإي��ط��ال��ي��ني  ن��دع��و  اأن 

ع��ل��ى اأق�����س��ى درج����ات احل���ذر والإب��ق��اء 

وجتنب  الأ�سخا�س  بني  التباعد  على 

ال��ت��ج��م��ع��ات ال��ك��ب��رية وامل����داوم����ة على 

الكمامات«. اليدين وا�ستخدام  غ�سل 

االنباط-وكاالت

مع بدء انح�سار املوجة الأوىل من جائحة  

تطوير  على  العاكفني  العلماء  يجد  ك��ورون��ا، 

لقاح للق�ساء على فريو�س كورونا اأنفه�سم اأمام 

م�سكلة جديد لختبار اللقاحات.

املتحدة  اأوروب��ا والوليات  ويقول علماء يف 

اإج�����راءات  حققته  ال����ذي  الن�سبي  ال��ن��ج��اح  اإن 

امل�����س��ددة وال��ت��ب��اع��د الجتماعي  ال��ع��ام  ال��ع��زل 

معدلت  اأن  يعني  وال����دول  امل��ن��اط��ق  بع�س  يف 

انتقال الفريو�س قد تبلغ م�ستويات منخف�سة 

امل�ستوى  املر�س عن  انت�سار  لدرجة يقل معها 

الكايف لإج��راء اختبارات فعالة على اللقاحات 

املحتملة.

مناطق  يف  للبحث  العلماء  ي�سطر  ورمب��ا 

اأبعد عن بوؤر �ساخنة لنت�سارالوباء يف اأفريقيا 

واأمريكا الالتينية للح�سول على نتائج مقنعة.

املعاهد  م��دي��ر  ك��ول��ي��ن��ز،  فران�سي�س  وق����ال 

“من  املتحدة:  ال��ولي��ات  يف  لل�سحة  الوطنية 

ا�ستخدام  يف  ح��ق��ا  جنحنا  اإذا  اأن��ن��ا  امل��ف��ارق��ات 

و���س��ائ��ل ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ق�����س��اء ع��ل��ى ب���وؤر 

اختبار  �سعوبة  ف�ستزيد  الفريو�سية  العدوى 

اللقاح«.

ويعد اللقاح �سروريا للق�ساء على اجلائحة 

األ��ف  التي ت�سببت يف وف��اة م��ا يقرب م��ن 370 

اأك����رث م��ن �ستة م��الي��ني يف  �سخ�س واإ���س��اب��ة 

العامل حتى الآن.

اإج��راء جتارب  اإن  العلماء يقولون  اأن  غري 

املحتملة  ال��ل��ق��اح��ات  ع��ل��ى  مو�سعة  اإكلينيكية 

ملر�س جديد متاما وب�سرعة عملية معقدة.

كذلك فاإن اإظهار الفاعلية يف تلك التجارب 

خالل جائحة تتقلب فيها الأح��وال يزيد من 

ال�سعوبة، بل وتت�ساعف ال�سعوبة عند ال�سعي 

لإجناز تلك املهمة اأثناء انح�سار الوباء.

النا�س  تق�سيم  اللقاحات  جت���ارب  يف  وي��ت��م 

ع�����س��وائ��ي��ا اإىل جم��م��وع��ة ال��ع��الج وجم��م��وع��ة 

ال��ل��ق��اح  امل��ج��م��وع��ة الأوىل  م��رج��ع��ي��ة وت��ت��ل��ق��ى 

التجريبي واملجموعة الثانية دواء وهميا.

ويختلط جميع اأفراد املجموعتني باملجتمع 

الذي ينت�سر فيه املر�س ويتم بعد ذلك مقارنة 

معدلت الإ�سابة بالعدوى.

ال��ع��دوى  م��ع��دل  ي��ك��ون  اأن  العلماء  وي��اأم��ل 

اأعلى منه يف جمموعة  املرجعية  يف املجموعة 

حمى  التجريبي  اللقاح  اأن  يبني  مب��ا  ال��ع��الج 

اأفراد جمموعة العالج.

ح��اول  عندما  مماثلة  م�سكلة  ظهرت  وق��د 

ل��ق��اح��ات جديدة  على  اإج����راء جت��رب��ة  العلماء 

ل���الإي���ب���ول خ����الل ان��ت�����س��اره ال���وا����س���ع يف غ��رب 

اأفريقيا عام2014.

وا����س���ط���رت ����س���رك���ات الأدوي����������ة ح��ي��ن��ذاك 

اللقاحات  لأن  كبري  ب�سكل  خططها  لتقلي�س 

مل ت�سبح جاهزة لالختبار اإل يف فرتة متاأخرة 

من انت�سار الوباء كانت اأعداد احلالت ترتاجع 

فيها.

وم���ن ب��ني اأوائ�����ل ل��ق��اح��ات ك��وف��ي��د-19 التي 

ل�سركة  لقاح  اأوالو�سطى  الثانية  املرحلة  تدخل 

مودرنا الأمريكية ولقاح اآخر يطوره العلماء يف 

جامعة اأك�سفورد بدعم من �سركة اأ�سرتا زينيكا.

يوليو  يف  تبداأ  اأن  املتحدة  ال��ولي��ات  وتعتزم 

جتارب وا�سعة للك�سف عن فعالية اللقاح ي�سارك 

فيها ما بني 20 األفا و30 األفا من املتطوعني لكل 

لقاح.

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »التكنولوجيا« يف املوقع اللكرتوين

الثالثاء  2 /6 / 2020 
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يف  و  ان��ه  امل��رك��زي  البنك  �صرح حمافظ 

االقت�صادية  القطاعات  معظم  ع��ودة  �صوء 

اىل العمل وعلى الرغم من ان البنوك لن 

بتاأجيل  احل��ايل  ال�صهر  خ��ال  خ��ال  تقوم 

كان  كما  ال��ع��م��اء  جلميع  االأق�����ص��اط  ك��اف��ة 

 ، ال�صابقة  ال��ث��اث  االأ�صهر  يف  احل��ال  عليه 

ال  او  ت��اث��روا  ال���ذي  للعماء  ميكن  ان��ه  اال 

كورونا  فايرو�س  بجائحة  متاثرين  زال���وا 

ت��اأج��ي��ل االأق�����ص��اط  ل��ل��ب��ن��وك بطلب  ال��ت��ق��دم 

للبنوك  ال�صادرة  التعليمات  مع  ان�صجاما 

 2020/3/15 ت��اري��خ   )4375/3/10( رق���م 

عماء  اأق�صاط  تاأجيل  للبنوك  تتيح  والتي 

النقدية  تدفقاتهم  تراجعت  ممن  التجزئة 

احلجر  اأو  امل��ر���س  ب�صبب  م��وؤق��ت��ة  ب�����ص��ورة 

ال�صحي او االجازات املر�صية اأو غريها من 

االأ�صباب املرتبطة باآثار فريو�س كورونا.

االنباط-عمان

ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ال���������ص����ادرات ال��ت��ج��اري��ة 

ال��زرق��اء  حمافظة  يف  الت�صدير(  )اإع���ادة 

 33.185.066 املا�صي،  مايو  اأي��ار/  ل�صهر 

مليون دينار، بح�صب رئي�س غرفة جتارة 

الزرقاء ح�صني �صرمي.

 548 وب���ل���غ جم���م���وع ����ص���ه���ادات امل��ن�����ص��اأ 

ال���زرق���اء،  غ��رف��ة جت���ارة  ���ص��ه��ادة، بح�صب 

وم��ك��ت��ب ال���غ���رف���ة يف امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة يف 

الزرقاء.

اأغ��ل��ب ���ص��ادرات  اأن  ���ص��رمي اإىل  واأ���ص��ار 

ال����زرق����اء ال��ت��ج��اري��ة خ����ال ���ص��ه��ر اأي����ار/ 

م��اي��و، ك��ان��ت م��ن ال�����ص��ي��ارات ول��وازم��ه��ا، 

الغذائية،  واملواد  وم�صتلزماتها،  واالأدوية 

وم����واد ال��ب��ن��اء وم�����ص��ت��ل��زم��ات��ه��ا، واالأث����اث 

واملكتبي. املنزيل 

حجم  ع����ودة  “ياحظ  اأن����ه  واأ�����ص����اف 

اإىل  ال�صهري  التجارية  الزرقاء  �صادرات 

�صهر  �صهد  اأن  بعد  الطبيعية  م�صتوياته 

ب�صبب  كبريا؛  انخفا�صا  اأب��ري��ل  ني�صان/ 

رافقت  التي  والدولية  املحلية  ال��ظ��روف 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، ح��ي��ث ك��ان��ت ����ص���ادرات 

�صهر ني�صان/ اأبريل قد �صجلت 5 مايني 

دينار فقط.

االنباط-عمان

 

ب���ل���غ���ت ح�����ص��ي��ل��ة ح���������واالت امل���غ���رب���ني 

نهاية  ال�صياحي حتى  وال��دخ��ل  االأردن��ي��ني 

الربع االأول من العام احلايل مليارا

و977 مليون دوالر.

واأظهرت بيانات البنك املركزي انخفا�س 

االول  الربع  يف  للمملكة  ال�صياحي  الدخل 

من العام احلايل اإىل 784 مليون دينار “اأي 

ما يعادل

انخفا�س  دوالر” وبن�صبة  مليار  120ر1 

بلغت 7ر10 باملئة، بعد اأن حقق منوا خال 

6ر13  بن�صبة  العام  من  االأول���ني  ال�صهرين 

باملئة، يف حني كان االنخفا�س على امل�صتوى 

ال�صهري ل�صهر اآذار 5ر56 باملئة.

الراجع  حدة  ارتفاع  البيانات  وتوقعت 

يف الدخل ال�صياحي خال االأ�صهر ال�صبعة 

االأوىل من العام احل��ايل قبل ان يعود اإىل 

ال��ت��ح�����ص��ن ال��ت��دري��ج��ي اب���ت���داء م���ن مطلع 

الثلث االخري من العام احلايل بافرا�س 

حمليا  ال�صحي  ال��و���ص��ع  حت�صن  ا�صتمرار 

واقليميا.

ويف الوقت نف�صه، �صاهم انخفا�س اإنفاق 

االأردن��ي��ني على ال�صياحة يف اخل��ارج بن�صبة 

3ر60 باملئة خال �صهر اآذار بتخفيف االأثر 

على  ال�صياحي  الدخل  النخفا�س  ال�صلبي 

احل�صاب اجلاري يف ميزان املدفوعات.

كما اظهر البيانات تراجع حجم حواالت 

االردنيني العاملني يف اخلارج خال الربع 

 600 وبلغت  باملئة،  4ر5  بن�صبة  العام  االأول 

مليون دينار “ ما يعادل 857 مليون دوالر”، 

يف ح���ني ك����ان االن��خ��ف��ا���س ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى 

ال�صهري ل�صهر اآذار املا�صي 8ر6 باملئة.

احل�صاب  عجز  ا�صتقرار  البنك  وت��وق��ع 

اجلاري عند م�صتويات مقاربة للربع االول 

من العام املا�صي.

اج�����م�����ايل  ان  اإىل  ال�����ب�����ن�����ك  ول������ف������ت 

ومرتفعة  مريحة  االجنبية  االحتياطيات 

قيا�صيا، وبامل�صتويات االآمنة املتعارف عليها 

دوليا، وبلغت يف نهاية �صهر اآذار 3ر14 مليار 

اململكة  م�صتوردات  لتغطي  يكفي  ما  دوالر 

من ال�صلع واخلدمات ملدة 9ر7 اأ�صهر.

 االنباط-عمان

اأع���ل���ن���ت امل���وؤ����ص�������ص���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����ص��م��ان 

االج��ت��م��اع��ي، ام�����س االث��ن��ني، ع��ن تعديل 

ب��رن��ام��ج م�صاند  ���ص��روط اال���ص��ت��ف��ادة م��ن 

الر�صيد  م��ن  ج��زء  ���ص��رف  يتيح  ال���ذي   2

االدخاري من ح�صاب التعطل عن العمل، 

من خال تخفي�س احلد االأدنى للر�صيد 

ديناراً   90 اإىل  بال�صرف منه  ي�صمح  الذي 

بداًل من 150 ديناراً.

املوؤ�ص�صة،  م��ن  �صحفي  ب��ي��ان  وبح�صب 

مبوجب  ال�����ص��ادر   2 م�صاند  ب��رن��ام��ج  ف���اإن 

يت�صمن   2020 ل�صنة   9 رق��م  ال��دف��اع  اأم��ر 

نافذة ل�صرف جزء من الر�صيد االدخاري 

للموؤمن  العمل  ع��ن  التعطل  ح�صاب  م��ن 

ب��ال�����ص��رف من  ل��ه��م  ال�����ص��م��اح  عليهم ع��ر 

التعطل  �صندوق  يف  االدخارية  اأر�صدتهم 

اأق�صى  وبحد  باملئة   60 بن�صبة  العمل  عن 

450 ديناراً.

واأ���ص��اف��ت امل��وؤ���ص�����ص��ة اأن م��ا ي��ق��ارب من 

�صي�صتفيد من هذا  عليه  موؤمن  األف   182

لتمكني  ي��اأت��ي  ق��راره��ا  اأن  مبينًة  ال��ق��رار، 

امل���وؤم���ن ع��ل��ي��ه��م م��ن ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

املختلفة والت�صهيل عليهم والتخفيف من 

التزاماتهم املالية خال االأزمة الراهنة.

امل���وؤم���ن  اأن  اإىل  امل���وؤ����ص�������ص���ة  واأ������ص�����ارت 

عليه ال���ذي ي��رغ��ب ب��اال���ص��ت��ف��ادة م��ن ه��ذا 

ال���رن���ام���ج، ي��ت��وج��ب ع��ل��ي��ه ال���دخ���ول اإىل 

www.ssc.( االإل�����ك�����روين  امل����وق����ع 

اخل���دم���ة  يف  وال���ت�������ص���ج���ي���ل   )gov.jo
لا�صتفادة  بطلب  والتقدم  االإلكرونية 

من هذا الرنامج. 

بيان من البنك المركزي حول تأجيل األقساط لشهر حزيران

الضمان تتوسع بالشرائح المستفيدة من برنامج مساند 2

صادرات الزرقاء التجارية تتجاوز 33 مليون دينار الشهر الماضي

انخفاض الدخل السياحي للربع االول من العام الحالي

المالية تمدد تمثيل الصرايرة في 
مجلس إدارة البوتاس لدورة جديدة

أمنية توفر لعمالئها 
من الشركات خدمة االجتماع عن ُبعد

بورصة عمان تغلق تعامالتها على ارتفاع

 االنباط-عمان

جمال  ت�صمية  امل��ال��ي��ة  وزارة  ق���ررت 

ال���������ص����راي����رة مم����ث����ًا ل���ه���ا يف جم��ل�����س 

بدورته  العربية  البوتا�س  �صركة  اإدارة 

ال�صهر  منت�صف  من  اعتباراً  اجل��دي��دة 

اجلاري.

وي�����ص��غ��ل ال�����ص��راي��رة ح��ال��ي��اً رئ��ا���ص��ة 

عن  “البوتا�س”ممثًا  اإدارة  جمل�س 

وزارة املالية يف املجل�س.

���ص��رك��ة  اإدارة  جم���ل�������س  اأن  ي����ذك����ر 

ميثلون  ع�صواً   13 من  مكون  البوتا�س 

 SDIC �صركة  وه��م  امل�صاهمني  كبار 

و���ص��رك��ة  امل���ال���ي���ة،  ووزارة  ال�����ص��ي��ن��ي��ة، 

اال����ص���ت���ث���م���ارات احل��ك��وم��ي��ة االأردن����ي����ة، 

واملوؤ�ص�صة  للتعدين،  العربية  وال�صركة 

العامة لل�صمان االجتماعي، واحلكومة 

لا�صتثمار/  العامة  والهيئة  العراقية، 

الكويت وال�صركة الليبية لا�صتثمارات 

اخلارجية.

 االنباط-عمان

اأع��ل��ن��ت ���ص��رك��ة اأم��ن��ي��ة ع���ن اإط����اق 

با�صتخدام  ُب��ع��د  ع��ن  االج��ت��م��اع  خ��دم��ة 

ت��ق��ن��ي��ة وي��ب��ي��ك�����س م���ن ���ص��ي��ك�����ص��و وال��ت��ي 

اأم��ان��اً يف  اأف�صل احل��ل��ول واأك��ره��ا  تعد 

ال��ع��امل مب��ج��ال االج��ت��م��اع��ات ع��ن بعد، 

ال�صركات  لتمكني  اخلدمة  هذه  وتقدم 

عن  والعمل  التوا�صل  من  وموظفيهم 

ُبعد.

وف���ر����ص���ت اأزم�������ة ك�����ورون�����ا ال��ع��دي��د 

م����ن امل���ت���غ���ريات وامل���ف���اه���ي���م اجل���دي���دة 

ُبعد،  والعمل عن  االجتماعي  كالتباعد 

واأ�صاليب  بطرق  التفكري  ا�صتدعى  م��ا 

م��ب��ت��ك��رة ل�����ص��م��ان ا���ص��ت��م��راري��ة اأع��م��ال 

ال�������ص���رك���ات م���ن ج��ه��ة واحل����ف����اظ على 

�صحة و�صامة العاملني فيها.

الرئي�س  ه��ذا احل��ل، بح�صب  وي��وف��ر 

�صركة  االأع���م���ال يف  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ج��اري 

اأمنية  زّن��اد، لعماء  اأب��و  اأمنية حممود 

اآمنة  و�صيلة  وموظفيها  ال�صركات  من 

ومناق�صة  االج��ت��م��اع��ات  لعقد  و�صهلة 

املعلومات  وتبادل  واملقرحات  اخلطط 

بني املوظفني اأو عماء هذه ال�صركات، 

امل����وؤمت����رات  ع���ق���د  م���ي���زة  اإىل  اإ����ص���اف���ة 

ال�صركات للقيام  الكبرية والتي تنا�صب 

باجتماعات جمال�س االإدارة.

ومتتاز خدمة ويبيك�س باإمكانية عقد 

اجتماعات عر االإنرنت مع موؤمترات 

ف��ي��دي��و وع��ر���س امل��ح��ت��وى م��ن ب��ي��ان��ات 

وم�صاركتها  ال�صا�صة  على  وم�صتندات 

ي�صل عددهم  ق��د  ال��ذي��ن  م��ع احل�صور 

ت�صجيل  واإمكانية  م�صارك،   3000 اإىل 

الحقاً،  م�صاهدتها  واإع��ادة  االجتماعات 

عر  متكاملة  وفيديو  ���ص��وت  واأن��ظ��م��ة 

�صبكة اآمنة وموثوقة متاماً.

 االنباط-عمان

اأغلقت بور�صة عمان، ام�س االثنني، 

�صهم،  مليون  9ر4  ب��ت��داول  تعاماتها 

بقيمة  ���ص��ف��ق��ات،   2004 ع��ل��ى  م���وزع���ة 

مليون  5ر3  ب��ل��غ��ت  اإج��م��ال��ي��ة  ت�����داوالت 

دينار.

وارتفع موؤ�صر البور�صة اىل النقطة 

مع  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة  04ر2  بن�صبة   1676

اإغاق اجلل�صة ال�صابقة.

ول������دى م���ق���ارن���ة اأ�����ص����ع����ار االإغ������اق 

اأن  تبني  اأ�صهمها،  امل��ت��داول��ة  لل�صركات 

اأ�صعار  يف  انخفا�صا  اأظ��ه��رت  �صركة   15

 49 اأ�صهم  اأ�صعار  اأ�صهمها، بينما ارتفعت 

�صركة، وا�صتقرت اأ�صعار اأ�صهم 25 �صركة 

اخرى.

الثالثاء  2 / 6 / 2020 
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إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   ال�سيافة   خل��دم��ات  احلديثة  �سركة  دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

 ) الرقم  )7949  ال�سركات حتت  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة 

بتاريخ ) 2003/6/3 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ح�سن فوؤاد ح�سن حمدان

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع مكة ) مكة مول (

خلوي )0799099033(

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   االن�سائية   للمقاوالت  مارينا  �سركة  دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 38105 ( 

بتاريخ ) 2014/9/15(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : لطفي وليام لطفي م�سلح

عنوان امل�سفي : عمان – اال�سرفية – �سارع املوجب

خلوي )0799988066(

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة ال�سهول لوكاالت التاأمني  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  )3043 ( بتاريخ 

) 1993/1/11 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممد عي�سى فار�س ال�سلمي

 – او���س  بن  رفاعه  – �س.  غبار  – دير  عمان   : امل�سفي  عنوان 

عمارة رقم ) 31 (

خلوي )0795557491(

م�سفي ال�سركة

اعالن صادرعن امني سجل الشركات
 يف شركة املجموعة االردنية للمناطق 

الحرة واملناطق التنموية

 1997 ل�سنة  رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )259( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

جنمة  �سركة   ( �سركة  ال�ساده  باأن  ال�سركات  �سجل  اأمني  يعلن  وتعديالته، 

ال�سويدانية للتجارة ( وامل�سجلة لدينا  �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤلية املحدودة 

)غري م�ستاأجرة( حتت الرقم  )2669( بتاريخ 2016/3/3 قد تقدموا بطلب 

ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/3/8 ومت تعيني ال�سيد 

) هاين توفيق خلوي الدويك ( م�سفيًا له فمن له اي حق او اعرتا�س مراجعة 

امل�سفي خالل �سهرين من تايخه على العنوان التايل :

عمان – ال�سمي�ساين – �سارع البو�سريي – �س . ب ) 141138 ( الرمز 

) 11814 ( هاتف : 0790217436

امني �سجل ال�سركات 

احمد ابو خ�سري

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة البان البقره االردنيه  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  )2061 ( بتاريخ

) 1988/10/2 ( 

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ق�سي حممدعوده ابو حماد

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع االذاعة – جممع موؤته – الطابق 

الرابع – مكتب 411

خلوي )0799919909(

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة 
شركة نجمة السويدانية للتجارة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�سنة 1997 

وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة ) جنمة ال�سويدانية للتجارة(  وامل�سجلة لدى �سركة 

املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية يف �سجل ال�سركات ذات 

امل�سوؤولية املحدودة ) غري م�ستاأجرة ( حتت الرقم  )2669 ( بتاريخ 

) 2016/3/3 (

ام  الدفع  م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

ا�سهر  ، وثالثة  اململكة  للدائنني داخل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه  ال  

للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : هاين توفيق خلوي الدويك

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سمي�ساين – �سارع البو�سريي

�س. ب ) 141138 ( الرمز ) 11814 (

خلوي )0790217436(

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  امل�سرق لت�سكيل وزخرفة املعادن  ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  )26571 ( 

بتاريخ ) 2011/10/26 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي ر�سا ن�سال را�سي ال�سدر

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سمي�ساين – �سارع ايليا ابو ما�سي – 

عمارة عمر بن اخلطاب – الطابق الثالث

خلوي )0797955861(

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�سنة 1997 

وتعديالته

لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   اللغات   على  للتدريب  تاأهيل  �سركة   دائني  من  اأرجو 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 13066 ( بتاريخ ) 2006/10/5(

ام  الدفع  م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

ا�سهر  ، وثالثة  اململكة  للدائنني داخل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه  ال  

للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممد عواد العواملة وال�سيد �سهم نايل ال�سواحله

– عمارة رقم )  – جممع نا�سر التجاري  – اجلاردنز  عنوان امل�سفي : عمان 

) 85

�س . ب )1142 ( الرمز الربيدي ) 11947 (

فاك�س ) 06/5514529 ( تلفون ) 06/5514624 (

خلوي )0798332237 + 0799913186 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة فريونا لتجارة االلب�سه  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  )54896 ( بتاريخ 

) 2019/7/22 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عبد الرحيم �سيحه

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سويفية – �سارع الوكاالت – عمارة 

رقم ) 13 (

خلوي )0797307007(

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�سنة 1997 

وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  الق�سر املا�سي لت�سطيب املباين  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 31143 ( بتاريخ ) 2013/1/21(

ام  الدفع  م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

ا�سهر  ، وثالثة  اململكة  للدائنني داخل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه  ال  

للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممد عواد العواملة وال�سيد �سهم نايل ال�سواحله

– عمارة رقم )  – جممع نا�سر التجاري  – اجلاردنز  عنوان امل�سفي : عمان 

) 85

�س . ب )1142 ( الرمز الربيدي ) 11947 (

فاك�س ) 06/5514529 ( تلفون ) 06/5514624 (

خلوي )0795331137 + 0799913186 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة �سربينغفيلد العمال الديكور والت�سميم  

الرقم   حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  ل��دى  وامل�سجلة  ذ.م.م  

)47182 ( بتاريخ ) 2017/3/29 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممد فواز ح�سني عبد العزيز 

عنوان امل�سفي : عمان – الدوار ال�سابع – مبنى امللكية – ط 3 

– مكتب 303
خلوي )0797414744(

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

التجارية  للخدمات  الثالث  ال�سعود  �سركة  دائني  من  اأرج��و 

مراقبة  دائرة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   االنرتنت   عرب  والت�سوق 

ال�شركات حتت الرقم  )50077 ( بتاريخ ) 2018/1/7 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عالء حممد عواد ابو العني

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع املدينة املنورة – عمارة رقم 

) 222 (

خلوي )0796076216(

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  �سركة اللوت�س للع�سائر الطبيعية  ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 47104 ( 

بتاريخ ) 2017/3/22(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : رفعت جميل حممد عو�س

عنوان امل�سفي : عمان – اال�سرفية – بجانب بنك الدم

خلوي )0797772576(

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة اجلهني والغزاوي 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )83275 ( 

بتاريخ 2006/11/13  اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي 

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات 
الرقم الوطني للمنشأة : )200156854(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركة ا�سامه الهروط و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن

حتت الرقم )114999( بتاريخ 2016/10/5 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/1

م�سفيا  الهروط  �سالمه  �سليم  ف��وزان    / ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي عمان هاتف 0777766401

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات 

د . وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة  والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن اال�سم التجاري 

 )99235( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) التجاريه  االق�سى  )ان��وار 

با�سم )حممد ح�سن فالح القطي�سات (  جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )ح�سن فالح املحمد 

القطي�سات ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن .

م�سجل اال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممود واحالم 

العدره 

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا    2007/10/28 بتاريخ   )87883(

ن�سر هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل 
اىل املوظف نضال احمد 

حسن بني حمود
الرقم الوطني : 9661024949

نظرا لتغيبك عن عملك يف �سركة 

اأك���ادمي���ي���ة ال�����س��درة ال��ري��ادي��ة 

االردنية .

عن  ت��زي��د  مل��دة  ر�سمي  ع��ذر  دون 

ع�سرة ايام متتالية.

ف���اإن ال�����س��رك��ة ت��ن��ذرك ب��ال��ع��ودة 

اي���ام  ث��الث��ة  اىل ع��م��ل��ك خ���الل 

فاقدا  �ستعترب  واال  تاريخه  م��ن 

املادة  الحكام  ا�ستنادا  لوظيفتك 

االردين  ال��ع��م��ل  ل��ق��ان��ون  28/ه����� 

وحلقوقك   2006 ل�سنة   8 رق��م 

العمالية.

أعلن انا انتصار 

يوسف موسى حجه

عن نيتي بيع

مدرسه الفنار الخاصه

حم��اف��ظ��ة  يف  ال��ك��ائ��ن��ة  و 

الزرقاء

با�سم  �سفيان  ال�سيد  اىل 

حممود املرايره

فمن لديه َاي اعرتا�س عليه 

مراجعة كاتب عدل الزرقاء 

خالل ثمانية ايام من تاريخ 

ن�سر االعالن

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�سنة 1997 

وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة الع�سر احلديث للمقاوالت  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة 

مراقبة ال�شركات حتت الرقم  )12856 ( بتاريخ ) 2006/9/6 (

ام  الدفع  م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

ا�سهر  ، وثالثة  اململكة  للدائنني داخل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه  ال  

للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : نايف عزيز البقاعني

عنوان امل�سفي : عمان – جممع النور التجاري

�س . ب ) 940237 ( الرمز الربيدي ) 11194 (

خلوي )0797914248(

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  حممد احل�سيني و�سركاه  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 12028 ( بتاريخ 

)2006/5/2 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عمر جميل ابراهيم �سعد الدين

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع اليا�س بن باكري

خلوي )0796700051(

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

للتجارة  ذ.م.م  وامل�سجلة  العمل  اأرجو من دائني �سركة  فريق 

بتاريخ   )  38705  ( الرقم   حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى 

)2014/11/18(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : امين ر�ساد ا�سماعيل قدومي

عنوان امل�سفي : عمان – طرببور – جممع ابو العال التجاري – 

ط 2 – مكتب 201

خلوي )0780781409(

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

واملحا�سيل   لالغذيه  والغرب  ال�سرق  �سركة  دائني  من  اأرج��و 

الرقم   حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  ل��دى  وامل�سجلة  ذ.م.م  

)4437 ( بتاريخ ) 1996/5/20 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : امين امني عزت العمد

عنوان امل�سفي : عمان – جبل اللويبده

خلوي )0795290464(

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   التعليمية   للخدمات  �ساري�س  �سركة  دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  )47346 ( 

بتاريخ ) 2017/4/11 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ق�سي حممدعوده ابو حماد

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع االذاعة – جممع موؤته – الطابق 
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النباط- الأنا�ضول

م�شروع  تنفيذ  من  اإ�شرائيل،  اقتتراب  مع 

�شّم اأجزاء وا�شعة من ال�شفة الغربية، ُتطرح 

الكثري من الت�شاوؤالت، حول م�شتقبل ال�شلطة 

الوطنية الفل�شطينية

ويف هذا ال�شياق، اتفق حمللون �شيا�شيون 

بتنفيذ  اإ�تتشتترائتتيتتل  بتتدء  اأن  على  فل�شطينيون 

الوجود  تقوي�ض  اإىل  ُيف�شي  لن  م�شروعها، 

ال�شيا�شي لل�شلطة الوطنية الفل�شطينية، يف 

الفرة املرحلية

 ، وا�شتبعد املحللون، يف حتتوارات منف�شلة 

ال�شلطة  ال�شيا�شية بورقة حّل  القيادة  تلويح 

، كونها تعترب اأن وجود هذه املوؤ�ش�شة اإجنازا 

وطنيا وخطوة على طريق تاأ�شي�ض الدولة

واإن حتتدث ذلتتك، فتتاإنتته لتتن يتتختترج، بح�شب 

املحللني، عن نطاق التهديد، دون وجود تنفيذ 

فعلي له

اإ�شرائيل على  اإقتتدام  امل�شتبعد  اأن من  كما 

دفع ال�شلطة نحو االنهيار، من خالل فر�ض 

املتتزيتتد متتن التتعتتقتتوبتتات االقتتتتت�تتشتتاديتتة واملتتالتتيتتة 

اآثتتتار �شلبية  عليها، ملتتا يرتب على ذلتتك متتن 

تعود على تل اأبيب؛ على حّد قولهم

واأعلن الرئي�ض الفل�شطيني حممود عبا�ض، 

موؤخرا، اأنه اأ�شبح يف حّل من جميع االتفاقات 

والتتتتتفتتاهتتمتتات متتتع احلتتكتتومتتتتتني االأمتتريتتكتتيتتة 

واالإ�شرائيلية، ومن جميع االلتزامات املرتبة 

عليها مبا فيها االأمنية، ردا على نية اإ�شرائيل 

�شم امل�شتوطنات بال�شفة

ومن بني تلك االتفاقيات، اتفاقية اأو�شلو 

تاأ�ش�شت يف  والتي   ،1993 املوقعة عام  لل�شالم 

اإطارها ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية

وقال رئي�ض التتوزراء االإ�شرائيلي، بنيامني 

نتتتتتنتتيتتاهتتو، يف تتت�تتشتتريتتحتتات متتتتتكتتررة، بتتتاالآونتتتة 

�شم  اإجتتتتراءات  �شتبداأ  حكومته  اإن  االأختتتترية، 

الغربية  ال�شفة  م�شاحة  من  باملائة   30 نحو 

املحتلة اإىل �شيادتها، يف االأول من يوليو/متوز 

اجلاري

وُت�شّكل االأجزاء التي تعتزم اإ�شرائيل �شّمها 

ال�شفة  يف  امل�شتوطنات  وجميع  االأردن،  غتتور 

املحتلة

** ال�شلطة اإجناز وطني

املحلل ال�شيا�شي عبد املجيد �شويلم، ال يرى 

القيادة  تتجه  اأن  ت�شتدعي  �شرورة  هناك  اأن 

الفل�شطينية نحو التلويح بحّل ال�شلطة

اأنتته لن يكون  لت االأنا�شول  واأو�شح �شويلم 

هناك اأي تلويح بحّل ال�شلطة، اإذ اأنها تعترب 

التحرير  ملنظمة  ذراع  وهتتتي  وطتتنتتيتتا  متتنتتجتتزا 

الفل�شطينية

وتابع رغم االنتقادات التي توّجه لل�شلطة، 

اإال اأن املعطيات على اأر�ض الواقع اأثبتت اأنها 

حمتتا�تتشتترة اإ�تتشتترائتتيتتلتتيتتا واأنتتتهتتتا عتتتتدوة رئي�شية 

الإ�شرائيل، بالتايل ال يوجد اأ�شباب حلّلها

اأو  اأي متتنتتفتتعتتة  �تتشتتويتتلتتم وجتتتتود  ويتت�تتشتتتتتبتتعتتد 

التت�تتشتتلتتطتتة  �تتشتتعتتبتتيتتة متتتن وراء حتتتتّل  متت�تتشتتلتتحتتة 

الفل�شطينية

**�شيناريو االنهيار

الفل�شطينية،  القيادة  موقف  ظل  يف  لكن 

الذي اأقتتّر حتلل منظمة التحرير من جميع 

االتتتتفتتتاقتتتات والتتتتتتتفتتتاهتتتمتتتات متتتع احلتتكتتومتتتتتني 

االأمريكية واالإ�شرائيلية، ومن بينها اأو�شلو ، 

فاإن هذا االأمر قد يقود اإىل التغرّي الوظيفي 

لل�شلطة، ما �شتعتربه اإ�شرائيل �شلوكا معاديا 

لها، على حّد قول �شويلم

واأ�شاف �شويلم اإنه من املتوقع، حينذاك، اأن 

ت�شّن اإ�شرائيل حربا اقت�شادية ومالية كبرية 

على ال�شلطة بهدف اإ�شعافها اأو اإ�شقاطها

لكن هذا االحتمال، م�شتبعد لدى �شويلم، 

املغامرة،  ت�شتطيع  لن  اإ�شرائيل  واأن  خا�شة 

اأمتتريتتن خطريين معا،  متترة واحتتتدة، بتنفيذ 

ال�شلطة  اإ�تتشتتقتتاط  والتتثتتاين  ال�شم،  هتتو  االأول 

الفل�شطينية

وا�شتكمل قائاًل اإ�شرائيل تعرف اأن ال�شعب 

لن يقف مكتوف االأيدي جتاه تلك اخلطوة، 

من  االآالف  عتتت�تتتشتتترات  هتتتنتتتاك  واأن  وختتتا�تتتشتتتة 

املوظفني املنت�شبني لل�شلطة، كما اأنها لي�شت 

م�شتعدة ل�شم ال�شكان اأو حتّمل م�شوؤولياتهم 

يف حال اإ�شقاط ال�شلطة

اإ�شرائيل باتت يف متتاأزق،  اأن  ويتترى �شويلم 

فمن جانب هي ال تريد وجود �شلطة حتاربها، 

ومن جانب اآخر ال ميكنها اأن تغامر باإ�شقاطها

**الو�شع الراهن

بتتتتدوره، يتتترى التتكتتاتتتب واملتتحتتلتتل ال�شيا�شي 

خلدون الربغوثي، اأن خطة ال�شم لن تقّو�ض 

اأنتتهتتا  كتتمتتا  لل�شلطة،  ال�شيا�شي  التتتوجتتتود  متتن 

�شتحتفظ مبا هي عليه يف الو�شع الراهن

�شيناريو  اإن  االأنا�شول  لت  وقتتال الربغوثي 

دفع ال�شلطة نحو االنهيار، قد ال يكون واردا 

اإ�شرائيل غري  يف الوقت احلتتايل، خا�شة واأن 

اخلتتطتتوة؛  هتتذه  تبعات  حتمل  على  م�شتعدة 

ب�شفتها دولة حمتلة

كما اأنه ي�شتبعد اأن ي�شدر قرار عن القيادة 

الفل�شطينية بحّل ال�شلطة، خا�شة واأنها من 

املفر�ض، وفق اتفاقية اأو�شلو لل�شالم، مرحلة 

متهيدية ونواة الكيان امل�شتقبلي الفل�شطيني 

)الدولة(

ال�شيا�شية  التتكتتيتتانتتيتتة  هتتتدم  قتتتائتتتاًل  وتتتتابتتتع 

التت�تتشتتلتتطتتة، تتتبتتعتتاتتته �تتشتتختتمتتة عتتلتتى املتتواطتتنتتني 

التتتفتتتلتتت�تتتشتتتطتتتيتتتنتتتيتتتني، ختتتا�تتتشتتتة متتتتتن التتتنتتتاحتتتيتتتة 

االقت�شادية، والحقا على االحتالل من ناحية 

حتمله م�شوؤولياته كقوة احتالل، من ال�شعب 

التخلي عن ال�شلطة

كافة  انتتهتتيتتار  يعني  ال�شلطة  هتتدم  اأن  كما 

�شنوات  تاأ�شي�شها  ا�شتغرقت  التي  املوؤ�ش�شات، 

طتتتويتتتلتتتة، عتتلتتى اأمتتتتتتل التتتتتو�تتشتتل التتتتفتتتاق حل 

الدولتني؛ وهذا االأمر غري وارد

التتطتترفتتني، الفل�شطيني  ويف حتتال و�تتشتتول 

واالإ�شرائيلي اإىل مرحلة ك�شر العظم ، ُيرجح 

الربغوثي اأن تلّوح ال�شلطة الفل�شطينية ومن 

باب التهديد وال�شغط على االحتالل، بحّل 

ال�شلطة

لكن تنفيذ هذا التهديد، وفق الربغوثي، 

يبقى مرهونا بالو�شع امل�شتقبلي وموقف كل 

قد  التي  الدولية  والتتتتتطتتورات  اإ�شرائيل  متتن 

حتدث اآنذاك؛ خا�شة تغرّي االإدارة االأمريكية؛ 

يف ظل االنتخابات الرئا�شية املزمع عقدها يف 

نوفمرب/ ت�شرين الثاين القادم

دولية ت�شغط  اأن حتتتدث تغريات  ويرجح 

خا�شة  قتترارهتتا،  عن  للراجع  اإ�شرائيل  على 

يف ظتتل املتتوقتتف االأوروبتتتتتتي التترافتت�تتض لل�شم، 

والتغريات املتوقعة يف االإدارة االأمريكية

ويف 15 متتايتتو/ اأيتتتار املتتا�تتشتتي، اأكتتتد االحتتتاد 

ملنع  الدبلوما�شية  م�شاعيه  على  االأوروبتتتتتي 

عملية ال�شم، موؤكدا على �شرورة جتنب اأي 

عمل اأحادي اجلانب واحرام القانون الدويل 

وعدم تطبيقه ب�شكل انتقائي

اأن  اإىل  التتربغتتوثتتي  لفت  التت�تتشتتيتتاق،  ذات  يف 

واملناف�ض  الدميقراطي،  املر�شح  بتتايتتدن،  جتتو 

االأمريكية،  الرئا�شية  لالنتخابات  االأقتتتوى، 

يتتوؤكتتد مت�شكه مبتت�تتشتتروع حتتل التتدولتتتتتني؛ ويف 

حال فوزه قد يغرّي من هذه ال�شيا�شة

**غياب خطة عمل فل�شطينية

واتفق املحلل ال�شيا�شي وديع اأبو ن�شار، مع 

�شابقه الربغوثي، على اأن القيادة ال�شيا�شية 

قد تلّوح بحل ال�شلطة، لكن دون تنفيذ فعلي 

لذلك

ويرى اأبو ن�شار يف حديثه لت االأنا�شول اأن 

امل�شالح الفل�شطينية على حّد �شواء، مت�شابكة 

مع م�شالح االإ�شرائيليني

واأ�شاف �شواء فيما يتعلق بت�شاريح املرور 

عرب احلواجز االإ�شرائيلية والدخول للمدن، 

اأو ت�شاريح الب�شائع، اأو حتى ت�شاريح العالج، 

كّله ال بد من اأن مير عرب االإ�شرائيليني

وهذا االأمر يجعل من تنفيذ حّل ال�شلطة 

الفل�شطينية اأمرا �شعبا، على حّد قوله

اإىل جانب ذلك، فاإن االنق�شام الفل�شطيني 

وعدم وجود توافق داخلي، وغياب خطة العمل 

ال�شلطة  حتتّل  مبداأ  من  جتعل  الفل�شطينية؛ 

بعيدا

وتابع اأبو ن�شار اجلانب الفل�شطيني لي�ض 

لديه خطة عمل، وهو يف اأح�شن االأحوال لديه 

يعمل  االإ�شرائيلي  اجلانب  اأن  نتترى  فعل،  رد 

�شمن خطة لكن الفل�شطيني ال يبادر وي�شتند 

اإىل ردود االأفعال

انهيار  الفل�شطيني  املحلل  ا�شتبعد  كما 

ال�شلطة الفل�شطينية، جراء �شغوطات متار�ض 

االإ�شرائيلي، مرجعا ذلك  عليها من اجلانب 

على  احلفاظ  اإ�شرائيل  م�شلحة  من  اأن  اإىل 

وجودها

وقال عن ذلك اإ�شرائيل ال تريد اأن تتكلف 

الفل�شطينيني احلد  اإعطاء  ماديا من خالل 

االأدنتتى من املعي�شة حال انهيار ال�شلطة، كما 

اأماكن  اإىل  اأنها غري معنية بدخول جنودها 

مكتظة بالفل�شطينيني

النباط-وكالت

اأفادت هيئة �شوؤون االأ�شرى واملحررين، 

النجار  فتحي  االأ�شري  بتتاأن  االثنني،  ام�ض 

)53 عاما( من مدينة يطا جنوب اخلليل، 

نتيجة  ال�شحية  حالته  تراجع  من  يعاين 

تتتقتتدمي  يف  التتنتتقتتب  �تتشتتجتتن  اإدارة  ممتتاطتتلتتة 

العالج املنا�شب له

اأن  �شحفي،  بيان  يف  الهيئة،  واأو�شحت 

اأم�شى  عاما   30 بال�شجن  حمكوم  النجار 

منها 18 عاما، يعاين من اأوجاع يف منطقة 

من  يعاين  اأنتته  كما  التتدم،  ويتبول  البطن 

ال�شجن  اإدارة  وترف�ض  ال�شرج،  يف  نزيف 

له  التتالزمتتة  الطبية  التتفتتحتتو�تتشتتات  اإجتتتتراء 

اأ�شباب النزيف وعالجه ملعرفة 

وبتتيتتنتتت، اأنتتتته يتتعتتاين اأيتت�تتشتتا متت�تتشتتاكتتل يف 

�شابقا  خ�شع  وقد  الركبة،  واأربطة  النظر 

احل�شوة  الإزالتتتتة  جتتراحتتيتتة  عمليات  لتتعتتدة 

والتتدهتتنتتيتتات، وعتتمتتلتتيتتة فتتتتتاق قتتبتتل نتتحتتو 3 

�شنوات

التتنتتجتتار متتثتتال على  اأن  التتهتتيتتئتتة  واأكتتتتدت 

بحق  ميار�ض  الذي  الطبي  االإهمال  مدى 

االأ�تتتتشتتتترى املتتتر�تتتشتتتى، التتتذيتتتن يتتتركتتتون بال 

متعمد،  ب�شكل  �شحية  رعتتايتتة  وبتتال  عتتالج 

االإ�شرائيلية  �شيا�شة احلكومة  ا�شتنادا اىل 

املتطرفة يف النيل من االأ�شرى وت�شفيتهم 

واالنتقام منهم

النباط-وكالت
هتتتتددت بتتكتتني، امتت�تتض االإثتتتنتتتني، وا�تتشتتنتتطتتن 

بتتتالتتترد يف اأعتتتقتتتاب اإعتتتتتالن التترئتتيتت�تتض دونتتالتتد 

قتتيتتود عتتلتتى طتتتالب �شينيني  تتترامتتب فتتر�تتض 

قانون  على  احتتتتتجتتاجتتاً  املتتتتتحتتدة  التتواليتتات  يف 

جديد لالأمن القومي يف هونغ كونغ

الواليات  اأن  اجلمعة  اأعلن  ترامب  وكتتان 

املتتتتتتتتتحتتتتدة �تتتشتتتتتتتمتتتنتتتع دختتتتتتتتول بتتتعتتت�تتتض طتتتتالب 

التتواليتتات  اإىل  ال�شينيني  العليا  التتدرا�تتشتتات 

املتحدة، و�شتبداأ يف اإلغاء االمتيازات اخلا�شة 

بالر�شوم  يتعلق  فيما  كونغ  لهونغ  املمنوحة 

مت�شي  وقت  يف  اأختترى،  وقطاعات  التجارية 

بكني بخطة لفر�ض قانون لالأمن القومي

وقتتتال التترئتتيتت�تتض االأمتتتريكتتتي اإن احلتتكتتومتتة 

ال�شينية “تنتق�ض من مكانة الو�شع القائم 

منذ فرة طويلة للمدينة«

رّدت االثنني بغ�شب على  ال�شني  اأن  غري 

“تلحق  اأنها  معتربة  االأمريكية  االإجتتتراءات 

با�شم  املتتتتتحتتدث  وقتتتال  باجلانبني”.  التت�تتشتترر 

وزارة اخلارجية جتاو ليجيان اإن “اأي كلمات 

اأن تتت�تتشتتر مبتت�تتشتتالتتح  �تتشتتاأنتتهتتا  وختتتطتتتوات متتتن 

ال�شني �شُتقابل بهجمات م�شادة من اجلانب 

ال�شيني”، دون اإ�شافة اأي تفا�شيل

“تتدخل  وا�تتشتتنتتطتتن  اإجتتتتتتراءات  اإن  وقتتتتال 

ال�شينية  الداخلية  ال�شوؤون  يف  خطري  ب�شكل 

ال�شينية« العالقات االأمريكية  وتقو�ض 

متتتن جتتهتتة اأختتتتتتترى، اعتتتتتتتربت التت�تتشتتني اأن 

التتتتتتتظتتتاهتتترات يف التتتتواليتتتتات املتتتتتتتحتتتدة تتتظتتهتتر 

البالد يف  املزمن” للعن�شرية  “املر�ض 

اخلمي�ض  �تتشتتوت  ال�شيني  التتربملتتان  وكتتتان 

“مبنع  ي�شمح  الذي  القانون  ل�شالح م�شروع 

خطري  ب�شكل  يهدد  حتتترك  اأي  وقمع  ووقتتف 

االأمتتتتن التتقتتومتتي متتثتتل التتنتتزعتتة االنتتفتت�تتشتتالتتيتتة 

ن�شاطات  وراء  التتوقتتوف  اأو  واإعتتتداد  والتتتتتاآمتتر 

اإرهتتتابتتتيتتتة، وكتتتذلتتتك نتت�تتشتتاطتتات قتتتوى اأجتتنتتبتتيتتة 

ت�شكل تدخاًل يف �شوؤون هونغ كونغ«

وجاء ذلك بعد �شبعة اأ�شهر من تظاهرات 

الدميقراطية  من  مبزيد  للمطالبة  حا�شدة 

اأحياناً  تخللتها  املا�شي،  العام  كونغ  هونغ  يف 

اأعمال عنف

هتتذا وبتتا�تتشتترت احلتتكتتومتتة االأمتتريكتتيتتة يتتوم 

ببيع بع�ض ممتلكاتها يف هونغ  االأحد،  اأم�ض 

كتتونتتغ، بتتعتتد اإقتتتتترار التت�تتشتتني لتتلتتقتتانتتون املتتدين 

املوحد، يف ظل معار�شة عدد من الدول لهذا 

القانون

يومني،  قبل  قالت  ال�شينية  اخلارجية 

تدخلت  اإذا  م�شادة  اإجتتراءات  �شتتخذ  اإنها 

اأمريكا  ب�شوؤونها، وحثت  املتحدة  الواليات 

التافهة« ال�شيا�شية  “وقف مناوراتها  على 

تاميز”  “غلوبال  �تتشتتحتتيتتفتتة  وكتتتانتتتت 

ال�شني  اأن  اأ�شبوع،  منذ  اعتربت  ال�شينّية 

للغرب  ميكن  ال  �شخمًة  �تتشتتوقتتاً  “متّثل 
اال�شتغناء عنها”، م�شريًة اإىل اأن وا�شنطن 

غتتري قتتتتادرة عتتلتتى �تتشتتمتتان التتنتتمتتّو يف هونغ 

كونغ

 ما تأثير الضّم اإلسرائيلي على مستقبل السلطة الفلسطينية؟

 »هيئة األسرى«: تفاقم الوضع الصحي لألسير فتحي النجار

الصين ترّد بغضب على اإلجراءات األميركية معتبرة أنها »تلحق الضرر بالجانبين«

النباط- وكالت

طالب وزير الدولة االإماراتي لل�شوؤون 

اخلارجية، اأنور قرقا�ض، اإ�شرائيل بالتوقف 

فل�شطينية،  اأرا�تتتض  عن احلديث عن �شم 

معتربا اأن اأي خطوة اأحادية من جانب تل 

اأبيب �شتمثل �شربة قوية لعملية ال�شالم

ح�شابه  عرب  تغريدة  يف  قرقا�ض  وكتب 

يتتتتتوقتتف  اأن  “يجب  “توير”:  مبتتتوقتتتع 

�شم  عتتن  امل�شتمر  االإ�تتشتترائتتيتتلتتي  احلتتديتتث 

اأرا�ض فل�شطينية »

االأحتتتتتتتتتتتادي  التتتتتتتتتحتتتترك  اأن  واأو�تتتتتتتشتتتتتتتح 

“�شيمثل تقوي�شا حلق  اأي�شا  االإ�شرائيلي 

تقرير امل�شري الفل�شطيني ومبثابة رف�ض 

لتتالإجتتمتتاع التتتتدويل والتتعتتربتتي نحو حتقيق 

اال�شتقرار وال�شالم«

النباط-وكالت

نتتيتتكتتول  اأرمتتيتتنتتيتتا  وزراء  رئتتيتت�تتض  ذكتتتتر 

عتتتلتتتى  متتتتبتتتتا�تتتتشتتتتر  بتتتتتتث  بتتتتا�تتتتشتتتتيتتتتنتتتتيتتتتان، يف 

نتائج  اإن  االثتتنتتني،  ام�ض  “في�شبوك”، 
فحو�شه اخلا�شة بفريو�ض كورونا جاءت 

اإيجابية، اأي اإنه م�شاب بالفريو�ض

“مل تظهر  اأنتتته  بتتا�تتشتتيتتنتتيتتان،  واأو�تتتشتتتح 

ُيتتجتتري يل  اأن  اأعتترا�تتض.. قتتررت  اأي  علي 

املواجهة”،  ختتتو�تتتض  قتتتتررت  اإذ  فتتحتت�تتض، 

اأي�شاً  اأ�شيبت  بالكامل  اأ�شرته  اأن  موؤكداً 

بالعدوى

البالغ  اأرمتتيتتنتتيتتا،  جتتمتتهتتوريتتة  و�شجلت 

عتتتتدد �تتشتتكتتانتتهتتا ثتتتالثتتتة متتتاليتتتني نتت�تتشتتمتتة، 

متتوؤكتتدة  اإ�تتشتتابتتة  حتتالتتة   9402 االآن  حتتتتتى 

بالفريو�ض و139 وفاة

النباط-وكالت

االإ�شرائيلي،  االحتتتتتالل  قتتوات  ا�شتولت 

قرية  يف  ري  �شبكات  على  االثتتنتتني،  امتت�تتض 

اجلفتلك باالأغوار

واأفاد النا�شط احلقوقي عارف دراغمة، 

وا�شتوىل  التتقتتريتتة،  اقتحم  االحتتتتتالل  بتتتاأن 

على �شبكات ري تغذي مئات اأ�شجار العنب 

املتتثتتمتتر، والتتنتتختتيتتل، عتتلتتى متت�تتشتتاحتتة قتتتدرت 

لكل من منري  تعود ملكيتها  دومنتتتا،  بتت40 

ن�شا�شرة، واإبراهيم �شامل

كما قتتوات كبرية من جي�ض االحتالل، 

�شب�شطية  لبلدة  االأثرية  املنطقة  باإقتحام 

�تتتشتتتمتتتال متتتاحتتتفتتتظتتتة نتتتابتتتلتتت�تتتض، يتتترافتتتقتتتهتتتا 

لتتالحتتتتتالل  املتتدنتتيتتة  االإدارة  متتتن  طتتتواقتتتم 

االإ�شرائيلي وعدد من امل�شتوطنني

 اإلمارات: يجب أن يتوقف الحديث اإلسرائيلي 
المستمر عن ضم أراض فلسطينية

 عبر صفحته على »الفيسبوك«
 رئيس وزراء أرمينيا يعلن إصابته وأفراد أسرته بكورونا

 قوات االحتالل تواصل اعتداءاتها 
في األغوار وسبسطية
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الـريـا�ضي
01

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�ضة« 

يف املوقع االلكرتوين

 اجتماع مرئي لحكام كرة اليد
االنباط – عمان

اليد، ع��ددا من الأم���ور التي تهم م�سرية  ناق�ست جلنة حكام لكرة 

اأوق��ف��ت جميع  ال��ت��ي  ال��ظ��روف ال�ستثنائية احل��ال��ي��ة،  احل��ك��ام يف ظ��ل 

الأن�سطة الريا�سية. ورك��زت جلنة احلكام خالل اجتماعها مع جميع 

احلكام العاملني عرب تطبيق زووم على اأهمية ا�ستغالل احلظر املنزيل 

واإغالق املرافق واملن�ساآت الريا�سية يف اإجراء التدريبات املنزلية، وحتديدا 

املحافظة على اللياقة البدنية؛ ا�ستعدادا للمرحلة املقبلة. واأ�سار رئي�س 

اأن اللجنة مل يتوقف عملها خالل  اإىل  العيا�سرة  جلنة احلكام �سليم 

هذا الوباء، بل ا�ستثمرت احلظر املنزيل يف التوا�سل امل�ستمر مع احلكام 

العاملني يف الكثري من املوا�سيع التي تهم م�سرية احلكام مع اللعبة.

وبني اأن اأغلب الجتماعات املرئية ركزت على جاهزية احلكام للمرحلة 

اأن ت�سهد عودة الن�ساطات من جديد، وا�ستئناف  املقبلة، والتي ينتظر 

الحتاد لبطولته الر�سمية 

 االهلي يغرم قائد فريقه

 نادال يتبنأ بمستقبل معقد  

االنباط - القاهرة

اأع���ل���ن الأه���ل���ي امل�����س��ري، ت��غ��رمي ح�سام 

ظهوره  خلفية  على  الفريق،  قائد  عا�سور 

ب�ساأن  الإع����الم،  و���س��ائ��ل  ع��رب  وت�سريحاته 

اإذن  م��ب��اراة اع��ت��زال��ه، دون احل�����س��ول ع��ل��ى 

م�����س��ب��ق. وك����ان ���س��ي��د ع��ب��د احل��ف��ي��ظ م��دي��ر 

ال����ك����رة ب����الأه����ل����ي، ق����د رف�����ع م����ا ج�����اء م��ن 

جلنة  اإىل  ال��الع��ب،  ل�سان  على  ت�سريحات 

التخطيط لتخاذ ما تراه منا�سًبا. يذكر اأن 

اأكرث  عرب  ناديه  اإدارة  هاجم  عا�سور  ح�سام 

م��ن ف��ي��دي��و م�����س��ور ع��ل��ى م��واق��ع التوا�سل 

الجتماعي، منتقًدا البطء يف املوافقة على 

اإنهاء التفاق ب�ساأن مباراة اعتزاله مع تركي 

اآل ال�سيخ الرئي�س ال�سريف، رغم تكفله بكل 

����س���يء. وك����ان ع��ب��د احل��ف��ي��ظ ق���د ق���رر قبل 

يف  التحدث  م��ن  الالعبني  منع  اأ�سبوعني، 

فر�سة  منحهم  بعد  الإع���الم،  و�سائل  كافة 

كافية للظهور الإعالمي خالل فرتة توقف 

الن�ساط ب�سبب فريو�س كورونا.

االنباط - عوا�صم

اأن  التن�س،  اأ�سطورة  متنى رافائيل نادال، 

“هم الأف�����س��ل ك��ل يف  ال��ق��رار  ي��ك��ون �سانعو 

لتجاوز  �سيا�سي”،  اأي طموح  وب��دون  جماله 

ك���ورون���ا. وج����اءت ت�سريحات  اأزم����ة ج��ائ��ح��ة 

امل�����س��ن��ف ال���ث���اين ع��امل��ي��ا ب���ني لع��ب��ي التن�س 

)اإل  �سحيفة  ن�سرته  تقرير  يف  املحرتفني، 

يف  “نحن  ن���ادال:  وق���ال  �سيمانال(.  بايي�س 

حل��ظ��ة دق��ي��ق��ة ل��درج��ة اأن ك��ل ���س��يء اأ���س��ب��ح 

م�����س��ي�����س��ا.. ف��ل��ي��خ��رج��ون��ا م���ن ه����ذه الأزم�����ة 

ب��اأق��ل ع��دد ممكن م��ن ال��وف��ي��ات واأق���ل تاأثري 

اأن  ال���الع���ب  واع���ت���رب  ممكن”.  اق��ت�����س��ادي 

اأن  م��وؤك��دا  ال�سيا�سة”،  يف  م�سكلة  “هناك 
ل�سوء  ال��ق��رارات،  يتخذون  ال��ذي��ن  “اأولئك 
ن�سب  وا�سعني  دائ��م��ا  ذل��ك  يفعلون  احل��ظ، 

وتنباأ  جديدة”.  انتخابات  هناك  اأن  اأعينهم 

على  م�سددا  للغاية،  معقد  مب�ستقبل  ن��ادال 

اخل��ربات  لأف�سل  حاجة  هناك  �سيكون  اأن��ه 

للخروج من هذا الو�سع

االنباط – عمان

التدريبية  ال�����دورات  يف  الأردن  ���س��ارك 

عن  للكراتيه  العربي  الحتاد  عقدها  التي 

.واأ���س��ار  اخ���ريا  فعالياتها  واخ��ت��ت��م��ت  ب��ع��د، 

ان  �سموط  عماد  الكراتيه  احتاد  �سر  امني 

للكراتيه  الوطني  للمنتخب  الفني  املدير 

حممد اب��راه��ي��م، ���س��ارك يف الإ���س��راف على 

الحتاد  عقدها  التي  املدربني  تاأهيل  دورة 

ا���س��رف  ت��ط��ب��ي��ق زووم .ك��م��ا  ال��ع��رب��ي ع���رب 

العرب  للمدربني  ابراهيم على حما�سرات 

ت��ت��ع��ل��ق ب��اأه��م��ي��ة ال��ت��ح��ل��ي��ل وال��ت��خ��ط��ي��ط يف 

اأردنيني  مدربني  ان  علما  التدريب،  ع��امل 

اأردين  ح�سور  يف  ال��دورة  يف  اأي�سا  �ساركوا 

لفت.

م�ساركة  اأن  )ب���رتا(  ل  �سموط  واو���س��ح 

اإط���ار  ج���اءت يف  ال��ك��رات��ي��ه  م���درب منتخب 

العربي  الحت���اد  نظمها  ال��ت��ي  امل��ح��ا���س��رات 

ل��ل��ع��ب��ة ع���ن ب��ع��د ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا. 

الحت��اد  تنظيم  الخ���رية،  الفرتة  و�سهدت 

املدربني  لتاأهيل  دورت��ني  للكراتيه  العربي 

من  م��درب   1600 من  اأك��رث  منهما  ا�ستفاد 

17 دولة عربية من بينها الأردن..

االنباط - عوا�صم

ع���ل���ى خ���ط���ى ال��������دوري الأمل��������اين ل��ك��رة 

منت�سف  يف  ن�ساطه  ا�ستاأنف  ال��ذي  القدم 

�سهرين  ل��ق��راب��ة  ت��وق��ف  ب��ع��د  اأي���ار/م���اي���و 

امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�سي  ب�سبب 

املف�سلة  لعبتها  ب��ا���س��ت��ع��ادة  اأوروب����ا  ب����داأت 

ت��دري��ج��ي��اً وح���ت���ى ب��ح�����س��ور اجل��م��ه��ور يف 

ب��ع�����س الأم���اك���ن. م��ن ت��ت��وي��ج يف ���س��رب��ي��ا، 

بولندا  يف  البال�ستيك  من  م�سجعني  اىل 

ال����دمن����ارك  اف���رتا����س���ي���ني يف  واآخ������ري������ن 

ت�سيكيا،  يف  ال��ط��ل��ق  ال���ه���واء  يف  و���س��ا���س��ات 

القدم  ك��رة  م�����س��اه��دات  على  النظر  نلقي 

ن��ه��اي��ة الأ���س��ب��وع  الأوروب���ي���ة خ���الل عطلة 

الغالبية  ع����ودة  م��ن  اأك����رث  الق�����رتاب  م��ع 

عاد  املحلية. حيث  الدوريات  العظمى من 

امل�سجعون يف املجر اإىل مالعب كرة القدم 

يف  ن�ساطه  املحلي  ال���دوري  ا�ستئناف  م��ع 

الأوىل  ال��دول��ة  لت�سبح  الأ���س��ب��وع،  ن��ه��اي��ة 

ال��ت��ي تتيح ح�����س��ور اجل��م��ه��ور. اأوروب�����ا  يف 

واأعلن الحتاد املجري للعبة اخلمي�س اأنه 

املالعب  اإىل  اجلماهري  بح�سور  �سي�سمح 

الفائت،  اآذار/م���ار����س  منذ  الأوىل  للمرة 

امل�سجعني،  ب��ني  ف���ارغ  ���س��ف  اإب��ق��اء  ���س��رط 

ب��ني  ����س���اغ���رة  م��ق��اع��د  ث���الث���ة  ت��ب��ق��ى  واأن 

ك���ل ���س��خ�����س واآخ������ر. واأج�������ازت احل��ك��وم��ة 

ال��ب��ول��ن��دي��ة ف��ت��ح امل���درج���ات ن�����س��ب��ي��اً اأم���ام 

19 حزيران/يونيو،  امل�سجعني اعتباراً من 

ما  �سيكون  الأق�سى  عددهم  اأن  مو�سحة 

ال�ستيعابية  الطاقة  من  باملئة   25 ن�سبته 

ل���ل���م���درج���ات. واأع�������رب م�����س��ج��ع��ون خ���ارج 

�سمال  يف  ديو�سغيور  لنادي  التابع  امللعب 

����س���رق م��دي��ن��ة م��ي�����س��ك��ول�����س ال�����س��ب��ت، عن 

فريقهم  مباراة  بالعودة حل�سور  فرحتهم 

رو���س��ي��ا،  ويف  م��ي��زوك��وف��ي�����س��د.  �سيفه  ���س��د 

اأن  اخلمي�س  ال��رو���س��ي��ة  ال�سلطات  اأع��ل��ن��ت 

عودة مناف�سات دوري كرة القدم املقررة يف 

ال�سماح  مع  �سترتافق  21 حزيران/يونيو، 

ب��ح�����س��ور ع�����دد حم������دود م����ن امل�����س��ج��ع��ني 

 10 ح���دود  اإىل  ي�سل  امل��ل��ع��ب  م��درج��ات  يف 

و�ست�سري  ال���س��ت��ي��ع��اب.  ق����درة  م���ن  ب��امل��ئ��ة 

بولندا على خطى املجر اأي�ساً مع ال�سماح 

اع��ت��ب��اراً  امل���الع���ب  اإىل  امل�����س��ج��ع��ني  ب���ع���ودة 

م��ع حتديد  19 ح��زي��ران/ي��ون��ي��و لكن  م��ن 

امل��ل��ع��ب. وحتى  �سعة  ب��رب��ع  ع��دد احل�����س��ور 

اجلمعة  ن�ساطه  ال��دوري  ا�ستاأنف  حينها، 

امل�سجعني  ا�سطر  ما  اأبواب مو�سدة  خلف 

ال��ب��ول��ن��دي��ني امل���ع���روف���ني ب�����س��خ��ب��ه��م اإىل 

ال��ت��اأق��ل��م م��ع ال��واق��ع اجل��دي��د. وم��ن اأج��ل 

م������وؤازرة ف��ري��ق��ه��م، ق���ام م�����س��ج��ع��و ب��وغ��ون 

حاملني  �سرف  حرا�س  بتوزيع  �ست�سيتني 

املوؤدي  الطريق  اأمتار على   10 م�ساعل كل 

غدان�سك  لي�سيا  اعتمد  فيما  امللعب،  اإىل 

على بع�س الدعم اخلا�س يوم الأحد �سد 

 200 نحو  �سور  طباعة  م��ع  غدينيا،  اأرك��ا 

م�سجع على خلفيات بال�ستيكية ووزعوها 

يف امل���درج���ات.و����س���ه���دت ن��ه��اي��ة الأ����س���ب���وع 

ال����ث����اين ب���ع���د ال����ع����ودة يف ت�����س��ي��ك��ي��ا ف�����وزاً 

اللقب  حامل  ب��راغ  ل�سالفيا  ا�ستعرا�سياً 

ال�سبت  5-�سفر  يابلونت�س  على  واملت�سدر 

مل  امل��درج��ات  خالية.لكن  م��درج��ات  اأم���ام 

األف  النادي  وزع  بل  بالكامل،  خالية  تكن 

املدرجات،  يف  لالعبني  بال�ستيكية  �سورة 

�سورهم  و�سع  فر�سة  امل�سجعني  منح  كما 

ت��ق��ري��ب��ا )19  ك���ورون���ا   500 اأي�����س��ا م��ق��اب��ل 

املبلغ اىل  اأن يعود ن�سف هذا  يورو(، على 

ب��راغ. وجنح  �سالفيا  ال�سباب يف  ف��رق  اىل 

قرابة 500 األف م�سجع من “التواجد” يف 

املباراة بف�سل هذا الأمر.

االنباط – عمان

دع����ت ال��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني يف 

ال��ك��ورون��ا  ال��ري��ا���س��ي��ة لإج����راء فح�س  الحت����ادات 

اليوم الثالثاء، يف اإطار اجراءات ال�سالمة العامة 

اللجنة  اأب��واب��ه��ا.وخ��اط��ب��ت  ف��ت��ح الحت�����ادات  ب��ع��د 

الوملبية الحتادات لإبالغهم مبوعد الفحو�سات 

�سباح  ع�سرة  احل��ادي��ة  ال�ساعة  عند  جت��ري  ال��ت��ي 

غ���د يف م��ق��ر احت�����اد ال���ط���ب ال���ري���ا����س���ي ب��امل��دي��ن��ة 

الريا�سية.

بر�صلونة

الإث���ن���ني، ب�سكل  ب��ر���س��ل��ون��ة،  ف��ري��ق  ع���اد 

ك��ام��ل ل��ل��ت��دري��ب��ات اجل��م��اع��ي��ة، ا���س��ت��ع��داًدا 

ل�ستئناف مناف�سات الدوري الإ�سباين.

ومن املقرر اأن يحل بر�سلونة �سيًفا على 

13 يونيو/حزيران، يف  مايوركا يوم ال�سبت 

م�سابقة  عمر  من   28 ال�  اجلولة  مناف�سات 

لرب�سلونة  الر�سمي  احل�ساب  وذكر  الليجا. 

تويرت،  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  م��وق��ع  على 

تدريبات  تواجد يف مقر  باأكمله  الفريق  اأن 

اأكرث  ال��ن��ادي، وت��درب��وا مًعا لأول م��رة منذ 

من 3 اأ�سهر. وكان النادي الكتالوين قد بداأ 

قبل  فردية،  بتمارين  ف��رتة  منذ  تدريباته 

جمموعات،  يف  جماعية  ت��دري��ب��ات  ي��ب��داأ  اأن 

ل��ي��ع��ود لع��ب��و ال��ف��ري��ق ل��ل��ت��درب م��ًع��ا لأول 

فريو�س  ب�سبب  الن�ساط  ت��وق��ف  منذ  م��رة 

ك�����ورون�����ا. وت���ل���ق���ى ك��ي��ك��ي ���س��ي��ت��ني، امل���دي���ر 

املران  خالل  قوية  دفعة  لرب�سلونة،  الفني 

وال����ذي ���س��ه��د ع����ودة اث��ن��ني مم��ن ت��ع��ر���س��وا 

من  اأي��ام  قبل  املا�سية،  الفرتة  يف  لالإ�سابة 

ا���س��ت��ئ��ن��اف م��ن��اف�����س��ات ال�����دوري الإ���س��ب��اين. 

ديبورتيفو”،  “موندو  ل�سحيفة  ووف���ًق���ا 

مدافع  اأومتيتي،  �سامويل  الفرن�سي  ف��اإن 

بر�سلونة، عاد لي�سارك يف الدورة التدريبية 

اأومتيتي  وغاب  باأكمله.  الفريق  مع  الأوىل 

الأخرية  الأ�سابيع  الأي��ام  يف  التدريبات  عن 

ب�����س��ب��ب اإ����س���اب���ة يف ���س��اق��ه ال��ي��م��ن��ى، وال��ت��ي 

اأ���س��ي��ب ف��ي��ه��ا م��ن��ذ 9 م��اي��و/ اأي����ار امل��ا���س��ي. 

بر�سلونة  ج��ن��اح  ف��ات��ي،  اأن�����س��و  اأن  واأ���س��اف��ت 

وخا�س  املا�سي  ال�سبت  عاد  وال��ذي  ال�ساب، 

ا  اأي�سً تواجد  التدريبية،  احل�سة  من  جزء 

امل��ج��م��وع��ة. واأ���س��ارت اإىل  وت���درب م��ع بقية 

اأن���ه ب��ع��ودة ف��ات��ي واأوم��ت��ي��ت��ي، اأ���س��ب��ح ل��دى 

الفريق،  قائمة  يف  لع��ًب��ا   23 �سيتني  كيكي 

ب��ي��ن��ه��م ث��الث��ة ح���را����س م���رم���ى، بينما  م���ن 

الوحيد يف  امل�ساب  يظل عثمان دميبلي هو 

بر�سلونة.

العربية التدريبية  الدورات  في  تشارك  االردنية  الكراتية   

 أوروبا تستعيد لعبتها المفضلة

 اللجنة االولمبية تدعو 
االتحادات لفحص كورونا

 اول تدريب جماعي للبرشا

من غري املعقول ول املنطقي ان يبادر احتاد كرة القدم اىل معاجلة او�ساعة املالية 

لالندية  امل��رتت��ب��ة  امل��ال��ي��ة  امل�ستحقات  بخ�سم  بقيامه  حاليا  بها  مي��ر  ال��ت��ي  ال�سعبة 

من  متحققة  كعوائد  الر�سمية  بالطولت  فوزها  ..نظري  دينار  ال��ف   100 ومقدارها 

بدفع  ال�سركة  قيام  ع��دم  ..نظري  لالحتاد  ال�سابق  الر�سمي  الراعي  املنا�سري  �سركة 

الخ��ري  ه��ذا  ..ل��ي��ق��وم  الحت���اد  م��ع  امل��وق��ع  الت��ف��اق  عليها ح�سب  امل��رتت��ب��ة  امل�ستحقات 

مع  ما ح�سل  ..وهو  لديه  املالية  امل�ستحقات  الندية بحجة عدم وجود  بخ�سمها من 

اندية الفي�سلي والوحدات واجلزيرة التي رف�ست هذا الجراء غري املنطقي برف�سها 

الذي مي�س  الت�سرف  احتجاجا على هذا  املالية لدى الحتاد  املخال�سة  التوقيع على 

اية  عن  بالبحث  ملزم  الحت��اد  ان  متاما  نعلم   !!.. امل�ستحقة  املالية  حقوقها  اب�سط 

عالقته  انتهاء  جراء  املتعرثة  املالية  او�ساعه  انقاذ  خاللها  من  ميكن  اخرى  طريقة 

تبحث  بالكاد  التي  الندية  اخرها  اخرى  م�سادر  عن  ..بالبحث  املنا�سري  مع  الزلية 

..ج��راء  بها  مت��ر  التي  احلالية  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  ينقذها  عمن  الخ��رى  ه��ي 

والجهزة  والالعبني  الريا�سية  الفرق  جتاه  عليها  املرتتبة  والعباء  ال��دوري  توقف 

بالبحث  ال�ستثمار  م�ساريع  تفعيل  عليه  الحت��اد  ب��ان  ن��رى  ..ول��ه��ذا  املختلفة  الفنية 

ولي�س  الن��دي��ة  م�ساكل  ح��ل  وت�ساهم يف  ال��ي��ه  احل��ي��اة  تعيد  اخ���رى  دع��م  م�����س��ادر  ع��ن 

امل�ساهمة يف تعقيدها مبثل تلك ال�سورة ال�سيئة التي متت ..ل �سيما وان املبالغ التي 

 !!.. بها  امل�سا�س  يجوز  ل  التي  املكت�سبة  احلقوق  مبثابة  تعد  بخ�سمها  الحت��اد  ق��ام 

واذا كان الحتاد مير اليوم بظروف �سعبة باعتباره قد فقد املورد الرئي�س له بغياب 

�سركة املنا�سري ..الداعم احلقيقي له منذ �سنوات طوال �ساهم خاللها ب�سخ ماليني 

الدنانري يف �سندوق الحتاد ..كانت كفيلة باجناح برامج الحتاد املختلفة على �سعيد 

باملدربني  اخلا�سة  ال���دورات  برامج  وحتى  الر�سمية  وامل�سابقات  الوطنية  املنتخبات 

واحلكام وغريهم ..دون ان نن�سى جوائز املنا�سري التي �سملت اف�سل الفرق والنجوم 

واملدربني واحلكام وحتى رجال العالم ..فاأن من املنطقي الن ان يبحث الحتاد عن 

راع اخر لن�ساطاته يعيد دورة احلياة املالية اىل و�سعها الطبيعي وتكون مبثابة النقاذ 

دون  املناف�سات  خو�س  على  الندية  قدرة  عدم  ب�سبب  توقفت  التي  البطولت  مل�سرية 

التحية  املنا�سري  �سركة  ت�ستحق   !!.. الحتاد  لدى  املالية  م�ستحقاتها  على  احل�سول 

الداعم  خاللها  ..ك��ان��ت  وال�سخاء  والعطاء  البذل  من  ط��وال  �سنوات  بعد  والتقدير 

املنطقي  غري  ..وم��ن  كلها  الردن��ي��ة  القدم  لكرة  ولكن  لالحتاد  فقط  لي�س  احلقيقي 

ان يحمل الحتاد هذه ال�سركة الرائدة م�سوؤولية التعرث الذي مير به الن بالتطاول 

على حقوق الندية ..دون ان يقدر جهود املنا�سري عرب �سنوات من العطاء مل ن�سمع 

اليوم  ن�سمع  اننا  بل  ..ل  الوطنية  ال�سركة  ه��ذه  بتكرمي  ق��ام  الحت��اد  ان  خاللها  من 

عن تفكري بالطرق الر�سمية التي قد يلجاأ لها الحتاد لتح�سيل ما تبقى من حقوق 

مع  التعامل  عن  الخرى  ال�سركات  احجام  يف  ي�ساهم  قد  و�سع  ..وهو  لديها  الرعاية 

الحتاد عندما ترى الجحاف يف حقوق �سركة قدمت له الكثري ..!!

عوني فريج

المناصير .. ليست 
مسؤولية االندية !!
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 السماح باقامة سباق جائزة بريطانيا الكبرى

كلوب يشيد بمستوى نجوم افريقيا

 ديباال يتعافى من كورونا

عوا�صم - وكاالت 
“بي بي �سي” اأن احلكومة  ذك��رت �سبكة 

الييريييطييانييييية �ييضييتييعييفييي الييريييا�ييضييييين ذوي 

املييي�يييضيييتيييوى الييييعييييايل ميييين احليييجييير اليي�ييضييحييي 

باإقامة  ي�ضمح  مييا  يييومييا،   14 ملييدة  الإلييزامييي 

�ييضييبيياقيين عييلييى حييلييبيية �ييضيييييلييفيير�ييضييتييون �ضمن 

واأو�ضحت  وان.  للفورمول  الييعييامل  بطولة 

�يييضيييبييياق جيييائيييزة  اأن  اليييرييييطيييانييييييية  اليي�ييضييبييكيية 

بريطانيا الكرى �ضيقام مرتن هذا املو�ضم، 

وقييال متحدث  اآب/اأغيي�ييضييطيي�ييس.  2 و9  يومي 

با�ضم الفورمول وان لي”بي بي �سي”: نرحب 

بجهود احلكومة من اأجل ال�ضماح با�ضتمرار 

ودعمها  الحييرافييييية  الريا�ضية  الأن�ضطة 

“�ضنوا�ضل  وا�ييضيياف  بطولتنا”.  ل�ضتئناف 

ال�ضابيع  يف  ال�ضلطات  مييع  الوثيق  احليييوار 

املييقييبييليية يف وقييييت نيي�ييضييتييعييد فيييييه ل�ييضييتييئيينيياف 

متييوز/ ميين  الول  ال�ضبوع  خييال  بطولتنا 

الريطانية  املرحلة  اإقامة  وكانت  يوليو”. 

مييين بييطييوليية اليييعيييامل ليي�ييضييبيياقييات الييفييورمييول 

ال�ضحي  احلجر  اإجيييراء  ب�ضبب  مييهييددة  وان 

انت�ضار فريو�س  اإىل احلد من  الذي يهدف 

كورونا. و�ضيتم تنفيذ هذا الإجييراء اعتباراً 

ميين الييثيياميين ميين حييزيييران/يييونيييييو احلييايل.

 2020 بييطييوليية  تنطلق  ان  املييقييرر  ميين  وكيييان 

فريو�س  تبعات  لكن  اآذار/مييار�ييس،  منت�ضف 

ولقيت  ذليييك.  دون  حييالييت  امل�ضتجد  كييورونييا 

ال�ضباقات الع�ضرة الأوىل التي كانت مقررة 

اإىل  التاأجيل  اأو  الإلغاء  املو�ضم، م�ضري  هذا 

موعد غري حمدد.

لندن -  وكاالت 

اأ�ضاد الأملاين يورجن كلوب، املدير الفني 

ظهر  كتاب  يف  الإجنليزي،  ليفربول  لنادي 

حييديييثييا، بيياليياعييب الييغيياين اأنييتييوين يييبيييييواه، 

امليييحيييرف اليي�ييضييابييق يف اليييييييدوري الأمليييييياين. 

ويييحييمييل اليييكيييتييياب، املييييطييييروح لييلييبيييييع حيياليييييا 

اإفريقيا”،  يف  نع  “�ضُ بييا�ييضييم  بييريييطييانيييييا  يف 

القدم  كييرة  يف  الأفييارقيية  الاعبن  “تاريخ 
الإجنليزية”. وحتدث كلوب با�ضتفا�ضة عن 

“يبيواه كييان اإىل  اليياعييب الييغيياين، قييائييا: 

جانب جريد مولر، هو من اأعظم املهاجمن 

الإطاق”.  عييلييى  اأملييانيييييا  يف  لييعييبييوا  اليييذيييين 

واأ�يييضييياف كييلييوب اأن يييبيييييواه، الييييذي لييعييب يف 

واآينراخت  هامبورج  �ضفوف  �ضمن  اأملانيا 

فيييرانيييكيييفيييورت، بييالإ�ييضييافيية اإىل نييييادي ليييييدز 

يونايتد الإجنليزي، كان له “تاأثري عظيم” 

ارون�س  اإيييد  الكاتب  واأجيييرى  املجتمع.  على 

احلوار مع كلوب يف �ضيف 2019.

يييبيييييواه كييان كثريا  اأن  اإىل  كييلييوب  واأ�ييضييار 

قائا  عن�ضرية،  لهجمات  �ضحية  يقع  مييا 

م�ضاألة  يف  بيياإمييعييان  نفكر  اآنييييذاك  نكن  “مل 

الييعيينيي�ييضييرييية، فييعيينييدمييا كيييان بييعيي�ييس احلمقى 

تكن  مل  �ضماعها،  ويتم  باألفاظ  ي�ضيحون 

ووا�ضل  اجتماعي”.  توا�ضل  و�ضائل  هناك 

“كما مل يكن هناك الهتمام الذي يحظى 

بييه الأمييير اليييييوم، وميين املييحييزن اأنيينييا ل نييزال 

الأمييور،  م�ضطرين للحديث عن مثل هذه 

لكن هذا هو املجتمع”.

و�يييضيييرح كيييليييوب بييياأنيييه ميي�ييضييجييع لإفييريييقيييييا 

هذا  مثل  لدينا  يكون  اأن  الرائع  من  “اأرى 
الفييارقيية )يف  الاعبن  ميين  الكبري  الييعييدد 

ليفربول(”، وقال مازحا:” حتى يبداأ كاأ�س 

اإ�ضارة  الهي”، يف  يا  اإفريقيا.. عندئذ نقول 

اإىل ا�ضطراره التخلي عن لعبيه الأفارقة 

للم�ضاركة يف بطولة كاأ�س الأمم الإفريقية. 

ومن املنتظر اأن تقام البطولة يف الكامريون 

الييييعييييام امليييقيييبيييل، خيييييال ميييوعيييدهيييا اليييقيييدمي 

يف �ييضييهييري )كيييانيييون ثييان/ييينيياييير و�ييضييبيياط/

يف  املا�ضي  العام  يف  اأقيمت  بعدما  فراير(، 

ال�ضيف مب�ضر.

التخلي  اإىل  عندها  ليفربول  و�ضي�ضطر 

ونابي  )ميي�ييضيير(  �ييضيياح  حممد  لعبيه  عيين 

كيييييتييا )غييييينيييييا( اإىل جيييانيييب �يييضيييادييييو ميياين 

)ال�ضنغال(.

روما -  وكاالت 

اأن  اإيييطييالييييية،  �ضحفية  تييقييارييير  قييالييت 

ثاثي يوفنتو�س الذي تعر�س لاإ�ضابة 

اأي  ميييين  ييييعييياين  كيييييورونيييييا، ل  بيييفيييريو�يييس 

بعد  اليييتيييدرييييبيييات،  ميي�ييضيياكييل جيي�ييضييدييية يف 

دانييلي روجاين،  الثاثي  التعايف. وكان 

تعر�س  ديييبييال،  وبيياولييو  ميياتييويييدي  بليز 

لاإ�ضابة بفريو�س كورونا، قبل اأن يعلن 

النادي �ضفائه متاًما والعودة للتدريبات. 

اأن  �ضبورت”،  “توتو  �ضحيفة  وذكييييرت 

اأحيييييد الييتييحييقيييييقييات الييطييبييييية، قييياليييت اإن 

من  يعانون  قد  كورونا  فريو�س  مر�ضي 

اإ�ضابتهم  بعد  مزمنة  تنف�ضية  م�ضاكل 

يييوفيينييتييو�ييس  اأن  بييياليييفيييريو�يييس.واأ�يييضيييافيييت 

اأجييييييرى عيييليييى الييييفييييور فيييحيييو�يييضيييات طييبييييية 

دقيقة على لعبيه، وتابع الثاثي الذي 

بييالييفييريو�ييس بعناية  عييانييى ميين الإ�ييضييابيية 

ودقييية. وتييابييعييت اأن ميياتييويييدي وروجييياين 

مل تظهر عليهما اأي اأعرا�س اأبًدا وكانت 

فحو�ضاتهما مر�ضية، بينما ديبال الذي 

لأكرث  الفريو�س  حمل  بعد  يتعافى  ظل 

�ضارمة  ل�ضوابط  يخ�ضع  يوًما،   45 من 

اأن  اإىل  اليي�ييضييحيييييفيية  كييل يييوميين. ولييفييتييت 

ديييبييال يييتييدرب بييكييامييل طيياقييتييه يف الأييييام 

يعاين  ول  الييفييريييق،  بقية  مثل  الأخيييرية 

ا�ضتئناف  بعد  ج�ضدية  م�ضاكل  اأي  ميين 

التدريبات.

 رونالدو معجب بمحمد 
صالح وميسي

 برشلونة يرفض عالج ديمبلي في قطر

 سرقة منزل رياض محرز

عوا�صم - وكاالت 

اأكد الاعب الرازيلي رونالدو لوي�س 

بي”الفينومينو”  امللقب  ليما  دي  نازاريو 

باأنه معجب باأداء الدويل امل�ضري حممد 

الإنكليزي.واأكد  ليفربول  لعب  �ضاح، 

باأنه  ال�ضابق  الرازيلي  الييدويل  املهاجم 

ليزال يعتر الأرجنتيني ليونيل مي�ضي، 

رقم  الاعب  الإ�ضباين،  بر�ضلونة  لعب 

1 يف الييعييامل لييكيين مييا �ييضييدم اجلييميييييع اأنييه 

جتيياهييل و�ييضييع اليييرتيييغيييايل كييرييي�ييضييتيييييانييو 

لعبن   5 اأف�ضل  لئحة  �ضمن  رونييالييدو 

“الفينومينو”  وحتييييييّدث  الييييعييييامل.   يف 

العامل  يف   ”5  TOP”الي رونييالييدو عن 

قائًا: “بالطبع مي�ضي هو الرقم واحد 

عاماً   30 اأو   20 اإىل  �ضنحتاج  الييعييامل،  يف 

الاعب  واأ�ضاف  مل�ضاهدة لعب مثله”. 

الييي�يييضيييابيييق لييييريييييال مييييدريييييد وبيير�ييضييلييونيية 

وميييييان واإنيييير ميييييان قيييائيييًا: “اأحب 

حمييمييد �يييضييياح واإدييييييين هييييييازارد ونيييييمييار 

واأ�ييييضيييياد  مبابي”.   كيييييليييييان  وبييياليييطيييبيييع 

رونالدو بالدويل الفرن�ضي مبابي، لعب 

“يقولون  قائًا:  جريمان،  �ضان  باري�س 

وميتلك  �ضريع  لعب  اإنييه  ي�ضبهني،  بانه 

الت�ضويب  يح�ضن  رائييعيية،  فنية  مييهييارات 

ويتحرك ي�ضكل مميز”. 

بر�صلونه - وكاالت  

رفيي�ييس نيييادي بيير�ييضييلييونيية، طييلييب لعبه 

يخ�س  فيما  دميبلي،  عثمان  الفرن�ضي 

ا�ضتكمال فرة تاأهيله وعودته للماعب.

يف  جراحية  لعملية  دميبلي  وخ�ضع   

عانى  بعدما  املا�ضي،  فراير/�ضباط   11

من متزق يف الوتر القريب من الع�ضلة 

الأمييين. وذكرت  الفخذ  الراأ�ضن يف  ذات 

�ضحيفة “موندو ديبورتيفو” اأن دميبلي 

با�ضتكمال  ال�ضماح  بر�ضلونة،  ميين  طلب 

من  تعافيه  عملية  من  النهائية  املرحلة 

واأ�ضافت  قطر.  م�ضت�ضفيات  يف  الإ�ضابة 

اأن الييينيييادي نيي�ييضييح الييياعيييب بييالييبييقيياء يف 

طبية  متابعة  على  واحل�ضول  بر�ضلونة 

م�ضتمرة بدًل من التوجه لقطر. ونوهت 

الرحيل  يريد  ل  دميبلي  اأن  ال�ضحيفة 

اأن  رغم  املقبل،  ال�ضيف  بر�ضلونة يف  عن 

ا�ضمه ارتبط مبغادرة القلعة الكتالونية. 

تف�ضي  ب�ضبب  املييو�ييضييم  تييوقييف  اأن  ورغييييم 

فريو�س كورونا، �ضاعد الاعب الفرن�ضي 

على منحه املزيد من الوقت، اإل اأنه من 

غري املتوقع اأن يظهر يف املباريات املتبقية 

هذا املو�ضم.

لندن - وكاالت

اأّن  اإنكليزية  �ضحافية  تقارير  ك�ضفت 

ميينييزل اليينييجييم اجليييزائيييري ريييا�ييس حمييرز 

الإنكليزي  �ضيتي  مان�ض�ضر  فريق  لعييب 

اأخذ خالها  لكرة القدم، تعر�س ل�ضرقة 

الل�ضو�س �ضاعات وجموهرات مبئات اآلف 

الدولرات. واأفادت �ضحيفة “ذا �ضن” عن 

لعب  من  ثمينة  �ضاعات  ثيياث  “�ضرقة 
واأّن  حمرز”،  ريييا�ييس  �ضيتي  مان�ض�ضر 

الل�ضو�س اأخذوا “اأمواًل نقدية، قم�ضان 

كرة قدم نادرة”، وجموهرات من �ضقته. 

بي  تقدر  امل�ضروقات  قيمة  اأّن  اإىل  واأ�ييضييارت 

“500 األف جنيه )نحو 620 األف دولر(”، 
ن�ضفها تقريباً ل�ضاعة تقدر قيمتها بي230 

األف جنيه، مماثلة ل�ضاعة �ضرقها ل�ضو�س 

يف وقيييت �ييضييابييق ميين اأييييار/مييياييييو احليييايل، 

ليييدى اقييتييحييامييهييم ميينييزل لعيييب توتنهام 

هوت�ضر ديلي اآيل. ويف حن تعّر�س اآيل 

اللذين  ن  الل�ضَّ قبل  لعتداء حينها من 

�ضن”  “ذا  اأ�ييضييارت  اإقامته،  مكان  اقتحما 

اإىل اأّن حمرز كان خارج منزله الواقع يف 

لدى  ال�ضمالية،  مان�ض�ضر  مدينة  و�ضط 

ح�ضول ال�ضرقة. واأ�ضارت ال�ضحيفة اإىل اأّن 

الل�ضو�س اقتحموا اأربع �ضقق يف املنطقة 

املنتخب  قييائييد  �ييضييقيية  بينها  مييين  نف�ضها، 

اجلزائري البالغ من العمر 29 عاماً.

با�ضم  متحدث  �ضن” عيين  “ذا  ونقلت 

ال�ضاعة  “قرابة  �ضرطة مان�ض�ضر قوله: 

اخليياميي�ييضيية مييين بييعييد ظييهيير اجلييمييعيية 24 

ال�ضرطة  ا�ييضييتييدعيياء  مت  نييييي�ييضييان/اأبييريييل، 

�ضقق  اأربيييع  عيين تعر�س  تقارير  اإثيير ورود 

و�ييضييط  يف  جمييمييع  يف  لييليي�ييضييرقيية  منف�ضلة 

املدينة”.

الثالثاء   2/ 6 / 2020
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