
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

االنباط-العقبة

�ضمن احتفاالت اململكة بعيد اجللو�س امللكي 

وي��وم اجلي�س وذك��رى الثورة العربية الكربى، 

نظمت مبادرة عامل ايجابي يف العقبة وبالتعاون 

البحرية  القوة  وقيادة  املجتمعية  ال�ضرطة  مع 

و�ضاليهات االأمن العام احتفاال بهذه املنا�ضبات 

الوطنية.

بالبا�س  م�ضرية  على  الفعالية  وا�ضتملت 

املك�ضوف حمل فيها املتطوعون االإعالم االردنية 

واإط��الق للطائرات الورقية يف موقع الفعالية 

�ضكر  وع����ب����ارات  االأردين  ال��ع��ل��م  حت��م��ل  ال���ت���ي 

البحرية  ال��ق��وة  قدمت  كما  االمنية  لالجهزة 

عر�ضا للزوارق. وقال من�ضق املبادرة يف العقبة 

خلدون الرباع ان االيام الوطنية هي ايام عزيزة 

على قلب كل اأردين واردنية وانه رغم الظروف 

التي مير بها الوطن ب�ضبب جائحة كورونا لكن 

هذا مل مينعنا من االحتفال باملنا�ضبات الوطنية 

االل��ت��زام  االعتبار  بعني  اآخ��ذي��ن  علينا  الغالية 

بال�ضروط الوقائية.

االنباط-عمان

احلادية  يف  لطفل  املعي�ضية  ال��ظ��روف  دفعت 

ع�������ض���رة م����ن ع���م���ره ل��ل��ع��م��ل يف جم�����ال حت��م��ي��ل 

وت��رك��ي��ب ا���ض��ط��وان��ات ال��غ��از يف امل���ن���ازل، يف ظل 

ازمة  زادتها  التي  االقت�ضادية الأ�ضرته  ال�ضائقة 

ال���ذي يتعلم فيه  ال��وق��ت  ���ض��وءا، ففي  ال��ك��ورون��ا 

بتاأدية عمله  االأطفال عن بعد يف احلظر، يقوم 

العامة  ال�����ض��الم��ة  ���ض��روط  اىل  تفتقر  ب��ظ��روف 

ودون االلتزام باالجراءات االحرتازية.

االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�ضحة ت�ضجيل 25 حالة جديدة بفريو�س كورونا امل�ضتجّد يف اململكة ام�س 

اجلمعة، منها حالتان حملّيتان، و23 حالة غري حملّية، لريتفع العدد االإجمايل لالإ�ضابات 

منذ بدء الوباء اإىل 915.

ال��وزراء  رئا�ضة  ال�ضادر عن  االإعالمي  املوجز  بح�ضب  25 اجلديدة  ال�  احل��االت  وتوزعت 

واح��دة  وحالة  الرمثا،  مدينة  يف  خمالطة  واح��دة  حالة  االآت��ي:  النحو  على  ال�ضحة  ووزارة 

خمالطة يف حمافظة العا�ضمة، و15 حالة الأردنيني قادمني من اخلارج يقيمون يف فنادق 

احلجر )13 من جمهورّية م�ضر، و1 من اململكة العربّية ال�ضعودّية و1 من دولة الكويت(، 

اأحدهم  وح��دود جابر،  العمري  ح��دود  قادمني عرب  �ضاحنات  ل�ضائقي  ح��االت   8 اإىل  اإ�ضافة 

اأردين، والبقّية من جن�ضّيات اأخرى مّت التعامل معهم وفق الربوتوكول املّتبع.

ال�شبت  21 �شوال  1441 هـ  - املوافق    13  حزيران   2020 م - العدد  5363  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

الصحة: 25 إصابة 
بفيروس كورونا 

الزرقاء: إغالق 78 منشأة تجارية مخالفة

 خالل احتفال بالمناسبات الوطنية

العقبة : االيام الوطنية عزيزة على قلب كل أردني
العمل :لن نتهاون مع من يشغلون أالطفال خالفا للقانون 

 جمرك وادي عربة يضبط كميات كبيرة 
من المشروبات الروحية

 عجلون: طرح النفايات الطبية عشوائيًا 
يشكل خطرًا على الصحة والبيئة

 ضبط 4 مراكز ثقافية في العاصمة 
استأنفت عملها بشكل مخالف

االنباط- الزرقاء

والتفتي�س  ال��رق��اب��ة  ف���رق  ك����وادر  اأغ��ل��ق��ت 

ال��ت��اب��ع��ة مل��دي��ري��ة ���ض��ن��اع��ة وجت����ارة ومت��وي��ن 

حمافظة الزرقاء 78 من�ضاأة جتارية وحررت 

266 خمالفة اأخرى بحق التجار املخالفني 
لقانون الوزارة واأوامر الدفاع خالل الفرتة 

ما بني 18 اآذار وحتى 4 حزيران احلايل .

وق�����ال م���دي���ر ���ض��ن��اع��ة وجت������ارة ومت��وي��ن 

الزرقاء عماد البزور اإن 162 خمالفة كانت 

ب�ضبب  خمالفة  و88  االأ���ض��ع��ار  زي���ادة  ب�ضبب 

التعليمات  ملخالفة  و11  اأ�ضعار،  اإع��الن  عدم 

ال�������ض���ادرة مب���وج���ب اأوام������ر ال����دف����اع، واأرب�����ع 

خم��ال��ف��ات ب�����ض��ب��ب ع���دم ت��وف��ري م����ادة اخل��ب��ز 

وخمالفة واحدة ب�ضبب اإعاقة عمل املوظفني

االنباط - خليل الفرايه 

متكنت كوادر اجلمارك االأردنية العاملة يف 

وادي  جمرك  العقبة/مركز  جمرك  مديرية 

عربة من �ضبط م�ضروبات روحية خمفاة يف 

م�ضرتك  نقل  ���ض��ي��ارة  على  حممل  �ضعر  بيت 

)بك اأب(.

وقال مدير مديرية جمرك العقبة عقيد 

جمارك �ضامر قباعة اأنه وبعد متابعة حثيثة 

بدقة  وحمولتها  تفتي�ضها  مت  ال�ضيارة  لهذه 

ومت ���ض��ب��ط ك��م��ي��ات ك���ب���رية م���ن امل�����ض��روب��ات 

الروحية بانواع خمتلفة.

االنباط-عجلون

ت�����ض��ك��ل ظ���اه���رة ط����رح ال��ن��ف��اي��ات ال��ط��ب��ي��ة 

للوقاية  امل�����ض��ت��خ��دم��ة  وال��ك��م��ام��ات  ال���ق���ف���ازات 

مبناطق  ع�ضوائي  ب�ضكل  ك��ورون��ا  فريو�س  من 

مب��ح��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون خ���ط���راً ي���ه���دد ال�����ض��ح��ة 

وال�ضالمة العامة للمجتمع ا�ضافة اىل اثارها 

ال�ضلبية على البيئة.

البيئي  ب��ال�����ض��اأن  وح���ذر ع���دد م��ن املهتمني 

تلك  خ��ط��ورة  م��ن  املحافظة  واب��ن��اء  وال�ضحي 

املخلفات ما ينذر بانت�ضار فريو�س .

االنباط-عمان

ادارة  ل��دى  التفتي�ضية  ال��ف��رق  ر���ض��دت 

التعليم اخلا�س يف وزارة الرتبية والتعليم، 

ا���ض��ت��اأن��ف��ت  ث��ق��اف��ي��ة  مل���راك���ز  خم��ال��ف��ات   4
اأن�ضطتها خالفاً مل�ضفوفة مراحل التعامل 

مع جائحة كورونا التي اعلنتها احلكومة 

العودة  املراكز من  ه��ذه  وا�ضتثنت  م��وؤخ��راً 

للعمل يف ظل الو�ضع الوبائي احلايل.

وقال مدير االدارة فايز معاريف، اإنه مت 

اال�ضبوع املا�ضي تنفيذ 50 جولة تفتي�ضية 

والتجارة،  ال�ضناعة  وزارت��ي  مع  بالتعاون 

وال�ضحة ا�ضتهدفت املراكز الثقافية داخل 

العا�ضمة مت خاللها �ضبط عدد من املراكز 

التي ا�ضتاأنفت عملها ب�ضكل خمالف، مبيناً 

ان ثالثة مراكز منها غري مرخ�ضة.

واأ����ض���اف امل��ع��اري��ف ام�����س اجل��م��ع��ة، اأن 

املراكز  بهذه  �ضبطها  مت  التي  املخالفات 

دورات  بع�ضها عن عقد  اع��الن  متثلت يف 

ومبا  املدر�ضية  املناهج  على  مبنية  تقوية 

يخالف قانون الرتبية والتعليم.

االنباط-وكاالت

“كوفيد  اأول لقاح جتريبي ملر�س  ي�ضري 

الطريق  على  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  يف   ”19
املقبل  ال�ضهر  كبرية  درا�ضة  لبدء  ال�ضحيح 

بالفعل معاجلة  باإمكانه  كان  اإذا  ما  الإثبات 

فريو�س كورونا اأم ال، ح�ضبما اأعلنت ال�ضركة 

امل�����ض��ن��ع��ة ل����ه، اخل��م��ي�����س، يف خ���ط���وة ط��ال 

انتظارها يف �ضباق اللقاحات العاملي.

و���ض��ي��ت��م اخ��ت��ب��ار ال��ل��ق��اح، ال����ذي ط��ورت��ه 

املعاهد الوطنية االأمريكية لل�ضحة و�ضركة 

اإع��ط��اء  األ����ف م��ت��ط��وع مت  م���ودرن���ا، يف 30 

االآخ���ر  وال��ب��ع�����س  حقيقية  ج��رع��ة  بع�ضهم 

جرعة وهمية.

وق���ال���ت م����ودرن����ا اإن���ه���ا ���ض��ن��ع��ت ب��ال��ف��ع��ل 

جرعات كافية لالختبار احليوي يف مرحلة 

متاأخرة، غري اأنه هناك حاجة قبل اأن تبداأ 

احلقن ملعرفة نتائج كيفية جناح اجلرعة يف 

درا�ضات اأ�ضغر يف مراحل مبكرة.

هذه  اأن  اإىل  ي�ضري  م��ودرن��ا  اإع���الن  لكن 

لل�ضركة  ك��اف��ي��ا  ت��ق��دم��ا  ال���درا����ض���ات حت����رز 

وامل���ع���اه���د ال��وط��ن��ي��ة ل��ل�����ض��ح��ة ل��ال���ض��ت��ع��داد 

للم�ضي قدما.

واأطلقت مودرنا اختبار اللقاح يف منت�ضف 

م���ار����س م���ع 45 م��ت��ط��وع��ا اأول����ي����ا، وق��ال��ت 

ال�ضركة اإنها اأنهت ت�ضجيل 300 �ضاب بالغ 

يف مرحلتها الثانية من االختبار، وبداأت يف 

درا�ضة كيفية تفاعل كبار ال�ضن مع اللقاح.

وت��ت��ح��ق��ق ه���ذه ال���درا����ض���ات االأول���ي���ة من 

اأج��ه��زة  ا�ضتجابة  وم���دى  اجل��ان��ب��ي��ة  االآث�����ار 

املناعة لدى االأ�ضخا�س للجرعات املختلفة، 

لكن التجربة الكبرية فقط التي مل تتم بعد 

ميكن اأن تظهر ما اإذا كان اللقاح ناجح اأم ال.

ع��امل��ي��ا، ه��ن��اك م��ا ي��ق��رب م��ن 12 لقاحا 

حمتمال لكوفيد 19 متر باملراحل االأوىل 

من االختبار.

وت��ت��وق��ع امل��ع��اه��د ال��وط��ن��ي��ة االأم��ريك��ي��ة 

ال��ع��دي��د م��ن اجل��رع��ات  لل�ضحة م�����ض��اع��دة 

الدرا�ضات  تلك  اإىل  االنتقال  يف  االإ�ضافية 

مبا  ال�ضيف،  ه��ذا  النطاق  وا�ضعة  النهائية 

يف ذلك درا�ضة اأجرتها جامعة اأك�ضفورد. وال 

توجد �ضمانات لنجاح اأي منها.

ل��ك��ن اإذا ����ض���ارت االأم������ور ع��ل��ى م���ا ي���رام، 

على  للح�ضول  اإم��ك��ان��ي��ة  ه��ن��اك  “�ضتكون 

اإجابات” ب�ضاأن اللقاحات التي تعمل بحلول 

ما�ضكوال،  ج��ون  ق��ال  ح�ضبما  ال��ع��ام،  نهاية 

الذي يدير مركز اأبحاث اللقاحات يف املعاهد 

لالأكادميية  اجتماع  يف  لل�ضحة،  الوطنية 

الوطنية للطب االأربعاء.

وبداأت احلكومات بتخزين مئات املاليني 

م���ن اجل����رع����ات م���ن ال���ل���ق���اح���ات امل��ر���ض��ح��ة 

امل��خ��ت��ل��ف��ة ح��ت��ى ي��ك��ون��وا م�����ض��ت��ع��دي��ن ل��ب��دء 

اأحد  اأن  العلماء  يعلم  اأن  مبجرد  التطعيم 

هذه اللقاحات يعمل.

برنامج  ي��ه��دف  امل��ت��ح��دة،  ال���والي���ات  ويف 

اإىل  �ضبيد”  وارب  “اأوبري�ضن  ي�����ض��م��ى 

300 مليون جرعة بحلول  احل�ضول على 

يناير.

 سباق لقاح كورونا.. أيام قليلة على خطوة طال انتظارها

 جاللة الملك يشارك المصلين 
أداء صالة الجمعة
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العمل :لن نتهاون مع من يشغلون أالطفال 
خالفا للقانون 

االنباط-عمان

دف���ع���ت ال���ظ���روف امل��ع��ي�����ش��ي��ة ل��ط��ف��ل يف 

احل����ادي����ة ع�������ش���رة م����ن ع���م���ره ل��ل��ع��م��ل يف 

الغاز  ا�شطوانات  وتركيب  حتميل  جم��ال 

االقت�شادية  ال�شائقة  ظ��ل  يف  امل��ن��ازل،  يف 

�شوءا،  الكورونا  ازمة  زادتها  التي  الأ�شرته 

ففي الوقت الذي يتعلم فيه االأطفال عن 

بعد يف احلظر، يقوم بتاأدية عمله بظروف 

العامة ودون  ال�شالمة  تفتقر اىل �شروط 

كارتداء  االحرتازية  ب��االج��راءات  االلتزام 

القفازات والكمامات.

للعمل  ع��ام��ا،   14 اآخ���ر،  طفل  وي�شطر 

يف جم���ال ت��و���ش��ي��ل ط��ل��ب��ات امل��ط��اع��م اإىل 

املنازل، لتوفري قوته وقوت ا�شرته مفتقدا 

ه���و االآخ�����ر ل�����ش��روط ال�����ش��الم��ة ال��ع��ام��ة، 

العاملية  ال�شحة  منظمة  ت��و���ش��ي��ات  رغ���م 

ب��ات��ب��اع ���ش��ب��ل ال��وق��اي��ة م���ن امل���ر����ض، ذل��ك 

بالكورونا  االأط��ف��ال  اإ�شابة  احتماالت  اأن 

عن  تختلف  ال  للعدوى  ن�شرهم  واإمكانية 

الفئات العمرية االأخرى.

وب����ن خ�����راء وخم��ت�����ش��ون ان ه����وؤالء 

االأط����ف����ال مم���ن ف��ر���ش��ت ع��ل��ي��ه��م اأح����داث 

اتخاذ  ال�شرورة  ت�شتدعي  العمل،  االأزم��ة 

ال�شيا�شات  م�شتوى  على  عاجلة  اج���راءات 

من  احلد  �شيا�شات  وتطوير  االجتماعية، 

الفقر والبطالة.

لعمالة  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  ودع���وا  

االأط���ف���ال وال�����ذي ����ش���ادف ام�����ض اجلمعة 

ويعقد حتت عنوان )جائحة كوفيد - 19: 

االآن  االأطفال  االأطفال من عمالة  حماية 

اإىل حت�شن  اأي وق���ت م�����ش��ى(،  اأك���ر م��ن 

ال���ظ���روف االق��ت�����ش��ادي��ة الأ����ش���ر االأط���ف���ال 

امل��ع��ر���ش��ن ل��الن��خ��راط يف ���ش��وق ال��ع��م��ل، 

وتفعيل دور �شندوق التعطل، وربط االأ�شر 

االج��ت��م��اع��ي،  االأم�����ان  ب�شبكات  امل��ت�����ش��ررة 

االجتماعية  احلماية  تاأمن  على  والعمل 

انت�شار  خم��اط��ر  م��ن  للطفل  وال�����ش��ح��ي��ة 

عدوى فريو�ض كورونا.

احل�شا�شية  اطباء  جمعية  رئي�ض  ودع��ا 

اإل��زام  اإىل  عبابنة  ه��اين  الدكتور  واملناعة 

ال�شحية  ب��ال�����ش��روط  ال�����ش��غ��ار  االط���ف���ال 

الكبار،  ع��ن  م�شاعف  وب�شكل  وال��وق��ائ��ي��ة 

خا�شة اأولئك الذين تفر�ض طبيعة عملهم 

االنتقال من مكان اإىل اآخر، مما يعر�شهم 

مثلما  ال��ع��دوى،  ون�شر  باملر�ض  لال�شابة 

الرقابة  ت�شديد  اىل  املعنية  اجل��ه��ات  دع��ا 

على ا�شحاب العمل خوفا من ا�شتغاللهم 

يف االعمال اخلطرة.

�شحفي،  بيان  يف  العمل  وزارة  و�شددت 

على عدم تهاونها مع حاالت عمل االأطفال 

ي�شغلون  مم��ن  العمل  اأ���ش��ح��اب  وخمالفة 

اأط����ف����اال خ���الف���ا ل���ل���ق���ان���ون، م�����ش��رية اإىل 

قيامها بزيارات تفتي�شية بلغت 2711 زيارة 

خالل الربع االأول من العام احل��ايل، نتج 

اأطفال،  396 حالة عمل  التعامل مع  عنها 

و110خم��ال��ف��ات بحق  اإن���ذاراً   250 وتوجيه 

اأ�شحاب العمل.

عر  العاملية  ال�شحة  منظمة  ورجحت 

م��وق��ع��ه��ا االل����ك����رتوين، اأن ت��دف��ع االأزم����ة 

�شوق  اإىل  امل�شت�شعفن  االأط��ف��ال  مالين 

مليون   152 نحو  وج���ود  ي��ق��در  اإذ  ال��ع��م��ل، 

72 م��ل��ي��ون منهم  ���ش��وق ال��ع��م��ل،  ط��ف��ل يف 

مي���ار����ش���ون اأع����م����اال خ���ط���رة، وي���واج���ه���ون 

ل�شاعات  ويعملون  �شعوبة  اأك���ر  ظ��روف��ا 

اأطول.

وعّرفت اتفاقية حقوق الطفل املعتمدة 

من املنظمة العامة لالأمم املتحدة يف العام 

االأ�شخا�ض  جميع  باأنهم  االأط��ف��ال   1989

الذين مل تتجاوز اأعمارهم 18 عاماً، وقد 

فئتن:  اإىل  تق�شيمهم  ذل��ك  على  بناء  مت 

 16 ���ش��ن  دون  االأط���ف���ال  يف  تتمثل  االأوىل 

من  �شكل  ب���اأي  ت�شغيلهم  وي��ح��ظ��ر  ع��ام��ا، 

االأ�شكال، والفئة الثانية تتمثل يف االأطفال 

ال��ذي��ن ت���رتاوح اأع��م��اره��م م��ا ب��ن 16 اإىل 

غري  مهن  يف  بت�شغيلهم  ي�شمح  ع��ام��اً،   18

خطرة وغري م�شرة بال�شحة.

واأو������ش�����ت م��ن��ظ��م��ة ال���ع���م���ل ال���دول���ي���ة، 

مب��ن��ا���ش��ب��ة ه�����ذا ال����ي����وم ب���ب���ن���اء وت��و���ش��ي��ع 

اأن���ظ���م���ة احل���م���اي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة وات���ب���اع 

����ش���ي���ا����ش���ات ت�������ش���اع���د يف ال���ت���خ���ف���ي���ف م��ن 

ال�����ش��ع��ف االق��ت�����ش��ادي ل��الأ���ش��ر، وحت�شن 

ف��ر���ض االل��ت��ح��اق ب��امل��دار���ض واال���ش��ت��ث��م��ار 

التعليمي املجاين اجليد، وتدعيم الرعاية 

القانونية  احلماية  وتعزيز  االجتماعية، 

وتعزيز  العمالة،  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ملكافحة 

العمل الالئق، وحت�شن اإدارة اأ�شواق العمل 

واملن�شاآت االأ�شرية.

وق������ال االأم�������ن ال����ع����ام ل��������وزارة ال��ع��م��ل 

اإن��ه يف  اأب��و جنمة،  املحامي حمادة  االأ�شبق 

كورونا  جلائحة  االإقت�شادية  االآث��ار  �شوء 

وتداعياتها على االأ�شر، دفع العديد منها 

ال��ذي  ال��دخ��ل  لتعوي�ض  اأطفالها  ت�شغيل 

فقدوه، واملتوقع اأن ي�شل عددهم اإىل 400 

ا�شتخدام االط��ف��ال يف  اإذ يتم  اأ���ش��رة،  األ��ف 

ممار�شتها  الكبار  ي�شتطيع  ال  ق��د  اأع��م��ال 

لتف�شيل  اأو  فيها  االأج���ور  النخفا�ض  اإم��ا 

بع�ض اأ�شحاب العمل ت�شغيل االأطفال فيها 

وا�شتغاللهم،  عليهم  ال�شيطرة  ل�شهولة 

ترتبط  ال  اأع���م���ال  يف  ت�شغيلهم  وك���ذل���ك 

ب�شاحب العمل كاأعمال البيع يف ال�شوارع.

و���ش��دد اأب����و جن��م��ة، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة و�شع 

ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وط��ن��ي��ة ج��دي��دة للحد من 

ال��ل��ج��ن��ة  وت��ف��ع��ي��ل دور  االأط�����ف�����ال،  ع���م���ل 

الوطنية لعمل االأطفال وو�شع نظام خا�ض 

اجتماعاتها،  واآلية  ومهامها  عملها  ينظم 

قاعدة  واإن�شاء  الوطني،  االإط��ار  ومراجعة 

بيانات وطنية خا�شة بعمل االأطفال.

واأ�شار اأبو جنمة وهو رئي�ض بيت العمال 

ل��ل��درا���ش��ات واالأب���ح���اث، اإىل اأن���ه مت اإع���داد 

ت��ق��ري��ر ب��ع��ن��وان )ت���وق���ع���ات ت���زاي���د اأع����داد 

االأط���ف���ال ال��ع��ام��ل��ن يف زم���ن ال��ك��ورون��ا(، 

على  عاجلة  اإج���راءات  باتخاذ  فيه  يو�شي 

وتطوير  االجتماعية،  ال�شيا�شات  م�شتوى 

���ش��ي��ا���ش��ات احل����د م���ن ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة، 

وحت�����ش��ن ال���ظ���روف االق��ت�����ش��ادي��ة الأ���ش��ر 

�شوق  يف  ل��الن��خ��راط  املعر�شن  االأط��ف��ال 

التعطل،  ���ش��ن��دوق  دور  وت��ف��ع��ي��ل  ال��ع��م��ل، 

و�شمول عمال املياومة والعاملن حل�شابهم 

اخل���ا����ض مب��ظ��ل��ة ال�����ش��م��ان االج��ت��م��اع��ي، 

االأم���ان  امل��ت�����ش��ررة ب�شبكات  االأ���ش��ر  ورب���ط 

والرامج  اخلدمات  وتوفري  االجتماعي، 

التي حتارب الفقر واأ�شبابه وب�شكل خا�ض 

بتوفري بدائل اإقت�شادية لالأ�شر.

وب���ن م��دي��ر امل��ر���ش��د ال��ع��م��ايل اأح��م��د 

اإىل  ت�شري  امل��ع��ط��ي��ات  خمتلف  اأن  ع��و���ض، 

اأن ع��م��ال��ة االأط���ف���ال ���ش��ت��زداد ج���راء اأزم���ة 

كورونا وتداعياتها، نتيجة ازدياد معدالت 

الفقر والبطالة، ذلك اأن غالبية االأطفال 

ال��ع��ام��ل��ن ي���ن���ح���درون م���ن اأ����ش���ر ف��ق��رية، 

العمل  ���ش��وق  اإىل  اأب��ن��ائ��ه��ا  ل��دف��ع  ت�شطر 

للم�شاهمة يف توفري دخل لها، حمذرا من 

ازدياد عمالة االطفال.

ودعا اإىل اأهمية بناء منظومة احلماية 

حقوق  معايري  اأ���ش��ا���ض  على  االجتماعية 

االجتماعية،  احلماية  وار�شيات  االن�شان 

باجتاه  االأج����ور  ب�شيا�شات  النظر  واع����ادة 

االأ�شعار  يتواءم مع م�شتويات  زيادتها مبا 

املرتفعة يف االأردن.

خ��ب��ري ع��ل��م االج��ت��م��اع ال��دك��ت��ور جمد 

م��ك��اف��ح��ة عمل  اإن  ق����ال  ال���دي���ن خ��م�����ض، 

اإىل م��زي��د م��ن تكاتف  ب��ح��اج��ة  االأط���ف���ال 

االإج��راءات والتعاون بن القطاعن العام 

���ش��راك��ات م��ع موؤ�ش�شات  واخل���ا����ض، وب��ن��اء 

املجتمع املدين واملنظمات الدولية حلماية 

اأهمية  مو�شحاً  اال�شتغالل،  من  االأطفال 

رف����ع م�����ش��ت��وى ال���دخ���ل الأ����ش���ر االأط���ف���ال 

لهم،  اقت�شادية  ب��دائ��ل  واإي��ج��اد  العاملن 

ال���وع���ي  ن�����ش��ر  يف  االإع��������الم  دور  وت���ع���زي���ز 

بخطورة عمل االأطفال.

لالأطفال  احلماية  توفري  اأهمية  وبن 

اأ�شكال اال�شتغالل االقت�شادي،  من جميع 

وان�شاء  حلمايته،  �شاملة  منظومة  وب��ن��اء 

املتعلقة  امل��ع��ل��وم��ات  جلمع  متكامل  ن��ظ��ام 

باالطفال من خالل الت�شجيع على اإجراء 

املتعلقة  وال��ب��ح��وث  امل��ي��دان��ي��ة  ال���درا����ش���ات 

ذلك  وت��اأث��ري  العاملن،  االأط��ف��ال  باأو�شاع 

على منظومة املجتمع.

ودع�������ت ال���ب���اح���ث���ة االج���ت���م���اع���ي���ة ه��ي��ا 

الطراونة، اإىل تعزيز دور املوؤ�ش�شات املعنية 

للعمل على ر�شم �شيا�شات واأطر تنظيمية 

وخطط وبرامج للحد من عمالة االأطفال، 

بهذا  بيانات وطنية خا�شة  قاعدة  واإيجاد 

النوع من العمالة، مع العمل على حتديث 

النوعية  ال��درا���ش��ات  االإح�����ش��اءات وزي����ادة 

مب��ج��ال ت��ق��ي��ي��م ال�����ش��ي��ا���ش��ات االج��ت��م��اع��ي��ة 

يف  نتائجها  ي�شهم  مب��ا  االأط��ف��ال،  لعمالة 

ر�شم ال�شيا�شات واتخاذ القرارات املنا�شبة.

بورصة عمان  تنخفض 0.32 بالمئة 
في أسبوع

 توضيح من مستشفى البشير حول فيديو 
متداول لعامل وطن رفض استقباله وعالجه

الزرقاء: إغالق 78 منشأة 
تجارية مخالفة

 جمعية الدار للثقافة والفنون بإربد 
تنظم معرضا بعنوان العالم يرسم

االنباط-عمان

ان��خ��ف�����ض ال����رق����م ال��ق��ي��ا���ش��ي ال���ع���ام 

الأ�شعار االأ�شهم املدرجة يف بور�شة عمان 

ت����داوالت  ل��ي��ن��ه��ي  ب��امل��ئ��ة،  32ر0  بن�شبة 

االأ�شبوع عند م�شتوى 1648 نقطة.

التداول  حلجم  اليومي  املعدل  وبلغ 

يف ال��ب��ور���ش��ة خ���الل االأ����ش���ب���وع امل��ا���ش��ي 

نحو 6 م��الي��ن دي��ن��ار م��ق��ارن��ة م��ع 3ر4 

ال�شابق،  االأ�شبوع  اأردين  دينار  مالين 

وبن�شبة ارتفاع 41 باملئة ، فيما بلغ حجم 

 30 االأ�شبوعي نحو  االإج��م��ايل  ال��ت��داول 

مليون  م����ع4ر21  م��ق��ارن��ة  دي��ن��ار  مليون 

دينار لالأ�شبوع ال�شابق.

اأم�����ا ع����دد االأ����ش���ه���م امل���ت���داول���ة ال��ت��ي 

���ش��ج��ل��ت��ه��ا ال���ب���ور����ش���ة خ����الل االأ����ش���ب���وع 

�شهم،  م��ل��ي��ون  6ر33  فبلغت  امل��ن�����ش��رم، 

نفذت من خالل 9714 �شفقة.

االنباط-عمان

اأو�شح الدكتور حممود زريقات مدير 

مقطع  حقيقة  ال��ب�����ش��ري،  م�شت�شفيات 

ف��ي��دي��و امل���ت���داول ل��ع��ام��ل وط���ن اأ���ش��ي��ب 

االإ�شعاف  ق�شم  اإىل  اإح�شاره  مت  بطعنة 

قال  وال��ط��وارئ،  االإ�شعاف  م�شت�شفى  يف 

ا�شتقباله  رف�ض  امل�شت�شفى  اأن  نا�شروه 

وعالجه.

ت�شريحات  يف  زري���ق���ات  ق���ال  ب����دوره 

اإىل  توجه  املري�ض  اإن   ، ام�ض  �شحفية، 

م�شت�شفى اآخر وقد طلب منه مبلغ من 

املال هناك مقابل اخلدمة، لكنه رف�ض 

ذلك وعاد من جديد اإىل ق�شم االإ�شعاف 

ومت  الب�شري  م�شت�شفيات  يف  وال��ط��وارئ 

قبل  م��ن  امل�شتطاع  ت��ق��دمي  ج��دي��د  م��ن 

اأطباء اجلراحة يف ق�شم االإ�شعاف.

كغريه  ا�شتقبل  املري�ض  اأن  واأ���ش��اف 

م���ن امل��ر���ش��ى امل���راج���ع���ن ومت ال��ك�����ش��ف 

الطعن من قبل اخت�شا�شي  على حالة 

قطع  هناك  اأن  وتبن  العامة  اجلراحة 

نتيجة  ال��دم��وي��ة  االأوع���ي���ة  وت��ه��ت��ك يف 

ج��راح��ة  يف  ملخت�ض  وي��ح��ت��اج  االإ���ش��اب��ة 

االأوعية الدموية وقام بتقدمي االإ�شعاف 

االويل له ح�شب االأ�شول.

واأ�شار اإىل اأنه مت تقدمي الن�شح وقد 

ن�شح ذويه بنقله اإىل اأي م�شت�شفى اخر 

لالوعية  اخت�شا�شي  توفر  عدم  ب�شبب 

ولي�ض  الب�شري  م�شت�شفيات  يف  الدموية 

ق�شائية  احل��ال��ة  ك��ون  لتحويل  بحاجة 

م�شت�شفى  اأي  قبل  من  ا�شتقبالها  ويتم 

لديه اخلدمة.

تقوم  ان  يعقل  “ال  زري���ق���ات:  وق���ال 

ب��ت��اأم��ن  ال��ب�����ش��ري  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  اإدارة 

اخل���دم���ة يف م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات اأخ�����رى غري 

تابعة لها ب�شبب عدم توفرها يف الب�شري 

التعامل  ي��ت��م  وال��ت��ي  ق�شائية  حل���االت 

معها يف اي مكان كحالة قادر وبالتايل 

مقابل االأجر”.

الب�شري  م�شت�شفيات  ل��دى  اأن��ه  وب��ن 

مليون   14 م��ال��ي��ة جت�����اوزت  م��ط��ال��ب��ات 

موؤمنن  الغري  املواطنن  خمتلف  م��ن 

مثل  املختلفة  الق�شائية  احل��االت  ومن 

م�����ش��اب��ي ح������وادث ال�����ش��ري وال�����ش��ق��وط 

وم�����ش��اب��ي امل�������ش���اج���رات ���ش��ب��ي��ه��ة ب��ه��ذه 

احلالة.

واأك����د اأن���ه ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل م��ع احل��ال��ة 

كقادر  الق�شائية  احل��االت  من  كغريها 

حتى لو كان موؤمن ويتم حت�شيل كامل 

ال��ت��ك��ل��ف��ة مب��ط��ال��ب��ة م��ال��ي��ة ب��ع��د خ���روج 

املري�ض من م�شت�شفياتنا.

م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  اإدارة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

ال��ب�����ش��ري ت��ق��دم��ت ب�����ش��ك��وى ر���ش��م��ي��ة اإىل 

الفيديو  م�شور  �شد  املخت�شة  اجلهات 

ونا�شره التخاذ االإجراء القانوين بحقه 

والعاملن  للموؤ�ش�شة  ا���ش��اءت��ه  ب�شبب 

املعلومات  ون�شر  ال��ن��ع��رات  واث���ارة  فيها 

املغلوطة الغري �شحيحة.

امل�شت�شفى  اأن  ع��ل��ى  زري���ق���ات  و���ش��دد 

ك��ان دون  الطبية الأي  ي��ق��دم اخل��دم��ات 

اللون  او  الدين  ب�شبب  بينهم  نفرق  اأن 

وجند  االجتماعية  امل��ك��ان��ة  او  املهنة  او 

اأ�شاءوا  قد  ونا�شره  الفيديو  م�شور  ان 

للموؤ�ش�شة وللعاملن فيها وعليه.

االنباط- الزرقاء

اأغلقت كوادر فرق الرقابة والتفتي�ض 

التابعة ملديرية �شناعة وجتارة ومتوين 

حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء 78 م��ن�����ش��اأة جت��اري��ة 

ب��ح��ق  اأخ�������رى  266 خم���ال���ف���ة  وح�������ررت 

التجار املخالفن لقانون الوزارة واأوامر 

ال��دف��اع خ���الل ال��ف��رتة م��ا ب��ن 18 اآذار 

وحتى 4 حزيران احلايل .

وقال مدير �شناعة وجتارة ومتوين 

خمالفة   162 اإن  ال��ب��زور  عماد  ال��زرق��اء 

كانت ب�شبب زيادة االأ�شعار و88 خمالفة 

ملخالفة  و11  اأ�شعار،  اإع��الن  ب�شبب عدم 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�������ش���ادرة مب��وج��ب اأوام����ر 

ال���دف���اع، واأرب�����ع خم��ال��ف��ات ب�شبب ع��دم 

ت��وف��ري م����ادة اخل��ب��ز وخم��ال��ف��ة واح���دة 

م�شريا  امل��وظ��ف��ن،  ع��م��ل  اإع��اق��ة  ب�شبب 

ال��ت��ج��اري��ة كان  امل��ن�����ش��اآت  اإغ���الق  اأن  اىل 

ي���ت���م ب���ال���ت���ع���اون م����ع جل�����ان ال�����ش��الم��ة 

املديرية  ان  واأك��د،  املحافظة.  العامة يف 

ق���ام���ت ب��ال��ت��وا���ش��ل م���ع جت����ار اجل��م��ل��ة 

من  للتاأكد  املحافظة  يف  وامل�����ش��ت��وردي��ن 

كافية  بكميات  التموينية  امل���واد  ت��وف��ر 

اأ���ش��ع��اره��ا ومتابعه  م��وؤ���ش��رات  وم��ت��اب��ع��ة 

من  وال��ت��اأك��د  ال��ت��وري��د  �شال�شل  جميع 

عدم االحتكار، ومتابعة كميات اخل�شار 

اخل�شار  ���ش��وق  اإىل  ال�����واردة  وال��ف��واك��ه 

املركزي ومدى توفريها ومتابعة اأ�شعار 

البيع.

جميع  م��ت��اب��ع��ة  مت  ان����ه  اىل  وا�����ش����ار 

مل���ادة اخل��ب��ز م��ن تزويد  حلقات االإن��ت��اج 

امل��ط��اح��ن ب��ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة م���ن ال��ق��م��ح 

وعمل ت�شاريح لناقلي الطحن وتزويد 

ج��م��ي��ع امل��خ��اب��ز ال��ع��ام��ل��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة 

مب����ادة ال��ط��ح��ن امل��وح��د الإن���ت���اج اخلبز 

م�شتلزمات  توفري  من  والتاأكد  العربي 

اإن���ت���اج اخل��ب��ز مل���دة ال ت��ق��ل ع��ن اأ���ش��ب��وع، 

اإ�شافة اإىل تزويد املراكز املعتمدة مبادة 

للمواطنن  لبيعها  ال��ب��ل��دي  ال��ط��ح��ن 

باالأ�شعار الر�شمية.

وب��ح�����ش��ب ال���ب���زور ، ف��ان��ه مت ال��ت��اأك��د 

م��ن ت��وف��ري امل��ح��روق��ات ل���دى حمطات 

بكميات  ال�شائل  الغاز  ومادة  املحروقات 

���ش��رك��ة م�شفاة  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع  ك��اف��ي��ة 

ال���ب���رتول، واإدام�����ة ع��م��ل م��رك��ز اأع���الف 

من  كافية  كميات  لتخزين  خو  منطقة 

“ ال�شعري والنخالة “ وبيعها الأ�شحاب 
احليازات من مربي الروة احليوانية.

واأو�شح اأنه مت اإ�شدار ت�شاريح تنقل 

التحميل  وعمال  والناقلن  للموظفن 

وال��ت��ن��زي��ل وال��ب��ي��ع الأ���ش��ح��اب احل��ي��ازات 

فقط  املعتمدين  الناقلن  خ��الل  م��ن   ،

، جت��ن��ب��اً الزدح������ام امل���راج���ع���ن وات���خ���اذ 

بلغ  حيث  ال��ع��ام��ة،  ال�شالمة  اإج�����راءات 

االنباط-اربد

نظمت جمعية الدار للثقافة والفنون 

وبالتعاون مع مديرية ثقافة حمافظة 

اإربد م�شاء اجلمعة، وعر تطبيق زووم، 

معر�شا للفن الت�شكيلي بعنوان “العامل 

اململكة  اإحتفاالت  �شمن  وذلك  ير�شم” 

بعيد اجللو�ض امللكي.

للثقافة  ال���دار  جمعية  رئي�ض  وق���ال 

وال���ف���ن���ون ال���ف���ن���ان ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي حممد 

مب�شاركة  ن��ظ��م  امل��ع��ر���ض  اأن  ال��ه��زامي��ه 

عيد  واأجنبية مبنا�شبة  دولة عربية   24

اجللو�ض امللكي، حيث �شارك يف املعر�ض 

89 فنانا من دول عربية واجنبية.

اأن ف��ك��رة امل��ع��ر���ض  وب����ن ال���ه���زامي���ة 

ج������اءت جل���م���ع اأك������ر ع�����دد مم���ك���ن م��ن 

اأنحاء  �شتى  م��ن  الت�شكيلين  الفنانن 

اأع��م��ال��ه��م ع���ر �شبكة  ال���ع���امل ل��ع��ر���ض 

م�شاهدتها  للنا�ض  ليت�شنى  االإن��رتن��ت 

خالل اأزمة وجائحة الكورونا من داخل 

بيوتهم.

فنية  ل��وح��ات  على  املعر�ض  واأ�شتمل 

م���ن���وع���ة ����ش���م���ت ع�����دة م�����دار������ض م��ن��ه��ا 

ال��واق��ع��ي��ة، ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة، ال�����ش��ري��ال��ي��ة، 

عر�ض  ومت  وال��ت��ك��ع��ي��ب��ي��ة،  ال��ت��ج��ري��دي��ة 

جم��م��وع��ة م���ن ال���ل���وح���ات ال���ت���ي مثلت 

واملقد�شة  الدينية  واالأم��اك��ن  الطبيعة 

ولوحات تراثية من الرتاث االأردين.

االنباط-عمان

ب�����ش��رورة معاجلة   ع��م��ان  ادارة غ��رف��ة جت���ارة  ط��ال��ب جمل�ض 

التحديات والق�شايا التي تواجه جتار ومنتجي االثاث وبخا�شة 

تلك املتعلقة بتبعات اأزمة فريو�ض كورونا ومبقدمتها االيجارات 

وال��ر���ش��وم وال�شرائب خ��الل ف��رتة االغ���الق، م��وؤك��دا بانه �شيتم 

متابعتها مع اجلهات املعنية.

واكد املجل�ض تبنيه ملطالب قطاع االثاث والتعاون مع النقابة 

بهذا اخل�شو�ض، مبينا ا�شتعداد الغرفة الجراء درا�شة �شاملة حول 

متخ�ش�شة  دورات  عقد  جانب  اىل  واالقم�شة،  املفرو�شات  قطاع 

الع�شاء النقابة وموظفيهم يف اكادميية تدريب الغرفة خا�شة يف 

جمال التجارة االلكرتونية .

ن��ق��اب��ة جت��ار  ادارة  م��ع جمل�ض  ل��ق��ائ��ه  خ���الل  املجل�ض  وا����ش���ار 

ومنتجي االأث��اث يف مقر النقابة اىل قرب توقيع مذكرة تفاهم 

دوره��ا  وتعزيز  النقابة  دع���م   يكفل  مب��ا  الطرفن  ب��ن  للتعاون 

الأداء ر�شالتها وخدمة القطاع، باال�شافة لدرا�شة مقرتح لتنظيم 

وحتديد اأوقات العمل يف القطاع.

 واكد رئي�ض الغرفة خليل احلاج توفيق �شرورة ان يكون 

القطاعات  طالت  التي  ل��ال���ش��رار  حقيقي  ت�شخي�ض  هنالك 

التجارية واخلدمية كال على حده لت�شهيل و�شع احللول املنا�شبة 

لتجاوز ما يواجهها من حتديات وبخا�شة تلك التي برزت يف ظل 

ازمة  وباء فريو�ض كورونا.

وعر�شت النقابة  خالل اللقاء، خططها و�شعيها لدعم املنتج 

الكنب  اطقم  ، خا�شة  املحلية  ال�شوق  وزي���ادة ح�شته يف  الوطني 

ت��راج��ع��ت م�����ش��ت��وردات اململكة منها بالفرتة  ال��ت��ي  ال��ن��وم  وغ���رف 

االخرية ، نظراً الرتفاع جودة املنتج املحلي .

وطالب رئي�ض النقابة �شرف الهياجنة باإ�شدار اأمر دفاع العفاء 

امل�شتاأجرين اأثناء فرتة التعطل ب�شبب جائحة الكورونا من بدالت 

العقود  اج��م��ايل  االي���ج���ارات على  ب���دالت  االي���ج���ارات وتخفي�ض 

املرمة نتيجة الظروف االقت�شادية ال�شعبة  .

واك�����د ����ش���رورة م���راع���اة خ�����ش��و���ش��ي��ة ال���ق���ط���اع  ل����دى ت��ق��دي��ر 

والبلديات  الكرى  عمان  امانة  ت�شتوفيها  التي  امل�شقفات  ر�شوم 

باملحافظات من حيث متطلبات امل�شاحات الوا�شعة التي ي�شغلها من 

خالل و�شع معيار خا�ض لتقدير ر�شوم امل�شقفات على العقارات 

امل�شتخدمة لغايات العر�ض والت�شنيع والتخزين بالقطاع.

بالق�شايا  والنقابة  الغرفة  ب��ن  التن�شيق  اهمية  اىل  وا���ش��ار 

التي تخ�ض اجلمارك  و�شريبة الدخل واملبيعات واال�شتفادة من 

خدمات امل�شت�شار اجلمركي وامل�شت�شار ال�شريبي لدى الغرفة، اىل 

جانب التعاون العداد القرائن اال�شرت�شادية لب�شائع قطاع االثاث 

وال�شجاد واالقم�شة وغريها .

االنباط - خليل الفرايه 

متكنت ك��وادر اجلمارك االأردن��ي��ة العاملة يف 

وادي  ج��م��رك  العقبة/مركز  ج��م��رك  م��دي��ري��ة 

عربة من �شبط م�شروبات روحية خمفاة يف بيت 

�شعر حممل على �شيارة نقل م�شرتك )بك اأب(.

عقيد  العقبة  جمرك  مديرية  مدير  وق���ال 

حثيثة  متابعة  وبعد  اأن��ه  قباعة  �شامر  ج��م��ارك 

لهذه ال�شيارة مت تفتي�شها وحمولتها بدقة ومت 

الروحية  امل�����ش��روب��ات  م��ن  ك��ب��رية  كميات  �شبط 

بانواع خمتلفة.

اللواء عبداملجيد  وبن مدير عام اجلمارك 

الرحامنة، اأّن الدائرة تعمل على حماية االقت�شاد 

الوطني من خالل خطتها اال�شرتاتيجية والتي 

غري  ال��ت��ج��اري��ة  االن�شطة  مكافحة  اإىل  ت��ه��دف 

امل�شروعة على م�شاحة مملكتنا احلبيبة..

 تجارة عمان تطالب بمعالجة تحديات قطاع االثاث

 جمرك وادي عربة يضبط كميات كبيرة من المشروبات الروحية
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 ضبط 4 مراكز ثقافية في العاصمة 
استأنفت عملها بشكل مخالف

 ضبط شخص وفتاة من جنسية اجنبية ظهرا 
في مقطع فيديو وبحوزتهما سالح ناري  

االنباط-عمان

ر�����ش����دت ال����ف����رق ال��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة ل���دى 

الرتبية  وزارة  يف  اخلا�ص  التعليم  ادارة 

ثقافية  مل��راك��ز  4 خم��ال��ف��ات  وال��ت��ع��ل��ي��م، 

مل�صفوفة  خ���اف���اً  اأن�����ص��ط��ت��ه��ا  ا���ص��ت��اأن��ف��ت 

مراحل التعامل مع جائحة كورونا التي 

هذه  وا�صتثنت  موؤخراً  احلكومة  اعلنتها 

املراكز من العودة للعمل يف ظل الو�صع 

الوبائي احلايل.

م��ع��اري��ف،  ف��اي��ز  االدارة  م��دي��ر  وق����ال 

50 جولة  تنفيذ  املا�صي  اال�صبوع  اإن��ه مت 

ال�صناعة  وزارت��ي  بالتعاون مع  تفتي�صية 

امل��راك��ز  ا�صتهدفت  وال�صحة  وال��ت��ج��ارة، 

ال��ع��ا���ص��م��ة مت خالها  داخ����ل  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

ا�صتاأنفت  ال��ت��ي  امل��راك��ز  م��ن  ع��دد  �صبط 

ثاثة  ان  مبيناً  خم��ال��ف،  ب�صكل  عملها 

مراكز منها غري مرخ�صة.

اأن  ام�����ص اجلمعة،  امل��ع��اري��ف  واأ���ص��اف 

املراكز  التي مت �صبطها بهذه  املخالفات 

متثلت يف اعان بع�صها عن عقد دورات 

تقوية مبنية على املناهج املدر�صية ومبا 

يخالف قانون الرتبية والتعليم.

واأو�����ص����ح، ان���ه مت خم��اط��ب��ة حم��اف��ظ 

العا�صمة، ب�صاأن املراكز املخالفة الإجراء 

امل��ق��ت�����ص��ى ال��ق��ان��وين ب�����ص��اأن��ه��ا، وال�����ص��ري 

باإجراءات اإلغاء ترخي�ص املركز املرخ�ص 

39/اأ م��ن ق��ان��ون  امل����ادة  ل��ن�����ص  ا���ص��ت��ن��اداً 

غري  املراكز  واغ��اق  والتعليم،  الرتبية 

االح��م��ر  بال�صمع  وت�صميعها  امل��رخ�����ص��ة 

امل��راك��ز  ن��ظ��ام  م��ن  3/اأ  امل����ادة  ملخالفتها 

الثقافية واملادة 9/ج من تعليماتها.

ك��م��ا ت�����ص��م��ل االج��������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة 

املراكز  املعاريف، حتويل  املتخذة بح�صب 

ا�صتناداً للمادة 39/ب من قانون الرتبية 

لفر�ص  املخت�صة  للمحكمة  وال��ت��ع��ل��ي��م 

الغرامة املالية املن�صو�ص عليها.

واأك����د امل��ع��اري��ف، ا���ص��ت��م��رار ال���زي���ارات 

فيها  مب��ا  اال���ص��ب��وع  اأي���ام  طيلة  امليدانية 

للتاأكد من عدم  وال�صبت  يومي اجلمعة 

وا�صتقبال  ابوابها  الثقافية  املراكز  فتح 

الطلبة فيها، ومبا يعر�ص �صحة الطلبة 

الناظمة  التعليمات  وبخالف  للخطر، 

لعملها.

االنباط-عمان

ق�����ال ال���ن���اط���ق االع�����ام�����ي ب��ا���ص��م 

ان�������ه ورد  ال�����ع�����ام  م����دي����ري����ة االم��������ن 

فيديو  ال��وق��ائ��ي  االم���ن  يف  للعاملني 

التوا�صل  ت��داول��ه ع��ر م��واق��ع  ج��رى 

االج���ت���م���اع���ي ظ���ه���ر خ���ال���ه ���ص��خ�����ص 

وف���ت���اة م���ن ج��ن�����ص��ي��ة اج��ن��ب��ي��ة داخ���ل 

�صاح  الفتاة  وبحوزة  املركبات  احدى 

التحقيق يف مقطع  بو�صر  ناري حيث 

الفيديو لتحديد هويتهما .

وا����ص���اف ال���ن���اط���ق االع���ام���ي ان��ه 

وم������ن خ������ال ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات وج���م���ع 

امل����ع����ل����وم����ات ج�������رى حت����دي����د ه���وي���ة 

عليهما  القب�ص  وال��ق��اء  ال�صخ�صني 

و���ص��ب��ط ال�����ص��اح ال���ن���اري ال����ذي ك��ان 

االج���راءات  اتخاذ  و�صيتم  بحوزتهما 

بحقهما. القانونية 

االنباط-عجلون

الطبية  ال��ن��ف��اي��ات  ط���رح  ظ��اه��رة  ت�صكل 

للوقاية  امل�صتخدمة  والكمامات  القفازات 

م����ن ف����ريو�����ص ك����ورون����ا ب�����ص��ك��ل ع�����ص��وائ��ي 

يهدد  خ��ط��راً  عجلون  مبحافظة  مبناطق 

ال�صحة وال�صامة العامة للمجتمع ا�صافة 

اىل اثارها ال�صلبية على البيئة.

وحذر عدد من املهتمني بال�صاأن البيئي 

وال�صحي وابناء املحافظة من خطورة تلك 

كورونا  فريو�ص  بانت�صار  ينذر  ما  املخلفات 

انت�صار  للوقاية من  اجلهود  مع  ويتعار�ص 

الوباء وحماية املواطنني و�صحتهم والذي 

املخالفني  على  العقوبات  تغليط  ي�صتدعي 

بهذا اخل�صو�ص.

واك����د رئ��ي�����ص جم��ل�����ص امل��ح��اف��ظ��ة ع�صو 

الهيئة اال�صت�صارية جلمعية البيئة االردنية 

ع���م���ر امل���وم���ن���ي اأه���م���ي���ة ت��ك��ث��ي��ف ح��م��ات 

ال��ت��وع��ي��ة ع���ر و���ص��ائ��ل االإع������ام وم���واق���ع 

التوا�صل االجتماعي للتحذير من خطورة 

طرح النفايات الطبية الكمامات والقفازات 

ب�����ص��ك��ل ع�����ص��وائ��ي واأه��م��ي��ة حت��ل��ي اجلميع 

بامل�صوؤولية للحد من انتقال العدوى.

وا������ص�����ار ع�����ص��و جل���ن���ة ت��ن�����ص��ي��ق ال��ع��م��ل 

حممود  ال��دك��ت��ور  واالج��ت��م��اع��ي  التطوعي 

وفيق فريحات اىل اأن مثل هذه الت�صرفات 

موؤكدا  لاآخرين،  االأمرا�ص  بنقل  تت�صبب 

ب���االإج���راءات االح��رتازي��ة  االل��ت��زام  اهمية 

م�صرتكة  م�صوؤولية  تعتر  التي  والوقائية 

بني اجلميع.

ودعت ع�صو جلنة تن�صيق العمل البيئي 

حتلي  اهمية  اىل  ال�صواملة  هديل  املهند�صة 

اجلميع بامل�صوؤولية وعدم حتويل الكمامات 

و�صيلة  اإىل  وقائية  و�صيلة  م��ن  وال��ق��ف��ازات 

لن�صر الوباء.

املحطة  يف  العاملني  م��ن  ع��دد  وا�صتكى 

ت��ت��ب��ع ملجل�ص اخل��دم��ات  ال��ت��ي  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة 

امل�����ص��رتك��ة مب��ح��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون ال��ت��ي تقع 

ب��ق�����ص��اء ���ص��خ��ره م��ن ق��ي��ام بع�ص اجل��ه��ات 

املحافظة  يف  ال��ع��ام��ل��ة  وال��ط��ب��ي��ة  ال�صحية 

وقفازات  اب��ر  من  الطبية  النفايات  بطرح 

بالتوقف  مطالبني  خمتلفة،  طبية  وم��واد 

عن مثل هذه الت�صرفات والتعامل مع مثل 

هذه النفايات بحذر الأنها تعر�ص العاملني 

يف املحطة لاذى.

واه����اب حم��اف��ظ ع��ج��ل��ون رئ��ي�����ص جلنة 

ال�صامة العامة �صلمان النجادا باملواطنني 

�����ص����رورة االل�����ت�����زام ب������اإج������راءات ال���وق���اي���ة 

االح����رتازي����ة واحل���ر����ص ع��ل��ى ع����دم اإل��ق��اء 

خم��ل��ف��ات ال��وق��اي��ة م��ن ق���ف���ازات وك��م��ام��ات 

ب��ال�����ص��وارع واالأم���اك���ن ال��ع��ام��ة ح��ف��اظ��اً على 

اأف��راد املجتمع، م�صريا اىل  �صحة و�صامة 

حمات  م�صتمر  وب�صكل  تنفذ  اللجنة  اأن 

تفتي�صية على املن�صاآت واملحات للتاأكد من 

وو�صع  ال�صحية  ب��اال���ص��رتاط��ات  التزامها 

ال��ن��ف��اي��ات ال��ط��ب��ي��ة م��ن ك��م��ام��ات وق��ف��ازات 

ومواد طبية ب�صكل اآمن و�صليم حفاظا على 

�صامة املواطنني.

ال�����ص��وؤون ال�صحية  اأك����د م��دي��ر  ب�����دوره، 

عناب  تي�صري  ال��دك��ت��ور  عجلون  مبحافظة 

اأه���م���ي���ة ات����ب����اع ال�����ص��ل��وك��ي��ات ال�����ص��ح��ي��ح��ة 

م���ن خ����ال رم����ي ال���ك���م���ام���ات وال���ق���ف���ازات 

حفاظاً  املغلقة  احل���اوي���ات  يف  امل�صتخدمة 

على �صحة اجلميع، م�صريا اىل اأن النفايات 

جتميعها  يتم  ال�صحية  امل��راك��ز  يف  الطبية 

احلكومي  االمي���ان  م�صت�صفى  اإىل  ونقلها 

وو�صعها بغرف حمكمة ومردة ومبراقبة 

فرزها  ليتم  امل�صت�صفى  نفايات  مع  �صديدة 

وو�صعها يف اأكيا�ص باألوان خمتلفة متهيدا 

لنقلها اىل املحرقة املخ�ص�صة

 عجلون: طرح النفايات الطبية عشوائيًا يشكل خطرًا 
على الصحة والبيئة

الصحة: 25 إصابة بفيروس كورونا 

العقبة : االيام الوطنية عزيزة على قلب كل أردني

 منها حالتان محليتان

 خالل احتفال بالمناسبات الوطنية

اإث��ارة  البع�ص  ويحاول  منت�صرة  بوك  الفي�ص  مهاترات  زال��ت  ما  كورونا  زمن  حتى يف 

ق�صايا �صلبية من خال اإ�صتغال م�صاحة احلرية املوجودة من على �صفحات التوا�صل 

خرية مهاترات وم�صطلحات غري مقبولة جمتمعيا  ونة االأ االإجتماعي؛ حيث كرثت يف االآ

م�صاهداتي  ولاأمانة  جتماعي،  االإ التوا�صل  �صفحات  على  من  البع�ص  قبل  من  تظهر 

نانية وال�صوفية، وتاليا  تقول اأن الكل يدعي الكمال ويل�صق بغريه الدونية كنوع من االأ

مثلة على �صبيل الت�صويب جمتمعياً: بع�ص االأ

اأن  باأنهم رويب�صات كموؤ�صر على  خرين  االآ به لنعت  ي�صار  الرويب�صة: تعليق  1. زمن 

والكل  بالرويب�صة  خ��ر  االآ ينعت  الكل  ولاأ�صف  الكمال،  يف  قمة  ينعتهم  ال��ذي  ال�صخ�ص 

ينعت نف�صه بالكمال، وال نعرف ما ال�صحيح؟ ‘طا�صة و�صايعة’!

2. حارتنا �صيقة: كموؤ�صر على اأن النا�ص تعرف بع�صها ومكانتها، والكل ي�صع نف�صه يف 

�صفل، ‘�صوفية ناق�صة’! خرين يف الدرك االأ القمة وي�صع االآ

3. الفتنة النائمة: الكل يظن باأن من يذكره ببو�صتاته مبا ال يحب اأو ال يرغب وفق 

اأجنداته باأن ذلك فتنة نائمة ي�صعى من خالها لتحقيق ماآربه، ‘رجم بالغيب’!

4. كبار البلد: م�صطلح طفى على ال�صطح موؤخرا والكل يدعيه، واأرجو ان يكون الكل 

كبارا يف مقاماتهم ويف خدمة الوطن فعا، ‘اأنفة زائدة’!

5. دق خ�صوم: م�صطلح جاهلي ي�صتخدمه بع�ص املغر�صني ودا�صي ال�صم بالد�صم لبث 

نتماء، واأمتنى دثره،  قليمية والطائفية ال�صيقة وي�صيء للمواطنة والوطنية واالإ �صموم االإ

اإجتماعي’! ‘مر�ص 
مواقع  على  ال�صور  حيث  احل��ال،  واق��ع  عن  لتعر  اإنت�صارا  ك��رث  االأ الكلمة  منور:   .6

ط��راء بها، لكن البع�ص  اأن املعظم يحب االإ جتماعي حدث وال ح��رج، ورغ��م  التوا�صل االإ

ي�صتخدمها ملاآرب اأخرى، ‘كلمة خالية من امل�صمون’!

اأو  الكام  يف  ال�صديات  اأو  املتناق�صات  لتو�صيح  البع�ص  ي�صتخدمها  �صزوفرينيا:   .7

الكتابة اأو الت�صرفات، وبالطبع موجودة لدى كثريين، ‘اأمرا�ص اإجتماعية’!

اأو  دينية  ���ص��واء  داخلية  لفنت  ال��رتوي��ج  يحاولون  اجلهلة  بع�ص  النائمة:  الفتنة   .8

الوطن  اأع���داء  ف��ه��وؤالء  غريها؛  اأو  �صيقة  اإقليمية  اأو  ع�صائرية  اأو  مذهبية  اأو  عقائدية 

واأ�صحاب اأجندات فاإحذروهم؛ ‘الفتنة نائمة ولعن اهلل من اأيق�صها’.

اأن  املطلوب  القدر كفاية كموؤ�صرات لواقع احلال، ولكن  9. والقائمة تطول، ويف هذا 

نرقى بت�صرفاتنا و�صلوكياتنا وكتاباتنا وتعابرينا وكل �صيء.

جتماعي بع�صها يعيدنا لزمن  االإ التوا�صل  الفي�ص بوك وو�صائل  ب�صراحة: مهاترات 

اجلاهلية بالرغم من امل�صتوى التعليمي والثقايف العايل الذي و�صلنا اإليه، وهذه الو�صائل 

باإ�صاح  قدما  امل�صي  فمطلوب  النا�ص؛  �صوية  لرتتفع  عليها  للتدريب  حتتاج  للتوا�صل 

اأنف�صنا لنتغري ونغري.

د. محمد طالب عبيدات

مهاترات فيسبوكية غير 
مقبولة في زمن كورونا

االنباط-عمان

 25 ت�صجيل  ال�����ص��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

حالة جديدة بفريو�ص كورونا امل�صتجّد 

حالتان  منها  اجلمعة،  ام�ص  اململكة  يف 

حم���ل���ّي���ت���ان، و23 ح���ال���ة غ���ري حم��ل��ّي��ة، 

ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد االإج���م���ايل ل��اإ���ص��اب��ات 

منذ بدء الوباء اإىل 915.

وت��وزع��ت احل����االت ال���� 25 اجل��دي��دة 

عن  ال�صادر  االإع��ام��ي  املوجز  بح�صب 

على  ال�����ص��ح��ة  ووزارة  ال�����وزراء  رئ��ا���ص��ة 

النحو االآتي: حالة واحدة خمالطة يف 

الرمثا، وحالة واحدة خمالطة  مدينة 

ح��ال��ة  و15  ال���ع���ا����ص���م���ة،  حم���اف���ظ���ة  يف 

يقيمون  اخل��ارج  من  قادمني  الأردنيني 

جمهورّية  م��ن   13( احل��ج��ر  ف��ن��ادق  يف 

ال���ع���رب���ّي���ة  امل���م���ل���ك���ة  م�����ن  و1  م�������ص���ر، 

ال���ك���وي���ت(،  ال�������ص���ع���ودّي���ة و1 م���ن دول�����ة 

�صاحنات  ل�صائقي  حاالت   8 اإىل  اإ�صافة 

ق��ادم��ني ع��ر ح���دود ال��ع��م��ري وح���دود 

من  وال��ب��ق��ّي��ة  اأردين،  اأح���ده���م  ج���اب���ر، 

جن�صّيات اأخرى مّت التعامل معهم وفق 

املّتبع. الروتوكول 

ت�����ص��ج��ي��ل ح��ال��ة  اإىل  امل���وج���ز  واأ����ص���ار 

م�صت�صفى  يف  اليوم  لهذا  واح��دة  �صفاء 

 7718 اإج����راء  اإىل  امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء، الف��ت��ا 

اليوم، لي�صبح اإجمايل  فح�صاً خمرّياً 

ع���دد ال��ف��ح��و���ص��ات ال��ت��ي اأج��ري��ت حتى 

االآن 257149 فح�صاً.

على  التاأكيد  ال�صّحة  وزارة  وجددت 

تنبيهات  و�صلتهم  ال��ذي��ن  االأ���ص��خ��ا���ص 

مل��خ��ال��ط��ت��ه��م  “اأمان”  ت��ط��ب��ي��ق  ع����ر 

التوّجه  ب�صرورة  م�صابني،  اأ�صخا�صاً 

ة الإجراء  فوراً للمراكز الطبّية املخت�صّ

ال���ف���ح���و����ص���ات ال����ازم����ة ل��ل��ك�����ص��ف ع��ن 

حالتهم، واتخاذ ما يلزم من اإجراءات.

االنباط-العقبة

����ص���م���ن اح����ت����ف����االت امل���م���ل���ك���ة ب��ع��ي��د 

وذك��رى  اجلي�ص  وي���وم  امللكي  اجللو�ص 

العربية الكرى، نظمت مبادرة  الثورة 

ع����امل اي��ج��اب��ي يف ال��ع��ق��ب��ة وب��ال��ت��ع��اون 

القوة  وق��ي��ادة  املجتمعية  ال�صرطة  م��ع 

ال���ب���ح���ري���ة و����ص���ال���ي���ه���ات االأم�������ن ال���ع���ام 

احتفاال بهذه املنا�صبات الوطنية.

وا���ص��ت��م��ل��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة ع��ل��ى م�����ص��رية 

بالبا�ص املك�صوف حمل فيها املتطوعون 

للطائرات  واإط����اق  االردن��ي��ة  االإع����ام 

التي حتمل  الفعالية  الورقية يف موقع 

لاجهزة  �صكر  وعبارات  االأردين  العلم 

االم��ن��ي��ة ك��م��ا ق��دم��ت ال���ق���وة ال��ب��ح��ري��ة 

عر�صا للزوارق. وقال من�صق املبادرة يف 

العقبة خلدون الرباع ان االيام الوطنية 

ه��ي اي����ام ع��زي��زة ع��ل��ى ق��ل��ب ك��ل اأردين 

واردن��ي��ة وان��ه رغ��م ال��ظ��روف التي مير 

لكن  كورونا  جائحة  ب�صبب  الوطن  بها 

هذا مل مينعنا من االحتفال باملنا�صبات 

بعني  اآخ��ذي��ن  علينا  الغالية  الوطنية 

الوقائية  بال�صروط  االل��ت��زام  االعتبار 

وحمدودية عدد احل�صور. واأ�صار الرباع 

ه��ذا احلفل  ان يتم  ك��ان يتمنى  ان��ه  اال 

جميع  بح�صور  ال�صابقة  االأع����وام  كما 

ال��ظ��روف  ب�صبب  ول��ك��ن  املجتمع  ف��ئ��ات 

ال��ت��ي مي���ر ب��ه��ا ال���وط���ن وح��ف��اظ��ا على 

اقت�صر  واالجن�����ازات  امل��واط��ن��ني  �صحة 

ان  ع���دد حم����دود متمنيا  ع��ل��ى  احل��ف��ل 

وطننا  ي��ن��ع��م  وان  ال���وب���اء  ه���ذا  ي��ن��ت��ه��ي 

بال�صامة واالمان دائما.

�صلطة  رئ��ي�����ص  االح���ت���ف���ال  وح�����ص��ر 

اخلا�صة  االقت�صادية  العقبة  منطقة 

ن����اي����ف ال���ب���خ���ي���ت وحم�����اف�����ظ ال��ع��ق��ب��ة 

�صرطة  ومدير  الكايد  غ�صان  الدكتور 

حم��اف��ظ��ة ال��ع��ق��ب��ة وم�������دراء االج���ه���زة 

االأمنية.
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االنباط-عمان

برناجمها  عببر  الأردن  اأوراجن  عببقببدت 

وامل�شاريع  ال�شركات  منو  لت�شريع  امل��وّج��ه 

الريادية النا�شئة )BIG( جل�سة تفاعلية 

فر�شة  اقت�شادياً:  كورونا  “اأزمة  بعنوان 

اأم حتبببٍد لببلبب�ببسببركببات الببنببا�ببسببئببة والبب�ببسببغببرة 

وزيببببببرة  فبببيبببهبببا  حتببببّدثببببت  واملتو�شطة”، 

املهند�سة  البب�ببسببابببقببة  والببتببجببارة  البب�ببسببنبباعببة 

مببهببا الببعببلببي، رئببيبب�ببس املببجببلبب�ببس القببتبب�ببسببادي 

م�سطفى  الدكتور  عطوفة  والجتماعي 

الأو�سط  ال�سرق  منطقة  مدير  احلمارنة، 

و�سمال اأفريقيا يف رابطة الهواتف النقالة 

اأداره  عبببببا�ببسببي، يف حببببوار  املببهببنببد�ببس جببببواد 

املببديببر الببتببنببفببيببذي جلببعببيببة �ببسببركببات قطاع 

املهند�س  )اإنبببتببباج(  املببعببلببومببات  تكنولوجيا 

اإدارة  البببببيببطببار وبببحبب�ببسببور مببديببر  نبب�ببسببال 

الجتماعية  وامل�سوؤولية  العامة  العالقات 

  Orangeلدى املببوؤ�ببسبب�ببسببي  والتببب�بببسبببال 

الأردن املهند�شة رنا دبابنة.

ل�سل�سلة  ا�ببسببتببكببمبباًل  اجلببلبب�ببسببة  وتببباأتبببي 

الأردن  اأوراجن  نّظمتها  الببتببي  اجلببلبب�ببسببات 

اأزمة  خالل  الرقمية  التقنيات  خالل  من 

زووم  تطبيق  عر  نّظمتها  حيث  كببورونببا، 

 BIG by وبببببث مبببببا�ببسببر عببلببى �ببسببفببحببة 

لببتببوا�ببسببل  فببيبب�ببسبببببوك،  عببلببى   Orange
ومتكينهم  الريادية  ال�سركات  دعم  بذلك 

من ال�ستفادة مبا�سرة من اخلراء يف هذا 

اجلميع  �سالمة  على  احلفاظ  مع  املجال 

بببباللبببتبببزام بببكببافببة الإجببببببببراءات الببر�ببسببمببيببة 

ملببجببابببهببة البببفبببرو�بببس، ومبببببا يبببتبببالئبببم مببع 

التغرات التي فر�ستها هذه الأزمة.

الأزمببة  اأن  العلي  مها  املهند�سة  وبّينت 

األقت باآثار اقت�سادية قد تطلب اىل نهاية 

اإىل  يدعو  ما  منها،  للتعايف  اأكرث  اأو  العام 

واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  م�شاعدة 

 %95 حببوايل  واأّن  خا�سة  ال�ستدامة،  على 

مبببن �بببسبببركبببات املببمببلببكببة تبببنبببدرج حتبببت هببذا 

اخلطط  و�سع  �سرورة  موؤّكدة  الت�سنيف، 

ال�بببسبببراتبببيبببجبببيبببة وتبببغبببيبببر طبببببرق الببعببمببل 

الرقمية  احلببلببول  اأهببمببيببة  اإىل  واللببتببفببات 

الطبيعي اجلديد ما  الو�سع  للتعامل مع 

بعد الأزمة.

واأ�سار الدكتور م�سظفى احلمارنة اإىل 

اإىل فر�س من  اإمكانية حتويل التحديات 

اإعادة النظر بالأمناط القت�سادية  خالل 

ملواجهة  اجلهات  كافة  وتكاتف  التقليدية 

التحدي الأكر وهو البطالة، موؤّكداً على 

اإجبببببراء حتببلببيببل مببتببكببامببل لتعزيز  �بببسبببرورة 

الأ�سواق  على  والركيز  ال�سركات  فر�س 

اجلديدة وتفعيل ال�سناديق الهادفة لإدارة 

ال�سركات ال�سغرة ل�سمان فعاليتها.

اأّمببببببا املببهببنببد�ببس جبببببواد عبببّببببا�بببسبببي، فببدعببا 

الراهنة  اأو�ببسبباعببهببا  تقييم  اإىل  البب�ببسببركببات 

جدواها  من  للتاأكد  القرو�س،  طلب  قبل 

وم�ساهمتها على املدى الطويل يف متكني 

الأعبببمبببال مببن حتببقببيببق املببزيببد مببن الببنببمببو، 

الأردين  البب�ببسببببباب  فببر�ببس  اأن  اإىل  مبب�ببسببراً 

تببببركببببز حببببالببببيبببباً يف قببببطبببباعببببات املبببحبببتبببوى 

واخلدمات الرقمية.

مبببن جببهببتببه، اأكببببد الببرئببيبب�ببس الببتببنببفببيببذي 

جلبببمبببعبببيبببة �ببببسببببركببببات تبببقبببنبببيبببة املبببعبببلبببومبببات 

ن�سال  املببهببنببد�ببس  “اإنتاج”  والتببب�بببسبببالت 

للو�سع  الواقعي  النقا�س  اأهمية  البيطار، 

ملرحلة  اململكة  تببوّجببه  ظببل  يف  القت�سادي 

ال�سركات  من  عببدداً  اأن  اإىل  لفتاً  التعايف، 

قبببد تبب�ببسببتببفببيببد مبببن اجلببائببحببة عبببر تغير 

على  بع�سها  تبنت  فقد  اأعببمببالببهببا،  منببباذج 

اللكرونية  التجارة  حلول  املثال  �سبيل 

عو�ساً عن جمال عملها الأ�سا�سي.

بتزويد  التزامها  الأردن  اأوراجن  واأّكدت 

باملعلومات  الببنببا�ببسببئببة  البب�ببسببركببات  اأ�ببسببحبباب 

واخلببببببرات مبببن خببببالل ا�ببسببتبب�ببسببافببة اأبببببرز 

والطالع  الريادي  املجال  يف  ال�سخ�سيات 

اأن  اإىل  لفببتببة  وجتبباربببهببم،  تقييمهم  على 

حتببديببات الأزمببببة رافببقببتببهببا جمببمببوعببة من 

�سيما يف اخلدمات  للم�ساريع ول  الفر�س 

الرقمية،  املعتمدة على احللول  واملجالت 

مببا يبب�ببسببتببدعببي اتببخبباذ اخلبببطبببوات الببالزمببة 

لببتببطببويببرهببا وتبببعبببزيبببز منبببّوهبببا واإعببببدادهببببا 

امل�ستقبلية. للتغرات 

طوكيو - رويرتز

اجلمعة،  امبب�ببس  النفط،  اأ�ببسببعببار  تراجعت 

لتوا�سل خ�سائر كبرة تكبدتها اأثناء الليل 

اإذ ارتببفببع عبببدد حببببالت الإ�ببسببابببة بببفببرو�ببس 

كورونا يف الوليات املتحدة، مما اأثار احتمال 

كببوفببيببد-19  تف�سي  مببن  ثانية  مببوجببة  وقبببوع 

اأكر م�ستهلك يف  وهو ما ي�سر بالطلب يف 

العامل للخام والوقود.

ما  اأو  دولر   1.34 برنت  خببام  وانخف�س 

للرميل،  دولر   37.21 اإىل   %3.5 يببعببادل 

بعد اأن تراجع نحو 8% يف اجلل�سة ال�سابقة. 

وانببخببفبب�ببس خببببام غببببرب تببكبب�ببسببا�ببس الببو�ببسببيببط 

الأمركي 1.37 دولر اأو ما يعادل 3.8% اإىل 

34.97 دولر للرميل بعد اأن نزل اأكرث من 

8% اخلمي�س.

اأن جببائببحببة فببرو�ببس  وتبب�ببسببببببببت حببقببيببقببة 

كببورونببا رمببببا تببكببون بببعببيببدة عببن الببنببهببايببة يف 

توقف عنيف ملوجة ارتفاع دفعت اأ�سعار اخلام 

يف  �سجلتها  متدنية  م�ستويات  من  لل�سعود 

اأبريل ني�سان، فيما تخطى عدد امل�سابني يف 

الوليات املتحدة وحدها مليوين حالة.

اأول  �ببسببوب  القيا�سيان  اخلببامببان  ويتجه 

اأ�ببسببابببيببع، مع  اأ�ببسبببببوعببي يف �سبعة  انببخببفببا�ببس 

الو�سيط  تك�سا�س  غرب  وخببام  برنت  تراجع 

مبببا يببزيببد عبببن نببحببو 12% يف البببوقبببت البببذي 

ت�سغط فيه املخزونات على الأ�سعار اأي�سا.

وقببببببال جبببريبببج بببببريببببدي مبببديبببر الببطبباقببة 

�سراتفور  لببدى  الأو�ببسببط  وال�سرق  العاملية 

هبببذا  ارتبببفبببعبببت  الأمببببركببببيببببة  “املخزونات 
من  العديد  لتوقعات  باملخالفة  الأ�ببسبببببوع، 

كوفيد-19  حببالت  ُتظهر  )بينما(  املحللني 

مببوؤ�ببسببرات عببلببى مببوجببة ثببانببيببة يف الببوليببات 

املتحدة واأماكن اأخرى«.

ويخف�س منتجون من الوليات املتحدة 

وكبببذلبببك مبببن مببنببظببمببة البببببببلبببدان املبب�ببسببدرة 

للبرول )اأوبك( وحلفاء، فيما ُيعرف با�سم 

وبع�سهم  الإمببببببببدادات،  اأوبببببببك+،  جمببمببوعببة 

يفعل ذلك بكميات قيا�سية. وتقل�س اأوبك+ 

الإمدادات 9.7 مليون برميل يومياً وهو ما 

اجلائحة  قبل  الطلب  من   %10 نحو  يعادل 

واتببفببقببت يف مببطببلببع الأ�بببسبببببببوع عببلببى متببديببد 

اخلف�س.

اأن  وقبببال بببريببدي “من الببوا�ببسببح حببالببيبباً 

اخلف�س الأكر لأوبك+، 9.7 مليون برميل 

على  متببوز،  يوليو  بنهاية  �سينتهي  يببومببيبباً، 

برميل  مليون   7.7 اإىل  نبببزوًل  يتحرك  اأن 

يومياً«.

من  املتحدة  الببوليببات  خمببزونببات  وزادت 

اخلبببام والبببببنببزيببن الأ�ببسبببببوع املببا�ببسببي بح�سب 

بيانات حكومية. وارتفعت خمزونات النفط 

عند  قيا�سي  م�ستوى  اإىل  الأمركية  اخلببام 

واردات  تببدفببق  مبببع  بببرمببيببل  مببلببيببون   538.1

رخي�سة الثمن اإىل البالد.

العربية-باري�س

ربببح  فببرنبب�ببسببا،  يف  الأوىل  هبببي  �ببسببابببقببة  يف 

غر  ق�سائية  دعبببوى  ديبب�ببسببنببارد  فببريببدريببك 

عادية �سد �ساحب العمل لأن وظيفته كانت 

لالكتئاب  دفعته  لدرجةاأنها  للغاية،  مملة 

واأجر يف النهاية على ال�ستقالة.

العطور  جمببال  يف  كمدير  دي�سنارد  عمل 

تبب�ببسببدر   2016 عببببام  ويف   ،2015 عببببام  حببتببى 

اأن رفبببببع دعببببوى  ببببعبببد  البب�ببسببحببف  عبببنببباويبببن 

الفرن�سية  الببعببطببور  �ببسببركببة  �ببسببد  قبب�ببسببائببيببة 

 400000 بببب  مطالبا   Interparfum

دولر.

اإن وظيفته كانت مملة  يف الدعوى، قال 

للغاية لدرجة اأنها جعلته يعاين يف وقت ما 

من نوبة �سرع و�سعور بالكتئاب.

يف  ا�ستخدمت  ال�سركة  اأن  ا  اأي�سً وادعبببى 

وقبببت لحبببق غببيببابببه لبببفبببرات طببويببلببة كببعببذر 

لف�سله يف عام 2014.

ح�سل  التقا�سي،  من  �سنوات  اأربببع  وبعد 

ديبب�ببسببنببارد البببببالببغ مببن الببعببمببر 48 عبباًمببا على 

تعوي�س قدره 45000 دولر.

وق�ست حمكمة ال�ستئناف يف باري�س اأن 

دي�سنارد عانى وكان يعمل فوق طاقته.

االقت�صادي
40

أورانج األردن تعقد جلسة تفاعلية حول فرص 
الشركات الريادية خالل أزمة كورونا

برنت قرب 40 دوالرًا وسط مخاوف موجة ثانية من كورونا

تعويض بـ 45 ألف دوالر لموظف لشعوره بالملل من وظيفته

  البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

مواطنون أميركيون يقاضون 3 
بنوك لبنانية.. وهذه التهمة

فايننشال تايمز: بريطانيا تتجة لفرض 
رقابة حدودية أقل صرامة بعد بريكست

العربية-وكاالت

رفببببع مبببواطبببنبببان اأمبببركبببيبببان دعبببوى 

قبب�ببسببائببيببة �بببسبببد 3 مببب�بببسبببارف جتببباريبببة 

ما  بح�سب  املركزي،  وامل�سرف  لبنانية 

“النهار”  �سحيفة  موقع  على  يف  ورد 

باللغة الإجنليزية.

وقام كل من جوزيف اأ. �سو وزوجته 

كارين م.�سو برفع الدعوى يف حمكمة 

�سد  نيويورك  يف  اجلنوبية  باملقاطعة 

 Creditو BLC بنك املوارد وبنك 

وفًقا  لبنان،  وم�سرف   Libanais
لن�سخ ح�سلت عليها النهار.

لببتببجببارة   IMMS �ببسببركببة  اأعببلببنببت 

النفط، وبنك البحر املتو�سط اللبناين 

“بنك ميد” عن تو�سلهما اإىل ت�سوية 
مببقبببببولببة لبببلبببطبببرفبببني.ويببباأتبببي البببقبببرار 

بعد...بعد الدعوى الق�سائية..ت�سوية 

بببنببوك  “ميد” البببلبببببببنببباين  ببببنبببك  بببببني 

ومتويل

اجلدير بالذكر هو طبيعة الدعوى 

الببتببي مت رفببعببهببا مبوجب  الببقبب�ببسببائببيببة، 

 ،)RICO( قانون املنظمات الفا�سدة

ملكافحة  م�سمم  احتبببادي  قببانببون  وهببو 

اجلرمية املنظمة يف الوليات املتحدة. 

املدنية  والببعببقببوبببات  ببباملببالحببقببة  ي�سمح 

يتم كجزء  الببذي  البببتببزاز  ن�ساط  على 

من م�سروع اإجرامي م�ستمر.

“برف�س  البببببنببوك  الببدعببوى  وتتهم 

حتببويببل ودائببببع املببدعببني اإىل الببوليببات 

ر�سيد،  بببال  �سيكات  واإ�ببسببدار  املببتببحببدة 

بالفعل  املدعني قد ح�سلوا  اأن  لو  كما 

على دولراتهم«.

لب  قببببزي  دان  املبببببايل  وقبببببال اخلبببببببر 

الببدعببوى  هبببذه  “�ستفتح  “النهار”: 
اجلماعية  الدعوى  لدعاوى  الطريق 

مببن قبببببل عببمببالء مببتبب�ببسببرريببن اآخببريببن 

�سد بنوك اأخرى«.

العربية-وكاالت

قبببببببببررت احلبببببكبببببومبببببة البببريبببطبببانبببيبببة 

فببر�ببس رقببابببة حبببدوديبببة اأقببببل �ببسببرامببة، 

ممببا هببو متوقع مببع الحتببباد الأوروببببي 

بببعببد بببريببكبب�ببسببت، جتببنبببببا لإحلببببباق �ببسببرر 

اأ�بببسبببال �سحية  هبببي  الببتببي  ببباملببوؤ�ببسبب�ببسببات 

الآثببببار القببتبب�ببسبباديببة لببفببرو�ببس كببورونببا 

اإعالمية  تقارير  ذكببرت  كما  امل�ستجد، 

اليوم اجلمعة.

رقابة  فر�س  تنوي  بريطانيا  وكانت 

عببلببى البب�ببسببلببع املببب�بببسبببتبببوردة مبببن الحتبببباد 

2021 يف ختام  مببن  اعببتبببببارا  الأوروببببببي، 

التي  بريك�ست  بعد  النتقالية  الببفببرة 

يببنببايببر. واأفببببادت احلببكببومببة يف  تنتهي يف 

فرباير اأن هدف الرقابة هو “احلفاظ 

على  و”التعامل  اآمنة”  حببببدود  عببلببى 

تتعامل  التي  الببدول  امل�ساواة” مع  قدم 

نقلته  ملا  وفقا  جتارياً،  بريطانيا  معها 

بر�س«. “فران�س 
“فاينن�سال  �سحيفة  بح�سب  لببكببن 

اأقببببل  مبببوؤقبببتبببا  “نظاما  فبببببباإن  تاميز” 

من  امل�ستوردة  لل�سلع  مقرر  �شرامة” 

الحتبباد الأوروببببي وتببدخببل البببببالد عر 

اتفاق  هناك  كببان  اإن  دوفببر  مثل  موانئ 

مع الحتاد الأوروبي اأم ل. لكن يتوقع 

اأن تخ�سع ال�سلع امل�سدرة من بريطانيا 

اإىل الحتاد الأوروبي لرقابة تامة.

واأعبببلبببن مبب�ببسببدر حببكببومببي لببفببرانبب�ببس 

بر�س “ندرك متاما اأثر فرو�س كورونا 

الببريببطببانببيببة وعندما  املببوؤ�ببسبب�ببسببات  عببلببى 

�ببسببنبب�ببسببتببعببيببد البب�ببسببيببطببرة عببلببى قببوانببيببنببنببا 

وحببببدودنببببا يف نبببهبببايبببة البببعبببام �ببسببنببعببتببمببد 

مبببقبببارببببة بببرغببمبباتببيببة ومبببرنبببة ملبب�ببسبباعببدة 

التغيرات  مع  التاأقلم  على  املوؤ�س�سات 

والفر�س املتاحة خارج ال�سوق الواحدة 

والوحدة اجلمركية«.

وتببتببفبباو�ببس بببريببطببانببيببا مبببع الحتببباد 

التجارية  العالقات  لتحديد  الأوروبببي 

النببتببقببالببيببة،  املببرحببلببة  نببهببايببة  يف  بينهما 

الآن  حبببتبببى  تببببببزال  ل  مببببببباحبببثبببات  وهبببببي 

يف طبببريبببق مببب�بببسبببدود. و�ببسببتببتببكببثببف هببذه 

املفاو�سات لإيجاد حل يف الوقت املحدد 

تببرفبب�ببس  الببريببطببانببيببة  احلبببكبببومبببة  لأن 

ب�سكل قاطع متديد هذه املرحلة.

البببقبببواعبببد  �ببسببتببطبببببق  اتببببفبببباق  ودون 

البببوحبببيبببدة ملببنببظببمببة البببتبببجبببارة الببعبباملببيببة 

مببع ر�ببسببومببهببا اجلببمببركببيببة املببرتببفببعببة، يف 

البببعبببالقبببات البببتبببجببباريبببة ببببني البب�ببسببركبباء 

ال�سابقني.

الإثنني  افرا�سي  اجتماع  و�سيعقد 

جون�سون  بببوريبب�ببس  الببببوزراء  رئي�س  بببني 

الأوروبيني. وامل�سوؤولني 

وتبببعبببد بببريببطببانببيببا الببببدولببببة الببثببانببيببة 

الوباء  جببراء  العامل  يف  ت�سررا  الأكببرث 

تاأثرت  األف وفبباة، كما   41 اأكرث من  مع 

اأبببريببل  كبببببر. ويف  اإىل حببد  اقببتبب�ببسبباديببا 

 %20،4 الداخلي  الناجت  اإجمايل  تراجع 

اأي اأول �سهر كامل من العزل الذي بداأ 

املكتب  ذكببر  كما  مببار�ببس   23 يف  تطبيقه 

الوطني لالإح�ساء اجلمعة.

العزل  من  تدريجياً  البالد  وتخرج 

مبببع اإعبببببببادة فببتببح الثبببنبببني كبببل املببتبباجببر 

وتبقى املطاعم واحلانات مغلقة.

لندن – رويرتز

ح�سة  اإن  تببقببريببر  يف  مبببورغبببان  جببيببه.بببي  قبببال 

البب�ببسببعببوديببة مببن �ببسببوق الببنببفببط تتجه لببالرتببفبباع يف 

العقد اجلاري لأعلى م�ستوياتها منذ الثمانينات.

منذ   %40 من  اأكببرث  النفط  اأ�سعار  وانخف�ست 

م�سبوق يف  غببر  انهيار  بعد  احلببايل  الببعببام  بببدايببة 

النفط والغاز لالإعالن  الطلب، مما دفع �سركات 

عن تخفي�سات لالإنفاق �ستبلغ اإجمال 625 مليون 

دولر بنهاية العقد بح�سب جيه.بي مورغان.

جيه.بي  لببدى  املحلل  مالك  كري�ستيان  وقببال 

مورغان لرويرز اإن اأزمة ال�ستثمار �ستوؤدي اإىل 

فاقد يف الإنتاج �سيدفع اأ�سعار خام برنت القيا�سي 

اإىل 60 دولراً للرميل يف غ�سون عامني.

 16 عند  مببتببدن  م�ستوى  اإىل  بببرنببت  وانخف�س 

جائحة  اأجببببرت  اإذ  اأببببريبببل،  يف  لببلببرمببيببل  دولرا 

فرو�س كورونا القت�سادات يف اأنحاء العامل على 

فر�س اإجراءات عزل عام ويتم تداوله حاليا قرب 

40 دولراً للرميل.

ويببتببوقببع البببببنببك الأمبببركبببي اأن يبببببلببغ الببطببلببب 

91 مببلببيببون  املبببتبببو�بببسبببط  البببنبببفبببط يف  عبببلبببى  البببعببباملبببي 

ماليني  ت�سعة  يقل  مبببا   ،2020 يف  يومياً  برميل 

عببن تببقببديببرات �ببسببادرة يف وقبببت �ببسببابببق، مببع تعايف 

ال�ستهالك فقط اإىل م�ستويات ما قبل اجلائحة 

عند 100 مليون برميل يومياً يف نوفمر 2021.

لكن جيه.بي مورغان يتوقع اأن توؤدي تغيرات 

الطلب  يف  دائببم  فاقد  اإىل  ال�ستهالك  اأمنبباط  يف 

قببببدره ثببالثببة مبباليببني بببرمببيببل يببومببيبباً يف الببعببقببد 

اجلاري مقارنة مع التوقعات ال�سابقة.

يف غبب�ببسببون ذلببببك، فبببباإن اإمبببببببدادات الببنببفببط من 

يببومببيبباً  بببرمببيببل  5 مببباليبببني  تببنببخببفبب�ببس  اأن  املبببقبببرر 

الإنتاج اجلديد  ال�ستثمار يف  اإىل  ب�سبب الفتقار 

اإنبببه مع  واإغببببالق بع�س احلببقببول. ويببقببول البببببنببك 

الأكببر،  هي  وقبببدرات  الأقببل  هي  لالإنتاج  تكاليف 

فبببباإن البب�ببسببعببوديببة يف و�ببسببع اأفبب�ببسببل لببتببحببمببل فببرة 

الركود.

�ست�سبح  “ال�سعودية  مالك  كري�ستيان  وقببال 

مع  ال�سوقية  احل�س�س  على  املببعببركببة  �ببسببدارة  يف 

انح�سار الإنتاج الأمركي ومن خارج اأوبك«.

املتوقع  اأ�سعار النفط، كان من  وقبل انخفا�س 

17 مليون برميل  اإنتاج النفط ال�سخري  اأن يبلغ 

يومياً بحلول نهاية العقد اجلاري.

ونببتببيببجببة لببهببذا، يببتببوقببع جببيببه.بببي مبببورغبببان اأن 

للبرول  امل�سدرة  البلدان  منظمة  اأع�ساء  ي�سد 

)اأوبك( الفجوة يف الإمدادات، فور اأن تبلغ اأ�سعار 

الببذي  ال�سعر  وهببو  لببلببرمببيببل،  دولراً   60 الببنببفببط 

اأوبك يف املتو�سط لتحقيق توازن يف  حتتاجه دول 

ميزانياتها.

من  ال�سوقية  اأوببببك  ح�سة  انخف�ست  وبينما 

يف  النفط  اإمببببدادات  اإجببمببايل  مببن   %39 عند  ذروة 

2020-2021، يتوقع البنك  33 باملئة يف  2016 اإىل 

نحو  عند  ال�سوقية  ح�ستها  املنظمة  ت�ستعيد  اأن 

40% بحلول 2025.

لل�سعودية  ال�سوقية  احل�سة  اإن  مببالببك  وقبببال 

على   %15 اإىل   2020 يف   %11.6 مببن  للنمو  تتجه 

مببببدى البببفبببرة وهببببو مبب�ببسببتببوى مل ُيبب�ببسببجببل مببنببذ 

الثمانينات.

حصة السعودية من سوق النفط تتجه ألعلى مستوى منذ الثمانينات

ال�سبت   13/ 6 / 2020
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االأنباط ــ  وكاالت 

�أعلنت �لفنانة ر�نيا فريد �صوقي �إ�صابة 

�صوقي  ف��ري��د  ع��ب��ر  �مل��خ��رج��ة  �صقيقتها 

�لفح�ص  �أن  م���وؤك���دة  ك���ورون���ا،  ب��ف��رو���ص 

�ل��ع��ي��ن��ة �خل��ا���ص��ة بها  �أن  �ث��ب��ت  �ل��ر���ص��م��ي 

خمالطة  تكون  �أن  ر�ن��ي��ا  ونفت  �إيجابية، 

ل�صقيقتها، موؤكدة �أنها �صاهدتها �آخر مرة 

وكانت  باملر�ص،  �إ�صابتها  من  �أ�صبوع  قبل 

�لوقائية ومنها عدم  ملتزمة بالإجر�ء�ت 

تبادل �لقبالت �أو �ل�صالم باليد.

�أن  �����ص����وق����ي،  وك�������ص���ف���ت ر�ن����ي����ا ف����ري����د 

���ص��ق��ي��ق��ت��ه��ا ع���ب���ر ذه����ب����ت مل���ق���اب���ل���ة �أح����د 

�لأ����ص���خ���ا����ص يف ل���ق���اء ع���م���ل، و�ن��ت��ق��ل��ت 

�ملا�صي  �خلمي�ص  ي��وم  ل��ه��ا  م��ن��ه  �ل��ع��دوى 

�ل�صبت،  ي���وم  عليها  �لأع���ر�����ص  وظ��ه��رت 

وذهبت و�أجرت �لتحاليل ولالأ�صف طلعت 

�إيجابية. �لنتيجة 

وت���اب���ع���ت: ���ص��ق��ي��ق��ت��ى ع��ب��ر ���ص��ع��رت يف 

�حتقان يف  ثم  ب�صخونية  �لأعر��ص  بد�ية 

و�لتذوق  �ل�صم  حلا�صة  فقد�ن  ثم  �لأن��ف 

�لدكتور  وكلمنا  �إ�صهال،  جالها  و�إم��ب��ارح 

وو���ص��ف ل��ه��ا �ل���روت���وك���ول �ل����ذي �أق��رت��ه 

وز�رة �ل�صحة، ون�صحها بالتغذية �جليدة 

عزل  يف  منزلها  يف  متو�جدة  حاليا  وه��ي 

منزيل تام.

وع����ن خم��ال��ط��ت��ه��ا ب�����ص��ق��ي��ق��ت��ه��ا ق��ال��ت: 

متاما،  �إ�صابتها  قبل  �أ�صبوع  من  قابلتها 

ول  بن�صلم  مكنا�ص  بنتقابل  كنا  ملا  وحتي 

بنبو�ص بع�ص وحتي ملا بنقعد �صو� بيكون 

من بعيد لبعيد يعني كنا حمافظني على 

�لجتماعي. �لتباعد 

�أي�صا مل  �أب��ن��اء عبر  ر�ن��ي��ا:  و����ص��اف��ت 

يعي�صون  ل  لأنهم  لها  خمالطني  يكونو� 

معها، ولكن و�لدتي كانت متو�جدة معها 

و�أخذتها منها، وهي حاليا معي ومل جنر 

لها م�صحة لعدم ظهور �أية �أعر��ص، حيث 

ن�صحنا �لأطباء بعدم �لذهاب للم�صت�صفى 

�و �جر�ء حتاليل �إل لو ظهرت �أعر��ص.

االأنباط ــ  وكاالت 

�أب���ل���غ �ل�����ص��ك��ان �مل��ح��ل��ي��ون يف �مل��ج��ت��م��ع��ات 

�ل�����ص��اح��ل��ي��ة، مب��ن��اط��ق ب�����رود ب����اي وخ��ل��ي��ج 

كاملة  م�صاحات  ���ص��اه��دو�  �ل��ذي��ن  �إدو�ردز، 

م�����ن �ل���������ص����و�ط����ئ �جل����ن����وب����ي����ة ل���ل���ج���زي���رة 

�جل��ن��وب��ي��ة يف ن��ي��وزي��ل��ن��د�، ت��غ��ط��ي��ه��ا ه��ذه 

�لأح��م��ر،  �ل��ل��ون  ذ�ت  �لبحرية  �حل��ي��و�ن��ات 

عن هذه �لظاهرة ملحطة �لإذ�عة �لوطنية.

ح���ي���ث حت����ول����ت �ل���������ص����و�ط����ئ �ل���رم���ل���ي���ة 

�أق�������ص���ى ج��ن��وب  »�أوت�����اغ�����و« يف  يف م��ن��ط��ق��ة 

بعد  وذل��ك  �لأح��م��ر،  �ل��ل��ون  �إىل  نيوزيلند� 

�ل�صغر،  �لبحر  ج��ر�د  من  �ملاليني  نفوق 

�أو �لكركند، خالل عملية �لتكاثر.

وق����ال ع����امل �ل��ب��ي��ئ��ة �ل��ب��ح��ري��ة ب��امل��رك��ز 

�ل��وط��ن��ي ل��ل��م��ي��اه وع��ل��وم �ل��غ��الف �جل���وي، 

تنتج  »�مل�صحة �حلمر�ء«  �إن  زيلدي�ص،  جون 

�لنافقة،  �لبحر،  ج��ر�د  �صغار  ماليني  عن 

تت�صبث  �أن  ب��ع��د  حت����دث  �ل��ع��م��ل��ي��ة  وه�����ذه 

�ل��ق�����ص��ري��ات ب��ال��رم��ل وت�����ص��ت��ق��ر ع��ل��ي��ه عند 

ثم  للتكاثر،  غريزي  �صلوك  يف  �ملد،  �رتفاع 

تهلك عندما يرت�جع �ملد وينح�صر، بح�صب 

ما ذكرت �صحيفة �لغارديان �لريطانية.

ووف���ق���اً ل��زي��ل��دي�����ص، ف����اإن ج����ر�د �ل��ب��ح��ر 

ي���خ���رج م���ن م���ي���اه �مل��ح��ي��ط �ل�����ص��ح��ل��ة �إىل 

����ص���و�ط���ئ �أوت�����اغ�����و، ومي���ت���د م����ن م��ن��ط��ق��ة 

منطقة  �صمال  �أق�صى  �إىل  جنوباً  كاتلينز 

م��ن  وق����ت  �أي  ب���ان���ك�������ص، يف  ج����زي����رة  ���ص��ب��ه 

�لتز�وج  فرتة  خالل  يونيو،  حتى  دي�صمر 

و�لتكاثر.

و�أف����اد �ل�����ص��ك��ان �مل��ح��ل��ي��ون ه��ذ� �ل��ع��ام �أن 

�للون  �إىل  تتحول  �ل�صو�طئ  م��ن  �لعديد 

�لبالغ  �لبحر  جر�د  �أن  يعني  مما  �لأحمر، 

قاع  يف  تكاثره  �أر��صي  عن  �لتخلي  يرف�ص 

�لبحر  ج��ر�د  ي��رتك ماليني  وه��ذ�  �لبحر، 

للتكاثر،  مكان  �أو  م�صاحة  �أي  بال  �ملر�هق 

فينتقل �إىل �ل�صو�طئ، حيث توؤدي �لغريزة 

ب��الأر���ص  و»�ل��ت�����ص��ب��ث«  لال�صتقر�ر  �ل��ق��وي��ة 

)�ل�صاطئ �لرملي( �إىل نهايتها ونفوقها.

���ص��ل��وك  »�إن  ق���ائ���اًل  زي��ل��دي�����ص،  و�أو����ص���ح 

�ل���ص��ت��ق��ر�ر �أم���ر ح��ا���ص��م ل���دورة ح��ي��اة ه��ذه 

�إىل  »منجذب«  �أنه  �إىل  م�صر�ً  �ملخلوقات«، 

�لتقليدية. عاد�ته غر 

�لبحر  ج���ر�د  ح���اول  »�إذ�  ق��ائ��اًل:  وت��اب��ع 

�مل��ر�ه��ق �ل���ص��ت��ق��ر�ر يف ن��ف�����ص م��ك��ان ج��ر�د 

�ل��ب��ح��ر �ل���ب���ال���غ وغ����ر �مل�����ص��ت��ع��د ل��ل��ت��خ��ل��ي 

من  �لكثر  حت��دث  ف�صوف  م�صاحته،  ع��ن 

�ملتو��صلة فيما بينها«. عمليات �لعتد�ء 

�لبحر  قاع  ت�صتقر يف  �ملطاف،  نهاية  »يف 

بعمق يرت�وح بني 30 و40 مرت�ً، وتعي�ص 

ه��ن��اك خ���الل �ل��ع��ام��ني �مل��ق��ب��ل��ني. ه���ذ� هو 

�مل���ك���ان �ل�����ذي ت���ف���رخ ف��ي��ه وت�����ص��ن��ع �جل��ي��ل 

�ل���ت���ايل، ب��ح��ي��ث ي��ك��ون ���ص��ل��وك �ل��رغ��ب��ة يف 

فطرياً«. �ل�صتقر�ر 

وع���ل���ى �ل���رغ���م م���ن �ن����زع����اج �ل���ن���ا����ص يف 

�لز�هي  �لأحمر  �للون  من  �لأحيان  بع�ص 

�ل��ن��اف��ق��ة،  �أو  �ل���ت���ي حت��ت�����ص��ر  ل��ل��ح��ي��و�ن��ات 

ق���ال زي��ل��دي�����ص �إن ج����ر�د �ل��ب��ح��ر �ل��ن��اف��ق، 

ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أع�����د�ده �ل��ك��ب��رة، ميثل 

ج���زء�ً »���ص��غ��ر�ً« م��ن �إج��م��ايل ت��ع��د�د ه��ذه 

�ملخلوقات.

رانيا فريد شوقي تعلن إصابة 
شقيقتها بفيروس كورونا

جراد البحر يصبغ شواطئ نيوزيلندا باللون األحمر

االنباط - وكاالت

لالأمور  �لنظر  هو  �لإبد�عي  �لتفكر 

تعريف  �أن�����ص��ب  ول��ع��ّل  ج��دي��دة،  بطريقة 

وهو  �ل�صندوق«،  خارج  »�لتفكر  هو:  له 

�لقدرة على مالحظة �أمناط و�أمور غر 

للعيان. و��صحة 

خبر  �لده�صان  �أمي��ن  �لدكتور  يقول 

�ملبدعون  �لأ�صخا�ص  �لإد�ري���ة:  �لتنمية 

مي���ت���ل���ك���ون �ل����ق����درة ع���ل���ى �إي����ج����اد ط���رق 

�إليهم، وحّل  جديدة لإجناز �ملهام �ملوكلة 

�مل�����ص��اك��ل �ل��ت��ي ت��ع��رت���ص��ه��م و�ل��ت��ح��دي��ات 

�لتي تو�جههم؛ فيجلبون بذلك منظور�ً 

�لأمر  لأعمالهم،  �عتيادي  وغر  جديد�ً 

�لذي ي�صهم يف تطّور �ملوؤ�ص�صات و�لأق�صام 

د�خ�����ل �ل�������ص���رك���ات ل���ت���اأخ���ذ م��ن��ح��ى �أك���ر 

�لتفكر  ت��ع��ّد م��ه��ار�ت  �إن��ت��اج��ي��ة، ول��ه��ذ� 

�لإب����د�ع����ي م���ن �ل�����ص��م��ات �مل���م���ي���زة �ل��ت��ي 

يبحث عنها �أرباب �لعمل.

طرق تعزيز التفكري الإبداعي

1- �ق�����ر�أ ع���ن م��و����ص��ي��ع خ����ارج ن��ط��اق 

�هتماماتك

مّم���ا ل ���ص��ّك ف��ي��ه �أن���ن���ا ج��م��ي��ع��اً ن��ح��ّب 

�لقر�ءة عن �أمور يف جمالت تخ�ص�صاتنا 

كان  و�إن  �لأم���ر  ه��ذ�  لكن  و�ه��ت��م��ام��ات��ن��ا، 

�أن��ه ل  �إّل  �لأح��ي��ان،  م��ن  يف كثر  مفيد�ً 

�لتفكر  تعزيز  يف  �لإط���الق  على  ي�صهم 

�لنوع من  لهذ�  ما ميكن  ك��ّل  �لإب��د�ع��ي، 

�لتحفيز  ه��و  �إي����اه،  مينحك  �أن  �ل��ق��ر�ءة 

ت��ط��وي��ر  يف  رغ��ب��ت  �إن  ل��ك��ن  �لإل����ه����ام،  �أو 

بقر�ءة  �إذن  فعليك  �لإب��د�ع��ي؛  �لتفكر 

نطاق  خارج  مو��صيع  عن  ومقالت  كتب 

جديدة  مو��صيع  �إىل  تطّرق  تخ�ص�صك، 

و�ع������رف ع��ن��ه��ا �مل����زي����د؛ ف���ال ����ص���ّك �أّن���ه���ا 

يف  ت�صهم  ج��دي��دة  نظر  بوجهة  �صتمّدك 

توليد �أفكار �إبد�عية وخمتلفة يف ر�أ�صك.

2- قم بتمرين �ل� 500 كلمة

ل��ل��غ��اي��ة ومفيد  �ل��ت��م��ري��ن مم��ت��ع  ه���ذ� 

�أف��ك��ارك  يف ح��ال ك��ن��ت تعجز ع��ن ت��رك��ي��ز 

م��ا  ك�����ّل  ب����اأف����ك����ار ج�����دي�����دة،  �أو �خل�������روج 

وقلماً،  ورق���ة  ت��اأخ��ذ  �أن  ه��و  فعله،  عليك 

�أو ت��ف��ت��ح ���ص��ف��ح��ة ج��دي��دة ع��ل��ى ب��رن��ام��ج 

ل  بالكتابة!  وتبد�أ  وورد،  مايكرو�صوفت 

معني،  م��و���ص��وع  ع��ن  تكتب  �أن  ي�����ص��رتط 

على  �أف���رغ  فقط  كتبته،  م��ا  ت��دّق��ق  �أن  �أو 

�أف��ك��ار؛  ك��ّل م��ا يخطر ببالك م��ن  �ل���ورق 

يف  �صتتفاجاأ  مرت�بطة،  تكن  مل  لو  حتى 

نهاية �لأمر بن�ص جنوين غريب، ولكنك 

كبرة،  �إب��د�ع��ي��ة  بطاقة  بعدها  �صت�صعر 

و���ص��ت��ل��ح��ظ ت���دف���ق �مل���زي���د م���ن �لأف���ك���ار 

�ملبدعة يف ر�أ�صك.

3- �صاهد فيلماً يف �ل�صينما

قد ل تكون قاعة �ل�صينما مكاناً ماألوفاً 

�لكبرة،  �ل�صا�صة  مع  ل�صّيما  فيه،  لتفّكر 

وه��م�����ص��ات �مل��ت��ف��رج��ني، ور�ئ���ح���ة �ل��ف�����ص��ار 

�لطازج، لكّنها مع ذلك مكان �صي�صهم بال 

لديك؛  �لإبد�عي  �لتفكر  تعزيز  يف  �صّك 

حيث �إّن م�صاهدة فيلم خيايل على �صا�صة 

�لفيلم،  من  جزء  باأّنك  ُت�صعرك  عمالقة 

من  �لكثر  توليد  على  �صّك  بال  �صتعمل 

�لأفكار �ملميزة يف ر�أ�صك.

باملو�صيقى ��صتعن   -4

هو  �ملطبق  �ل�صكون  �أّن  �لبع�ص  يعتقد 

�إّل  �لإب��د�ع��ي،  �لتفكر  لتعزيز  �لأف�صل 

عك�ص  �أثبتت  �ل��در����ص��ات  م��ن  �لعديد  �أّن 

�لأم��ر  و�ق���ع  يف  �ل�صكون  �إن  حيث  ذل���ك؛ 

مّم���ا يعيق  �ل���رتك���ي���ز؛  ت��ق��وي��ة  ي�����ص��ه��م يف 

على  تعمل  كنت  �إن  �لإب���د�ع���ي،  �لتفكر 

تتطلب  م��ه��ّم��ة  �أو  م��ع��ق��دة  م�����ص��ك��ل��ة  ح���ّل 

يف  ف��اأن��ت  بالتفا�صيل؛  ���ص��دي��د�ً  �ه��ت��م��ام��اً 

�إذ�  �أّما  �ل�صكون،  �إىل  هذه �حلالة بحاجة 

رغبت يف تعزيز �لتفكر �لإبد�عي؛ فاأنت 

�ملو�صيقى  �أو  �لأ���ص��و�ت  بع�ص  �إىل  حتتاج 

بيئة  يف  للعمل  بحاجة  �إن��ك  حولك،  من 

م�صابهة لتلك �لتي جتدها يف كويف �صوب 

مثاًل.

�أّن هناك �لعديد  من �جلدير بالذكر، 

م���ن �مل���ق���ط���وع���ات �مل��و���ص��ي��ق��ي��ة وم��ق��اط��ع 

 Ambient ب� �مل����ع����روف����ة  �ل���������ص����وت 

عليها  �ل��ع��ث��ور  ميكنك  �ل��ت��ي   Noise
لتعزيز  لها؛  و�ل�صتماع  �لإن��رتن��ت  على 

�إبد�عي. ب�صكل  �لتفكر 

5- �أحط نف�صك بالألو�ن �ملنا�صبة

توؤّكد �لدر��صات �ملختلفة �لو�حدة بعد 

�لتفكر  �لأل��و�ن على  �أثر  �لأخ��رى، على 

ن�صر  �إذ  ل��ل�����ص��خ�����ص؛  �مل��ز�ج��ي��ة  و�حل���ال���ة 

�لتكنولوجيا  مل��ع��ل��وم��ات  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز 

و�ملعروف  �ملتحدة،  �لوليات  يف  �حليوية 

للون  �أن  فيها  �أث��ب��ت  در����ص��ة   NCBI بـ

�لإب��د�ع��ي��ة،  على  �إيجابياً  ت��اأث��ر�ً  �لأزرق 

�لتفكر  ت��ع��زي��ز  يف  ك��ب��ر  ب�صكل  وي�صهم 

�لإبد�عي، كما �أن �لأمر ذ�ته ينطبق على 

�للون �لأخ�صر، و�أي مكان �أف�صل لإيجاد 

هذين �للونني معاً غر �لطبيعة و�لهو�ء 

�لطلق، �حر�ص على ق�صاء بع�ص �لوقت 

�أثر  �أح�صان �لطبيعة، ولحظ  خارجا يف 

ذل���ك ع��ل��ى م���ه���ار�ت �ل��ت��ف��ك��ر �لإب���د�ع���ي 

لديك.

تنمية مهارات التفكير اإلبداعي

ال�سبت    13  /  6  / 2020

االنباط - وكاالت

�لبد�يات عادة ما تكون �صعبة. د�ئماً ما 

وفيما  �أم��ر يف حياتنا،  �أي  بد�ية  ن��رتدد يف 

من  فالعديد  �لنا�صئ،  مب�صروعك  يتعلق 

و�ملخططات  �لأف��ك��ار  م��ن  لديهم  �ل�صباب 

يرتدد  قد  �أحدهم،  �أن��ت  وبالتاأكيد  �لكثر 

للبدء؟  م�صتعدة  �أن��ا  هل  �لأزيل:  �ل�صوؤ�ل 

ه��ل �أن����ا يف �أف�����ص��ل و���ص��ع م����ادي وم��ع��ن��وي 

وذهني لكي �أبد�أ!

�إن����ك د�ئ���م���اً ج���اه���زة ل��ت��ط��ب��ي��ق ف��ك��رت��ك 

خبرة  �جلمل  �صناء  �ل��دك��ت��ورة  تقول  كما 

�لتنمية �لب�صرية، وهذه �خلطو�ت �لأربعة 

م�صروعك  لبد�ية  طريقة  �أف�صل  �صتكون 

و�ل�صتمر�ر يف تنفيذه.

خطوات البدء مب�سروع خا�ص

اأواًل: امتلكي الفكرة!

هذ� هو �ملفتاح �لرئي�ص مل�صروعك. لكن 

ل ت�صيعي وقتاً كبر�ً يف �لتفكر بالفكرة 

�لفكرة  �أن  تعتقدين  كنت  �إذ�  ذ�ت��ه��ا  بحد 

مل  �إذ�  �أم��ا  مذهلة.  فكرة  متتلكينها  �لتي 

مت��ت��ل��ك��ي ب��ع��د ت��ل��ك �ل���ف���ك���رة، ف���ح���اويل �أن 

تطوري وعيك وقدر�تك يف �ملهام �ليومية 

�لتي توؤدينها، خا�صة تلك �لتي تقع �صمن 

د�ئرة �صغفك وحما�صتك.

تعملي  �أن  ج��د�ً  �ملهم  م��ن  �أن��ه  تن�صْي  ل 

ع���ل���ى ����ص���يء ت��ع�����ص��ق��ي��ن��ه ب���ح���ق، ف���ه���ذ� م��ا 

فكرتك،  تولد  لكي  فعاًل.  فيه  �صتنجحني 

فعله بطريقة  �أم��ر ميكنك  �أي  رك��زي على 

هي  �لأفكار  �أف�صل  �أقل.  ومبجهود  �أف�صل 

كل  ب��ن��ف�����ص��ك  �صت�صتخدمينها  �ل��ت��ي  ت��ل��ك 

�أنك �صتكونني م�صتعدة للدفع من  �أو  يوم، 

�أجلها يف حال كانت موجودة فعاًل!

ع��م��ل��ك  �أن  ت���ذك���ري  �إ����ص���اف���ي���ة،  ن��ق��ط��ة 

�لتحليل  يف  �صتبذلينه  �ل��ذي  وجم��ه��ودك 

�صيك�صبك  ناجحة  غر  فكرة  يف  و�لتفكر 

خ���رة �أك���ر م��ن �ن��ت��ظ��ار �ل��ف��ك��رة �ل��ر�ئ��ع��ة 

و�ب��دئ��ي جل�صات  ف��ك��ري  عليك!  ت��ن��زل  ك��ي 

�ل��ع�����ص��ف �ل���ذه���ن���ي ل��ت��ح��ل��ي��ل �أف����ك����ارك يف 

خم��ي��ل��ت��ك وم���ن ث��م ق����رري. ه���ذ� �مل��ج��ه��ود 

�����ص���رتج���اع خل��ر�ت��ك  �إل ع��م��ل��ي��ة  م���ا ه���و 

منطقة  �إىل  عقلك  يف  �ملرت�كمة  و�أف��ك��ارك 

���ص��ي�����ص��اع��دك يف �صقل  �ل���و�ع���ي م��ا  �ل��ع��ق��ل 

خ���ر�ت���ك  لأن  �أف�������ص���ل؛  ب�����ص��ك��ل  ف���ك���رت���ك 

�لتناول. �أ�صبحت قريبة و�صهلة 

ثانيًا: قطعيها اإىل اأجزاء

�إىل  تق�صيمها  ف���اإن  ف��ك��رت��ك،  ك��ان��ت  �أي���اً 

�أم���ر م��ه��م ج����د�ً. قطعيها  �أج����ز�ء ���ص��غ��رة 

ح��ت��ى ت��ع��ت��ق��دي �أن���ه���ا ���ص��غ��رة ج�����د�ً لكن 

�لآن هذه هي ن�صختك  ماز�لت ذ�ت قيمة. 

هذه  حتى  �لو�قع  يف  �مل�صروع!  من  �لأوىل 

�ل��ف��ك��رة �ل�����ص��غ��رة م��ازل��ت �أع���ّده���ا ك��ب��رة 

�إذ� ك��ان  ج����د�ً! ل��ن��اأخ��ذ �لأم�����ور ب��و�ق��ع��ي��ة، 

ع��م��ي��ل،  �آلف   10 ي�����ص��ت��ه��دف  م�����ص��روع��ك 

ف��ل��ت��ط��ل��ق��ي �ل��ن�����ص��خ��ة �مل��ت��ن��اه��ي��ة �ل�����ص��غ��ر 

 500 ف��ق��ط  ولي�صتخدمها  ف��ك��رت��ك،  م��ن 

حت�صي  �أن  ه��و  ه���ذ�  م��ن  �ل��ه��دف  �صخ�ص. 

�لو�قع.  �أر�ص  �إجناز�ً خرج على  باأن هناك 

�لعمل،  ل��ت��و����ص��ل��ي  �صيدفعك  م��ا  ه��و  ه���ذ� 

ب�صكل  �لفكرة  �إكمال  على  �أ���ص��ررت  �إن  �أم��ا 

�لغالبية  �أف�صل حاًل من  كامل فلن تكون 

�لعظمى �لذين ف�صلو� باإطالق م�صاريعهم 

ع��ن��دم��ا �أ���ص��رو� ع��ل��ى �إط��الق��ه��ا ب��الإ���ص��د�ر 

�لكامل.

ثالثًا: �صاركي الفكرة، اح�صلي 

على االآراء

ه���ذه �أي�����ص��اً خ��ط��وة م��ه��م��ة، وه���ي ع��ادة 

�أ�صحاب  قبل  من  نهائياً  جتاهلها  يتم  ما 

ت�صرق  �أن  م��ن  )خ��وف��اً  �لنا�صئة  �مل�����ص��اري��ع 

�ل��ف��ك��رة(. �ل��ب��ع�����ص ل ي��ف��ك��ر ف��ي��ه��ا �أ���ص��ا���ص��اً 

جت��اوزي  بب�صاطة،  ب��ال��ه.  على  تخطر  ول 

تدمر  يف  �ل�صبب  يكون  قد  �خلطوة  ه��ذه 

م�صروعك يف مرحلة ح�صا�صة.

�ع���ر����ص���ي ف���ك���رت���ك ك��ف��ر���ص��ي��ة ل�����ص��يء 

بال�صكل  و�صيعمل  �صينجح  �أن���ه  تعتقدين 

�لذي ترينه. يجب �أن تد�فعي عن �لفكرة 

وت��خ��ت��ري ف��ر���ص��ي��ت��ك ب�����ص��ر�م��ة ���ص��دي��دة 

يف  �لفكرة.  ت�صاركهينم  من  على  بعر�صها 

م�صاركة  م��ن  �آخ���ر  ه��دف  ه��ن��اك  �حلقيقة 

�لتحفيز.  على  �حل�صول  وهو  �أل  �لفكرة، 

ع��ل��ى  ع��م��ل��ت  �إذ�  �ل��ت��ح��ف��ي��ز  ���ص��ت��ف��ت��ق��دي��ن 

دون  من  طويلة  لفرتة  م�صروعك  تطوير 

على  م�����ص��روع��ك، وحت�����ص��ل��ي  ت��ع��ر���ص��ي  �أن 

�لآر�ء يف كل مرحلة من مر�حله.

فكرتك  لت�صحح  �لآر�ء  على  �ح�صلي 

حت�صلي  �أن  هو  �لأه��م  ولكن  وتخترينها، 

وحمفز  ر�ئ��ع  ب�صعور  لت�صعري  �لآر�ء  على 

لعبارة  �صماعك  �إن  ب��ه.  تقومني  م��ا  جت��اه 

م��ت��ح��م�����ص��ة  ي��خ��ل�����ص؟  ر�ح  "متى  م���ث���ل: 

على  ك��ال�����ص��ح��ر  وق��ع��ه��ا  ���ص��ي��ك��ون  �أجربه" 

طاقتك وحما�صتك لإنهاء �مل�صروع.

ل����ن ي��ح��ط��م م�������ص���روع���ك خ���ل���ل ت��ق��ن��ي، 

لكن  �ل��ت�����ص��وي��ق��ي��ة،  �ل�����ص��ي��ا���ص��ة  يف  خ��ط��اأ  �أو 

يف  كامل  ب�صكل  م�صروعك  على  ى  �صُيْق�صَ

حال فقدت �لتحفيز.

انطلقي ب�صجاعة رابعًا: 

�إذ�  ل���ك���ن  ����ص���ه���اًل،  ل����ن جت�����دي �لأم�������ر 

ما  ك��ل  ف��اإن  �ل�صابقة،  �خل��ط��و�ت  جت���اوزت 

�صيتبقى لعمله هو �لقليل من �ل�صجاعة.

ل تغرقي نف�صك بالتفا�صيل �لدقيقة. 

م���ت���ى ����ص���اأط���ل���ق �مل�������ص���روع؟ ه���ل ���ص��اأح��ت��اج 

ل�صخ�ص متخ�ص�ص يف �لت�صويق؟ ماذ� عن 

نظام قو�عد �لبيانات؟ �ألي�ص من �لأف�صل 

ل�صخ�ص  �جلر�فيك�ص  ت�صميم  �أ���ص��ل��م  �أن 

�ل�صعار و�ملطبوعات!! �أوووه  متخ�ص�ص؟ 

ح���������ص����ن����اً، ت����وق����ف����ي ع�����ن ك�����ل ه��������ذ�، ل 

هذه  بكل  �لتفكر  بذلك،  نف�صك  تزعجي 

هو  ه��ذ�  بامل�صروع  �ل��ب��دء  قبل  �لتفا�صيل 

قد  �مل�صاريع،  لإد�رة  �لتقليدي  �لأ���ص��ل��وب 

يعمل  مل�صروع  ج��ي��د�ً  �لأ���ص��ل��وب  ه��ذ�  يكون 

ل�صالح  وينفذ  �لأ���ص��خ��ا���ص،  ع�صر�ت  فيه 

���ص��رك��ة ع��م��الق��ة ح��ي��ث �لأخ����ط����اء ت��ك��ل��ف 

�لنا�صئ  م�صروعك  لكن يف حالة  �ملاليني. 

بالعك�ص  ���ص��ي��ئ��اً،  ت��ك��ل��ف  ل  �لأخ���ط���اء  ف����اإن 

�لأخ����ط����اء مت��ن��ح��ك �مل���زي���د م���ن �خل����رة، 

م�صروعك  يف  فعله  ميكنك  م��ا  �أع��ظ��م  �إن 

�لنا�صئ هو �أن تخطئي. حاويل �أن جتعلي 

ذلك يحدث مبكر�ً.

كيف تبدئين مشروعك الخاص؟
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االنباط-وكاالت

ي���ع���اين �مل�����ز�رع�����ون يف م��ن��ط��ق��ة �أري���ح���ا 

�أزم���ات عدة  م��ن  �ملحتلة  بال�ضفة  و�لأغ����و�ر 

�أبرزها ممار�ضات �لحتالل �لإ�ضر�ئيلي عرب 

م�ضادرة �أر��ضيهم تارة و�إتالف حما�ضيلهم 

�ل��روة  ب��الإ���ض��اف��ة ل�ضتهد�ف  �أخ���رى  ت���ارًة 

�حليو�نية

�ل����دور  ي����ربز غ���ي���اب  و�إىل ج���ان���ب ذل�����ك، 

�لزر�عي ب�ضقيه  �حلكومي عن دعم �لقطاع 

�ل��ن��ب��ات��ي و�حل����ي����و�ين م���ا �أ���ض��ه��م يف ت��ر�ك��م 

�خل�����ض��ائ��ر ع��ل��ى م����د�ر �ل�����ض��ن��و�ت �لأخ�����رة، 

خ�ضو�ضاً يف ملف �ملياه و�لري �لذي يالحق 

ف��ي��ه �لح����ت����الل �مل����ز�رع����ن ومي��ن��ع��ه��م من 

�حل�ضول عليها فيما ل تقوم �ل�ضلطة بدعم 

�ملز�رعن ببد�ئل �أخرى

وق�����ال �إب���ر�ه���ي���م �دع���ي���ك رئ��ي�����س �حت���اد 

�إن منطقة  و�لأغ������و�ر  �أري���ح���ا  �مل���ز�رع���ن يف 

�لأغ���������و�ر م����ن �أك������ر �مل���ن���اط���ق �مل���ت���وق���ع �أن 

�لحتالل  ينوى  �لتي  �ل�ضم  بخطة  تتاأثر 

�لإ�ضر�ئيلي تنفيذها يف �ل�ضفة �ملحتلة حيث 

�ضيتاأثر �ل�ضكان و�ملز�رعون منها ب�ضكٍل كبر

و�أ����ض���اف �دع��ي��ك �أن����ه ووف���ق���اً ل��ل��م��ت��د�ول 

80% من �لأر����ض��ي يف �أريحا  �أك��ر من  ف��اإن 

يف  ل��ل�����ض��م،  �ضتتعر�س  و�ل��ع��وج��ا  و�لأغ������و�ر 

�لفل�ضطيني،  �ل�ضكني  �ل�ضق  �ضيبقى  ح��ن 

بالإ�ضافة لن�ضبة ل تتجاوز 9% من �مل�ضاحة 

�حلالية للمحافظة

و�أك�����د �دع���ي���ك يف ح��دي��ث��ه ع��ل��ى �أن ه��ذه 

�خلطة تعزز خم��اوف �مل��ز�رع��ن يف �لأغ��و�ر 

�ل��ت��ي  �لأخ�������رى  �لإ����ض���ك���ال���ي���ات  �إىل ج���ان���ب 

ب�����ض��ك��ٍل ي���وم���ي ويف م��ق��دم��ت��ه��ا  ت���و�ج���ه���ه���م 

و�مل�ضادرة عد� عن  و�لهدم  �ل�ضم  �إخطار�ت 

وحتويلها  �ملياه  �آب��ار  يف  �مل��ز�رع��ن  مالحقة 

ومنعهم من �لو�ضول �إليها

وت��اب��ع رئي�س �حت���اد �مل��ز�رع��ن يف �أري��ح��ا 

بئر�   13 لديها  “�إ�ضر�ئيل  قائاًل:  و�لأغ���و�ر 

45 مليون كوب مبا  �رتو�زيا ت�ضتخرج منها 

يو�زي ��ضتهالك �ل�ضفة �ملحتلة كامال، �إىل 

جانب ذلك فهي ت�ضتهدف �ضرب �ملح�ضول 

باملنتجات  �ل�ضوق  �إغ���ر�ق  عرب  �لفل�ضطيني 

�لإ�ضر�ئيلية«

ع��ن وج��ود  �دع��ي��ك يف حديثه  ول يخفي 

تق�ضر حكومي يف دعم �ملز�رعن يف منطقة 

�لأغو�ر و�أريحا من ناحية ملف �ملياه �لذي 

ت�ضتطيع �ل�ضلطة �أن ت�ضاعد فيه عرب توفر 

يف  �ملماطلة  جانب  �إىل  للمز�رعن،  �حللول 

�ل�ضريبة  ملف  يف  �ملتعلقة  �ل��وع��ود  تنفيذ 

م�ضتحقاتهم  �مل���ز�رع���ون  يتقا�س  مل  حيث 

منذ 7 �ضنو�ت تقريباً

و�أ���ض��ار �دع��ي��ك �إىل �أن �لإن��ت��اج �ل��زر�ع��ي 

قطاع  �مل��ث��ال  �ضبيل  فعلى  �أري���ح���ا،  يف  ج��ي��د 

بن�ضبة  �إنتاجية كبرة  نتائج  �لنخيل يحقق 

�أن ت�ضغل  25% وهو فر�ضة ميكن  �إىل  ت�ضل 

�أيدي عاملة ت�ضل ل� 6 �إىل 7 �آلف يف قطاع 

�لنخيل وله ح�ضور على م�ضتوى �لت�ضدير 

للخارج، يف �لوقت �لذي يبلغ �إجمايل �أعد�د 

 15 �أري��ح��ا  �ل��زر�ع��ي يف  �لقطاع  �لعاملن يف 

�ألفا ب�ضقيه �لنباتي و�حليو�ين

االنباط-وكاالت

ركز م�ضروع ميز�نية �لدفاع �لأمريكية 

رو�ضيا  م��ع  �ل�ضرت�تيجية  �ملناف�ضة  على 

وثيقة  ملخ�س  يف  ورد  م��ا  وف��ق  و�ل�ضن، 

مبجل�س  �مل�ضلحة  �ل��ق��و�ت  جل��ن��ة  وزع��ت��ه��ا 

�ل�ضيوخ يف �لكونغر�س �لأمريكي

�إع��الن  على  �لقانون  م�ضروع  ويحتوي 

طويلة  �ل�ضرت�تيجية  �ملناف�ضة  �أن  مفاده 

�لأم�����د م���ع رو���ض��ي��ا ت��ع��د �أول���وي���ة ق�����ض��وى 

ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل���ل���دف���اع �لأم���ري���ك���ي وت��ت��ط��ل��ب 

�إ�ضافية للردع ��ضتثمار�ت ومبادر�ت 

ك��م��ا مت���دد �ل��وث��ي��ق��ة �حل��ظ��ر �مل��ف��رو���س 

و”�أي  مو�ضكو  �لع�ضكري مع  �لتعاون  على 

بال�ضيادة  ت��ع��رتف  �أن  ���ض��اأن��ه��ا  م��ن  �أع��م��ال 

�لرو�ضية على �ضبه جزيرة �لقرم«

وب���امل���ث���ل، مت مت����دد �حل���ظ���ر ع��ل��ى ن��ق��ل 

تقنيات �ل�ضو�ريخ �إىل مو�ضكو، وعلى دمج 

مع  �لأمريكي  �ل�ضاروخي  �لدفاع  �أنظمة 

مثيالتها يف �ل�ضن ورو�ضيا

متديد  كامل  ب�ضكل  يتم  �أن  ويفرت�س 

�ملوجهة  �أوروبا”،  يف  �لح��ت��و�ء  “مبادرة 
���ض��د رو���ض��ي��ا، و�ل��ت��ي ت��ع��ن��ي ت��ن��اوب وج��ود 

�لقو�ت �لأمريكية يف �لعامل �لقدمي

وت����ط����ال����ب �ل����وث����ي����ق����ة وزي��������ر �ل����دف����اع 

�لدعم  “حول  تقرير  بتقدمي  �لأم��ري��ك��ي 

�ملتطرفة  �ل��ع��رق��ي��ة  ل��ل��ج��م��اع��ات  �ل��رو���ض��ي 

�أوروب��������ا  يف  �لعنف”  �إىل  ت����دع����و  �ل����ت����ي 

و�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة. وم��ع ذل��ك مل يحدد 

“�لدعم”  ن���وع  �ل�����ض��ي��وخ  �أع�����ض��اء جم��ل�����س 

يق�ضدونه �لذي 

25 ع�����ض��و� يف  و����ض���وت ي����وم �خل��م��ي�����س 

�ل�ضيوخ  مبجل�س  �مل�ضلحة  �ل��ق��و�ت  جلنة 

عليه  و�عرت�س  �لقانون؛  م�ضروع  ل�ضالح 

�ثنان

ول ي�����ز�ل ي��ت��ع��ن �مل���و�ف���ق���ة ع��ل��ى ه��ذه 

ملجل�س  �لكامل  �لت�ضكيل  قبل  �لوثيقة من 

عليها  �لتفاق  يتم  �أن  يتعن  ثم  �ل�ضيوخ، 

عليها  و�ل��ت�����ض��وي��ت  �ل����ن����و�ب،  جم��ل�����س  يف 

ل��زم �لأم��ر، وعندها فقط  �إذ�  �أخ��رى  م��رة 

�لرئي�س  قبل  من  عليها  �لتوقيع  �ضيتعن 

دونالد تر�مب لت�ضبح قانونا

االنباط-وكاالت

يف  �أجنبية  قو�ت  �أي  وجود  عدم  �حلزقي،  عماد  �لتون�ضي،  �لدفاع  وزير  �أكد 

تون�س، و�أن بالده لن ت�ضمح لأي قوة �أجنبية بالتو�جد فيها

وقال �حلزقي يف ت�ضريح على هام�س جل�ضة ��ضتماع له من قبل جلنة �لأمن 

وج��ود لأي قو�عد ع�ضكرية  �إن��ه ل  )�ل��ربمل��ان(،  �ل�ضعب  ن��و�ب  و�لدفاع مبجل�س 

�أجنبية يف �لبالد، موؤكد� �أن “تون�س كانت ول تز�ل ت�ضيطر متاما على �أر��ضيها 

وجمالها �لبحري و�جلوي، ول ت�ضمح لأي قوة �أجنبية بالتو�جد فيها«

و���ض��دد وزي���ر �ل��دف��اع ع��ل��ى �أن ت��ون�����س رف�����ض��ت يف �ل�����ض��اب��ق ول ت���ز�ل ترف�س 

�أو لإق��ام��ة وح����د�ت وق��و�ع��د  ع�����ض��ك��ري��ة،  ل��ل��ق��ي��ام بعمليات  �أر����ض��ي��ه��ا  ����ض��ت��ع��م��ال 

�أجنبية ع�ضكرية 

رف�س  على  وين�س  و����ض��ح  �لليبي  �مل��ل��ف  م��ن  �لتون�ضي  �مل��وق��ف  �أن  و�أو���ض��ح 

ز�لت مع �حلل  وما  كانت  تون�س  �أن  كما  ليبيا،  �لأجنبي يف  �لتدخل  �أ�ضكال  كل 

�لتو�فقي يف ليبيا �ل�ضيا�ضي 

االنباط-وكاالت

دم���رت ق���و�ت �لح���ت���الل �لإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي، 

ق��اع��ون  �ضهل  �إىل  �ل��ن��اق��ل��ة  �مل��ي��اه  خ��ط��وط 

�لتدريبات  ب�ضبب  �ل�ضمالية،  �لأغ���و�ر  يف 

بتلك  �ل��زر�ع��ي��ة  �لأر�����ض���ي  يف  �لع�ضكرية 

�ملنطقة

و�أفاد ع�ضو جمل�س قروي بردلة �ضر�ر 

مياه  دم��ر خط  �لح��ت��الل  ب��اأن  �ضو�فطة، 

200 م���رت، ع��ق��ب م��رور  ح���دي���دي، ب��ط��ول 

خالل  ف��وق��ه،  م��ن  �لإ�ضر�ئيلية  �ل��دب��اب��ات 

�لليلة  ع�ضكرية  ت��دري��ب��ات  يف  م�ضاركتها 

�ملا�ضية

ويف ���ض��ي��اق م��ت�����ض��ل، مت��رك��زت ع�����ض��ر�ت 

�ل��ي��وم  �لإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي��ة،  �لع�ضكرية  �لآل���ي���ات 

تيا�ضر  ق��ري��ت��ي  م�����ض��ارف  ع��ل��ى  �جل��م��ع��ة، 

و�لعقبة يف �لأغو�ر �ل�ضمالية

وق��������ال �ل����ن����ا�����ض����ط �حل����ق����وق����ي ع�����ارف 

در�غمة، �إن �لآليات متركزت على م�ضارف 

�لقريتن منذ �ضاعات �ل�ضباح، بعد �إجر�ء 

م��د�ر  على  �ملنطقة  يف  ع�ضكرية  تدريبات 

�أ�ضبوع

ي�����ض��ت��خ��دم  �لح����ت����الل  �أن  �إىل  ي�������ض���ار 

ه���ذه �مل��ن��ط��ق��ة ب�����ض��ك��ل ���ض��ن��وي ل��ل��ت��دري��ب��ات 

�لع�ضكرية �لتي ميتد بع�ضها لأيام، يطرد 

خاللها �لعائالت من م�ضاكنها، وي�ضتخدم 

�أ�ضر�ر  لإحلاق  يوؤدي  ما  �حلية،  �لذخرة 

وخ�ضائر يف �لأر��ضي �لزر�عية و�ملحا�ضيل

 مزارعو أريحا واالغوار بين معاناة االحتالل والتقصير الحكومي

 مشروع« عسكري أمريكي يستهدف الصين وروسيا

 تونس تؤكد عدم وجود أي قوات أجنبية على أراضيها

 االحتالل يدمر خطوط مياه في األغوار الشمالية

االنباط-وكاالت

يرقب �أهايل قرية فرو�س بيت دجن يف �لأغو�ر �لو�ضطى جر�فات 

�لأر����ض��ي  ��ضتيطانًيا على  م��وؤخ��ًر� ط��ري��ًق��ا  وه��ي جت��رف  �لح��ت��الل 

�جلبلية للقرية ي�ضل �إىل م�ضتوطنة �حلمر� وكاأن �لحتالل مل ي�ضبع 

نهمه من �مل�ضادرة �مل�ضتمرة لأر��ضي �لقرية

ويقول رئي�س جمل�س قروي فرو�س بيت دجن عازم �حلج حممد 

�إىل  ت����وؤدي  ل��ل��ق��ري��ة،  ت��اب��ع��ة  ي��ت��م يف منطقة جبلية  �ل��ط��ري��ق  ���ض��ق  �إن 

�مل�ضتوطنة �ملقامة �أجر�ء كبرة منها على �أر��ضي �لقرية

ي���ك���ون م��رت��ب��ط��اً  ي���ج���ري ق���د  �أن م���ا  وي�����ض��ر �حل����ج حم��م��د �إىل 

مبخططات �ل�ضم �لتي ت�ضتهدف �لأغو�ر؛ وبالتايل فاإن �ضبكة �لطرق 

�لتي تخدم �ملخططات �ل�ضتيطانية وتربطها ببع�ضها جزٌء من ذلك

�إذ ��ضتوىل  �أر��ضي فرو�س بيت دجن م�ضادرة،  �أن غالبية  ح  ويو�ضّ

�لحتالل على نحو ع�ضرة �آلف دومن من �أر��ضيها بعد �حتالل عام 

1967 من �أ�ضل 12 �ألف دومن، لإقامة م�ضتوطنة �حلمر� عليها

وينكاأ �ل�ضارع �ل�ضتيطاين �جلديد جر�ح �لبلدة وذ�كرتها �ملتخمة 

ب���اإج���ر�ء�ت �لح��ت��الل م��ن م�����ض��ادرة وح��رم��ان م��ن �مل��ي��اه وم��ن��ع بناء، 

ف��رو���س بيت دج��ن يف  و�ل��ت��ي تعترب  �ل�ضم  ذل��ك خمططات  وي��ف��اق��م 

قلبها، فيما تعترب حتركات جي�س �لحتالل و�مل�ضتوطنن يف �ملنطقة 

مريبة يف هذه �لأيام

حز�م  بن  ن�ضمة  �أل��ف  نحو  �ضكانها  ع��دد  يبلغ  �لتي  �لقرية  وتقع 

��ضتيطاين وع�ضكري، فيما يحدها من �جلنوب قرية �جلفتلك ومن 

�ل�ضمال بلدة طمون وقرية عن �ضبلي، ومن �ل�ضرق بلدة طمون ومن 

�لغرب قريتي �لعقربانية وبيت دجن

وبح�ضب م�ضوؤول ملف �لأغو�ر يف حمافظة طوبا�س معتز ب�ضار�ت؛ 

تبلغ م�ضاحة �لقرية �لإجمالية )20،083( دومًنا، منها )233( دومًنا 

يف  �لزر�عية  لالأن�ضطة  خا�ضعة  دومًن��ا  و)11617(  لل�ضكن،  خا�ضعة 

و�لقو�عد  �ل�ضتيطاين  للن�ضاط  خا�ضعة  دومًن���ا  و)1562(  �لقرية، 

�لع�ضكرية

م�ضتوطنة  1971م  ع��ام  يف  �أق��ام  �لح��ت��الل  �أن  �إىل  ب�ضار�ت  ويلفت 

�إجمالية )1520( دومًنا ي�ضكنها  �أر��س �لقرية مب�ضاحة  �حلمر� على 

)230( م�ضتوطًنا

وبح�ضب �ملو�طن توفيق �حلاج حمد؛ فاإن كل �ضيء م�ضتهدف من 

�إخ��ط��ار، يف  �أك��ر من  �لقرية  �إذ ت�ضلمت مدر�ضة  �ضلطات �لح��ت��الل؛ 

وقت يعد �لتعليم يف مناطق �لأغو�ر من �لتحديات �جل�ضام، ول�ضيما 

فيما يتعلق بتوفر بيئة �آمنة و�ضحية لالأطفال

وي�ضر �إىل �أن �لأطفال ياأتون للمدر�ضة من دروب وعرة وخطرة 

ومن م�ضافات تتجاوز �أحيانا كيلومرتين يف ظل ظروف جوية غر 

�أو �حل���ر�رة �ضديدة �لرت��ف��اع يف  �ل�ضتاء  ���ض��و�ء يف  �لأغ����و�ر  ع��ادي��ة يف 

�ل�ضيف

ويعترب �حلاج حمد �أن فرو�س بيت دجن م�ضتهدفة يف وجودها، �إذ 

تعترب �إج��ر�ء�ت �لحتالل ج��زًء� من خمطط تهجر ل�ضكان �لقرية 

باجتاه �لقرى �ملجاورة حتى يت�ضنى لالحتالل �ل�ضتيالء على �ضد�س 

�خلم�ضة  على  �حل��م��ر�  م�ضتوطنة  ��ضتولت  بعدما  �ملتبقي  �أر��ضيها 

�أ�ضد��س �لأخرى؛ نظر� خل�ضوبة �أر��ضيها وم�ضادر �ملياه �ملتعددة فيها

وتقع فرو�س بيت دجن على بحر من �ملياه �جلوفية، لكنها يف نف�س 

مدير  وف��ق  مياهها،  على  �لح��ت��الل  �ضيطرة  ب�ضبب  عط�ضى  �ل��وق��ت 

�لإغاثة �لزر�عية منجد �أبو جي�س

�ملياه  على  ت�ضتويل  �لتي  �حلمر�  م�ضتوطنة  �أن  جي�س  �أب��و  ويوؤكد 

�جل��وف��ي��ة ل��ف��رو���س ب��ي��ت دج���ن ت��ع��ت��رب خ��ًط��ا ن��اق��اًل ل��ه��ذه �مل��ي��اه �إىل 

م�ضتوطنات بي�ضان، وغرها من �ملناطق �ل�ضتيطانية

�أن  “عط�ضى” بعد  �إىل  �لقرية  �أه��ايل  ح��ّول  ذل��ك  �أن  �إىل  وي�ضر 

�ضربت �مللوحة غالبية �آبارهم، يف حن يوؤدي حرمانهم من �خلدمات 

�إىل م�ضاعفة تكاليف توفر �ملياه وغرها من مقومات �حلياة

 فروش بيت دجن.. إمعاٌن بمصادرة األرض يفاقمه »الضم«

 واشنطن: مفاوضات أفغانية-
أفغانية أقرب من أي وقت مضى

 كوريا الشمالية: كابوس مظلم قادم

جونسون: الهجوم على تمثال 
تشرشل »سخيف ومخزي«

االنباط-وكاالت

�أع������رب �مل���ب���ع���وث �لأم���ري���ك���ي �خل��ا���س 

تفاوؤله  عن  ز�د،  خليل  زمل��اي  باأفغان�ضتان، 

�إز�ء �جلهود �لر�مية �إىل �إطالق مفاو�ضات 

���ض��الم ب��ن ح��ك��وم��ة �أف��غ��ان�����ض��ت��ان وح��رك��ة 

“طالبان«
تغريد�ت  �ضل�ضلة  يف  ز�د،  خليل  و���ض��دد 

ن�ضرها على ح�ضابه �لر�ضمي يف “تويرت” 

�لإف���ر�ج  عمليات  �أن  على  �خلمي�س  �أم�����س 

عن �لأ�ضرى �ملتبادلة بن �لطرفن بلغت 

�ملفرج  ع��دد  �أن  �إىل  معلما ج��دي��د�، لف��ت��ا 

حاليا  يزيد  كابل  حكومة  قبل  من  عنهم 

“طالبان”  �أخلت  فيما  �آلف،  ثالثة  عن 

�ضبيل �أكر من 500 حمتجز لديها

�ضرورة  �إىل  �لأمريكي  �ملبعوث  و�أ���ض��ار 

م��و����ض��ل��ة ه�����ذه �ل��ع��م��ل��ي��ة ب��غ��ي��ة �إط�����الق 

عقب  ف���ور�  �أفغانية-�أفغانية  مفاو�ضات 

�ملفاو�ضات  ه��ذه  مثل  �أن  موؤكد�  �إمتامها، 

ب���ن ط���ريف �ل���ن���ز�ع وب��������الإد�رة �لأف��غ��ان��ي��ة 

�أولوية بالن�ضبة  كانت ت�ضكل منذ �لبد�ية 

للدبلوما�ضية �لأمريكية

االنباط-وكاالت

�ن���ت���ق���دت ك���وري���ا �ل�����ض��م��ال��ي��ة �ل��رئ��ي�����س 

�لأمريكي تر�مب، يف تنديد لذع بالوليات 

�مل���ت���ح���دة يف �ل�����ذك�����رى �ل���ث���ان���ي���ة ل��ل��ق��م��ة 

بن  �ضنغافورة  يف  عقدت  �لتي  �لتاريخية 

دونالد تر�مب و�لزعيم كيم جونغ �ون

و�تهم وزير �خلارجية �لكوري �ل�ضمايل، 

ري ����ض���ون غ��������وون، �جل���م���ع���ة و����ض��ن��ط��ن 

�لنظام  تغير  �ىل  و�ل�ضعي  ب�”�لنفاق” 

“تال�ضت”   2018 �ل��ع��ام  �آم����ال  �إن،  ق��ائ��ال 

ليحل حملها “كابو�س مظلم«

االنبط-وكاالت

�ن��ت��ق��د رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء �ل���ربي���ط���اين، 

بوري�س جون�ضون، �م�س �جلمعة، حماولة 

�ل���ه���ج���وم ع��ل��ى مت���ث���ال رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة 

�لأ�ضبق ون�ضتون ت�ضر�ضل بو�ضفها �ضخيفة 

وخمزية.

�نتقاد�ت جون�ضون عرب تغريدة  جاءت 

على ح�ضابه على تويرت قال فيها �إن »من 

�ل�ضخيف و�ملخزي �أن يتعر�س هذ� �لتذكار 

ي�ضوبها  �حتجاجات  يف  للهجوم  �لوطني 

�لعنف«.

تعليقا  تغريد�ته  يف  جون�ضون  و�أ�ضاف 

»ك��ان  ع��ب��ارة  �ملحتجن  بع�س  كتابة  على 

»نعم،  ت�ضرت�ضل:  مت��ث��ال  على  عن�ضريا« 

كان يعرّب يف بع�س �لأحيان عن �آر�ء غر 

م��ق��ب��ول��ة ل��دي��ن��ا �ل���ي���وم، ل��ك��ن��ه ك���ان بطال 

وي�ضتحق متاما هذ� �لن�ضب �لتذكاري.«

و�أ�ضار رئي�س �حلكومة �لربيطانية �إىل 

�ضاحة  يف  ت�ضر�ضل  وين�ضتون  »مت��ث��ال  �أن 

�ل��ربمل��ان تذكر د�ئ��م ب��اإجن��از�ت��ه يف �إنقاذ 

هذه �لبالد وكل �أوروب��ا من طغيان فا�ضي 

وعن�ضري«.

ويلقي �ملتظاهرون على ت�ضر�ضل باللوم 

�أثناء  �مل��الي��ن  وف��اة  �إىل  �أدت  �ضيا�ضات  يف 

�ملجاعة يف ولية �لبنغال �لهندية يف 1943.

ميكننا  »ل  �أن����ه:  �إىل  جون�ضون  ول��ف��ت 

�لآن �أن نحاول تعديل ما�ضينا �أو �إخ�ضاعه 

باأن  �أن نتظاهر  �لرقابة، ل ميكننا  ملق�س 

جتنب  �إىل  د�عيا  خمتلفا«.  تاريخا  لدينا 

�مل��زم��ع��ة يف ع��ط��ل��ة نهاية  �لح��ت��ج��اج��ات 

�لأ�ضبوع.

وع����ززت �ل�ضرطة ت��د�ب��ر �حل��م��اي��ة يف 

حم��ي��ط مت��اث��ي��ل ل�����ض��خ�����ض��ي��ات م��ع��روف��ة 

يف �أن��ح��اء ل��ن��دن قبل م��وج��ة ج��دي��دة من 

�لتظاهر�ت و�مل�ضر�ت نهاية هذ� �لأ�ضبوع.

وكان قد تعر�س متثال ون�ضتون ت�ضر�ضل 

�أمام �لربملان للتخريب يف نهاية �لأ�ضبوع 

�ضعار  رفعت  �لتي  �لتظاهر�ت  يف  �ملا�ضي 

»حياة �ل�ضود مهمة، يف �أعقاب وفاة جورج 

ف��ل��وي��د �لأم���رك���ي م��ن �أ���ض��ول �إف��ري��ق��ي��ة، 

خالل توقيف �ل�ضرطة له يف ميني�ضوتا يف 

25 مايو �ملا�ضي.

ال�سبت   13/ 6 / 2020
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 المجالي يؤكد ..خسائر الرياضة بالماليين

ابو زمع: الوحدات ليس كما قبل الكورونا

 ميونخ ينتظر افراح التتويج الليلة

 برشلونة جاهز لمواجهة مايوركا

االنباط – عمان

نا�صر  االومل��ب��ي��ة  اللجنة  ع���ام  ام���ن  اك���د 

املجايل ان عودة القطاع الريا�صي وامل�صاكل 

االقت�صادية التي تواجه الريا�صة جاء بعد 

ال�صباب يف  تقدمي ملف م�صرتك مع وزارة 

ب�صرعة  الريا�صي  القطاع  الع��ادة  حماولة 

وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى ���ص��ام��ة اجل��م��ي��ع يف ظل 

اخل�صائر املادية التي حلقت بكل القطاعات 

اخل�صائر   حجم  ت��راوح  حيث  ت�صررت  التي 

حوايل 30 اىل 40 مليون وا�صاف يف حديث 

تكون  ان  نتوقع  كنا  ان اخل�صائر  تلفزيوين 

ارب��اح وك��ل ي��وم توقف خ�صائر اك��ر لقطاع 

ال��ري��ا���ص��ة ..ن��ح�����ص��ر ال���دع���م ل���احت���ادات 

لاوملبياد  تاهلوا  الذين  الاعبن  واع��داد 

ي�صتطيع  ك��ام��ل  ع����ام  وه���ن���اك  ت��اج��ل  االن 

اجلميع اال�صتعداد ب�صكل اكرب لهذا احلدث 

تن�صيق  هناك  االن  اللجنة  ..ودور  العاملي 

للك�صف  ال�����ص��ح��ة  ووزارة  احل���ك���وم���ة  م���ع 

االحت����ادات  ل���دى  ال�صحية  ال��ن��واح��ي  ع��ل��ى 

واالندية واملراكز حيث بداأ الك�صف الفعلي 

ب�صكل كبري بالتعاون اي�صا مع امانة عمان 

الو�صع  بعد  ..ن��ح��اول  املختلفة  والبلديات 

الوبائي العودة اىل طبيعة العمل من جديد 

ال��ت��ي مت و�صعها  امل��ع��اي��ري  ب��ع�����ض  وه���ن���اك 

ل���احت���ادات م��ن ح��ي��ث ال��ت��ب��اع��د اجل�����ص��دي 

والوقاية وغريها وكل احتاد ار�صل تعليمات 

تنتهي  مل  ..م��ه��م��ت��ن��ا  ب��ري��ا���ص��ت��ه  خ��ا���ص��ة 

الطب  احت���اد  م��ع  توا�صل  على  ون��ح��ن  بعد 

الريا�صي حتى نوجد خطط بديلة فيما لو 

تراجع الو�صع ال�صحي ال قدر اهلل وهناك 

احتياطات يف هذا اجلانب ..ووج��ه املجايل 

ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى  ال��ري��ا���ص��ة  �صكر اله���ل  كلمة 

والتن�صيق مع اللجنة والر�صالة ان ال�صحة 

العامة م�صوؤوليتنا جميعا ..

االنباط - عمان

 ق���در امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ل��وح��دات ع��ب��داهلل 

اأب���وزم���ع ق����رار احت����اد ال���ك���رة ب��رئ��ا���ص��ة �صمو 

ب��ن احل�����ص��ن، وروؤي��ت��ه الثاقبة  االأم���ري علي 

ملا  املحلية،  الكرة  ماعب  اىل  احلياة  بعودة 

اج��واء  ورغ��م  االأردن��ي��ة،  الكرة  فيه م�صلحة 

فر�صته  ما  ب�صبب  املقبلة  املرحلة  يف  القلق 

جائحة كورونا، واحلديث عن الغاء الدوري، 

رئي�ض  �صمو  بحكمة  متفائا  كنت  انني  اإال 

ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، ح��ي��ث ان ق����رار ال��غ��اء 

ال��دوري ال قدر اهلل، يعني �صياع كرة القدم 

�صلبية،  تبعات  م��ن  ل��ه  مل��ا  ملو�صمن،  املحلية 

وتاأثرياته النف�صية على املدربن والاعبن، 

وه���و م��ا ك���ان م�����ص��در ق��ل��ق��ي، ل��ك��ن واحل��م��د 

هلل اأزي��ل��ت ال��غ��م��ة. واك���د اأب��وزم��ع يف حديثه 

 : �صوؤاله  عند  للنادي  االل��ك��رتوين  للموقع 

يف اوج  كان  كما  االآن  الوحدات  فريق  ” هل 
ج��اه��زي��ت��ه ب��داي��ة امل��و���ص��م، وك��ي��ف تنظر اىل 

االآن  ال��وح��دات  ” بالطبع  ق��ال:  املناف�صن. 

لي�ض كما كان قبل كورونا، فكما تعلم ع�صنا 

ف���رتة ا���ص��ت��ع��داد مم��ي��زة ق��ب��ل ب��داي��ة امل��و���ص��م، 

�صملت مع�صكرا باالإمارات تخلله العديد من 

االندية  جميع  االآن  لكن  القوية،  امل��ب��اري��ات 

�صوا�صية بامل�صتوى الفني والبدين، مبعنى اأن 

اجلميع �صيبداأ فرتة اال�صتعداد من ال�صفر، 

اذا جميع االندية مت�صاوية، ومن جد و�صل، 

ي��ح��رتم حق  ال���وح���دات  اأن  ت��اأك��ي��ده  اأود  وم���ا 

معني  لكنه  االأل��ق��اب،  على  املناف�صة  ال��ف��رق 

ب��ال��ب��ح��ث ع���ن ���ص��دة االأل���ق���اب امل��ح��ل��ي��ة ل��ه��ذا 

املو�صم، والذي يحمل ميزة ان بطل الدوري 

�صي�صارك مبا�صرة يف دوري اأبطال اآ�صيا،”.

برلني

ب����ات مب���ق���دور ب���اي���رن م��ي��ون��خ اأن ي��ت��وج 

ال��ت��وايل،  على  الثامن  البوند�صليجا  بلقب 

م�����ص��اء ال�����ص��ب��ت، ع��رب ال��ف��وز ع��ل��ى ب��ورو���ص��ي��ا 

على  احل�صول  م��ع  تزامنا  مون�صنجادباخ 

ويت�صدر  دو����ص���ل���دورف.  ف��ورت��ون��ا  م�����ص��اع��دة 

بفارق  البوند�صليجا  ترتيب  ج��دول  ب��اي��رن 

7 ن���ق���اط ع���ن اأق������رب م��اح��ق��ي��ه ب��ورو���ص��ي��ا 

ال��ب��اف��اري  ال��ف��ري��ق  و�صي�صمن  دورمت���ون���د. 

اللقب قبل 3 جوالت من نهاية املو�صم حال 

ف���وزه على ج��ادب��اخ م��ع ه��زمي��ة دورمت��ون��د 

اأم�����ام دو����ص���ل���دورف ���ص��اح��ب امل���رك���ز ال��ث��ال��ث 

امل��ب��اراة يف دو���ص��ل��دورف  ال��ق��اع. وتنتهي  م��ن 

ال��ن��ادي  م��ب��اراة  ب��داي��ة  م��ن  �صاعة  قبل نحو 

دورمتوند  هزمية  ف��اإن  وبالتايل  ال��ب��اف��اري، 

قد تكون عاما حمفزا لبايرن على جتاوز 

ب��ه خ��ال مباراته  اأمل��ت  التي  االإره���اق  حالة 

االأخ��������ري. وي���خ���و����ض ب����اي����رن امل�����ب�����اراة دون 

وتوما�ض  ليفاندوف�صكي  روب���رت  مهاجميه 

مولر لاإيقاف بعد ح�صولهما على االإنذار 

اخلام�ض و�صهدت مباراة بايرن وفرانكفورت 

الفريق  العبي  على  االإره���اق  مامح  ظهور 

البافاري بعد اأكر من �صهرين من التوقف 

ال��ل��ع��ب، ح��ي��ث و���ص��ف م��ول��ر االأداء يف  ع���ن 

معتاد”  غري  “تراجع  باأنه  الثاين  ال�صوط 

يف  خا�صة  ال��ف��ر���ض  م��ن  الكثري  اإه����دار  بعد 

ال�صوط االأول. واحتفظ فليك بتفاوؤله بعد 

اأن ح��ق��ق ب��اي��رن ال��ف��وز ال�����12 ع��ل��ى ال��ت��وايل 

على  وحافظ  امل�صابقات  كافة  م�صتوى  على 

م�صريته اخلالية من الهزائم للمباراة ال�21 

على التوايل. ويعترب جادباخ اآخر من اأنزل 

تغلب  حينما  املو�صم  ه��ذا  ببايرن  الهزمية 

عليه 2-1 يف الدور االأو، قبل اأن يفوز بايرن 

ب� 20 من اآخر 21 مباراة له بجانب تعادله يف 

املباراة االأخرى.

وخ�����ص��ر دورمت���ون���د يف اآخ����ر ل��ق��اء جمعه 

الفريق  ال��دوري وال يرغب  بدو�صلدورف يف 

يف تكرار ح��دوث نف�ض ال�صيء حتى ال يفقد 

ف��ر���ص��ة امل��ن��اف�����ص��ة ع��ل��ى ال���ل���ق���ب. وي��ن��اف�����ض 

الهبوط  �صبح  م��ن  النجاة  على  دو���ص��ل��دورف 

وبالتايل  القاع  من  الثالث  املركز  باحتاله 

ف���اإن م��واج��ه��ة دورمت���ون���د ل��ن ت��ك��ون مبثابة 

من  لي�ض  دو���ص��ل��دورف  ف���وز  للفريق.  ن��زه��ة 

���ص��اأن��ه ف��ق��ط اأن ي��ح��دد ه��وي��ة ب��ط��ل امل��و���ص��م 

متذيل  ب��ادرب��ورن  هبوط  �صيوؤكد  اأي�صا  لكن 

ال��ف��وز على ف��ريدر  ال��رتت��ي��ب ح���ال ف�صله يف 

ب��رمي��ن ���ص��اح��ب امل���رك���ز ال���ث���اين م���ن ال��ق��اع. 

ويلتقي يوم ال�صبت فولف�صبورج مع فرايبورج 

وه��رت��ا ب��رل��ن م��ع ف��ران��ك��ف��ورت وك��ول��ن مع 

يونيون برلن فيما يلتقي يوم االأحد ماينز 

مع اوج�صبورج و�صالكه مع ليفركوزن.

مدريد

عامليا،  كابو�صا  ك��ورون��ا  وب���اء  �صكل  بينما 

ا�صتفاد قليلون للغاية من هذه االأزمة، ومن 

بينهم جنم كرة القدم االأوروجواياين لوي�ض 

اأ�صابيع  ب��ر���ص��ل��ون��ة. وب��ع��د  ���ص��واري��ز، م��ه��اج��م 

الكروي  املو�صم  فعاليات  توقف  من  طويلة 

اإ�صبانيا ب�صبب تف�صي االإ�صابات بفريو�ض  يف 

فيما  امل�����ص��ارك��ة  ���ص��واري��ز  ي�صتطيع  ك���ورون���ا، 

االإ�صابة. من  تعافيه  بعد  املو�صم  من  تبقى 

وقد يلعب �صواريز، اجلائع للم�صاركات، دورا 

مهما يف ا�صتكمال رحلة بر�صلونة للدفاع عن 

لقب الدوري االإ�صباين هذا املو�صم..وح�صل 

�صواريز على موافقة طبية قبل اأيام بامل�صاركة 

يف مباريات بر�صلونة، وي��راوده االأم��ل حاليا 

يف اأن يكون �صمن ت�صكيلة الفريق �صد ريال 

مايوركا، اليوم ال�صبت، مع ا�صتئناف م�صرية 

الفريق يف رحلة الدفاع عن اللقب.ويت�صدر 

نقطتن  ب��ف��ارق  امل�صابقة  ج���دول  بر�صلونة 

اأمام مناف�صه التقليدي العنيد ريال مدريد. 

وتتبقى 11 مباراة لكل فريق يف امل�صابقة حتى 

نهاية هذا املو�صم. وقال �صواريز على املوقع 

باأنني  “اأ�صعر  بر�صلونة:  لنادي  االإلكرتوين 

على خري ما ي��رام حيث تاأقلمت جم��ددا مع 

االإ�صابة  بعد  العودة  اجلماعية،  التدريبات 

اأمر �صعب، الأنك ت�صعر ببع�ض القلق ولكنني 

ويت�صدر  املاعب”.  اإىل  ب��ال��ع��ودة  اأ�صتمتع 

م��ي�����ص��ي ق��ائ��م��ة ه����دايف امل�����ص��اب��ق��ة ح��ت��ى االآن 

بر�صيد 19 هدفا، كما يت�صدر قائمة اأف�صل 

�صنع  حيث  امل�صابقة،  يف  االأه����داف  �صانعي 

االآن. ورغ���م ه��ذا،  ل��زم��ائ��ه حتى  12 ه��دف��ا 

لرب�صلونة  الفني  امل��دي��ر  �صيتن  كيكي  ق��ال 

يف  امل�صاركة  وميكنه  رائعة  بحالة  مي�صي  اإن 

املباراة االأوىل للفريق مع ا�صتئناف فعاليات 

ال����دوري االإ���ص��ب��اين. وم��ع ت��اأج��ي��ل ا�صتئناف 

اآب/ ح��ت��ى  اأوروب������ا  اأب���ط���ال  دوري  ف��ع��ال��ي��ات 

اأغ�صط�ض املقبل ، ي�صتطيع بر�صلونة الرتكيز 

حاليا يف الدفاع عن لقب ال��دوري االإ�صباين 

الثالث على  للمو�صم  اللقب  اإح���راز  اأم��ا يف 

على  ل��ق��ب  اأي  �صيتن  ي��ح��رز  ومل  ال���ت���وايل. 

ل���19  متتد  ال��ت��ي  التدريبية  م�صريته  م���دار 

عاما.

 إتحاد اإلعالم الرياضي ينعى القناعي

 يافوس القبرصي يفاوض التعمري

 االدريسي يشدد على ثوابت 
واخالقيات العمل االعالمي

االنباط - عمان

ن���ع���ى االإحت����������اد االأردن�����������ى ل����اإع����ام 

ال���ري���ا����ص���ي ال���زم���ي���ل ف��ي�����ص��ل ال��ق��ن��اع��ي 

ت��ع��اىل �صباح  اإىل رح��م��ت��ه  ان��ت��ق��ل  ال���ذي 

ال��ي��وم اجل��م��ع��ة و���ص��ي��ع جثمانه يف دول��ة 

الكويت عن عمر يناهز  70 عاما.  وقال 

ال��زم��ي��ل اأجم���د امل��ج��ايل رئ��ي�����ض االإحت���اد 

اأ���ص��رة  اأن  ال��ري��ا���ص��ي  ل���اإع���ام  االأردين 

ت�صتذكر  االأردين  ال��ري��ا���ص��ي  االإع������ام 

واإجن��ازات  وت�صحيات  دور  االعتزاز  بكل 

وع���ط���اء ال��ف��ق��ي��د ال���راح���ل وا���ص��ه��ام��ات��ه 

الريا�صية  احل��رك��ة  م�صرية  يف  الفاعلة 

العربي  الكويت والوطن  واالإعامية يف 

�صل�صلة  م��ن خ��ال  وال��ع��امل  اآ�صيا  وق���ارة 

قرابة  امتداد  على  تقلدها  التي  املواقع 

٥0 عاما، وبح�صب الزميل حممد قدري 

ح�صن اآمن عام احتاد االإعام الريا�صي 

ال��ن��اط��ق االإع���ام���ي ف��ق��د اب���رق االإحت���اد 

االإحت��اد  رئي�ض  ال�صهلي  �صطام  للزميل 

معزيا  الريا�صية  لل�صحافة  االآ���ص��ي��وي 

ب��وف��اة ال��ف��ق��ي��د ال����ذي ك��ان��ت ل��ه �صل�صلة 

م��ت��ف��اع��ا  االأردن،  اإىل  ال����زي����ارات  م���ن 

ل��اإع��ام  اأن�����ص��ط��ة االحت����اد االأردين  م��ع 

الريا�صي عرب �صل�صلة من العقود، منوها 

اإىل ان احتاد االإعام الريا�صي �صيناق�ض 

يف جل�صته القادمة فكرة اإطاق مبادرة ) 

مل�صة وفاء( للفقيد في�صل القناعي.

االنباط – خا�ص

يناف�ض  ال���ذي  القرب�صي  بافو�ض  ن���ادي  اأك���د 

يف ال��دوري املمتاز ال�صائعات التي اأثريت موؤخراً 

جنم  خ��دم��ات  على  باحل�صول  اهتمامه  ب�����ص��اأن 

الوطني  ومنتخبنا  نيقو�صيا(  )اب��وي��ل  مواطنه 

ال��ك��اب��ن م��و���ص��ى ال��ت��ع��م��ري. وحت��دث��ت االأخ��ب��ار 

م��ن ق��رب���ض ع��ن ت��ق��دمي ال��ن��ادي لعر�ض لنادي 

يورو”  “مليون  مقابل  التعمري  ل�صراء  اب��وي��ل 

، واحل�������ص���ول ع��ل��ى ع���ائ���دات مب���ق���دار 30% من 

)بوليفيو�ض  للنادي  االإع��ام��ي  الناطق  بيعه. 

ب��ال��ي��ورا���ض( اأك����د االأخ���ب���ار ال��ت��ي ن�����ص��ره��ا موقع 

والتي  القرب�صي   ”alphanews.live“
حتدثت يف اليومن املا�صين عن اهتمام النادي 

املقبل  املو�صم  الفريق  ل�صفوف  التعمري  ب�صم 

، دون التاأكيد على خرب العر�ض امل��ادي ،  وذلك 

 Ta Leme“ ب��رن��ام��ج  يف  ا�صت�صافته  �صمن 

القرب�صية.   ”Active“ اإذاع��ة  عرب   ”Ola
وقال باليورا�ض يف املقابلة: “لن نبداأ يف عملية 

اأو على  ، �صواء على املبلغ  التعليق على التقرير 

اأن مو�صى  اأق��ول  اأن  ا�صمحوا يل  لكن  يكتب.  ما 

التعمري العب كرة قدم نحن مهتمون به والعب 

نريد اأن ن�صمه ل�صفوفنا”.  “دعني اأقول فقط 

اأننا مهتمون بالتعمري. هذه هي املعلومات التي 

لدينا من اإدارتنا واأعتقد اأن العب كرة القدم هذا 

�صيكون بالتاأكيد مو�صع اهتمام الأي فريق يريد 

اأن يفعل �صيًئا جيًدا يف املو�صم اجلديد”. يذكر 

اأن بافو�ض حل يف املركز ال�صابع مع ختام املباريات 

ال� 22 ، وبفارق نقطة واحدة  االأ�صا�صية للدوري 

عن التاأهل للجولة اخلتامية التي يتناف�ض فيها 

اأ�صحاب املراكز االأوىل على لقب الدوري �صمن 

دوري م�صغر اأخري ، فيما يتناف�ض اأ�صحاب املراكز 

من 7 اإىل 12 على ال�صعود والهبوط.

االنباط – خا�ص

نائب  االدري�صي  الدين  بدر  اال�صتاذ  اأك��د 

رئي�ض االحتاد العربي لل�صحافة الريا�صية 

ورئ���ي�������ض اجل��م��ع��ي��ة امل���غ���رب���ي���ة ل��ل�����ص��ح��اف��ة 

لي�صا  وامل�صداقية  ال�صدقية  ان  الريا�صية 

جم����رد ���ص��ع��ار ي���ق���ذف ب���ه ع��ن��د ك���ل ح��دي��ث 

الريا�صية،  ال�صحافة  مهنة  ع��ن  اأخ��اق��ي 

اأ���ص��ا���ص��ي��ان يف �صناعة  ول��ك��ن��ه��م��ا حم�����ددان 

وو���ص��ي��ل��ة  ال��ري��ا���ص��ي  االإع����ام����ي  �صخ�صية 

االإع�������ام، ف��م��ت��ى ان��ت��ف��ت ���ص��ف��ة ال�����ص��دق��ي��ة 

وامل�����ص��داق��ي��ة يف االإخ���ب���ار وال��ت��ح��ل��ي��ل، متى 

�صقط �صرح كبري..وا�صاف االدري�صي خال 

املحا�صرة املرئية التي اقامها االحتاد العربي 

لل�صحافة  ال�صعودي  االحت���اد  مع  بالتعاون 

 “ عنوان  حملت  والتي  بعد  عن  الريا�صية 

االإعام الريا�صي العربي.. رهانات البدائل 

واحل��داث��ة “   وال��ت��ي القاها ع��رب تقنية “ 

زووم” مب�صاركة وا�صعة من اجليل اجلديد 

من الزميات والزماء الذين مثلوا و�صائل 

االعام العربية املختلفة .. يف اطار �صل�صلة 

املحا�صرات والندوات التي ينظمها االحتاد 

م��ن خ��ال  ال��ري��ا���ص��ي��ة  لل�صحافة  ال��ع��رب��ي 

اإع��ام��ي ريا�صي  ك��ل  ان   .. ال�����دورات  جلنة 

حر�ض على اأن يكون م�صتقا بذاته وباأرائه 

اإال  اأجندة،  اأي  اأ�صريا لدى  الوقوع  من دون 

وقبوله  جناحه  ���ص��روط  م��ن  �صرطا  وحقق 

ذل���ك ي�صفي على  اأن  ك��م��ا  اجل��م��ه��ور،  م��ن 

م��ن��ت��وج��ه االإع����ام����ي ه��ال��ة م���ن االإح�����رتام 

وال��ت��ق��دي��ر وال���ق���ب���ول. وا����ص���ار اىل ره��ان��ات 

وال��ت��ي حملتها عنوان  واحل���داث���ة  ال��ب��دائ��ل 

من�صغل  ال��ي��وم  ..وق����ال جميعنا  امل��ح��ا���ص��رة 

مبعلمات وحمددات هذه احلداثة التي يجب 

العربي،  الريا�صي  اإع��ام��ن��ا  بها  يت�صح  اأن 

م��راف��ئ  اإىل  ال��ع��ب��ور  اأن  ي�����درك  وج��م��ي��ع��ن��ا 

اإع��ام��ي��ة ج���دي���دة، وك����ان ال��زم��ي��ل حممد 

جميل عبد القادر رئي�ض االحتاد العربي قد 

القى كلمة اأكد من خالها على اهمية عقد 

التي تري اجلوانب  املحا�صرات  مثل هذه 

ال�صاب  اجليل  م�صرية  يف  والفكرية  املهنية 

م���ن ال��زم��ي��ات وال����زم����اء ح��ي��ث يحر�ض 

امللتقيات  اق��ام��ة  على  �صنوات  منذ  االحت���اد 

ل��ت��ح��ق��ي��ق االه��������داف ال���ت���ي ت�����ص��ب يف ه��ذا 

ال�صعودي  لاحتاد  ال�صكر  ..وق���دم  االجت���اه 

لل�صحافة الريا�صية برئا�صة الدكتور رجاء 

اهلل ال�صلمي على تعاونه مع االحتاد الجناح 

هذه املحا�صرة القيمة.مثلما القى الدكتور 

االحتاد  لرئي�ض  االول  النائب  العواد  تركي 

باكورة  الن�صاط هو  ان ه��ذا  اك��د فيها  كلمة 

ان�صطة االحتاد العربي لل�صحافة الريا�صية 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع االن��ح��اد ال�����ص��ع��ودي لاعام 

الريا�صي و�صتتبعه عدة ن�صاطات يف امل�صتقبل  

لاعام  ال�صعودي  لاحتاد  ال�صكر  مقدما 

ال�صلمي على  الريا�صي وللدكتور رج��اءاهلل 

ال���دع���م ال���دائ���م ال����ذي ب��ح��ظ��ى ب���ه االحت����اد 

ال��ع��رب��ي وه���و م��ا ي�صب يف خ��دم��ة االع���ام 

الريا�صين  وال�صحفين  العربي  الريا�صي 

اال�صتاذ  العربي  االحت��اد  رئي�ض  �صكر  مثلما 

حممد جميل عبدالقادر على دعمه مبادرة 

ه��ادي  للدكتور  وال�صكر  بعد  ع��ن  ال��ت��دري��ب 

ال��ت��دري��ب يف االحت��اد  ع��ب��داهلل رئي�ض جلنة 

ول��ا���ص��ت��اذ ال��ق��دي��ر ب���درال���دي���ن االدري�����ص��ي 

ع��ل��ى اق��ت��ط��اع��ه م��ن وق��ت��ه ل��ت��ق��دمي ع�صارة 

نراهن  الذين  ال�صباب  لل�صحفين  خربته 

عليهم لقيادة االع��ام الريا�صي العربي يف 

عوين  الزميل  بذلك  اف��اد  كما  امل�صتقبل... 

ف��ري��ج ال��ن��اط��ق االع���ام���ي ل���احت���اد ال���ذي 

للمحا�صر  ال�صكر  املحا�صرة  ختام  يف  ق��دم 

الريا�صية  لل�صحافة  ال�صعودي  ول��احت��اد 

على  ال�صلمي  اهلل  رج���اء  ال��دك��ت��ور  برئا�صة 

التعاون الكبري الذي �صاهم بالنجاح الافت 

لهذه املحا�صرة .
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هل تقي نزالت البرد من فيروس كورونا المستجد؟

االنباط-وكاالت

ن�صرت �صحيفة »ديلي ميل« الربيطانية، 

درا���ص��ة ب�صاأن ف��ائ��دة ن��زالت ال���ربد، وم��ا اإذا 

ك��ان��ت مت��ن��ح اجل�����ص��م م��ن��اع��ة ���ص��د م��ر���ض 

كورونا  فريو�ض  ي�صببه  ال��ذي  كوفيد19- 

امل�صتجد.

ال�صادرة  اجل��دي��دة،  ال��درا���ص��ة  وخل�صت 

من جامعة �صنغافورة، اإىل اأن بع�ض نزالت 

الربد قد تقي من فريو�ض كورونا امل�صتجد، 

ومتنح مناعة للج�صم.

اأ�صيبوا  الذين  ف��اإن  الدرا�صة،  وبح�صب 

من  فريو�صات  �صببتها  ب��رد  ب��ن��زالت  �صابقا 

با�صم  تعرف  والتي  كورونا،  فريو�ض  عائلة 

لديهم  تتولد  قد  بيتاكورونا”،  “فريو�ض 
قد  اأو  كوفيد19-  م���ر����ض  م���ن  م��ن��اع��ة 

ي�صابوا به ب�صورة طفيفة.

ف���ريو����ص���ات  اأن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  واأ�����ص����اف����ت 

ن��زالت  م��ن  الكثري  يف  تت�صبب  بيتاكورونا 

ال���ت���ه���اب���ات اجل���ه���از  ال����ع����ادي����ة، ويف  ال������ربد 

�صغار  م��ن  املر�صى  ل��دى  احل���ادة  التنف�صي 

ال�صن وامل�صنني.

  واأو�صحت اأن هذه الفريو�صات لها نف�ض 

ال�صمات اجلينية لفريو�ض كورونا امل�صتجد، 

وف�����ريو������ض �����ص����ار�����ض، وف�����ريو������ض م��ري���ض 

)متالزمة التنف�ض يف ال�صرق االأو�صط(.

تولدت  التي  املناعة  اأن  الدرا�صة  وتوؤكد 

اإث���ر االإ���ص��اب��ة مبثل ه��ذه ن���زالت ال���ربد قد 

ت�����ص��ت��م��ر ع��ل��ى م����دى ال��ك��ث��ري م���ن االأع�����وام 

ن��ظ��را مل��ا ي��ع��رف ب�”ذاكرة” ن��وع م��ن ك��رات 

الدم البي�صاء التي ت�صكل جزءا من اجلهاز 

املناعي لالإن�صان.

ومتثل هذه الذاكرة خط الدفاع الثاين 

ن�صاطها  وت��ب��داأ  ف��ريو���ص��ي،  ه��ج��وم  اأي  �صد 

بعد نحو اأ�صبوع من العدوى.

األ��ف��ا  ب�417  ك���ورون���ا  ف���ريو����ض  واأودى 

ال��ع��امل  ح���ول  االأق����ل  ع��ل��ى  �صخ�صاً  و773 

منذ ظهوره يف ال�صني دي�صمرب، وفق تعداد 

اإىل  ا�صتناداً  ب��ر���ض،  فران�ض  وك��ال��ة  اأج��رت��ه 

بتوقيت   19,00 ال�صاعة  ر�صمية،  م�صادر 

غرينيت�ض اخلمي�ض.

.و�ُصجلت ر�صميا اأكرث من �صبعة ماليني 

بلداً   196 يف  اإ�صابة  و660  األفا  و436 

ال���وب���اء. وب��ني  ب���دء تف�صي  وم��ن��ط��ق��ة م��ن��ذ 

ع��ل��ن تعايف ثالثة ماليني 
ُ
اأ ه��ذه احل���االت، 

و308 اآالف و400 �صخ�ض على االأقل.

العدد  من  اإال ج��زءاً  االأرق���ام  تعك�ض  وال 

ال  ع���ّدة  دواًل  اإن  اإذ  ل��الإ���ص��اب��ات،  احلقيقي 

ملن  اإال  االإ���ص��اب��ة  لك�صف  ف��ح��و���ص��ا  جت���ري 

ي�صتدعي و�صعه دخول امل�صت�صفى.

والواليات املتحدة التي �صجلت اأول وفاة 

البلد  ه��ي  ف���رباي���ر،  م��ط��ل��ع  بكوفيد19- 

االأك����رث ت�����ص��رراً م��ن ح��ي��ث ع���دد ال��وف��ي��ات 

وفيات،  و209  األفا   113 مع  واالإ�صابات 

اإ����ص���اب���ة.  و9238  م��ل��ي��ون��ني  اأ����ص���ل  م���ن 

و504  األفا   533 عن  يقل  ال  ما  وتعافى 

اأ�صخا�ض.

االنباط-وكاالت

ق�����ررت ق��ري��ة اإي��ط��ال��ي��ة ���ص��غ��رية، ع��ر���ض 

واح��د فقط، يف  ي��ورو  للبيع، مقابل  منازلها 

خطوة الإنعا�ض ال�صياحة واالقت�صاد فيها.

ق���ررت  ميل”،  “ديلي  ل�صحيفة  ووف���ق���ا 

كالبريا  مقاطعة  يف  �صينكيفروندي،  قرية 

اجلنوبية، عر�ض منازل القرية غري املاأهولة 

اإح��ي��اء  ب�صعر رم���زي، يف خطة الإع����ادة  للبيع 

القرية.

وي�����ص��ت��ط��ي��ع امل�������ص���ري اق���ت���ن���اء م���ن���زل يف 

واحد  ي��ورو  مقابل  اجلميلة  �صينكيفروندي 

فقط، كما �صيتعني عليه دفع مبلغ 250 يورو 

التاأمني، حتى يتم االنتهاء  �صنويا لبولي�صة 

من اأعمال الرميم والتجديد.

املنزل  ترميم  امل�����ص��ري  على  و�صيتوجب 

اجلديد يف القرية، خالل 3 اأعوام فقط، واإال 

�صيتعر�ض لغرامة مالية تبلغ 20 األف يورو.

وقال حمافظ القرية مي�صيل كونيا ملوقع 

جدد  م��الك  على  “العثور  اإن”:  اإن  “�صي 
للمنازل املهجورة العديدة يف القرية هو جزء 

اأ�صا�صي من خطتنا اجلديدة الإع��ادة جتميل 

القرية واأحيائها املهجورة«.

ومت ات���خ���اذ ق����رار اإع������ادة ت��رم��ي��م امل��ن��اط��ق 

امل���ه���ج���ورة يف ال��ق��ري��ة ب��ع��د ت��ف�����ص��ي ف��ريو���ض 

كورونا، الذي دمر االقت�صاد يف قرى اإيطالية 

عديدة، من بينها قرية �صينكيفروندي.

ووفقا للمحافظ، فاأن القرية متتاز مبناخ 

ب��ح��ر امل��ت��و���ص��ط امل��ع��ت��دل، ك��م��ا اأن���ه���ا حماطة 

بالتالل اخلالبة، ومير بقربها نهرين.

 رجل يسمم عشرات المشردين لتصوير ردة فعلهم في كاليفورنيا

 قرية إيطالية تعرض منازلها للبيع مقابل يورو واحد

 أبل ويوتيوب تكشفان عن مبادرتين 
لدعم »العدالة العرقية«

االنباط-وكاالت

ت�صميم  تهمة  ر�صميا  والثالثني  الثامنة  يف  رج��ل  اإىل  وجهت 

ث��م��ان��ي��ة م�����ص��ردي��ن، ق���دم اإل��ي��ه��م ط��ع��ام��ا، ي��ح��وي م����ادة ت�صتخدم 

خ�صو�صا يف عبوات الرذاذ للدفاع الذاتي، لت�صوير ردة فعلهم.

بيت�ض يف جنوب  ال�صحايا جميعا يف مدينة هاتنيغتون  و�ُصمم 

التقيوؤ  اأع���را����ض خمتلفة مثل  اأجن��ل��و���ض، وق���د ع��ان��وا م��ن  ل��و���ض 

اأو�صحت  وال�صعوبات التنف�صية واأوج��اع كبرية يف البطن على ما 

اأجهزة املدعي العام يف منطقة اأوراجن، يف بيان.

وقال امل�صدر نف�صه اإن عدة م�صردين تعر�صوا للت�صميم ادخلوا 

امل�صت�صفى بعدما تناولوا ماأكوالت حتوي نوعا من الفلفل “بكميات 

ال�صرطة”,  قبل  م��ن  امل�صتخدم  الفلفل  رذاذ  م��ن  مبرتني  اأق���وى 

بح�صب ما ذكرت وكالة فران�ض بر�ض.

واُتهم امل�صتبه فيه وليام روبر كايبل باأنه تعمد ت�صميم هوؤالء 

لت�صوير معاناتهم. وكان اأقنع عدة �صحايا بتناول الطعام مقرحا 

عليهم البرية يف املقابل.

وقال املدعي العام تود �صبيتزر: “ا�صتهدف هوؤالء النا�ض الأنهم 

�صكل  اإط���ار  يف  وت�صميمهم  ا�صتغاللهم  مت  وق��د  �صعف.  و�صع  يف 

منحرف من اأ�صكال الرفيه”، داعيا اجلمهور اإىل اإبالغ ال�صلطات 

ب�صحايا وم�صتبه فيهم اآخرين حمتملني.

االنباط-وكاالت

ق�صايا  تدعمان  مبادرتني  على  االإن��ف��اق  زي��ادة  عزمهما  وي��وت��ي��وب،  اأب��ل  م��ن  ك��ل  اأعلنت 

العرقية. ال�صود والعدالة 

وقالت �صركة اأبل، اإنها �صتزيد االإنفاق مع �صركات التوريد اململوكة ل�صود يف اإطار مبادرة 

100 مليون دوالر. للم�صاواة والعدالة العرقية حجمها 

لتمويل  دوالر  مليون   100 اإنفاق  عن  فاأعلن  غوغل،  من  اململوك  يوتيوب  موقع  اأم��ا 

الفنانني ال�صود، ح�صبما ذكرت وكالة “رويرز«.

بنوك  ذل��ك  ك���ربى، مب��ا يف  ���ص��رك��ات  ت��داب��ري تتخذها  م��وج��ة  اإىل  ه��ذه اجل��ه��ود  وتن�صم 

االأخرية يف  تثري االحتجاجات  بينما  ال�صود  الدعم ملجتمع  اإظهار  بهدف  و�صركات جتزئة، 

اإىل التمييز الطويل االأمد �صد االأمريكيني من  اأخرى االنتباه  الواليات املتحدة واأماكن 

اأفريقي. اأ�صل 

اأ�صل  اأم��ريك��ي م��ن  اأع��ق��اب وف��اة ج��ورج فلويد وه��و رج��ل  وج��اءت ه��ذه االحتجاجات يف 

25 مايو اإثر تعامل �صرطة منييابولي�ض العنيف معه. اأفريقي، تويف يف 

ُن�صر  م�صور  مقطع  يف  ك��وك،  تيم  لل�صركة،  التنفيذي  الرئي�ض  قال  اأب��ل،  مبادرة  وح��ول 

اأيفون ي�صعى اإىل زيادة متثيل االأقليات بني ال�صركات التي تتعامل  اإن م�صنع  على توير، 

معه.

من  التطبيقات  مطوري  لتعزيز  برامج  �صت�صمل  االأخ��رى  التحركات  اأن  كوك  واأ�صاف 

ال�صود، ومبادرات جديدة لزيادة التنوع والدمج يف اأبل.

على  ت��دوي��ن��ة  يف  ليوتيوب  التنفيذية  الرئي�صة  وج�صيكي  ���ص��وزان  ق��ال��ت  جانبها،  م��ن 

االإنرنت، اإن اخلدمة �صتنفق 100 مليون دوالر على مدى عدة �صنوات من اأجل “اإعالء 

اأ�صوات املبدعني والفنانني ال�صود وق�ص�صهم«. وتطوير 

 بحيرة شهيرة في الهند تتحول إلى اللون الوردي.. ما السبب؟
االنباط-وكاالت

االأي���ام االأخ���رية ا�صطبغت بحرية  خ��الل 

50000 عام،  يف الهند، يزيد عمرها على 

ب�صكل مفاجئ وحتول لونها من االأزرق اإىل 

اللون الوردي، وال�صبب؟ �صوؤال يحري النا�ض 

يف اأنحاء البالد.

بحرية  ل���ون  تغيري  اأن  خ����رباء،  وي��ع��ت��ق��د 

“لونار”، يف والية ماهارا�صرا، اإىل الوردي 
ن��اج��م  ي��ك��ون  اأن  امل��ح��ت��م��ل  اأو االأح���م���ر، م��ن 

ب�صبب وج��ود  اأو  امل���اء،  امللوحة يف  زي���ادة  ع��ن 

حدث  كما  معاً،  االأم��ري��ن  اأو  فيها،  طحالب 

“البحرية  اأو  �صالت”،  “غريت  ب��ح��رية  يف 

املاحلة الكربى” يف والية يوتاه االأمريكية، 

وبحرية هيلري يف اأ�صراليا.

وق������ال ج���ي���ول���وج���ي م����ن ال���ه���ن���د، ي��دع��ى 

غاجانان خارات، يف فيديو ن�صر عرب توتري، 

اإن هذا التغيري يف اللون، قد ح�صل من قبل 

كما  ب��ارز،  ب�صكل  لي�ض  ولكن  لونار،  لبحرية 

حدث يف االأيام االأخ��رية، وفقاً ملوقع �صي اإن 

اإن.

“تبدو  واأ����ص���اف اجل��ي��ول��وج��ي ال��ه��ن��دي: 

امل��رة، الأن ملوحة  ب�صكل خا�ض هذه  حمراء 

املياه زادت هذا العام«.

كمية  “انخف�صت  خ����ارات:  اأو���ص��ح  ك��م��ا   

امل����ي����اه يف ال���ب���ح���رية واأ����ص���ب���ح���ت ���ص��ح��ل��ة، 

بع�ض  يف  وت�صببت  امل��ل��وح��ة  ارت��ف��ع��ت  ل��ذل��ك 

التغيريات«.

اأن الباحثني يدر�صون،  اإىل  واأ�صار خارات 

اأي�صاً، فيما اإذا كان وجود الطحالب احلمراء 

يف البحرية، قد ت�صبب يف تغري لونها.

ر���ص��ل��ت ع��ي��ن��ات م��ن ال��ب��ح��رية اإىل ع��دة 
ُ
واأ

خمتربات، لتحديد �صبب تغري اللون ب�صكل 

نهائي.

حوايل  تبعد  “لونار”  بحرية  اإىل  ي�صار 

وت�صكلت  مومباي،  �صرقي  كيلومر   500
اأن ا�صطدم نيزك باالأر�ض منذ حوايل  بعد 

عام. األف   50

 »سوني« تكشف عن اإلصدار 
الجديد من »بالي ستيشن«

 العثور على أسنان حيوان عاش 
قبل 74 مليون عام

االنباط-وكاالت

ك�صفت �صركة “�صوين”، عن اجليل اخلام�ض من من�صة االألعاب ال�صهرية “بالي �صتي�صن”, 

ا�صتعدادا لطرحها يف االأ�صواق مع حلول نهاية ال�صنة اجلارية.

وعر�صت “�صوين” من�صتها التي تاأتي باللونني االأبي�ض واالأ�صود، واملدعومة مبعالج ثماين 

 AMD ر�صوميات  ومعالج  غيغاهريتز،   3.5 ب��ردد   ،»AMD Zen 2« ن��وع  من  النوى 

10.28 تريافلوب. بقوة   RDNA 2
ووفق ما ذكر موقع AIT NEWS املتخ�ص�ض باالأخبار التقنية، فاإن املن�صة �صتدمج ذاكرة 

و�صول ع�صوائية �صعة 16 غيغابايت، باالإ�صافة اإىل قر�ض تخزين SSD �صعة 825 غيغابايت.

 »8K“ ومن القدرات التي تتمتع بها من�صة “بالي �صتي�صن” اجلديدة، عر�ض االألعاب بدقة

مبعدل 120 اإطارا يف الثانية.

املن�صة تقنية ال�صوت ثالثي االأبعاد، ف�صال عن و�صع اال�صتهالك املنخف�ض  كذلك �صتدعم 

للطاقة، والتوافق مع االإ�صدار الرابع من “بالي �صتي�صن«.

“بلو  اأقرا�ض ليزرية  امل�صتخدمني، االأول مع قارئ  اأم��ام  “�صوين” خيارين للجهاز  و�صتوفر 

راي”، بينما �صيكون االإ�صدار االآخر بدون القارئ، ويحمل ا�صم “ديجيتال اإيدي�صن«.

االنباط-وكاالت

قال معهد اأنتاركتيكا الت�صيلي، اإن باحثني من ت�صيلي واالأرجنتني عرثوا على اأ�صنان يف منطقة 

باتاغونيا النائية حليوان من الثدييات عا�ض قبل 74مليون �صنة، وهي اأقدم بقايا من هذا النوع 

ُتكت�صف حتى االآن يف البلد الواقع باأمريكا اجلنوبية.

باين  دي��ل  توري�ض  متنزه  من  قريبة  حفر  منطقة  يف  ال�صغرية  االأ�صنان  على  العلماء  وع��رث 

املحيط  ومياه  باجلليد  املغطاة  بقمماالأنديز  ت�صتهر  باتاغونيا  بعيدة يف  الوطني، وهي منطقة 

املتجمدة.

وُيعتقد اأن احليوان الثديي ال�صغري عا�ض يف جنوب باتاغونيا يف اأواخر الع�صر الطبا�صريي 

مع الدينا�صورات والتما�صيح وال�صالحف والطيور، وذلك ح�صبما جاء يف مقال يف ن�صرة متحف 

التاريخ الطبيعي يف ت�صيلي.

باأنه حجر زاوي��ة على  الثديي  الباحث يف جامعة ت�صيلي احليوان  األك�صندر فارغا�ض  وو�صف 

�صعيد التطور بني “الثدييات التي تبي�ض مثل خلد املاء... والثدييات اجلرابية«.


