
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

السعود يبرر القرار  بظروف كورونا ويطالب بالتراجع 

خصم مكافأة » اإلنجاز« يثير 
غضب موظفي األمانة 

الأنباط-عمر-الكعابنة 

و���ص��ف م��وظ��ف��ي اأم��ان��ة ع��م��ان ال��ق��رار 

الذي اتخذته اجلهات امل�صئولة يف الأمانة 

)اجن���از(  القطاع  م��ك��اف��اأة  على  باخل�صم 

بغري العادل واملجحف٠ وطالبوا يف ردود 

“الأنباط” عرب  ر�صدتها  غا�صبة   فعل 

اإدارة  ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي   م��ن�����ص��ات 

الأم��ان��ة ب��اإل��غ��اء ال��ق��رار وع���دم العبث يف 

الدفاع  ق��رار  ب��اأن  املوظف منوهني  جيب 

ال����ذي األ���غ���ى ال����ع����اوات ع��ل��ى امل��وظ��ف��ني 

بالقطاع العام وقرار اخل�صم من الأمانة 

كاهل  على  القت�صادي  العبء  من  زادوا 

املوظف  .

املحلية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ق����ال  ب�����دوره 

مل��ن��ط��ق��ة ال����ريم����وك خ�����ص��ر ال�������ص���ع���ود ل������ 

“الأنباط” اأنه  �صد القرار الذي اتخذته 
القطاع  مكافاأة  بخ�صم  م��وؤخ��را  الأم��ان��ة 

م��ن روات���ب موظفي الأم��ان��ة  اإجناز”   “
اإيجاد احللول بعيدا عن  واأن��ه ل بد من 

جيب املوظف ,بيد انه برر ذلك بالظرف 

الراهن الذي مير به الأردن والذي اأجرب 

 , ال��ق��رار  ات��خ��اذ ه��ذا  اإدارة الأم��ان��ة على 

ب��اأن��ه مل ي��دخ��ل ع��ل��ى �صندوق  م��و���ص��ح��ا 

الأمانة اأي اإيراد خال فرتة احلجر التي 

ك��ورون��ا  جائحة  ب�صبب  احلكومة  اأق��رت��ه 

 5٠ اأن الأمانة خ�صرت نحو  اإىل  , م�صريا 

بذات  اإيراداتها مقارنة  دينار من  مليون 

الفرتة من العام املا�صي .

والتي  الأم��ان��ة  ب��اأن ميزانية  واأ���ص��اف 

تعتمد  �صنويا  دي��ن��ار  مليون  ب����45٠  تقدر 

املواطنني  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  اإي��رادات��ه��ا 

ور�صوم  ال�صريبي  التح�صيل  خ��ال  من 

وغريها  وامل��خ��ال��ف��ات  وامل��ه��ن  الرتخي�س 

, وه���ذه الإي�����رادات توقفت مت��ام��ا خال 

فرتة احلجر ب�صبب جائحة كورونا التي 

اأوقفت عمل الأمانة  ب�صكل كامل٠ م�صريا 

الأمانة ت�صرف ما يقارب ال18٠  اأن  اإىل 

م��ل��ي��ون روات����ب مل��وظ��ف��ي الأم���ان���ة وال���ذي 

م��وظ��ف٠  األ�����ف   24 اإىل  ع���دده���م  ي�����ص��ل 

موؤكدا على اأن الأمانة املوؤ�ص�صة الوحيدة 

روات��ب  م��ن  ال��ت��ي  مل تخ�صم  اململكة  يف 

املوظفني خال فرتة احلجر. 
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اخلمي�س   4  ذو القعدة  1441 هـ  - املوافق    25  حزيران   2020 م - العدد  5375  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 الملك٠٠ إنهاء الصراع الفلسطيني _ االسرائيلي 
على اساس حل الدولتين

خالل اتصال هاتفي مع الرئيس االلماني

بروتوكول صحي ينظم سير امتحانات توجيهي 242٠2٠  إصابة بـ كورونا واحدة منها محلية 

السماح لبعض القطاعات 
بالعودة للعمل قريبا

النعيمي ٠٠ الماسح الضوئي لقراءة اإلجابات فقط

النباط-عمان

اإ�صابة   42 ت�صجيل  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

ام�س  اململكة  يف  امل�صتجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 

الربعاء, منها واحدة حملّية, لريتفع العدد 

الإج��م��ايل ل��اإ���ص��اب��ات منذ ب��دء ال��وب��اء اإىل 

والع�صرين  الأرب���ع  احل���الت  1701.وت���وزع���ت 

ال�صادر عن  الإعامي  املوجز  وفق  اجلديدة 

النحو  على  ال�صحة  ووزارة  ال����وزراء  رئا�صة 

قادمني  �صاحنات  ل�صائقي  ح��ال��ة   91 الآت���ي: 

اأردن����ّي����اً, و6  ال��ع��م��ري, منهم 31  ع��رب ح���دود 

وفق  معهم  التعامل  مّت  اأخ��رى  من جن�صّيات 

ال���ربوت���وك���ول امل���ّت���ب���ع, و4 ح����الت لأردن���ي���ني 

قادمني من اخلارج.
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النباط-عمان

ام�س  الثاين,  عبداهلل  امللك  جالة  تلقى 

الأربعاء ات�صاًل هاتفياً, من رئي�س جمهورية 

تاينماير,  ف��ران��ك-ف��ال��رت  اأمل��ان��ي��ا الحت��ادي��ة 

ج����رى خ���ال���ه ب��ح��ث ال���ع���اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

والتطورات الإقليمية.

 واأكد جالة امللك, خال الت�صال, عمق 

العاقات املتميزة التي تربط الأردن واأملانيا, 

واحلر�س على تعزيزها يف خمتلف املجالت, 

خمتلف  ح��ي��ال  وال��ت�����ص��اور  التن�صيق  واإدام����ة 

مثمناً  امل�����ص��رتك,  اله��ت��م��ام  ذات  ال��ق�����ص��اي��ا 

جالته الدعم الذي تقّدمه اأملانيا للمملكة.

اإىل �صرورة موا�صلة  امللك   واأ�صار جالة 

“كورونا”,  وب��اء  واح��ت��واء  ملواجهة  التعاون 

���ص��م��ن ال�����روؤي�����ة ال���ت���ي ُط����رح����ت يف م��ق��ال��ة 

تاميز”  “فاينان�صال  ب�صحيفة  م�����ص��رتك��ة 

ت�صارك  والتي  املا�صي,  اآذار  يف  الربيطانية 

جالته يف كتابتها وروؤ�صاء اأملانيا و�صنغافورة 

واأثيوبيا والإكوادور.

الأمل��اين,  والرئي�س  امللك  جالة  وت��ن��اول   

م�صتجدات الأو�صاع يف املنطقة وعلى راأ�صها 

الق�صية الفل�صطينية و�صرورة اإيجاد حلول 

���ص��ي��ا���ص��ي��ة ل����اأزم����ات يف ال�����ص��رق الأو����ص���ط, 

جمل�س  رئ��ا���ص��ة  �صتتوىل  اأمل��ان��ي��ا  اأن  بخا�صة 

الأمن الدويل وجمل�س الحتاد الأوروبي يف 

متوز املقبل.
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 الصفدي: جهود المجتمع الدولي واألمم 
المتحدة لتحقيق السالم تتعرض للخطر

الطراونة: نرفض أي حلول تهضم حقوق 
الشعب الفلسطيني الرزاز :القطاع الصناعي اثبت قدرته 

 على التأقلم والتعافي

خطة لجذب السياحة الخارجية ستعلن 
بداية األسبوع المقبل

النباط-عمان

�صهد رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز, ام�س 

الرب���ع���اء, ت��وق��ي��ع وزي���ر ال��ع��م��ل لأرب����ع اتفاقيات 

ع���ام���ا وع���ام���ل���ة من  وت�����ص��غ��ي��ل 537  ل���ت���دري���ب 

الأردنيني يف جمال �صناعة الألب�صة وال�صناعات 

اإربد  حمافظات  يف  الكرتون  و�صناعات  الغذائية 

واملفرق ومعان.

وق����ال رئ��ي�����س ال������وزراء ال��دك��ت��ور ع��م��ر ال����رزاز 

خ���ال ال��ت��وق��ي��ع ال��ت��ي ج���رت يف رئ��ا���ص��ة ال����وزراء 

البطاينة  ن�����ص��ال  ال��ع��م��ل  وزي���ر  بح�صور  ام�����س, 

ورئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات ال��دك��ت��ور قي�س 

وعدد  الردن  �صناعة  غرفة  ورئي�س  ال�صفا�صفة 

م��ن امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن وروؤ����ص���اء ال��ب��ل��دي��ات, اإن ه��ذه 

التفاقيات تاأتي جت�صيدا للروؤى امللكية ال�صامية 

لاعتماد على الذات والتحول اإىل دولة الإنتاج.

ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  اأن  ال������وزراء  رئ��ي�����س  واك����د 

الردين اثبت خال ال�صهر املا�صية قدرة كبرية 

ك��ورون��ا,  ال��ت��اأق��ل��م وال��ت��ع��ايف يف ظ��ل جائحة  على 

من  املحلي  ال�صوق  احتياجات  توفري  يف  وا�صهم 

على  وال��ق��درة  اجل���ودة  عالية  الوطنية  املنتجات 

على  ال��وزراء  رئي�س  واثنى  واملناف�صة.  الت�صدير 

خال  من  ال�صتثمارات  اجن��اح  يف  البلديات  دور 

توفري البنية التحتية الازمة.
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النباط-عمان

قال مدير عام هيئة تن�صيط ال�صياحة الدكتور 

اللم�صات  اإن��ه يجري و�صع  ال��رزاق عربيات  عبد 

ال�صياحة  جل��ذب  متكاملة  خطة  على  الأخ���رية 

اخل��ارج��ي��ة وع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���س ال�����ص��ي��اح��ة 

م�صريا  امللكية,  للتوجيهات  تنفيذا  العاجية, 

بداية  ه��ذه اخلطة  الإع���ان عن  �صيتم  اأن��ه  اإىل 

الأ�صبوع املقبل. 

ووزارة  وال��ه��ي��ئ��ة,  ال�صياحة  وزارة  اأن   , وب���ني 

ك���ورون���ا, و���ص��ع��وا  اأزم����ة  اإدارة  ال�����ص��ح��ة, وخ��ل��ي��ة 

اول���وي���ات اخل��ط��ة وج����رى حت��دي��د ال����دول التي 

معها  والن��ف��ت��اح  منها  ال�صياح  ا�صتقبال  ميكن 

�صمن  وذل��ك  امل��ط��ارات,  فتح  بعد  مبا�صر  ب�صكل 

ووزارة  الوبئة  جلنة  اىل  رفعها  �صيتم  تو�صيات 

ال�صحة وجمل�س الوزراء للموافقة عليها.

وفيما يخ�س التو�صيات, اأو�صح اأنه مت حتديد 

ل��ل��دول, منها  ال��وب��ائ��ي  ال��و���ص��ع  ق��وائ��م بح�صب 

القائمة اخل�صراء.
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النباط-الريا�ص

�صلَّط منتدى جمموعة الع�صرين الأخري �� 

حتالف القطاع اخلا�س لتمكني ودعم التمثيل 

 ”REWOPME“ للمراأة  القت�صادي 

ال�صوء على املراأة يف املنا�صب القيادية. 

الع�صرين  ملجموعة  اململكة  رئ��ا���ص��ة  تلتزم 

ال��ذي  ال��زخ��م  باملحافظة على  ��ا  ق��ويًّ ال��ت��زاًم��ا 

من  للمجموعة  ال�صابقة  الرئا�صات  حققته 

الن�صاء  اإح��راز تقدم ملمو�س يف متكني  اأج��ل 

والفتيات. ويهدف الجتماع الثاين لتحالف 

يف  ال����ص���ت���م���رار  اإىل   REWOPME
اأكرب  ع��دد  العمل ودع��م توظيف وتقدم  ه��ذا 

القطاع  يف  القيادية  املنا�صب  يف  الن�صاء  من 

اخلا�س.

كما يعمل التحالف على مراجعة البيانات 

القيادية  املنا�صب  يف  امل����راأة  ب�����ص��اأن  امل��ت��وف��رة 

ممار�صات  جانب  اإىل  اخل��ا���س  القطاع  ل��دى 

ال�����ص��ي��ا���ص��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���دع���م امل�������ص���اواة بني 

من  امل����راأة  لتمكني  اأف�����ص��ل  ب�صكٍل  اجلن�صني 

اإداري��ة وقيادية. ومن اجلدير  تقلد منا�صب 

بالذكر اأن جمع اأف�صل املمار�صات وال�صيا�صات 

امل�صتندة على  النقا�صات  ت�صجيع  اإىل  �صيوؤدي 

الأدلة ب�صاأن ال�صبل الأمثل لدعم تقدم املراأة 

يف املنا�صب القيادية.

ومن املقرر اأن يقدم التحالف بيان ختامي 

م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه ي��وف��ر ح��زم��ة م���ن ال��ت��و���ص��ي��ات 

امل��ق��رتح��ة م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ق��ب��ل موعد 

الريا�س  يف  الع�صرين  جمموعة  قمة  انعقاد 

يف نوفمرب.

تحالفEMPOWER يسلط الضوء على المرأة في المناصب القيادية

النباط - عمان 

ق���ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة و����ص���وؤون امل��غ��رتب��ني 

ال��دويل  املجتمع  جهود  اإن  ال�صفدي,  اأمي��ن 

ال��ع��ادل  ال�����ص��ام  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل��ت��ح��دة  والأمم 

بفعل  للخطر  تتعر�س  املنطقة  يف  وال�صامل 

قرار اإ�صرائيل �صم اأرا�ٍس فل�صطينية يف خرق 

وا�صح لل�صرعية الدولية وللقانون الدويل.

اململكة  ق��دم��ت��ه  ب��ي��ان  ال�����ص��ف��دي يف  واأك�����د 

ال�صهرية  جل�صته  يف  ال���دويل  الأم���ن  ملجل�س 

عقدها  ال��ت��ي  الفل�صطينية  ال��ق�����ص��ي��ة  ح���ول 

اأن  ال�����وزاري,  امل�صتوى  على  الرب���ع���اء,  ام�����س 

ويقو�س  الدولتني  ح��ل  �صيقتل  ال�صم  ق��رار 

يوؤمن  من  كل  على  واأن��ه  ال�صام,  فر�س  كل 

بالقانون الدويل .
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 عمان-الأنباط-فرح �صلباية

تي�صري  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  اأك��د 

مدر�صيا  �صيكون  الطلبة   دوام  ان  على  النعيمي 

املقرر  موعده  1202/0202؛ويف  الدرا�صي  للعام 

تدر�س  ال����وزارة  اأن  مبينا  امل��ق��ب��ل,  اي��ل��ول  مطلع 

ل���غ���اي���ات تنفيذ  ا���ص��ب��وع��ني  ت��ق��دمي��ه  ام��ك��ان��ي��ة 

الربنامج ال�صتدراكي للطلبة الذي مل يتمكنوا 

من ال�صتفادة من منظومة التعليم عن بعد يف 

الأ�صا�صية  املهارات  بع�س  وقيا�س  املناطق  بع�س 

التوقف  ج��رى  التي  الدرا�صية  امل���واد  يف  لديهم 

عندها عند تعليق دوام املدار�س.

ال��وزارة  لقاء �صحايف نظمته  جاء ذلك خال 

مع مندوبي ال�صحف اليومية, وبني النعيمي,اأن 

الوزارة و�صعت بروتوكول �صحيا  لتنظيم �صري 

امتحانات التوجيهي لعام 0202. وقال اأن الوزارة 

الطلبة؛  و�صامة  �صحة  الأوىل  بالدرجة  راعت 

اأت��اح��ت للطلبة الأردن���ي���ني وغ��ري  اأن��ه��ا  يف ح��ني 

الأردنيني.
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النباط - عمان 

رئي�س الحت��اد  ال��ن��واب  رئي�س جمل�س  دع��ا 

الربملاين العربي املهند�س عاطف الطراونة, 

روؤ�صاء املجال�س والربملانات العربية اإىل اتخاذ 

مواقف راف�صة ملخططات حكومة الحتال 

الإ�صرائيلي ب�صم اأرا�صي غور الأردن واأجزاء 

من ال�صفة الغربية واجلولن.

وج�����دد ب���ي���ان ����ص���ادر ع���ن امل��ج��ل�����س, ام�����س 

الأربعاء, مت�صك الأردن بثوابته جتاه الق�صية 

الأردن��ي��ني على  وق��وف  م��وؤك��داً  الفل�صطينية, 

امل��ل��ك عبد  ق��ي��ادة ج��ال��ة  جبهة احل��ق خلف 

حقوق  ته�صم  حلول  اأي  برف�س  الثاين  اهلل 

ال�صعب الفل�صطيني.
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دخالء مهنة الصحافة بين جمع 
االعجابات وخطر ترويج االشاعة

الأنباط  �����  اأمين ال�صواعري    �����   التفا�صيل �س »4«



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 وزير الزراعة يناقش تحديات 
القطاع التعاوني

 األردن يشارك في أعمال الدورة الـ104 
لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين

 اتالف كميات من المواد المخدرة 
تم ضبطها خالل هذا العام

االنباط- عمان

ناق�ش وزير الزراعة، �سالح اخلراب�سة، 

التعاونية  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 

االردن��������ي��������ة، ام�����������ش م������ع جل����ن����ة مم��ث��ل��ي 

اجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

واهمية  ال��ت��ع��اوين،  ال��ق��ط��اع  منها  ي��ع��اين 

احلالية،  القوانني  على  تعديالت  اإح��داث 

العمل  تطوير  اأم��ام  املعيقات  ازال��ة  بهدف 

التعاوين.

ت�����س��ع��ى  ان احل���ك���وم���ة  ال����وزي����ر  وق������ال 

االردن.  يف  ال���ت���ع���اوين  ال��ق��ط��اع  ل��ت��ط��وي��ر 

التعاونية  اجل��م��ع��ي��ات  ع��دد  اإن  اىل  ي�����س��ار 

بقيمة  جمعية   1514 يبلغ  املحافظات  يف 

م���وج���ودات ت��ب��ل��غ ن��ح��و 94 م��ل��ي��ون دي��ن��ار، 

84 مليون دينار. وباأ�سهم مكتتبة تقدر ب��� 

ح�����س��ر االج���ت���م���اع مم��ث��ل��و اجل��م��ع��ي��ات 

�سوبر،  عاهد  الهندي،  مو�سى  التعاونية 

ج�����ورج ال���ن���ر، ���س��اه��ر ال���ع���ب���ادي، غ�����س��ان 

حدادين، داود عمر داود.

االنباط-عمان

كونفرن�ش،  الفيديو  عر  االأردن  ي�سارك 

اأع��م��ال ال����دورة ال�����104 مل��وؤمت��ر امل�سرفني  يف 

على �سوؤون الفل�سطينيني يف الدول العربية 

امل�سيفة للالجئني.

ال��ي��وم  ال���ذي �سيعقد  وي��ب��ح��ث االج��ت��م��اع 

اخل��م��ي�����ش، م�����س��ت��ج��دات اأو����س���اع ال��الج��ئ��ني 

امل�سيفة،  العربية  ال��دول  يف  الفل�سطينيني 

التطورات  ظل  يف  خا�سة  القد�ش،  وق�سية 

املقد�سة  املدينة  له  تتعر�ش  وم��ا  اخلطرية 

لل�سيطرة  تهويدية  ا�ستيطانية  هجمة  من 

ع��ل��ي��ه��ا وع����ل����ى م���ق���د����س���ات���ه���ا االإ����س���الم���ي���ة 

وامل�سيحية.

فل�سطني  قطاع  عن  �سادر  بيان  واأو���س��ح 

واالأرا�سي العربية املحتلة باجلامعة العربية 

اي�سا  يناق�ش  امل��وؤمت��ر  ان  االرب���ع���اء،  ال��ي��وم 

وحتدياتها،  الفل�سطينية  الق�سية  تطورات 

وامل�سي قدماً يف تنفيذ خمططات االحتالل 

مناطق  ب�سم  اال���س��ت��ع��م��اري��ة  اال�ستيطانية 

االأردن.  وغ��ور  الغربية  ال�سفة  م��ن  وا�سعة 

كما يناق�ش املوؤمتر ال�سعي لتوفري التمويل 

الالزم لوكالة االأمم املتحدة لغوث وت�سغيل 

االأدن��ى  ال�سرق  يف  الفل�سطينيني  الالجئني 

وم�ساندتها  املالية،  واأو�ساعها  )االأون����روا( 

للقيام بدورها احليوي.

وي�����س��ارك يف امل��وؤمت��ر االف��رتا���س��ي، وف��ود 

العربية  واملنظمة  لالجئني  امل�سيفة  الدول 

للرتبية والعلوم ومنظمة التعاون االإ�سالمي 

ومنظمة العامل االإ�سالمي للرتبية والعلوم 

والثقافة، باالإ�سافة اإىل وكالة االأمم املتحدة 

االأدنى  ال�سرق  يف  الالجئني  وت�سغيل  لغوث 

“االونروا” .
�سيتم  امل���وؤمت���ر  ه���ذا  ت��و���س��ي��ات  اأن  ي��ذك��ر 

رفعها اإىل الدورة العادية رقم )154( ملجل�ش 

جامعة الدول العربية على امل�ستوى الوزاري 

دورة اأيلول 2020.

االنباط-عمان

يف  امل�����خ�����درات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  اأت���ل���ف���ت 

مديرية االأمن العام ام�ش كميات من املواد 

العام  هذا  خالل  �سبطها  مت  التي  املخدرة 

الدرجة  اأحكامها  اكت�سبت  ق�سية   2419 يف 

القطعية، وذلك �سمن اجلهود التي تبذلها 

املديرية يف الت�سدي الآفة املخدرات.

واأكد م�ساعد مدير االأمن العام لالإدارة 

العميد الركن الدكتور  اللوج�ستي  والدعم 

اإدارة  يف  العاملني  اأن  ���س��ت��ال،  اأب���و  معت�سم 

كبرية  ج��ه��ودا  يبذلون  امل��خ��درات  مكافحة 

متابعة و�سبط جتار  ال�ساعة يف  على مدار 

حيث  للعدالة،  وتقدميهم  املخدرات  �سموم 

ت�سكل اجلهود املبذولة جدارا منيعا يف منع 

و���س��ول ه���ذه االآف����ة اإىل امل��ج��ت��م��ع وح��م��اي��ة 

اأبنائه من �سرورها وخماطرها وما يرتتب 

ع��ل��ي��ه��ا م���ن اآث�����ار اج��ت��م��اع��ي��ة واق��ت�����س��ادي��ة 

ت�سافر  تتطلب   ، مدمرة  واأمنية  و�سحية 

اجل��م��ي��ع يف ���س��ب��ي��ل ال��ت�����س��دي ل��ه��ذه االآف���ة 

اخلطرة التي ال متيز بني �سحاياها.

وبني العميد اأبو �ستال اأن مديرية االأمن 

ال���ع���ام م�����س��ت��م��رة يف ت��ن��ف��ي��ذ ك��اف��ة اخل��ط��ط 

واال����س���رتات���ي���ج���ي���ات االأم���ن���ي���ة ال���الزم���ة يف 

جمال مكافحة املخدرات من خالل املحاور 

م�سريا   ، والعالجية  والوقائية  العملياتية 

بالتزامن  ج���اءت  االإت����الف  عملية  اأن  اإىل 

ملكافحة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  االح���ت���ف���االت  م���ع 

اليوم  ه��ذا  تخ�سي�ش  اأن  حيث   ، امل��خ��درات 

يوؤكد اأهمية حماربة هذه االآفة التي تعاين 

باعتبارها  العامل  و�سعوب  دول  منها جميع 

جرمية عابرة للقارات.

مكافحة  اإدارة  م��دي��ر  ب���ني  ج��ان��ب��ه  م���ن 

كميات  ان  الق�ساة  العقيد ح�سان  املخدرات 

ق�سايا  يف  ���س��ب��ط��ه��ا  مت  امل��ت��ل��ف��ة  امل���خ���درات 

خم��ت��ل��ف��ة ت��ن��وع��ت ب���ني االجت�����ار واحل���ي���ازة 

ك���غ���م م����ن م����ادة   268 ���س��م��ل��ت  وال���ت���ه���ري���ب 

7 ك��غ��م م���ن م����ادة ال��ه��ريوي��ن  احل�����س��ي�����ش و 

 310 و  ال��ك��وك��اي��ني  م����ادة  م���ن  ك��غ��م  500ر1 

كغم   36 و  املخدر  الكري�ستال  م��ادة  غم من 

وعلبة  كي�سا   895 و  امل��اري��ج��وان��ا  م���ادة  م��ن 

108 ك��غ��م م���ن م���ادة  م���ن م����ادة اجل���وك���ر و 

مادة  من  كغم   4400 و  ال�سناعي  احل�سي�ش 

الف حبة   500 و  ب��ودرة اجلوكر و11مليونا 

ال����ف ح��ب��ة م���ن احل��ب��وب   87 ك��ب��ت��اج��ون و 

املخدرة. 

ح�سرها  التي  االإت��الف  عملية  اأن  يذكر 

اأم���ن ال��دول��ة وم��دي��ر  م��دع��ي ع���ام حمكمة 

يف  متت  اجلرمية  واالأدل��ة  املخترات  اإدارة 

حرارتها  ت�سل  ال��ت��ي  امل�سانع  اح��د  اأف����ران 

درجات  تعمل  درجة مئوية بحيث  األف  اإىل 

احل���������رارة امل���رت���ف���ع���ة ج�����دا ع���ل���ى ���س��ه��ره��ا 

وتفتيتها وجتريد نواجتها من اخل�سائ�ش 

عايل  بفلرت  م��زود  امل�سنع  اأن  كما  املخدرة، 

اأي نواجت قد تلوث  احل�سا�سية مينع خروج 

اأو ت�����س��ر ب��ال��ع��ام��ل��ني يف  ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة 

املوجودين يف  العام  االأمن  اأو رجال  امل�سنع 

املكان.

االنباط-عمان

ام�ش  لالأطفال،  العبداهلل  رانيا  امللكة  م�ست�سفى  خ�س�ش 

حديثي  لالأطفال  اجل�سم  تريد  تقنية  عن  ور�سة  االأربعاء، 

ال�������والدة، ل��ع��دد م���ن اأط���ب���اء ومم��ر���س��ي اق�����س��ام اخل�����داج يف 

وامل�ست�سفيات  ال�سحة  وزارة  وم�ست�سفيات  الطبية  اخلدمات 

التعليمية اجلامعية.

العميد  امل�ست�سفى  مدير  ح�سرها  التي  ال��ور���س��ة  وت��اأت��ي 

جهاز  ا�ستخدام  اآل��ي��ة  لتو�سيح  اخلري�سا،  ح�سني  الطبيب 

من  بها  ال��ع��الج  تتطلب  ال��ت��ي  املر�سية  واحل����االت  ال��ت��ري��د 

ا�ستخدام  للتدريب على طريقة  اإجراء تطبيق عملي  خالل 

اجلهاز.

واأو����س���ح���ت رئ��ي�����ش اخ��ت�����س��ا���ش اخل�����داج م�����س��ت�����س��ار اأول 

العواي�سة،  ف��ات��ن  الطبيب  العقيد  ال���والدة  وحديثي  خ��داج 

ال��والدي  االأوك�سجني  نق�ش  ح��االت  التقنية يف عالج  اأهمية 

املزمنة،  وامل�ساعفات  ال��وف��ي��ات  ن�سبة  تقليل  يف  وفعاليتها 

عامليا  م��وج��ود  ال���والدي  االأوك�سجني  نق�ش  اأن  اإىل  م�سريًة 

اأو  ال��والدة  واأمرا�ش  االأم  اأمرا�ش  منها  اأ�سباب،  عدة  نتيجة 

اأمرا�ش اجلنني نف�سه.

اأن  الطوالبة  ع��الء  الطبيب  املقدم  خ��داج  م�ست�سار  وب��ني 

لتريد  جهازا  م�ست�سفياتها  يف  ت�ستخدم  الطبية  اخلدمات 

اجل�سم الأطفال حديثي الوالدة يف عالج كثري من احلاالت، 

حياتهم  ممار�سة  من  االأطفال  متكن  جيدة  نتائج  واأظهرت 

الطبيعية.

وحتدث الطوالبة عن حاالت نق�ش االأوك�سجني الوالدي 

تريد  بتقنية  ت��ع��ال��ج  مل  اإذا  م�ساعفاتها  خ��ط��ورة  وم���دى 

اجل�سم العاملية.

 الخدمات الطبية تنظم ورشة عن تقنية التبريد لحديثي الوالدة

االنباط-عمان

الثاين،  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  تلقى 

ام�����ش االأرب����ع����اء ات�����س��ااًل ه��ات��ف��ي��اً، من 

رئ��ي�����ش ج��م��ه��وري��ة اأمل���ان���ي���ا االحت���ادي���ة 

خالله  جرى  تاينماير،  فرانك-فالرت 

وال��ت��ط��ورات  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ب��ح��ث 

االإقليمية.

 واأكد جاللة امللك، خالل االت�سال، 

ع��م��ق ال��ع��الق��ات امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ت��رب��ط 

االأردن واأملانيا، واحلر�ش على تعزيزها 

التن�سيق  واإدام���ة  امل��ج��االت،  خمتلف  يف 

ذات  الق�سايا  خمتلف  حيال  والت�ساور 

االه���ت���م���ام امل�������س���رتك، م��ث��م��ن��اً ج��الل��ت��ه 

اأملانيا للمملكة. الدعم الذي تقّدمه 

امل��ل��ك اإىل ���س��رورة   واأ����س���ار ج��الل��ة 

م��وا���س��ل��ة ال��ت��ع��اون مل��واج��ه��ة واح���ت���واء 

التي  ال���روؤي���ة  �سمن  “كورونا”،  وب���اء 

ب�سحيفة  م�سرتكة  مقالة  يف  ُط��رح��ت 

يف  الريطانية  تاميز”  “فاينان�سال 
جاللته  ت�����س��ارك  وال��ت��ي  امل��ا���س��ي،  اآذار 

و�سنغافورة  اأملانيا  وروؤ���س��اء  كتابتها  يف 

واأثيوبيا واالإكوادور.

 وت����ن����اول ج���الل���ة امل���ل���ك وال��رئ��ي�����ش 

االأملاين، م�ستجدات االأو�ساع يف املنطقة 

الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى 

و�������س������رورة اإي�����ج�����اد ح����ل����ول ���س��ي��ا���س��ي��ة 

بخا�سة  االأو���س��ط،  ال�سرق  يف  ل��الأزم��ات 

اأملانيا �ستتوىل رئا�سة جمل�ش االأمن  اأن 

ال��دويل وجمل�ش االحت��اد االأوروب���ي يف 

متوز املقبل.

 و���س��دد ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ل��ى ���س��رورة 

االإ�سرائيلي  الفل�سطيني  ال�سراع  اإنهاء 

ع���ل���ى اأ����س���ا����ش ح����ل ال����دول����ت����ني، ال����ذي 

الفل�سطينية  ال���دول���ة  اإق���ام���ة  ي�����س��م��ن 

امل�ستقلة، ذات ال�سيادة والقابلة للحياة، 

عام  ح��زي��ران  ال��راب��ع من  على خطوط 

ال�سرقية. القد�ش  1967 وعا�سمتها 

االنباط-عمان

املغرتبني  و���س��وؤون  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال 

الدويل  املجتمع  جهود  اإن  ال�سفدي،  اأمي��ن 

ال��ع��ادل  ال�����س��الم  لتحقيق  امل��ت��ح��دة  واالأمم 

وال�سامل يف املنطقة تتعر�ش للخطر بفعل 

يف  فل�سطينية  اأرا�����شٍ  �سم  اإ���س��رائ��ي��ل  ق���رار 

وللقانون  ال��دول��ي��ة  لل�سرعية  وا���س��ح  خ��رق 

الدويل.

اململكة  قدمته  ب��ي��ان  يف  ال�سفدي  واأك���د 

ال�سهرية  جل�سته  يف  ال��دويل  االأم��ن  ملجل�ش 

عقدها  ال��ت��ي  الفل�سطينية  الق�سية  ح��ول 

اأن  ال���وزاري،  امل�ستوى  على  االرب��ع��اء،  ام�ش 

ويقو�ش  الدولتني  حل  �سيقتل  ال�سم  قرار 

كل فر�ش ال�سالم، واأنه على كل من يوؤمن 

ب��ال��ق��ان��ون ال���دويل وك��ل م��ن ي��ري��د ال�سالم 

على  ي��ع��م��ل  واأن  ل��ل�����س��م  رف�����س��ه  ي��ع��ل��ن  اأن 

االأع�ساء  ال���دول  ال�سفدي  وط��ال��ب  منعه. 

يف جمل�ش االأمن واملجتمع الدويل، �سرورة 

اإطالق حترك فاعل وعاجل ملنع تنفيذ قرار 

اآف��اق  اإح��ي��اء  واإع���ادة  لل�سالم،  حمايًة  ال�سم 

حتقيق ال�سالم العادل الذي تقبله ال�سعوب 

خياراً  العربية  ال��دول  كل  اعتمدته  وال��ذي 

مبا�سرة  وا�ستئناف مفاو�سات  ا�سرتاتيجياً، 

الدولتني  حل  اأ�سا�ش  على  ال�سالم  لتحقيق 

ا�ستناداً اإىل قرارات ال�سرعية الدولية.

ال�����س��راع  ب��داي��ة  “منذ  ال�����س��ف��دي  وق����ال 

جمل�ش  ع��م��ل  االإ���س��رائ��ي��ل��ي   - الفل�سطيني 

االأمن على ا�سدار عديد قرارات اأكدت على 

القابلة  غ��ري  الفل�سطيني  ال�سعب  ح��ق��وق 

للت�سرف واليوم تتعر�ش كافة هذه اجلهود 

امل�سرتكة لتحقيق �سالم عادل و�سامل على 

اأ�سا�ش حل الدولتني للخطر”.

االأرا��������س�������ي  �����س����م  م����ن����ع  “اإن  و�������س������دد 

مفاو�سات  وا�ستئناف  املحتلة  الفل�سطينية 

واالإ�سرائيليني  الفل�سطينيني  بني  مبا�سرة 

على  ال�سالم  لتحقيق  ملحة  اأول��وي��ة  ي�سكل 

اأ�سا�ش حل الدولتني”.

واأ�����س����اف ال�����س��ف��دي ان حت��ق��ي��ق ���س��الم 

احلقوق  جميع  يلبي  ودائ���م  و���س��ام��ل  ع���ادل 

خيار  ه��و  الفل�سطيني  لل�سعب  امل�����س��روع��ة 

وان  وعربي  وفل�سطيني  اأردين  ا�سرتاتيجي 

لل�سالم،  ت��ه��دي��داً  ي�سكل  اآخ���ر  �سيناريو  اأي 

والأم���ن وا���س��ت��ق��رار املنطقة وال��ع��امل. واأك��د 

املتم�سك  الثابت  اململكة  م��وق��ف  ال�سفدي 

احل��ري��ة  يف  الفل�سطينيني  ح��ق��وق  بتلبية 

واإقامة الدولة امل�ستقلة وعا�سمتها القد�ش 

م��ن ح��زي��ران  ال��راب��ع  املحتلة على خ��ط��وط 

1967، على اأ�سا�ش حل الدولتني ا�ستناداً اإىل 

لتحقيق  وح��ي��داً  �سبياًل  الدولية  ال�سرعية 

ال�سالم العادل وال�سامل.

و����س���ارك يف اجل��ل�����س��ة ال��ت��ي ع��ق��دت عر 

لالأمم  العام  االأمني  املرئي  االت�سال  تقنية 

العام  واالأمني  غوتريي�ش  اأنطونيو  املتحدة 

الغيط  اب��و  اأح��م��د  العربية  ال���دول  جلامعة 

ووزراء خارجية عدد من الدول االأع�ساء.

االنباط-عمان

متانة  الطوي�سي  ب��ا���س��م  ال��دك��ت��ور  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  اأك���د 

اململكتني  ب��ني  الطيبة  والثقافية  التاريخية  ال��ع��الق��ات 

ال�سعودية قيادة و�سعبا. الها�سمية والعربية  االأردنية 

لدى  ال�����س��ع��ودي  ال�سفري  لقائه  خ��الل  ال��وزي��ر  واأث��ن��ى 

ال�سعودية  جهود  على  ال�سديري  بندر  بن  نايف  اململكة 

ال�سقيقة يف املجال الثقايف، الفتا اإىل ان ظروف اجلائحة 

ال��ث��ق��اف��ي��ة، واأن ق��ي��م امل��ج��ت��م��ع  ال��ن�����س��اط��ات  اأث�����رت ع��ل��ى 

وم����وروث����ه ال��ع��رب��ي واالإ����س���الم���ي وم��ن��ظ��وم��ة ال��ت�����س��ام��ح 

اأثر الوباء. والتكامل �ساهمت بتقليل 

ال��ت��ي جتمع  ال��ع��الق��ات  اإىل ع��م��ق  ال�����س��دي��ري  واأ����س���ار 

البلدين ال�سقيقني، واأن العالقات الثقافية ال تقل اأهمية 

عن نظريتها ال�سيا�سية، مبينا اأن م�ساركة االأردن يف قمة 

الثاين  ت�سرين  يف  ال�سعودية  �ستعقدها  التي  الع�سرين 

به من تقدير واحرتام  االأردن  املقبل تنطلق مما يحظى 

وح�سور على امل�ستويني العربي والدويل.

بح�سور  ال��ل��ق��اء،  خ��الل  الطوي�سي  ال��دك��ت��ور  واق���رتح 

اأمني عام الوزارة هزاع الراري، ومدير مهرجان جر�ش 

اأمي���ن ���س��م��اوي، وم��دي��رة ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة روال ع��واد، 

اتفاقية تواأمة بني البلدين يف جمال ح�سارة االأنباط.

ام��ت��دادا  �ست�سكل  االت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  اإن  ال���وزي���ر:  وق���ال 

ح�ساريا و�سياحيا ل�سمال ال�سعودية وجنوب االأردن.

واأ����س���اد ال�����س��ف��ري ال�����س��دي��ري ب��ح��ي��وي��ة امل�����س��ه��د ال��ث��ق��ايف 

وتطوير  االأردن��ي��ة  اخل��رات  ل��الإف��ادة من  داعيا  االأردين، 

التنمية  لتعزيز  معا  ن�سعى  وق���ال  الثقافية.  ال��ع��الق��ات 

من  ال�سقيقتان  القيادتان  فينا  زرعتها  التي  امل�ستدامة 

خالل التعاون يف املحافل الثقافية.

وامل�ساركات  وال��ت��ب��ادل  التعاون  اآف���اق  الطرفان  وبحث 

اأجندة  وبناء  واملهرجانات،  والفنون  الثقافة  جم��االت  يف 

ث��ق��اف��ي��ة ت��ت��ن��اول ح�����س��ارة ال���ع���رب االأن����ب����اط امل��م��ت��دة يف 

البلدين.

الملك00 إنهاء الصراع الفلسطيني _ االسرائيلي على اساس حل الدولتين
خالل اتصال هاتفي مع الرئيس االلماني

 الصفدي: جهود المجتمع الدولي واألمم المتحدة لتحقيق السالم تتعرض للخطر

 وزير الثقافة يلتقي السفير السعودي
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�أح�ست  ولكنها  عنه..  معدودة  �متاٍر  بعد  على  فقط  عنها..  بعيًد�  لي�س  ولكن  رح��ل.. 

بفر�ٍغ قاتٍل مكانه.. �أح�ست بوطاأة ثقيلة على قلبها.. مل تدرك معناها وال مغز�ها.. 

متالكت نف�سها بالرغم من عيونها �ملرهقة �لنائمه.. وبقيت و�قفة بالرغم من �الآهات 

ا للنور  �لتي ت�سدر عن قدميها.. و�أ�سرت على �ملتابعة يف �مل�سري.. فال بد �ن ترى ب�سي�سً

بعد طول �لطريق �لليلي .. 

جرت �لدموع من عينيها دومنا ��ستئذ�ن.. وعلى خديها.. و�ر�دت �ملزيد..

ولكن عينيها مرهقتان.. و�سارت �نفا�سها حاّرة و�آهاتها ثقيلة ع�سية على �خلروج.. 

فا�ستقرت يف مكانها.. فال ماأوى لها بعد �ن هرمت.. 

غاليتي..

ربنا تختبئني بني ��سطر هذه �لكلمات.. ولكّني �ر�ِك يف عيون �لكثريين حويل..

جتولني وتفطعني �آالف �الميال لتحا�سري �جلميع باآالمك..

يرحل �لكثري.. �ىل عو�مل ال نر�ها.. ونوّدعهم.. منهم بدموٍع جارحة ل�سمتنا.. ومنهم 

تلهث..  و�أحياًنا  وت�سري..  جتري  �ل�ساعة  عقارب  ولكن  تقتلنا..  باآهات  م�سكونة  باأفر�ح 

ولكنها ال تتوقف �و تنتهي.. 

عقارب �ل�ساعة..  تزيدنا ثو�ٍن .. يف ميز�ن �القد�ر.. وتزيدنا دقائق يف �سو�رع �لروح.. 

مّنا من ير�سخ يف مكانها.. وال يتنازل عن كينونته فيه.. في�سد�أ عمره .. ثم ما يلبث 

�ن يجد روحه رماًد�..

مّنا من ي�سّر على ك�سر حو�جز �لريح.. ورفِعها ج��د�ًر�.. ل�سعود �الماين وما حتمله 

من �أحز�ن درجاً ب�سهل �لو�سول به للنجاح..

غاليتي ..

كلنا يتمنى وكلنا يحلم وكلنا يرغب باملزيد دوًما..

وملن قّلما ترين من ي�سري.. بخطو�ٍت ثابتة يف طريق طموحه..

غاليتي..

�لف�سل �سلم لل�سقوط يف �لهاويه.. و�النك�سار يف �زمنة خطو�تها متباعدة..

كوين �لفرح بعينه.. و�المل بروحه..

كوين �لنجاح بذ�ته.. و�المني بهويتها..

كوين �لر�سالة نحو �لعال.. فتدّفق �حلياه لن ينتهي عند �سقوطك بل �سريميك بكل 

دُّ لك .. ف�سل وياأ�س يف �لكون.. �ن �نتظرت طوياًل ليد متمُ

غاليتي..

ذه���ب �الم��ت��ح��ان ال ب���اأ����س.. ل��دي��ك ف��ر���س ك��ث��ريه.. ق��ف��ي م��ن ج��دي��د و�ث��ق��ه م��ن �ن��ك 

ت�ستطيعني قطف جنوم �لطموح و��ستمري..

ال باأ�س من �سقوط �سغري �ن �تبعناه بنهو�س عظيم ..

د. غيداء القالب 

ُكوني َكوني  الرزاز :القطاع الصناعي اثبت قدرته على التأقلم والتعافي

السماح لبعض القطاعات بالعودة للعمل قريبا

النعيمي: الماسح الضوئي ال يصحح وخصص لقراءة اإلجابات فقط

24  إصابة بـ كورونا واحدة منها محلية 

بروتوكول صحي ينظم سير امتحانات توجيهي 2٠2٠

 خالل توقيع اتفاقيات إلنشاء مصانع 

االنباط-عمان

�ل��رز�ز،  �لدكتور عمر  �ل���وزر�ء  �سهد رئي�س 

�م�����س �الرب����ع����اء، ت��وق��ي��ع وزي����ر �ل��ع��م��ل الأرب���ع 

�تفاقيات لتدريب وت�سغيل 735 عامال وعاملة 

م���ن �الأردن����ي����ني يف جم����ال ���س��ن��اع��ة �الأل��ب�����س��ة 

يف  �لكرتون  و�سناعات  �لغذ�ئية  و�ل�سناعات 

حمافظات �إربد و�ملفرق ومعان.

�ل��رز�ز  �لدكتور عمر  �ل���وزر�ء  وق��ال رئي�س 

�ل��وزر�ء  رئا�سة  �لتي ج��رت يف  �لتوقيع  خ��الل 

�لبطاينة  ن�سال  �لعمل  وزي��ر  بح�سور  �م�س، 

قي�س  �ل��دك��ت��ور  �مل��ه��ار�ت  تنمية  هيئة  ورئي�س 

�ل�����س��ف��ا���س��ف��ة ورئ��ي�����س غ��رف��ة ���س��ن��اع��ة �الردن 

�إن  �لبلديات،  وروؤ���س��اء  �مل�ستثمرين  من  وع��دد 

�مللكية  للروؤى  جت�سيد�  تاأتي  �التفاقيات  هذه 

�إىل  و�لتحول  �ل��ذ�ت  على  لالعتماد  �ل�سامية 

دولة �الإنتاج.

�ل�سناعي  �لقطاع  �أن  �ل���وزر�ء  رئي�س  و�ك��د 

ق��درة  �ملا�سية  �ال���س��ه��ر  خ���الل  �ث��ب��ت  �الردين 

جائحة  ظ��ل  يف  و�لتعايف  �لتاأقلم  على  كبرية 

�ل�سوق  �حتياجات  توفري  يف  و��سهم  ك��ورون��ا، 

�جل��ودة  عالية  �لوطنية  �ملنتجات  م��ن  �ملحلي 

و�لقدرة على �لت�سدير و�ملناف�سة.

و�ثنى رئي�س �ل��وزر�ء على دور �لبلديات يف 

�لبنية  توفري  خ��الل  �ال�ستثمار�ت من  �جن��اح 

�لبلديات  بتحول  منوها  �ل��الزم��ة،  �لتحتية 

من م�سوؤولياتها �لتقليدية يف تقدمي �خلدمة 

م�سيد�  حقيقي،  تنموي  دور  �إىل  للمو�طنني 

ملا  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاعني  ب��ني  بال�سر�كة 

وتوفري  و�لبطالة  �لفقر  ن�سب  خف�س  �ساأنه 

فر�س عمل متنوعة لل�سباب �الأردين.

�ال���س��ت��ث��م��ار�ت تكمن  ه��ذه  �همية  �أن  و�ك���د 

ن�����س��ب��ة ع��ال��ي��ة  ب��اإن�����س��ائ��ه��ا يف حم��اف��ظ��ات ذ�ت 

�سكره  ع��ن  معربا  �لعمل،  ع��ن  �ملتعطلني  م��ن 

بالبيئة  ثقتهم  على  للم�ستثمرين  وتقديره 

�ال�ستثمارية باململكة، مبديا ��ستعد�د �حلكومة 

لتذليل �ي عقبات تو�جه هذه �ال�ستثمار�ت.

�أن ه��ذه  �إىل  �ل��ع��م��ل  �أ����س���ار وزي����ر  ب������دوره، 

فر�س  توفري  �إىل  تهدف  �ملوقعة  �التفاقيات 

ع��ام��ال وع��ام��ل��ة من   735 ل���  ت��دري��ب وت�سغيل 

�الأردنيني يف جمال �سناعات �لكرتون و�سناعة 

�ل�سهر  مطلع  �لغذ�ئية  و�ل�سناعات  �الألب�سة 

�ملقبل، الفتا �إىل �أن هذه �لفر�س قابلة للزيادة 

يف �الأ�سهر �ملقبلة.

و�أو����س���ح �ل��ب��ط��اي��ن��ة �أن �ل�����وز�رة ومب��وج��ب 

�لعاملني  رو�ت��ب  �ستدعم  �ملوقعة  �التفاقيات 

ل��الأج��ور،  �الأدن����ى  �حل��د  م��ن  باملئة   50 بن�سبة 

مو��سالت  ك��ب��دل  دي��ن��ار�   25 مبلغ  ومتنحهم 

�إىل دعمهم مببلغ  �إ�سافة  �الأول،  �لعام  خالل 

�لعامة  �ملوؤ�س�سة  يف  ��سرت�ك  كبدل  دينار�   25

لل�سمان �الجتماعي خالل ذ�ت �لعام.

و�أ�����س����اف: ه����ذه �الت��ف��اق��ي��ات وم����ن خ��الل 

هيئة تنمية وتطوير �ملهار�ت �ملهنية و�لتقنية، 

�ستقدم �لدعم �ملبا�سر للم�ستثمر و�لعاملني يف 

�لوحد�ت �الإنتاجية “�جلهة �مل�سغلة” ل�سمان 

بيئة عمل الئقة وم�ستمرة لدى �لعاملني، من 

خالل منح �مل�ستثمر “�مل�سغل” مبنى للم�سنع 

�لعدد  ت�سغيل  �سريطة  �سنو�ت،   3 مل��دة  جماناً 

نهاية  بعد  �سنو�ت   5 مل��دة  باالتفاقيات  �مل��ل��زم 

�أن  فرتة �لدعم �ملحدد مبدة عام و�ح��د، على 

�سنو�ت  م��دة خم�س  ذل��ك  بعد  �مل�ستثمر  يكمل 

كحد �أدنى.

و�أك����د �ل��وزي��ر �أن ه���ذه �الت��ف��اق��ي��ات ج��اءت 

الأردنيني يف  وتدريب  ت�سغيل  لتاأ�سي�س مر�كز 

عدة جماالت ببع�س حمافظات �ململكة، بقيمة 

متويل تزيد عن مليون و800 �لف دينار.

وح�������ول ت���ف���ا����س���ي���ل ف����ر�����س �ل���ع���م���ل �ل��ت��ي 

�أن  �لبطاينة  �أو���س��ح  �تفاقية،  ك��ل  �ستقدمها 

�التفاقية �الأوىل توفر فر�سا يف جمال �سناعة 

�الألب�سة مب�سنع �سركة �سمد ل�سناعة �الألب�سة 

يف ل��و�ء �مل��ز�ر �ل�سمايل مبحافظة �إرب��د، فيما 

توفر �التفاقية �لثانية فر�س عمل يف جمال 

�ن��اه��امي  ���س��رك��ة  م�سنع  يف  �الأل��ب�����س��ة  �سناعة 

ل�سناعة �الألب�سة �لو�قع �سمن منطقة بلدية 

توفر  ح��ني  يف  �مل��ف��رق،  حمافظة  يف  �لبا�سلية 

�ل�سناعة  جم��ال  يف  فر�سا  �لثالثة  �التفاقية 

لل�سناعات  ب�سرى  �سركة  مب�سنع  �لغذ�ئية 

�لغذ�ئية يف منطقة �لو�سطية مبحافظة �إربد، 

�لر�بعة فر�س عمل يف  �التفاقية  تقدم  بينما 

جمال �سناعة �كو�ب �لكرتون يف م�سنع �سركة 

�لكرتون  كا�سات  ل�سناعة  �لبالتيني  �لكا�س 

معان.  مبحافظة  �لتنموية  معان  منطقة  يف 

�سياق  يف  ي��اأت��ي  ذل���ك  �أن  �إىل  �ل���وزي���ر  و�أ����س���ار 

�إىل  �أدت  �لتي  كورونا  �أزم��ة  تد�عيات  مقاومة 

فقد�ن فر�س عمل يف �لعامل �أجمع، و�أن على 

�حل��ك��وم��ة �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى جم����االت مم��ك��ن �ن 

مثل  �لعمل؛  ع��ن  �ملتعطل  �ل�سباب  ت�ستوعب 

�الردنية  �لكفاء�ت  وت�سويق  �حلديثة  �لزر�عة 

ي��ك��ون  �أن  ي��ج��ب  �الردن  �أن  م�����س��ي��ف��ا  دول���ي���ا، 

�بنائه �لذين �سيعودون بعد  جاهز� ال�ستقبال 

وخ�سو�سا  �مل�سيفة  �ل��دول  يف  عملهم  فقد�ن 

�لعمل  وزي���ر  �التفاقيات  ووق���ع  �خلليج.  دول 

�ملهنية  �مل���ه���ار�ت  تنمية  هيئة  جمل�س  رئي�س 

و�لتقنية ن�سال �لبطاينة، ورئي�س هيئة تنمية 

�لدكتور  و�لتقنية  �ملهنية  �مل��ه��ار�ت  وت��ط��وي��ر 

�لبا�سلية  ب��ل��دي��ة  ورئ��ي�����س  �ل�سفا�سفة  ق��ي�����س 

ريحان �لق�ساة، ورئي�س بلدية �ملز�ر �ل�سمايل 

�لو�سطية  ب��ل��دي��ة  �ل�����س��رم��ان ورئ��ي�����س  م��ط��ي��ع 

رف��ي��ق ع������و�ودة، وع���ن �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن �ل��دك��ت��ور 

ل�سناعة  �ن��اه��امي  �سركة  ع��ن  �ل�����س��رع  �أ���س��ام��ة 

�الألب�سة، وها�سم جربين و�سريكه ليث جربين 

وعبد  �الل��ب�����س��ة،  ل�سناعة  �سمد  م�سنع  ع��ن 

�حلكيم رفاعي عن م�سنع ب�سرى لل�سناعات 

�لكاأ�س  �سركة  ع��ن  �سبحا  وع���الء  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، 

�لبالتيني ل�سناعة كا�سات �لكرتون.

و�كد رئي�س غرفة �سناعة �الردن �ملهند�س 

بانه  دوم���ا  يثبت  �الردن  �أن  �جل��غ��ب��ري  فتحي 

يخرج من �الزم��ة �ق��وى مما كان عليه، الفتا 

و��ستحدثت  طورت  �الردنية  �ل�سناعة  �ن  �إىل 

نحو 112 خطا �نتاجيا خالل �زمة كورونا.

ل��ت��ط��وي��ر  ت��ت��ع��اظ��م  �ل��ف��ر���س��ة  “�ليوم  وق�����ال 

�ل�سناعة �ملحلية و�ملنتج �لوطني �لذي حظي بثقة 

�سيكون  �الردن  ب��اأن  ثقته  ع��ن  معربا  �ملو�طن”، 

حمجا للكثري من �مل�ستثمرين من �خلارج.

و�����س���ار رئ��ي�����س غ��رف��ة ���س��ن��اع��ة �رب����د ه��اين 

�مل��ل��ك  ج���الل���ة  �ه���ت���م���ام  �أن  �إىل  �ب���وح�������س���ان 

و�حلكومة بالقطاع �ل�سناعي مكن �خلري من 

�لتطور و�لنمو، الفتا �إىل �ن �مل�ساريع و�لفروع 

�النتاجية لها دور كبري يف توفري فر�س عمل 

لل�سباب و�ل�سابات يف �ملحافظات.

وق����ال ج��ربي��ل ق��رق��ع �مل�����س��ت��ث��م��ر يف ق��ط��اع 

�اللب�سة �إنه مت �ليوم توقيع �تفاقية ل�سناعة 

نحو  �سيوفر  �ل�سمايل  �مل��ز�ر  ل��و�ء  يف  �اللب�سة 

400 فر�سة عمل الردنيني.

يف  �مل�ستثمر  �ل�سرع  ��سامة  �لدكتور  و��سار 

�الوىل  �لتجربة  ه��ذه  �ن  �إىل  �اللب�سة  قطاع 

 200 ��ستيعابية  بطاقة  �الردن  يف  لال�ستثمار 

�الإنتاج  وح��دة  بتعاون  م�سيد�  وعاملة،  عامل 

�ن  و�همية  �مل�ستثمرين،  م��ع  �لعمل  وز�رة  يف 

يتم تعميم هذه �لتجربة على جميع �لوز�ر�ت 

و�جلهات �لتي لها عالقة بامل�ستثمرين. وقال 

لكا�سات  م�سنع  �ن�����س��اء  مت  �ن���ه  �سبحا  ع���الء 

�ل��ت��ن��م��وي��ة، الفتا  م��ع��ان  �ل��ك��رت��ون يف منطقة 

�إىل �ن هذ� �ال�ستثمار مطلوب يف ظل جائحة 

ك���ورون���ا ف�����س��ال ع���ن ك����ون ك��ا���س��ات �ل��ك��رت��ون 

�سديقة للبيئة.

�سيتم  �نه  �ل�سفا�سفة،  قي�س  �لدكتور  و�ك��د 

خ���الل �الي����ام �ل��ق��ادم��ة �إع����ادة ت��وج��ي��ه �الط���ار 

�ملزيد  فتح  ليتم  و�لت�سغيل  للتمكني  �لوطني 

لتوجيهات  ��ستجابة  �النتاجية  �ل��ف��روع  م��ن 

جاللة �مللك بالرتكيز على �لقطاع �ل�سناعي 

ليكون و�سيلة لتوفري فر�س �لعمل يف خمتلف 

�ملحافظات. 

االنباط-عمان

�إ�سابة   24 ت�سجيل  �ل�سحة  وز�رة  �أعلنت 

�م�س  �ململكة  يف  �مل�ستجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 

�الرب��ع��اء، منها و�ح��دة حملّية، لريتفع �لعدد 

�الإج���م���ايل ل��الإ���س��اب��ات م��ن��ذ ب���دء �ل���وب���اء �إىل 

.1071

وت����وزع����ت �حل�������االت �الأرب��������ع و�ل��ع�����س��ري��ن 

�جل��دي��دة وف��ق �ملوجز �الإع��الم��ي �ل�سادر عن 

�لنحو  ع��ل��ى  �ل�سحة  ووز�رة  �ل�����وزر�ء  رئ��ا���س��ة 

ق��ادم��ني  ���س��اح��ن��ات  ل�سائقي  19 ح��ال��ة  �الآت����ي: 

ع���رب ح����دود �ل��ع��م��ري، م��ن��ه��م 13 �أردن����ّي����اً، و6 

وفق  معهم  �لتعامل  مّت  �أخ���رى  جن�سّيات  م��ن 

�ل���ربوت���وك���ول �مل���ّت���ب���ع، و4 ح�����االت الأردن���ي���ني 

فنادق  يقيمون يف  �خل���ارج، ممن  قادمني من 

�ل�����س��ع��ودّي��ة، و1 م��ن �لكويت،  �حل��ج��ر )1 م��ن 

و1 من فل�سطني و1 من �الإم��ار�ت(، وحالة يف 

عنها  �ال�ستق�ساء  يجري  �لعا�سمة  حمافظة 

حالّياً.

لت 10 حاالت �سفاء جاءت تفا�سيلها  جِّ كما �سمُ

كما يلي: 9 حاالت يف م�ست�سفى �الأمري حمزة، 

وحالة و�حدة يف م�ست�سفى �مللكة علياء.

فح�ساً   7518 �إج�����ر�ء  �إىل  �مل���وج���ز  و�أ����س���ار 

خم�����ربّي�����اً �ل�����ي�����وم، ل��ي�����س��ب��ح �إج�����م�����ايل ع���دد 

�جلائحة  ب��دء  منذ  �أج��ري��ت  �لتي  �لفحو�سات 

وحتى �الآن348 �ألفا و679 فح�ساً.

ة ما  ولفت �إىل �أن �لفرق �حلكومّية �ملخت�سّ

تو��سل  �الأوب��ئ��ة،  جلنة  مع  وبالتن�سيق  ز�ل��ت، 

�لقطاعات  من  ملزيد  �ل�سماح  لدر��سة  عملها 

�مل�سموح  �لقطاعات  بفتح  و�لتو�ّسع  بالعمل، 

لها، وفقاً الإج��ر�ء�ت تر�عي معايري �ل�سالمة 

فور  عنها  �الإع���الن  و�سيتّم  و�ل�سّحة،  �لعاّمة 

�ّتخاذها.

 عمان-االأنباط-فرح �شلباية

�أكد وزير �لرتبية و�لتعليم �لدكتور تي�سري 

�لنعيمي على �ن دو�م �لطلبة  �سيكون مدر�سيا 

م��وع��ده  2021/2020؛ويف  �ل���در�����س���ي  ل��ل��ع��ام 

�ل���وز�رة  �أن  مبينا  �ملقبل،  �ي��ل��ول  مطلع  �مل��ق��رر 

ت���در����س �م��ك��ان��ي��ة ت��ق��دمي��ه ����س��ب��وع��ني ل��غ��اي��ات 

تنفيذ �لربنامج �ال�ستدر�كي للطلبة �لذي مل 

�لتعليم  منظومة  من  �ال�ستفادة  من  يتمكنو� 

عن بعد يف بع�س �ملناطق وقيا�س بع�س �ملهار�ت 

�الأ�سا�سية لديهم يف �ملو�د �لدر��سية �لتي جرى 

�لتوقف عندها عند تعليق دو�م �ملد�ر�س.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ل���ق���اء ���س��ح��ايف نظمته 

وبني  �ليومية،  �ل�سحف  مندوبي  مع  �ل���وز�رة 

�ل��وز�رة و�سعت بروتوكوال �سحيا   �لنعيمي،�أن 

لتنظيم �سري �متحانات �لتوجيهي لعام 2020.

ب��ال��درج��ة �الأوىل  �ل�����وز�رة ر�ع���ت  �أن  وق���ال 

�أتاحت  �أنها  حني  يف  �لطلبة؛  و�سالمة  �سحة 

�ل��ذي��ن  �الأردن���ي���ني  �الأردن���ي���ني وغ���ري  للطلبة 

�سجلو� المتحان �لتوجيهي 2020 ومل يتكمنو� 

دورة  يف  ب��االل��ت��ح��اق  �ململكة،  �إىل  �ل��ق��دوم  م��ن 

تكميلية �إال �أن �لوز�رة مل حتدد موعدها بعد، 

مبينا �ن���ه مت �الت���ف���اق ب��ني وز�رت�����ي �ل��رتب��ي��ة 

و�لتعليم و�ملالية على تر�سيد ر�سوم �ال�سرت�ك 

لتمكينهم  �لطلبة،  لهوؤالء  �لعام  �المتحان  يف 

ف��ر���س��ة مم��ك��ن��ة بعد  �أول  ل���ه يف  �ل��ت��ق��دم  م���ن 

قدومهم �إىل �ململكة.

وح����ول �أع������د�د �مل���ر�ك���ز �الم��ت��ح��ان��ي��ة؛ ق��ال 

720 مدر�سة يف  �ل��وز�رة خ�س�ست  �أن  �لنعيمي 

قاعة   42 و  قاعة   1846 �ململكةو   �أنحاء  جميع 

�حتياط؛ ومبا يتعلق يف �لربوتوكول �ل�سحي؛ 

�ختياريا  �ل��ق��ف��از�ت  �رت����د�ء  �أن  �لنعيمي  �أك���د 

�سيتم  ف��ي��م��ا  ل��ل��م��ر�ق��ب��ني،  و�ج���ب���اري���ا  للطلبة 

�لطلبة  ح���ر�رة  قيا�س  �ل��ربوت��وك��ول،  مبوجب 

عند دخولهم مركز �المتحان، و�إع��ادة قيا�سها 

م���رة �خ���رى ب��ع��د رب���ع ���س��اع��ة ل��ك��ل م��ن لوحظ 

عنده �رتفاع باحلر�رة يف �ملرة �الوىل.

لديهم  �لذين  للطلبة  �لربوتوكول  و�سمح 

�رتفاع يف �حلر�رة بالتقدم لالمتحان بقاعات 

خا�سة يف �لطابق �الر�سي للمدر�سة، و�ل�سماح 

ل��ه��م ب��امل��غ��ادرة ق��ب��ل غ��ريه��م ب��ع��د �ن��ت��ه��اء م��دة 

�الم����ت����ح����ان، ف��ي��م��ا ي���ت���وىل مم���ر����س م��ت��اب��ع��ة 

�و�ساعهم �ل�سحية و�بالغ �سابط �الرتباط يف 

مديرية �لرتبية باملنطقة بذلك.

كما ر�عى �لربوتوكول، عدم جتمع �لطلبة 

ق��ب��ل دخ���ول ق��اع��ة �الم��ت��ح��ان وحت��دي��د نقاط 

وق����وف حم����ددة ل��ه��م يف �ل�����س��اح��ات، ب��اإ���س��ر�ف 

بعد  �الردن،  كلنا  �سباب  هيئة  م��ن  متطوعني 

توزيع �مل�ستلزمات �ل�سحية عليهم كالكمامات 

و�لقفاز�ت �لتي وفرتها �لوز�رة جمانا.

و�و�����س����ح �ل����وزي����ر، �أن�����ه ���س��ي�����س��م��ح مب��وج��ب 

�ل���ربوت���وك���ول �ل�����س��ح��ي ل��ل��ط��ل��ب��ة مم���ن �ن��ه��و� 

�حل��ج��ر �مل��وؤ���س�����س��ي )�ل���ف���ن���ادق و�ل��ك��ر�ف��ان��ات( 

و�مل����ن����زيل، �ل���ت���ق���دم ل��الم��ت��ح��ان يف �ل��ق��اع��ات 

�العتيادية، فيما يتقدم �لطلبة �لذين مل ينهو� 

م���دة �حل��ج��ر �مل��ن��زيل ل��الم��ت��ح��ان يف �ل��ق��اع��ات 

�خلا�سة.

�أم����ا مب���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���ق���ارىء �ل�����س��وئ��ي ق��ال 

�لنعيمي �أن �لقارئ خم�س�س لرت�سيد �إجابات 

�لطلبة ال للت�سحيح حيث �الجابات �ستخ�سع 

قبل  فنية،  ف��رق  قبل  من  و�لتفتي�س  للتدقيق 

و���س��ع��ه��ا ع��ل��ى ج��ه��از �مل��ا���س��ح �ل�����س��وئ��ي �ل���ذي 

�الإجابات  ور�سد  م�سحها  على  ب��دوره  �سيعمل 

�أن  موؤكد�  معتمدة،  بيانات  قاعدة  وف��ق  عليها 

ن�سبة �خلطاأ يف عمل �ملا�سح �ل�سوئي هي �سفر.

ك��م��ا �ك����د �ل����وزي����ر �أن ع��م��ل��ي��ة �ل��ت�����س��ح��ي��ح 

�لنهائية  �لنتائج  و��ستخر�ج  �لطلبة  الإجابات 

�ستمر مبر�حلها �ملتعددة و�ملعروفة، مبينا �نه 

ال وقت حمدد حتى �الآن الإعالن �لنتائج �لذي 

�سيكون بحدود �عالنها للدور�ت �ل�سابقة.

ل��الم��ت��ح��ان  �مل��خ�����س�����س  �ل���وق���ت  �أن  وب����ني 

ل��ك��ل م��ب��ح��ث حم�����س��وب ب�سكل دق���ي���ق، م��وؤك��د� 

����س��ت��م��ر�ر �ل�����وز�رة ب��اإ���س��اف��ة ع�سر دق��ائ��ق لكل 

جل�سة �متحانية لغايات فتح مغلفات �ال�سئلة 

وتوزيعها على �لطالب.

�ل��������وز�رة  �ن  �ل���ن���ع���ي���م���ي  �ل����دك����ت����ور  وق�������ال 

ل��ل��وح��د�ت  �ل��ن�����س��ب��ي��ة  �الوز�ن  ���س��اب��ق��ا،  �ع��ل��ن��ت 

�لتعليمات  �لعديد من  ن�سرت  �لدر��سية، فيما 

ح����ول طبيعة  �ل��ت��و���س��ي��ح��ي��ة  و�ل���ف���ي���دي���وه���ات 

�المتحان وكيفية تعبئة ورقة �لقارئ �ل�سوئي.

ب�������دوره وج�����ه �ل��ن��ع��ي��م��ي ر����س���ائ���ال ع���دي���دة 

ج��اء يف مقدمتها دع��وة �أول��ي��اء  �م��ور �لطلبة 

يف  �أو  �المتحان  م��ر�ك��ز  خ��ارج  �لتجمهر  لعدم 

وتقدمي  �بنائهم  ظ��روف  وم��ر�ع��اة  حميطها، 

�لدعم �لنف�سي و�ملعنوي لهم، م�سيد� بالطلبة 

و�ل��ذي��ن م��ا ز�ل���و� مو�سع ثقة وعلى ق��در من 

�مل�سوؤولية.

 استطالع: الحكومة نجحت 
في إدارة األزمة »كورونا«

دخالء مهنة الصحافة بين جمع 
االعجابات وخطر ترويج االشاعة

 إرتداء القفازات اختياريا للطلبة وإجباريا للمراقبين

  دوام الطلبة سيكون على المقاعد بداية العام الجديد

االنباط-عمان

�أج����ر�ه مركز  ل��ل��ر�أي  ��ستطالع  نتائج  �أظ��ه��رت 

�أن  �لدر��سات �ال�سرت�تيجية يف �جلامعة �الأردنية، 

92 باملئة من �لعينة �لوطنية و 94 باملئة من عينة 

ق��ادة �ل����ر�أي، يعتقدون ب��اأن ف��ريو���س ك��ورون��ا حتت 

هذه  ملف  �إد�رة  يف  جنحت  و�حلكومة  �ل�سيطرة، 

�الأزمة.

جاء ذلك خالل موؤمتر �سحفي، �م�س �الربعاء، 

�أع��ل��ن ف��ي��ه �مل��رك��ز ن��ت��ائ��ج �ال���س��ت��ط��الع ب�����س��اأن �أد�ء 

�حلكومة عقب �سنتني من ت�سكيلها.

وي��ع��د ه��ذ� �ال���س��ت��ط��الع ه��و �ل�����س��اد���س حلكومة 

�لدكتور عمر �ل��رز�ز، بينما كان �ال�ستطالع �الأول 

ثم   ،2018 14ح��زي��ر�ن  يف  ت�سكيلها  ف��ور  للحكومة 

�لثاين بعد م��رور مئة ي��وم من ت�سكيلها )ت�سرين 

)ك��ان��ون  ي���وم  مئتي  ب��ع��د  و�ل��ث��ال��ث   ،)2019 �الأول 

�لثاين 2019(، و�لر�بع بعد �سنة )حزير�ن 2019(، 

ت�سكيلها  على  ون�سف  ع��ام  م���رور  بعد  و�خل��ام�����س 

)كانون �الأول 2019(. وبينت �لنتائج، تر�جع ن�سبة 

من يعتقدون باأن �الأمور ت�سري يف �الجتاه �الإيجابي 

م��ق��ارن��ة م���ع ����س��ت��ط��الع �ل��ت�����س��ك��ي��ل، و�ال���س��ت��ط��الع 

�ل���ذي �أج����ري خ���الل �أزم����ة ك��ورون��ا يف �أي����ار 2020، 

يعتقدون  �لذين  �ل���ر�أي  ق��ادة  ن�سبة  �رتفعت  بينما 

ب��اأن �الأم���ور ت�سري يف �الجت���اه �ل�سلبي مقارنة مع 

��ستطالع �لت�سكيل )يف متوز 2018(.

ويعتقد 37 باملئة من �أفر�د �لعينة �لوطنية و 43 

باملئة من �أفر�د عينة قادة �لر�أي باأن �الأمور ت�سري 

يف �الجتاه �ل�سلبي، و�أن �سوء �الأو�ساع �القت�سادية 

)مبا يف ذلك �رتفاع �الأ�سعار و�زدياد �لبطالة( �أوجد 

ب���اأن �الأم����ور ت�سري يف �الجت����اه �ل�سلبي.  �الع��ت��ق��اد 

وح�سب �لنتائج، يثق 72 باملئة من م�ستجيبي �لعينة 

�لوطنية باحلكومة �حلالية، مقارنة مع 77 باملئة 

 2020 �أي���ار  ��ستطالع  يف  بها  يثقون  باأنهم  �أف����ادو� 

�ملا�سي.

�أظهرت  للحكومة،  نقد�  �الأك���ر  �لفئة  وح���ول 

�الأك��ر  هم  تعليماً  �الأك��ر  �مل�ستجيبني  �أن  �لنتائج 

نقد�ً الأد�ء �حلكومة و�أقل ثقة باأن �الأمور ت�سري يف 

�الجتاه �الإيجابي.

ويف رد �مل�ستجيبني حول �أهم �مل�ساكل �لتي تو�جه 

�ململكة، �أو�سحت �لعينة �لوطنية وعينة قادة �لر�أي 

ن�سب  و�رت��ف��اع  �ل�سعبة  �القت�سادية  �الأو���س��اع  �أن 

�لبطالة �أهم م�سكلة وحتد يو�جه �الأردن. ويعتقد 

69 باملئة من �أف��ر�د �لعينة �لوطنية ب��اأن �حلكومة 

كانت قادرة على حتّمل م�سوؤولياتها منذ �لت�سكيل 

��ستطالع  م���ع  م��ق��ارن��ة  �أع���ل���ى  وه���ي  �الآن،  وح��ت��ى 

�لت�سكيل )متوز 2018(، باملقابل يعتقد 59 باملئة من 

�أف��ر�د عينة ق��ادة �ل��ر�أي ب��اأن �حلكومة كانت ق��ادرة 

على حّتمل م�سوؤولياتها منذ �لت�سكيل وحتى �الآن، 

�لت�سكيل )متوز  ��ستطالع  �أعلى مقارنة مع  وه��ي 

.)2018

�ل����وزر�ء  رئي�س  �أد�ء  بتقييم  يتعلق  م��ا  وح���ول 

�لدكتور عمر �لرز�ز، �أظهرت نتائج �ال�ستطالع، �أن 

75 باملئة من م�ستجيبي �لعينة �لوطنية، �أفادو� باأن 

�لرئي�س كان قادر�ً على حّتمل م�سوؤوليات �ملرحلة، 

�لت�سكيل )متوز  ��ستطالع  �أعلى مقارنة مع  وه��ي 

.)2018

و�أف���اد 66 باملئة من �أف���ر�د عينة ق��ادة �ل���ر�أي �أن 

�لرئي�س كان قادر�ً على حّتمل م�سوؤوليات �ملرحلة، 

�لت�سكيل )متوز  ��ستطالع  �أدن��ى مقارنة مع  وه��ي 

.)2018

�أما بالن�سبة للفريق �لوز�ري، فاأفاد 68 باملئة من 

�أف���ر�د �لعينة �لوطنية باأنه ك��ان ق���ادر�ً على حتمل 

مقارنة  �أع��ل��ى  وه��ي  �ملا�سية،  �ملرحلة  م�سوؤوليات 

مع ��ستطالع �لت�سكيل )متوز 2018(، يف حني �أفاد 

)53 باملئة( من �أف��ر�د عينة قادة �ل��ر�أي �أن �لفريق 

�ل��وز�ري كان ق��ادر�ً على حتمل م�سوؤوليات �ملرحلة 

�ملا�سية، وهي �أعلى مقارنة مع ��ستطالع �لت�سكيل 

)متوز 2018(.

و�أظهرت �لنتائج �أن كبار �سيد�ت ورجال �الأعمال 

قيمو� �أد�ء �حل��ك��وم��ة �أع��ل��ى م��ن ب��اق��ي ف��ئ��ات ق��ادة 

�ملهنية  �لنقابات  ق��ي��اد�ت  �أف����ر�د  قيم  فيما  �ل����ر�أي، 

�أعلى من باقي فئات قادة  �لرئي�س  �أد�ء  و�لعمالية 

�لر�أي، يف حني قيمت �لقياد�ت �حلزبية �أد�ء �لفريق 

�ل��وز�ري �أدنى من باقي �لفئات �الأخ��رى. و�أظهرت 

�لنتائج، �أن تردي �الو�ساع �القت�سادية ب�سفة عامة 

ي�سكل �لتهديد �لد�خلي �الأول �لذي يو�جه �الأردن 

عند �أفر�د �لعينة �لوطنية و�أفر�د عينة قادة �لر�أي، 

فل�سطينية  �أر�����س  ل�سم  و�سيا�ستها  �إ�سر�ئيل  و�أن 

ي�سكل �أبرز تهديد خارجي يو�جه �الأردن

االنباط- اأمين ال�شواعري 

باتت �سرعة �نت�سار �ل� “�ل�سائعات �الإلكرتونية” ك� 

ملح �لب�سر يف هذ� �لع�سر، مع ��ستخد�م و�بتكار وتطوير 

“�لعامل  �ساهم  حيث  �حلديثة،  �ملعلوماتية  �لتقنيات 

�ل�سائعة  �نت�سار  �الفرت��سي” ب�سكٍل خا�س يف �سرعة 

وتد�ولها بغ�س �لنظر عن دقتها و�سحتها. 

وب����ني �ل�����س��ح��ف��ي �حل��ق��ي��ق��ي �ل�����ذي ت��ل��ق��ى �ل��ع��ل��م 

�لتخ�س�سي وتدرب على �ملهنة ب�سكلها �لعلمي و�ملهني 

�إىل “دخالء �ملهنة” عرب من�سات �لتو��سل �الجتماعي 

وبع�س و�سائل �العالم �لذين “ين�سخون ويل�سقون” 

��سناٍد  �الأخ��ب��ار دون  ت��د�ول  �إدر�ك خلطورة  �أدن��ى  دون 

وت��وث��ي��ق وب��ع�����س��و�ئ��ي��ة وف��و���س��ى م��ه��ن��ي��ة، ن��ظ��ر�ً لعدم 

تاأ�سي�سهم ب�سكل علمي ومنهجي يف علوم �الت�سال. 

دخ�����الء وف���ه���ل���وة وم���اآ����س���ي وب����ه����دٍف و�ح�����د جمع 

�ل�سائعة و�الب��ع��اد  �ك���رت�ث خل��ط��ورة  �مل�����س��اه��د�ت دون 

�لتي ترتتب على تد�ولها  �أم��ا �الأخطر من ذلك هم 

و�ملتعاونني معهم يف  �الإ���س��اع��ات من �خل���ارج  مروجي 

�لد�خل بهدف �لتخريب وهم على در�ية بحجم هذه 

�لكارثة �لتي تفتك بال�سعوب خا�سة عند وجود �الأر�س 

�خل�سبة لنموها و�نت�سارها وتهديدها ل� �الأمن �لوطني 

�ل�سيا�سي و�القت�سادي و�الجتماعي. 

وعليه يجب �أن نتنبه جميعاً ويد�ً بيد ملو�جهة عدو 

يعمل  �لعزيز  �أردن��ن��ا  للنيل من  يبذل ق�سارى جهده 

�لر�سوخ  لنا  �الأك���اذي���ب، فكيف  ب��ث  على  ون��ه��ار�ً  لياًل 

باأيدي  �سالحاً  باأنف�سنا  نكون  ومل��اذ�  ؟  �سهولة  بكل  له 

�لتي  �حل��رب  ��ساليب  �خطر  نو�جه  فاليوم  �عد�ئنا؟ 

ي�سنها �ملدعو “�إيدي كوهني” و�أمثاله الإ�سعاف �لروح 

�ملعنوية و�فر�غ �ل�سموم يف جمتمعنا و�لعجيب باالأمر 

�أك��رب  �لعربية  و�ل���دول  �الأردن  د�خ��ل  م��ن  متابعيه  �أن 

بكثري من متابعيه من �أبناء جلدته.

اخلمي�س   25/ 6 / 2020
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االنباط- عمان

ع��م��ان  وام���ان���ة  ال���زراع���ة  وزارة  وق��ع��ت 

املعلومات  ل��ت��ب��ادل  ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة  ام�����س 

املتعلقة  واخل��دم��ات  والبيانات  والوثائق 

ب����رخ���������س امل�����ه�����ن م������ن خ��������ال ال����رب����ط 

االلكرتوين املبا�شر بني الطرفني .

وت��ت��ي��ح االت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي وق��ع��ه��ا وزي���ر 

ال��ب��ي��ئ��ه ووزي����ر ال���زراع���ة امل��ك��ل��ف ال��دك��ت��ور 

الدكتور  عمان  واأم���ني  اخلراب�شة  �شالح 

ت����ق����دمي ط��ل��ب��ات   ، ال���������ش����وارب����ه  ي���و����ش���ف 

احل�����ش��ول ع��ل��ى رخ�����س امل��ه��ن ال��زراع��ي��ة 

30 م��ه��ن��ة م���ن خ����ال م��وق��ع  وع����دده����ا 

حتويلها  يتم  حيث  االل��ك��رتوين  االم��ان��ة 

للوزارة الكرتونيا ويف حال موافقتها يتم 

اإ�شدار الرخ�شة من قبل االمانة  

وق���ال ال��دك��ت��ور اخل��راب�����ش��ة ان ال��رب��ط 

الر�شمية  اجلهات  بني  املبا�شر  الكرتوين 

ويعزز  واجلهد  الوقت  توفري  يف  �شي�شهم 

م���ن ك���ف���اءة االع����م����ال وحت�������ش���ني م��رت��ب��ة 

الف��ت��ا   ، ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  جم����االت  يف  االردن 

مع  ال��ت��ع��اون  ل��ت��ع��زي��ز  تتطلع  ال�����وزارة  ان 

االم����ان����ة مب���ا ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ات 

للخ�شار  امل��رك��زي��ة  واال����ش���واق  ال��زراع��ي��ة 

والفواكة .   

ت��ت��ي��ح  االت���ف���اق���ي���ة  ه�����ذه  ان  واأ������ش�����اف 

بني  وال��ت��ع��اون  التن�شيق  اأ���ش�����س  ت��و���ش��ي��ح 

ال����وزارة  وام��ان��ة ع��م��ان م��ن حيث تقدمي 

ط��ل��ب��ات احل�����ش��ول ع��ل��ى رخ�����س امل��ه��ن اأو 

اي م���ن اخل���دم���ات امل��ت��ع��ل��ق��ه ب��ه��ا وت��ب��ادل 

واخلدمات  والبيانات  والوثائق  املعلومات 

موافقة  عدم  او  موافقة  واعتماد  املتعلقة 

اجلهات الر�شمية املعنية بني الفريقني   .

من جانبه جدد اأمني عمان التاكيد ان 

خدمات  يف  االل��ك��رتوين  التحول  م�شروع 

االم���ان���ة ال����ذي ي��ن��ج��ز م����ع  ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 

اجل����اري ب��ع��د ان و���ش��ل��ت ن�����ش��ب��ة االجن���از 

او  ي��ت��ح��ق��ق  ال  ب��امل��ئ��ة   ٨٢ اىل   ال���ي���وم  ب���ه 

ت��ك��ت��م��ل م��ن��ظ��وم��ت��ه مب���ع���زل ع���ن ال��رب��ط 

ال��وزارات  خمتلف  بني  الكرتونيا  املبا�شر 

وال�شركاء. واملوؤ�ش�شات 

وق����ال “  ان ال��ت��ح��ول االل���ك���رتوين يف 

للتنمية  م��ه��م��ة  راف��ع��ة  ي��ع��ت��ر  اخل���دم���ات 

واالق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي وي��ع��زز ال��ث��ق��ة ل��دى 

امل����واط����ن يف اج��������راءات ت��ب�����ش��ي��ط ت��ق��دمي 

امل���ع���ام���ات وحت�����ش��ي��ل اخل���دم���ة م���ن اي 

م��وق��ع وب��ال��ت��ايل اإح����داث ت��غ��ي��ري اي��ج��اب��ي 

ي���خ���دم امل���واط���ن وامل�����ش��ت��ث��م��ر ف�����ش��ا عن 

حت�����ش��ني ب��ي��ئ��ة االع���م���ال ، و���ش��رع��ة اجن��از 

على  واجلهد  الوقت  وتوفري   ، املعامات 

امل���واط���ن ، وحت��ق��ي��ق ال���ن���زاه���ة وحم��ارب��ة 

الف�شاد.

وي����ات����ي ت���وق���ي���ع االت���ف���اق���ي���ة ت��ن��ف��ي��ذا 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  جالة  لتوجيهات 

ع��ك�����ش��ت��ه��ا  وال����ت����ي   ، ورع�������اه  اهلل  ح��ف��ظ��ه 

ق�����رارات جم��ل�����س ال������وزراء ل��ل��و���ش��ول اىل 

 2020 بوابة احلكومة االلكرتونية عام 

ل���غ���اي���ات ت��ب�����ش��ي��ط وق�����ت وج���ه���د م��ت��ل��ق��ي 

ومواكبة  اال�شتثمار  وت�شجيع  اخل��دم��ة، 

ال��ت��ط��ور يف اآل���ي���ة واج��������راءات م��ع��ام��ات 

ال������وزارات وال���دوائ���ر ال��ر���ش��م��ي��ة وال��ع��ام��ة 

وموؤ�ش�شات املجتمع املدين . 

وق��������ال م����دي����ر دائ���������رة رخ���������س امل���ه���ن 

يف االم���ان���ة امل��ه��ن��د���س ع����ادل ���ش��ه��ي��ب��ا ان 

االج��راءات  تب�شيط  يف  �شت�شهم  االتفاقية 

ل��ل��ت��ق��دم ب��ط��ل��ب��ات احل�������ش���ول ع��ل��ى مهن 

ع��ي��ادة طبيب  30 منها  زراع��ي��ة وع��دده��ا 

ب��ي��ط��ري ، ب��ي��ع زه�����ور زي���ن���ة ، ب��ي��ع م���واد 

مع�شرة   ، زراعية  مبيدات  مواد   ، زراعية 

زي���ت���ون ، ب��ي��ع م��وا���ش��ي ، ت��ف��ري��خ دواج���ن 

، م�����ش��ت��ودع اع�����اف ، م�����ش��ت��ودع ا���ش��م��اك 

وغريها من املهن .

 وزارة الزراعة وأمانة عمان توقعان اتفاقية
 ألتمتة الخدمات المتعلقة برخص المهن

يف احد ايام زمن الكرامة العربية اجرى طبيب فح�س بوا�شري الحد �شيوخ العرب، بعد االإنتهاء 

من الفح�س لب�س ال�شيخ ماب�شه على عجل  وو�شع ال�شماغ على راأ�شه بدون العقال ورمى العباءة 

على كتفه  وغادر  العيادة مطاأطئ الراأ�س  ..  رك�س الطبيب خلفه وهو ينادي عليه يا �شيخ ن�شيت 

ّنار واجلناد  وامل�شد�س وقبل ان يكمل كامه قال له ال�شيخ: “ بعد اللي �شويته ماعد ليهم  العقال و الُزّ

لزوم،  العقال وامل�شد�س وال�شرية بدهم رجال يحملوهم” ... 

والتدمري  والقتل  الع�شكرية،  والهزائم  وط��اأة اخلوازيق  رغم  العربي  االنحطاط  زمن  اي��ام  يف 

نفو�شهم  عليهم  هانت  لها،  للت�شدي  موحد  عربي  موقف  ُيتخذ  مل  االع��را���س  وهتك  والنهب 

ثارت  ال�شيخ   .. االف��اق  �شذاذ  عليهم من  الهوان مفرو�شاً  واوطانهم وج��اء  واعرا�شهم وكرامتهم 

حميته من فح�س طبي والعرب مل ُت�شتثار حميتهم من خوازيق يومية حتى اعتادوا عليها من 

امريكا وا�شرائيل وايران ورو�شيا وتركيا وع�شابات املرتزقة من كافة االقطار، ا�شتباحوا اوطانهم 

ونهبوا ثرواتهم، لي�س لقلة العدد او قلة ال�شاح، بل الن بنادقهم كانت باالإجتاه اخلاطئ، من يهن 

ي�شهل الهوان عليه !

د.عصام الغزاوي

من يهْن يسهل الهوان عليه 
ٍت إيالُم !! .. مـا لجرٍح بميِّ

السعود يبرر القرار  بظروف كورونا ويطالب بالتراجع 

العموش : استثناء العاملين في قسم البيئة من القرار     

خصم مكافأة »اإلنجاز« يثير غضب موظفي االمانة

الطراونة: نرفض أي حلول تهضم حقوق الشعب الفلسطيني
 األردن متمسك بثوابته تجاه القضية 

االأنباط-عمر-الكعابنة 

و����ش���ف م��وظ��ف��ي اأم����ان����ة ع���م���ان ال���ق���رار 

االأمانة  يف  امل�شئولة  اجلهات  اتخذته  الذي 

ب��اخل�����ش��م ع��ل��ى م��ك��اف��اأة ال��ق��ط��اع )اجن����از( 

ردود  يف  وطالبوا  واملجحف٠  ال��ع��ادل  بغري 

“االأنباط” عر  ر���ش��دت��ه��ا  غ��ا���ش��ب��ة   ف��ع��ل 

من�شات التوا�شل االجتماعي  اإدارة االأمانة 

باإلغاء القرار وعدم العبث يف جيب املوظف 

م��ن��وه��ني ب�����اأن ق�����رار ال����دف����اع ال�����ذي األ��غ��ى 

ال���ع���اوات ع��ل��ى امل��وظ��ف��ني ب��ال��ق��ط��اع ال��ع��ام 

وقرار اخل�شم من االأمانة زادوا من العبء 

االقت�شادي على كاهل املوظف  .

بدوره قال رئي�س اللجنة املحلية ملنطقة 

“االأنباط”  ل������  ال�����ش��ع��ود  خ�����ش��ر  ال���ريم���وك 

اأن����ه  ���ش��د ال���ق���رار ال����ذي ات��خ��ذت��ه االأم��ان��ة 

اإجناز”   “ القطاع  مكافاأة  بخ�شم  م��وؤخ��را 

من رواتب موظفي االأمانة واأنه ال بد من 

اإيجاد احللول بعيدا عن جيب املوظف ،بيد 

ان��ه ب��رر ذل��ك بالظرف ال��راه��ن ال��ذي مير 

اإدارة االأم��ان��ة على  اأج��ر  به االأردن وال��ذي 

اتخاذ هذا القرار ، مو�شحا باأنه مل يدخل 

على �شندوق االأمانة اأي اإيراد خال فرتة 

احلجر التي اأقرته احلكومة ب�شبب جائحة 

كورونا ، م�شريا اإىل اأن االأمانة خ�شرت نحو 

اإي��رادات��ه��ا مقارنة  م��ن  دي��ن��ار  مليون   50
بذات الفرتة من العام املا�شي .

واأ�شاف باأن ميزانية االأمانة والتي تقدر 

ب�450 مليون دينار �شنويا تعتمد اإيراداتها 

م��ن خال  امل��واط��ن��ني  على  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل 

الرتخي�س  ور���ش��وم  ال�شريبي  التح�شيل 

واملهن واملخالفات وغريها ، وهذه االإيرادات 

ب�شبب  احلجر  ف��رتة  خ��ال  متاما  توقفت 

االأمانة   عمل  اأوق��ف��ت  التي  ك��ورون��ا  جائحة 

ب�شكل كامل٠ م�شريا اإىل اأن االأمانة ت�شرف 

ملوظفي  روات��ب  مليون  ال180  يقارب  ما 

األف   24 اإىل  االأمانة والذي ي�شل عددهم 

املوؤ�ش�شة  االأم��ان��ة  اأن  على  م��وؤك��دا  موظف٠ 

ال��ت��ي  مل تخ�شم من  اململكة  ال��وح��ي��دة يف 

رواتب املوظفني خال فرتة احلجر. 

لاأمانة  امل��ايل  التنفيذي  امل��دي��ر  وق��ال   

اأحمد العمو�س ل�� “االأنباط” اأن قرار خ�شم 

م��ك��اف��اأة اجن���از م��ن موظفي االأم��ان��ة بلغت 

ن�شبته %35 للموظفني الذين على راأ�س 

املتعطلني  للموظفني  و100%  عملهم 

ال���ق���رارات احل��ك��وم��ي��ة٠  ال��ع��م��ل ب�شبب  ع��ن 

منه  اأ�شتثني  اخل�شم  ق��رار  اأن  اإىل  م�شريا 

ق�شم البيئة الذي يعمل فيه عمال الوطن  .

 حممد الدبوبي املوظف يف اأمانة عمان 

اأ����ش���رة خل��م�����ش��ة اأط���ف���ال ع��ل��ق ق��ائ��ا  ورب 

بحق  جمحف  اخل�شم  ق��رار  ب��اأن  لاأنباط 

بعد  و�شل  رات��ب��ه  اأن  اإىل  م�شريا  املوظفني 

الإط��ع��ام  يكفي  وال  دي��ن��ار  ل�292  اخل�����ش��م 

عليه  املرتتبة  االل��ت��زام��ات  وت�شديد  اأبنائه 

مطالبا االأمانة بالعدول عن القرار .

وقال اأحد موظفي االأمانة والذي ف�شل 

ع����دم ذك����ر ا���ش��م��ه ب���اأن���ه ك����ان م���ن االأف�����ش��ل 

ت��خ��ف��ي�����س روات��������ب م��ه��ن��د���ش��ي وم���دي���ري 

باآالف  رواتبهم  تقدر  الذين  االأمانة  اأق�شام 

الدنانري ح�شب و�شفه٠ بدال اإيجاد احللول 

من جيب املوظف العادي الذي ي�شرف على 

عائلة من خال هذا الراتب  . 

ال��ق��ط��اع  م���ك���اف���اأة  ق�����رار  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 

“اإجناز”  اأقرته االأمانة ملوظفيها يف �شهر 
اإعطاء املوظفني  ومت  املا�شي  العام  من   6
ال��ع��ام امل  11 م��ن  ال��ع��اوة يف �شهر  ه���ذه 

املا�شي باأثر رجعي٠ 

امل�شمى  ح�شب  املكافاأة  قيمة  وتتفاوت 

دي��ن��ار  ت���ب���داأ ب40  ب��ح��ي��ث  ال��وظ��ي��ف��ي 

ه���ذه  واأت�������ت  دي����ن����ار٠  ل�120  و�����ش����وال 

ال��ع��اوة ل��زي��ادة دخ��ل موظفي االأم��ان��ة 

وحت�شني معي�شتهم .

االنباط-عمان

االحتاد  رئي�س  النواب  جمل�س  رئي�س  دعا 

الرملاين العربي املهند�س عاطف الطراونة، 

روؤ�شاء املجال�س والرملانات العربية اإىل اتخاذ 

مواقف راف�شة ملخططات حكومة االحتال 

االإ�شرائيلي ب�شم اأرا�شي غور االأردن واأجزاء 

من ال�شفة الغربية واجلوالن.

وج�����دد ب���ي���ان ����ش���ادر ع���ن امل��ج��ل�����س، ام�����س 

االأربعاء، مت�شك االأردن بثوابته جتاه الق�شية 

االأردن��ي��ني على  وق��وف  م��وؤك��داً  الفل�شطينية، 

امل��ل��ك عبد  ق��ي��ادة ج��ال��ة  جبهة احل��ق خلف 

حقوق  ته�شم  حلول  اأي  برف�س  الثاين  اهلل 

اأر�شه،  على  التاريخية  الفل�شطيني  ال�شعب 

وعلى راأ�شها حق اإقامة الدولة امل�شتقلة.

واأكد الطراونة يف بيان اآخر با�شم االحتاد 

وال��رمل��ان��ات  املجال�س  اأن  ال��ع��رب��ي،  ال��رمل��اين 

ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ���ش��ط��رت م��واق��ف م�����ش��رف��ة يف 

اليوم  بها  مناط  الفل�شطينية،  الق�شية  دعم 

والتوا�شل  حكوماتها،  على  ال�شغط  واج��ب 

مع القوى الفاعلة واملوؤثرة يف القرار الدويل 

ين�شف  ال��ذي  االإ�شرائيلي  املخطط  الإح��ب��اط 

برمتها  املنطقة  وي�شع  ال�شام،  اتفاقات  كل 

على �شفيح من التوتر والغليان ويدفعها اإىل 

منعرجات الفو�شى.

ت�شهد  الفل�شطينية  الق�شية  اإن  وق����ال: 

اأخ����ط����ر م���راح���ل���ه���ا، ب���ت���ع���اظ���م ال���ت���ه���دي���دات 

االحتال  حكومة  ت�شعى  التي  واملخططات 

دعم  اإىل  ا���ش��ت��ن��اداً  واق��ع��اً،  اأم����راً  فر�شها  اإىل 

تلك  واآخ������ر  االأم���ريك���ي���ة،  االإدارة  وان���ح���ي���از 

واأج��زاء  االأردن  اأرا���ش��ي غ��ور  املخططات �شم 

�شياق ال ينف�شل عن  الغربية يف  ال�شفة  من 

ما ي�شمى ب�شفقة القرن امل�شوؤومة.

اأن����ه يف ظ���ل ح��ال��ة االن��ق�����ش��ام  واأ����ش���ار اإىل 

العربي على عديد امللفات، فاإن فل�شطني كانت 

و�شتبقى ق�شيتنا املركزية، وال نرى اأوىل منها 

ق�شية جتمعنا، واآن الوقت ل�شدارتها اأجندة 

فهي  ك��اف��ة،  امل�شتويات  على  ال��ع��رب��ي  ال��ق��رار 

وا�شتقرار  والأم���ن  لل�شام  احلقيقي  امل��دخ��ل 

املنطقة برمتها.

الرملاين  االحت��اد  اتخذ  “عندما  واأ�شاف 

مواقف وا�شحة وحازمة يف مواجهة ال�شفقات 

امل�شبوهة ورف�س خمتلف اأ�شكال التطبيع مع 

اأي  ال�شعوب من  ب��راءة  فاإنه يعلن  االحتال، 

ليفقدها  الفل�شطيني  احل��ق  ته�شم  ت�شوية 

ال�شرعية وينزع عنها الغطاء، وليقول للعامل 

يعرتف  ال  العربية  ال�شعوب  نب�س  اإن  اأجمع 

باأي حلول تتجاوز حقوق ال�شعب الفل�شطيني 

التاريخية على اأر�شه، وعلى راأ�شها حق اإقامة 

العودة  وح��ق  امل�شتقلة  الفل�شطينية  ال��دول��ة 

والتعوي�س لاجئني”.

حم����اوالت  يف  ت��ت�����ش��ارع  اخل��ط��ى  ان  وزاد، 

ت�������ش���وي���ه ب���ن���ي���ة امل���ف���اه���ي���م ل������دى االأج�����ي�����ال، 

طالت  اأن��ه��ا  على  فل�شطني  ق�شية  وت�شوير 

ير�شى  واأن  باملتاح،  القبول  وت��وج��ب  االأم���د، 

الفل�شطينيون باالأمر الواقع، فاإن ذلك ي�شكل 

خ��ط��راً ي��ت��وج��ب ال��ت�����ش��دي ل��ه ع��ر خمتلف 

الو�شائل يف منظومة املوؤ�ش�شات العربية، واأن 

فل�شطني  �شعب  تركيع  تتوقف كل حم��اوالت 

ال�شامد”.

الفل�شطينية  والف�شائل  القوى  اأن  واأك��د 

مطالبة اليوم باإجناز ملف امل�شاحلة لت�شكل 

العربي  الرف�س  جبهات  من  االأوىل  اجلبهة 

الأي ت�شفية للق�شية الفل�شطينية، ولتتمكن 

اأرا���ش��ي  م��ن ال��وق��وف ب��وج��ه خمططات �شم 

غور االأردن وال�شفة الغربية.

وختم بالقول “نحن يف االحتاد الرملاين 

والقادة  الزعماء  مواقف  نقدر  واإذ  العربي، 

ال�شغط  اأ����ش���ك���ال  ال���ع���رب مب��م��ار���ش��ة ج��م��ي��ع 

م����ع ال����ق����وى ال���دول���ي���ة ال���ف���اع���ل���ة ل��ل��ت�����ش��دي 

بالوقت  ن��ث��م��ن،  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة،  للمخططات 

ذات������ه، م���واق���ف ���ش��ع��وب��ن��ا ال���ت���ي ت��ع��ر م�����راراً 

ع��ن ب��راءت��ه��ا م��ن ك��ل امل��واق��ف ال��ط��ارئ��ة التي 

ل�شلخ  ال��ع��رب��ي  اجل�����ش��د  اإىل  الت�شلل  حت���اول 

ودعاماتها  حا�شنتها  ع��ن  فل�شطني  ق�شية 

الرئي�شة”.

خطة لجذب السياحة الخارجية 
ستعلن بداية األسبوع المقبل

الملكية للتوجيهات  تنفيذا 

االنباط-عمان

ال�شياحة  تن�شيط  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  ق��ال 

ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال����رزاق ع��رب��ي��ات اإن���ه يجري 

و�شع اللم�شات االأخرية على خطة متكاملة 

جل����ذب ال�����ش��ي��اح��ة اخل���ارج���ي���ة وع���ل���ى وج��ه 

تنفيذا  ال��ع��اج��ي��ة،  ال�����ش��ي��اح��ة  اخل�����ش��و���س 

�شيتم  اأن��ه  اإىل  م�شريا  امللكية،  للتوجيهات 

االإع����ان ع��ن ه��ذه اخل��ط��ة ب��داي��ة االأ���ش��ب��وع 

املقبل. 

وبني ، اأن وزارة ال�شياحة والهيئة، ووزارة 

و�شعوا  كورونا،  اأزم��ة  اإدارة  وخلية  ال�شحة، 

اولويات اخلطة وجرى حتديد الدول التي 

ميكن ا�شتقبال ال�شياح منها واالنفتاح معها 

امل���ط���ارات، وذل��ك  ب��ع��د ف��ت��ح  ب�شكل م��ب��ا���ش��ر 

���ش��م��ن ت��و���ش��ي��ات ���ش��ي��ت��م رف��ع��ه��ا اىل جلنة 

ال���وزراء  وجمل�س  ال�شحة  ووزارة  االوب��ئ��ة 

للموافقة عليها.

وف��ي��م��ا ي��خ�����س ال��ت��و���ش��ي��ات، اأو����ش���ح اأن���ه 

الوبائي  الو�شع  بح�شب  ق��وائ��م  حتديد  مت 

ل���ل���دول، م��ن��ه��ا ال��ق��ائ��م��ة اخل�������ش���راء وال��ت��ي 

تت�شابه فيها الدول مع و�شع االردن الوبائي 

ومي���ك���ن االن���ف���ت���اح م��ع��ه��ا ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر، 

اأج��رت  التي  ال���دول  على  القائمة  وت�شتمل 

30 الف فح�س كورونا لكل مليون ن�شمة، 
م�شابه  الوبائي  املنحنى  فيها  التي  وال��دول 

ل����اأردن، اإ���ش��اف��ة ل��ل��دول ال��ت��ي ي�شجل فيها 

يوميا اأقل من 10 حاالت يف اخر 14 يوما.

التي  ال���دول  ع��دد  اأن  اىل  عربيات  ولفت 

 10 م��ب��دئ��ي��ا  اخل�����ش��راء  ال��ق��ائ��م��ة  �شملتها 

دول، �شيتم االنفتاح معها مبا�شرة بعد اخذ 

ان  موؤكدا  املخت�شة،  اجلهات  من  املوافقات 

راأ���س  على  االأردين  امل��واط��ن  و�شامة  اأم���ن 

اأولويات اخلطة.

وب���ني اأن���ه مت ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى االج�����راءات 

التي  الدولة  يف  املتبعة  وال�شحية  الوقائية 

االج����راءات  وك��ذل��ك  ال�����ش��ائ��ح،  منها  �شياأتي 

املتبعة باملطارات، الفتا اىل اأنه لن يتم تعقيد 

االجراءات على ال�شائح، حيث �شيطلب منه 

من  �شاعة   72 قبل  ك��ورون��ا  فح�س  اإج���راء 

للمملكة  ل��اأردن، ويف حال و�شوله  قدومه 

�شيتم اجراء فح�س كورونا اآخر، اإ�شافة اىل 

وحتى  و�شوله  حلظة  م��ن  ال�شائح  متابعة 

ال�شياحة  وبخ�شو�س  للمملكة.  م��غ��ادرت��ه 

الداخلية، قال عربيات، اإنه جرى العمل على 

حمورين املحور االول عملت عليه احلكومة 

ال�شيولة  وت��وف��ري  ل��دع��م  ال�شياحة  ووزارة 

اأوام��ر الدفاع،  للقطاع ال�شياحي من خال 

املحور  اأم��ا  االجتماعي،  ال�شمان  وموؤ�ش�شة 

ال�شياحة،  تن�شيط  الثاين عملت عليه هيئة 

6ر6 مليون  م��وازن��ت��ه��ا  ال��ت��ي ر���ش��دت م��ن 

دينار لدعم ال�شياحة الداخلية، توزعت على 

ال�شياحية  وامل��ك��ات��ب  ال�شياحي  النقل  دع��م 

 3 مببلغ  ومدرو�شة،  من�شبطة  اآلية  �شمن 

مايني دينار، لتقدمي نقل �شياحي جماين 

“اأردننا  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ل��ل��رام��ج 

جنة”، فيما جرى اإ�شراك املكاتب ال�شياحية 

النقل  خدمة  وتقدمي  املبيت،  برامج  �شمن 

لرحاتها  ال�����ش��ي��اح��ي  وال��دل��ي��ل  ال�����ش��ي��اح��ي 

جمانا، ا�شافة لتقدمي 25 الف ليلة جمانا 

الهيئة  البرتا بلغت تكلفتهم على  يف فنادق 

جمانا  مبيت  ليلة  الف  و15  دينار،  مليون 

يف وادي رم بلغت تكلفتهم 200 األف دينار.

ق��ط��اع��ات غ��ري منظمة  ه��ن��اك  اأن  وب���ني 

ال�شرقية،  التحف  وحم��ات  ال�شياح  ك��اأدالء 

ج�����رى ال���ع���م���ل ع���ل���ى مت��ك��ي��ن��ه��ا م����ن خ���ال 

مي�شرة  ت�شهيات  ب��رام��ج  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة 

بقيمة 3 مايني دينار وبفرتة �شماح �شنة، 

وذل��ك  اع���وام،  ثاثة  م��دى  على  والت�شديد 

وموؤ�ش�شة  ال�شياحة  تن�شيط  هيئة  ب�شمانة 

هذه  من  �شي�شتفيد  حيث  القرو�س،  �شمان 

حمل  و180  دل���ي���ا،   270 ال��ت�����ش��ه��ي��ات 

حتف �شرقية، مبينا اأن الهيئة قامت بو�شع 

دي���ن���ار يف بنك  ال����ف   500 ب��ق��ي��م��ة  ودي���ع���ة 

حملي.

و�شمن  الهيئة  اأن  اىل  ع��رب��ي��ات  واأ����ش���ار 

خ�ش�شت  الداخلية  ال�شياحة  دع��م  برنامج 

م��ب��ل��غ م��ل��ي��ون دي���ن���ار ل��ل��ط��ريان ال��داخ��ل��ي، 

ومت االت��ف��اق مع ث��اث �شركات ط��ريان هي 

امللكية االأردنية، واالأردنية للطريان، وفاي 

�شهريا  رح��ل��ة   40 ت���اأم���ني  ع��ل��ى  ج������وردان، 

حيث  للمواطنني،  منا�شبة  وباأوقات  للعقبة 

�شركات  بني  بالت�شاوي  الرحات  توزيع  مت 

ال���ن���ق���ل، ���ش��ري��ط��ة ال���ت���زام���ه���م ب��ال��رن��ام��ج 

ال  للتذاكر  وب��اأ���ش��ع��ار  املنا�شبة،  وب���االأوق���ات 

اأن��ه يف حال  40 دينارا، الفتا اىل  تزيد عن 

اأي خلل بالرنامج من قبل ال�شركات �شيتم 

خ�شم عدد الرحات التي مل تقم بت�شغيلها.

وق�����ال اأن�����ه مت ت��خ�����ش��ي�����س م��ب��ل��غ 900 

للوجهات  وال��رتوي��ج  للت�شويق  دي��ن��ار  األ���ف 

ال�شياحية الداخلية من خال دعم رحات 

برنامج “اأردننا جنة” بن�شبة 40 باملئة من 

اأن جميع برامج  تكلفة الرحلة، م�شريا اىل 

واآليات الدعم التي قامت بها الهيئة، ا�شتفاد 

م��ن��ه��ا ج��م��ي��ع ع��ن��ا���ش��ر ال��ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ي، 

و�شيجري من خالها ت�شغيل �شركات النقل 

ال�����ش��ي��اح��ي وال���ط���ريان ال��داخ��ل��ي، وال��دل��ي��ل 

ال�����ش��ي��اح��ي، وحم�����ات ال��ت��ح��ف وامل��ط��اع��م 

الهيئة  اأن ميزانية  والفنادق. وبني عربيات 

ب��ال��ف��رتة احل��ال��ي��ة 10 م��اي��ني دي���ن���ار مت 

ال�شياحة  لدعم  منها  مليون  6ر6  توجيه 

توجيهها  �شيتم  مليون  و4ر3  ال��داخ��ل��ي��ة، 

وال��دول  باالأ�شواق  االردن  وترويج  لت�شويق 

ميزانية  اأن  مو�شحا  ب��اخل��ارج،  امل�شتهدفة 

ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام احل�����ايل ك���ان���ت 26 م��ل��ي��ون 

اىل  وث��م  مليون،   15 اىل  وخف�شت  دي��ن��ار، 

بع�س  حتويل  ب�شبب  وذل��ك  مايني،   10
امل��خ�����ش�����ش��ات يف م��ي��زان��ي��ة ال���دول���ة مل��واج��ه��ة 

جائحة كورونا.

برنامج  املبيت �شمن  اأن رح��ات  واأ���ش��ار اىل 

 20-30 ب��ني  م��ا  تكلفتها  �شتبلغ  جنة  اأردن��ن��ا 

اي��ام،  دي��ن��ارا، و�شتكون مل��دة ث��اث ليال واأرب��ع��ة 

يف  وليلة  رم  وادي  يف  مبيت  ليلة  على  م��وزع��ة 

ال��ب��رتا ول��ي��ل��ة ب��ال��ع��ق��ب��ة، م���وؤك���دا ان ال��رن��ام��ج 

�شيت�شمن اي�شا برامج �شياحية متميزة وباأ�شعار 

الطريان  �شركات  وب�����ش��اأن  اجلميع.  متناول  يف 

ال���ع���ار����س وال�����ط�����ريان م��ن��خ��ف�����س ال��ت��ك��ال��ي��ف 

ك�شركات “رايان اير، ايزي جت، ويز اير”، بني 

بالتوا�شل مع  ب��داأت  ال�شركات  اأن هذه  عربيات 

الرحات  على  متزايدة  طلبات  وهناك  الهيئة، 

ال�شياحية اىل االردن.

ن�شاط احلركة  بعودة  “انا متفائل  وقال 

ال�شياحية يف �شهري ت�شرين االأول وت�شرين 

اأن��ه  ال��ع��ام احلايل”، الف��ت��ا اىل  ال��ث��اين م��ن 

الثاين،  ع��ب��داهلل  امللك  جالة  وبتوجيهات 

واالإج����������راءات امل��ت��ب��ع��ة م���ن ق��ب��ل احل��ك��وم��ة 

بالتعامل مع جائحة كورونا، ومنعة نظامنا 

ك��ب��رية،  ���ش��ه��رة  االأردن  اك��ت�����ش��ب  ال�����ش��ح��ي، 

اليه  اأنظارها  تتجه  العامل  دول  واأ�شبحت 

ملواجهة  الهيئة  خطة  وح��ول  اآم��ن��ة.  كدولة 

اإن��ه من بداية اجلائحة  اأزم��ة ك��ورون��ا، ق��ال 

اآذار، مت و�شع خطة ت�شويق   15 من تاريخ 

ل���اأردن ب��اخل��ارج، وعلى ع��دة م��راح��ل، فتم 

ر�شائل  اإر���ش��ال  خ��ال  باالنرتنت من  البدء 

ومقاطع فيديو عر جميع و�شائل التوا�شل 

االج���ت���م���اع���ي حت���م���ل يف ط��ي��ات��ه��ا ال��ط��اب��ع 

مع  ووقوفنا  تعاطفنا  بها  واأعلنا  االإن�شاين، 

العامل جراء جائحة كورونا.

واأ�شاف ان الهيئة قامت بت�شوير املواقع 

امل��غ��ط�����س،  ك��ال��ب��رتا،  االأردن  يف  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 

متحف  االردن،  متحف  ال�شوبك،  عجلون، 

ال���دب���اب���ات، وغ��ال��ب��ي��ة امل���واق���ع ال�����ش��ي��اح��ي��ة، 

تقنية  افرتا�شية من خال  واإج��راء جولة 

درجة.  360 بتقنية  والت�شوير  ار”،  “يف 
الهوية  اإط����اق  ق��ري��ب��ا  �شيتم  ان���ه  وق���ال 

وذلك  ب��اخل��ارج  للهيئة  اجل��دي��دة  املوؤ�ش�شية 

تو�شيع  و�شيتم  اج��راءات��ه��ا،  ا�شتكمال  بعد 

نطاق الرتويج لاأردن يف االأ�شواق امل�شتهدفة 

لت�شمل ال�شياحة العاجية و�شياحة املغامرة 

وال�����ش��ي��اح��ة ال���دي���ن���ي���ة، و���ش��ي��اح��ة ال��ت��اري��خ 

�شياحة  ن���وع  ل��ك��ل  �شيكون  ح��ي��ث  وال�����رتاث، 

ان  م��وؤك��دا  واع���ام خمتلفة،  اع��ان  و�شائل 

اخلطة الت�شويقية جاهزة، ومبجرد اأن تتم 

املوافقة على الدول امل�شتهدفة التي تت�شابه 

مع احلالة الوبائية لاأردن، �شيبداأ الت�شويق 

ال�شتقبال الطائرات وال�شائحني.

اخلمي�س   25/ 6 / 2020



االنباط-عمان

اأقر جمل�س الوزراء النظام املعدل لنظام 

وب�ستانييها  وطهاتها  امل��ن��ازل  يف  العاملني 

ومن يف حكمهم ل�سنة 2020 .

يف  البطاينة  ن�سال  العمل  وزي���ر  وق���ال 

النظام  اإن  االربعاء،  ام�س  �سحفي  ت�سريح 

جاء حلفظ حقوق العاملني باإلزام �ساحب 

اأيام  �سبعة  خالل  العامل  اأجر  بدفع  املنزل 

االأم��ر  ك��ان  اأن  ب��ع��د  ا�ستحقاقه  ت��اري��خ  م��ن 

غري حمدد املدة.

امل���ع���دل ج��اء  اأن ال��ن��ظ��ام  وب����ني ال���وزي���ر 

ل��ت��ع��زي��ز ح��م��اي��ة ال��ع��ام��ل م���ن اال���س��ت��غ��الل 

التعديالت  �سمنت  لهذا  حقوقه،  وانتهاك 

مع  اللقاء  �سرية  على  املحافظة  اجل��دي��دة 

العامل عند بحث ال�سكوى من قبل مفت�س 

العمل بني �ساحب املنزل والعامل.

مفت�س  منحت  ال��ت��ع��دي��الت  اأن  واأ���س��اف 

اجلهات  م��ن  االإذن  طلب  �سالحية  العمل 

حال  يف  ال�سكوى  م��ن  للتحقق  الق�سائية 

رف�����س ���س��اح��ب امل��ن��زل دخ��ول��ه اإىل امل��ن��زل، 

�ساحب  منع  املعدل  النظام  اأن  اإىل  م�سريا 

قانون  اإح��ك��ام  مبخالفة  يقوم  ال��ذي  امل��ن��زل 

املنزل  عامل  حقوق  بانتهاك  قام  اأو  العمل 

اأو ا�ستخدام عامل اآخر خالل  من ا�ستقدام 

مدة يحددها الوزير.

يعزز  امل��ع��دل  النظام  اأن  البطاينة  واأك��د 

عنف  الأي  تعر�سه  عدم  من  العامل  حماية 

حلقوقه  الن��ت��ه��اك��ات  اأو  جن�سي  اأو  ج�سدي 

بال�سماح  وذل���ك  الت�سريعات  كفلتها  ال��ت��ي 

بالتعوي�س  واملطالبة  العمل  برتك  للعامل 

ع��ن االأ����س���رار ال��ت��ي حل��ق��ت ب��ه ع��ن ط��ري��ق 

الق�ساء.

على  العقوبات  اإيقاع  �سيتم  اأن��ه  واو�سح 

بالتبليغ  املنزل يف حال ثبت قيامه  �ساحب 

ال��وه��م��ي ع���ن ه����روب ال��ع��ام��ل��ة مم���ا ي��وف��ر 

الأي  تعر�سهن  وع���دم  ل��ل��ع��ام��الت  احل��م��اي��ة 

ا�ستغالل.

ال��ن��ظ��ام  ت��ع��دي��الت  اأن  ال��ب��ط��اي��ن��ة  وب���ني 

ت���ع���اق���ب االأ�����س����خ����ا�����س ال�����ذي�����ن ي���ق���وم���ون 

املنازل  لعامالت  م�سكن  اأو  م���اأوى  بتوفري 

اأو  م�سروعه  غ��ري  بطريقة  وا�ستخدامهن 

اإىل ان  اق��ت�����س��ادي��ا، م�����س��ريا  ال���س��ت��غ��الل��ه��ن 

ذلك يعك�س ال�سورة احل�سارية واالإن�سانية 

لالأردن واالأردنيني.

ل��ن��ظ��ام  امل���ع���دل  ال���ن���ظ���ام  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

وب�ستانييها  وطهاتها  امل��ن��ازل  يف  العاملني 

تنظيم  ونظام   2020 ل�سنة  حكمهم  يف  ومن 

االأردنيني  ا�ستقدام غري  العاملة يف  املكاتب 

يدخالن   2020 ل�سنة  امل��ن��ازل  يف  العاملني 

يف  ن�سرهما  من  �سهرين  بعد  التنفيذ  حيز 

الر�سمية. اجلريدة 

االنباط- الزرقاء

قالت وزارة املياه والري انها وبالتعاون 

ل����واء  م��ت�����س��رف  ال���داخ���ل���ي���ة/  وزارة  م����ع 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة ال���دك���ت���ور م���ال���ك خ��ري�����س��ات 

وم���دي���ري���ة ���س��رط��ة حم��اف��ظ��ة ال����زرق����اء/ 

رئ���ي�������س م���رك���ز ام�����ن ال��ه��ا���س��م��ي��ة ال���رائ���د 

املركزية  امل�ساغل  ومديرية  حماد  حممد 

ومديرية االحوا�س املائية واالدارة امللكية 

جولة  واث��ن��اء  وال�����س��ي��اح��ة  البيئة  حل��م��اي��ة 

�ساحنة  �سبط   مت  املنطقة  على  تفتي�سية 

من  امل�ستخرجة  البازلت  ب�سخور  حمملة 

اململوكة  ال�سمرا  اخل��رب��ة  حمطة  ارا���س��ي 

ذات  وال���ري  امل��ي��اه  /وزارة  ال��دول��ة  خلزينة 

االرا�سي  من  املرتفع  االقت�سادي  العائد 

ال��واق��ع��ة ���س��م��ن حم��ط��ة اخل��رب��ة ال�����س��م��را 

ب���ه���دف ب��ي��ع��ه��ا ب��ط��ري��ق��ة خم��ال��ف��ة وال��ت��ي 

م�سدر  وتعد  البيئة  بتلوث  خطرا  ت�سكل 

باملنطقة  ال��ق��اط��ن��ني  ل��ل��م��واط��ن��ني  ازع�����اج 

ال�ساحنة  حجز  ومت  بالفرار  ال�سائق  والذ 

وال��ت��ح��ف��ظ ع��ل��ي��ه��ا و اع�����داد ال�����س��ب��وط��ات 

اخل��ا���س��ة و���س��ب��ط ح���ف���ارة ت���ق���وم ب��احل��ف��ر 

املخالف.

وب���ني م�����س��در م�����س��وؤول ان ال�����وزارة ان��ه 

من  انه   ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  مت��ام  ويف 

  2020 ح��زي��ران   24 االرب��ع��اء  ال��ي��وم  �سباح 

الها�سمية  منطقة  يف  �ساحنة  �سبط  مت  

اث����ن����اوؤ ج���ول���ة ام��ن��ي��ة ب��رئ��ا���س��ة م��ت�����س��رف 

اللواء د. مالك خري�سات مدير مركز امن 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة ال���رائ���د حم��م��د ح��م��اد وم��دي��ر 

النت�سة  م. عماد  املركزية  امل�ساغل  مديرية 

ال��ب��ي��ئ��ة  حل��م��اي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  االدارة  وك������وادر 

املحملة  ال�����س��اح��ن��ة  ���س��ب��ط  مت  وال�����س��ي��اح��ة 

وحجزها  مر�سيد�س  ن��وع  البازلت  بحجر 

ل��دى م��دي��ري��ة امل�����س��اغ��ل امل��رك��زي��ة و�سبط 

احل���ف���ارة وا���س��ت��ك��م��ال االج������راءات الح��ال��ة 

ملف الق�سية للجهات الق�سائية .

ج��ه��ود  وال�������ري  امل����ي����اه  وزارة  وث���م���ن���ت 

م���ت�������س���رف ال�����ل�����واء وم����دي����ر م����رك����ز ام���ن 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة وك��اف��ة م��رت��ب��ات االم����ن ال��ع��ام 

يف حم��اف��ظ��ة ال����زرق����اء وم���دي���ري���ة االم���ن 

ال��ب��ي��ئ��ة  حل��م��اي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  واالدارة  ال���ع���ام 

ال��ك��ب��ري حلماية  وال�����س��ي��اح��ة ع��ل��ى دع��م��ه��م 

مم��ت��ل��ك��ات ق���ط���اع امل���ي���اه وامل��ح��اف��ظ��ة على 

���س��الم��ة م��ن�����س��اأت��ه��ا واك�����دت ال������وزارة على 

كافة  مع  بالتعاون  جهودها  �ستوا�سل  انها 

وزارة  خا�سة  واالمنية  الر�سمية  االجهزة 

اية  واإزال��ة  لر�سد  العام  واالم��ن  الداخلية 

املواطنني  االخ��وة  جميع  داعية  اعتداءات  

يف جميع املناطق اىل االبالغ عن اي �سبهة 

ح��ول ذل��ك ع��ر ال��رق��م امل��وح��د ل��ط��وارىء 

املياه على الرقم )117116( .

االنباط- العقبة

ت�����س��ت��ع��د ���س��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة 

اأول  االق��ت�����س��ادي��ة اخل���ا����س���ة الإن�������س���اء 

�سعار  حت��ت  االأردن  يف  بحرية  حممية 

بتوجيهات  وذل���ك  احل���ي���وي«،  »ال��ت��ن��وع 

م����ن ج����الل����ة امل����ل����ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين 

لالإيعاز باإن�سائها واال�سراع يف تنفيذها 

ع���ل���ى اأر��������س ال����واق����ع ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م��ع 

املعنية. اجلهات 

نايف  املهند�س  ال�سلطة  رئي�س  وقال 

اىل  ي��ه��دف  امل��ح��م��ي��ة  ان�����س��اء  اإن  بخيت 

زي���ادة ال��وع��ي ب��اأه��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة على 

امل�����وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وح���ث ك���ل اجل��ه��ات 

املعنية لتنفيذ امل�ساريع واملبادرات التي 

ت�ساهم با�ستدامة هذه املوارد لالأجيال 

واملقبلة. احلالية 

م��ن  ك����ان  االردن  ان  ب��خ��ي��ت  واك�����د 

ال��������دول ال�������س���ب���اق���ة ل���الن�������س���م���ام اىل 

وتنفيذ  ال��دول��ي��ة  البيئية  االت��ف��اق��ي��ات 

العديد  مع  والعمل  االلتزامات  جميع 

الدولية حلماية  البيئية  املنظمات  من 

ال���ت���ن���وع احل���ي���وي ب��ال��و���س��ائ��ل امل��م��ك��ن��ة 

الطبيعية  املحميات  ان�ساء  وخ�سو�سا 

م�ساحة  على  منت�سرة  اأ�سبحت  ال��ت��ي 

امل���م���ل���ك���ة ل��ت��م��ث��ل امل�����وائ�����ل واالن���ظ���م���ة 

البيئية املهمة لالأردن وللعامل اأجمع.

اال����س���ت���دام���ة  م���ف���ه���وم  اأن  وا�����س����اف 

العقبة  يف  الطبيعية  امل����وارد  وح��م��اي��ة 

ي���ح���ظ���ى ب��خ�����س��و���س��ي��ة ك����ب����رية ن��ظ��را 

الأه��م��ي��ة ال��ع��ق��ب��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ي��ز ب��وج��ود 

امل������وارد ال��ب��ح��ري��ة ال���ف���ري���دة وامل��م��ي��زة 

مب���وق���ع���ه���ا ع���ل���ى خ���ري���ط���ة ال�����س��ي��اح��ة 

العاملية.

م��ع  ال�������س���ل���ط���ة  ت����ع����اون  اىل  ول����ف����ت 

االمن����ائ����ي  امل���ت���ح���دة  االأمم  ب���رن���ام���ج 

البيئية  الت�سريعات  منظومة  وح�سب 

الإن�����س��اء  ال��ب��ي��ئ��ة  ال��ت��ي و���س��ع��ت��ه��ا وزارة 

امل��ح��م��ي��ة، وات���ب���اع اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات 

لتحقيق  ت�سعى  التي  العاملية  والنماذج 

ال����ت����وازن ب���ني اال����س���ت���خ���دام امل�����س��ت��دام 

ل���ل���م���وارد ال���ب���ح���ري���ة وح���م���اي���ت���ه���ا م��ن 

ت�ساركي  ن��ه��ج  ���س��م��ن  وذل���ك  ال��ت��ده��ور 

الت�ساور والتن�سيق مع اجلهات  ي�سمن 

املعنية وعلى امل�ستويات كافة.

املحمية  ت��اأ���س��ي�����س  ان  ب��خ��ي��ت  وق����ال 

ال���ب���ح���ري���ة ي����اأت����ي ا����س���ت���ك���م���اال ل�����س��ب��ك��ة 

االأردن  يف  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة  امل����ح����م����ي����ات 

االأردن  ال��ت��زام��ات  بتحقيق  وامل�ساهمة 

احليوي  ال��ت��ن��وع  اتفاقية  ع��ن  املنبثقة 

حلماية  “اأي�سي”  ب��اأه��داف  واملعروفة 

حماية  تتطلب  ال��ت��ي  احل��ي��وي  ال��ت��ن��وع 

يف  والبحرية  الرية  البيئية  االأنظمة 

العامل مبناطق حممية مدارة بفعالية 

البحرية  املحمية  ان�ساء  ان  عن  ف�سال 

���س��ي��ن��ع��ك�����س اإي����ج����اب����ا ع���ل���ى ال�����س��ي��اح��ة 

وتوفري فر�س العمل للمجتمع املحلي 

يف العقبة.

اإن�����س��اء  ه����ذه اخل���ط���وة يف  اأن  واأك�����د 

امل���ح���م���ي���ة ال���ب���ح���ري���ة ���س��ي��ت��ب��ع��ه��ا ع��م��ل 

امل��و���س��وع��ة  االأه�����داف  لتحقيق  دوؤوب 

ل��ل��م��ح��م��ي��ة ال����ت����ي ���س��ت��م��ك��ن��ه��ا الح���ق���ا 

م���ن ب���دء ال��ت��ح�����س��ريات الإع�����داد ملف 

الطبيعي  ال����رتاث  ل��ق��ائ��م��ة  ال��رت���س��ي��ح 

للرتبية  املتحدة  االأمم  ملنظمة  العاملي 

“اليون�سكو”  وال����ع����ل����وم  وال���ث���ق���اف���ة 

العاملية  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ل��ل�����س��روط  وف��ق��اً 

وتقدميه ح�سب االأ�سول حتى يتم منح 

العامل  اأن��ظ��ار  جل��ذب  الفر�سة  العقبة 

العاملية  ال�����س��ي��اح��ة  م��ن  امل��زي��د  وج���ذب 

م�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن جت��رب��ة ال�����س��ل��ط��ة يف 

الئ��ح��ة  ع��ل��ى  رم  وادي  م��ن��ط��ق��ة  اإدراج 

لليون�سكو. العاملي  الطبيعي  الرتاث 

ادارة  م�����دي�����ر  ا������س�����ار  ج���ه���ت���ه  م�����ن 

العقبة  منطقة  �سلطة  يف  ال�����س��واط��ئ 

املهند�س عبداهلل  االقت�سادية اخلا�سة 

خاطبت  ال�����س��ل��ط��ة  ان  اىل  ع����وايل  اب���و 

املقرتحة  املحمية  ل�سم  البيئة  وزارة 

اململكة  يف  الطبيعية  املحميات  ل�سبكة 

الرت�سيح  ملف  الإع���داد  اأوىل  كخطوة 

اأ�سا�سه اعالن  �سيتم على  الذي  الالزم 

ر�سميا. املحمية 

التابع  ال��دويل  امل�ست�سار  ان  وا�ساف 

بداأ  االمن��ائ��ي  املتحدة  االأمم  لرنامج 

البيانات  وحتليل  وم��راج��ع��ة  بتجميع 

ال�����الزم�����ة مل���ل���ف ال���رت����س���ي���ح وحت���دي���د 

ال����ن����واق���������س مت����ه����ي����دا ال����س���ت���ك���م���ال���ه���ا 

ال�سلطة. بالتعاون مع 

االنباط- القاهرة

 دع��ت ال�سفارة االردن��ي��ة يف القاهرة الطلبة 

االردنيني باجلامعات امل�سرية املتواجدين حاليا 

الراغبني  او  امتحاناتهم  انهوا  يف م�سر، ممن 

 5 قبل  اململكة  اىل  بالعودة  ويرغبون  بتاأجيلها 

متوز املقبل اىل التوا�سل معها لت�سهيل عودتهم.

وط��ل��ب��ت ال�����س��ف��ارة م���ن ال��ط��ل��ب��ة، يف ب��ي��ان، 

ت���زوي���ده���ا ب���اال����س���م وال����رق����م ال���وط���ن���ي وا���س��م 

اجلامعة والكلية والتخ�س�س وال�سنة الدرا�سية 

و���س��ورة ج���واز �سفر ���س��اري امل��ف��ع��ول، مو�سحة 

الثقايف  املكتب  املعلومات اىل  ار���س��ال  ان��ه ميكن 

الرقم  على  اب  ال��وات�����س  ع��ر  لل�سفارة  ال��ت��اب��ع 

01270075053، حل�سر اعداد الراغبني بالعودة 

واتخاذ االإج��راءات الالزمة لعودتهم بالتن�سيق 

مع اجلهات املعنية

االنباط-عمان

اأع��ل��ن رئ��ي�����س دي����وان اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة �سامح 

النا�سر، ام�س االربعاء، عن اطالق حزمة خدمات 

اإلكرتونية جديدة يوم االثنني املقبل، بعد انهاء 

التحتية  بالبنية  امل��رت��ب��ط��ة  الفنية  ال��رتت��ي��ب��ات 

لالأنظمة بالت�سارك مع وزارة االقت�ساد الرقمي 

والريادة. وقال النا�سر يف ختام برنامج تدريبي 

نفذته عن بعد وح��دة تطوير االداء املوؤ�س�سي يف 

الديوان، للموظفني و�سباط ارتباط اجلهات ذات 

االخت�سا�س وال�سركاء من دوائر حكومية اخرى 

اإن احلزمة  ا�ستعداداً الإطالق احلزمة اجلديدة، 

اإلكرتونية جديدة تقدم حالياً  ت�سمل 6 خدمات 

ملتلقيها م��ن خ��الل مكاتب خ��دم��ة اجل��م��ه��ور يف 

مركز الديوان بالعا�سمة والفروع يف اإربد والكرك 

واملفرق ومعان.

خدمات  اإىل  وحتويلها  اأمتتتها  ان  وا���س��اف 

اإلكرتونية، باالإ�سافة اإىل اخلدمات االإلكرتونية 

االأخ�������رى امل��ف��ع��ل��ة م���ن خ����الل م���وق���ع ال���دي���وان 

�سيب�سط   www.csb.gov.jo االإلكرتوين 

اجراءات احل�سول عليها.

ل��الأن��ظ��م��ة  ال���ع���م���ل  ا����س���ت���ك���م���ال  اإىل  وا������س�����ار 

االإلكرتونية عن بعد خالل فرتة تعطيل الدوائر 

الر�سمية يف ظل جائحة كورونا.

املحلي
50 اخلمي�س  25/ 6 / 2020 

م�سكلة بع�س النا�س يف التنظري لتحليل االأ�سباب وامل�سببات م�ستع�سية هذه االأيام يف زمن كورونا؛ 

اإج��رتار احللول وه��ذا الفن الذي  فالوقت ال يقت�سي احلديث عن ه��ذه امل�سببات لكن املطلوب هو 

�سباب  ي مع�سلة اأو م�سكلة وت�سريحها �سهل ج��داً، وطرح االأ ال يتقنه اإاّل االأّق��الء؛ فتحليل النا�س الأ

مور كيفما ي�ساء، لكن امل�سكلة اأن هوؤالء  ن كل منهم يرر االأ وامل�سببات غالباً يتفنن النا�س به ويبدعون الأ

النا�س لي�س لديهم حلول وا�سحة اأو عملية للم�ساكل اأو التحديات اأو املع�سالت:

�سباب وامل�سببات بحيث  1. البع�س يجعل من التحديات حائط مبكى لغايات اأن يعزف على اأوتار االأ

�سباب لها دون اأن يطرح اأي حل يذكر؛ وهذا من املمكن اأن يقّدمه اأي اإن�سان  يطرح مئات اأو اآالف االأ

نظري يتحدث يف عموميات الن تقّدم وال توؤّخر..

ر���س ولي�س احللول  قت�سادية ذات الكفاءة هي املطروحة على االأ اأن احللول العملية واالإ 2. بيد 

ال�سندوق الإج��رتار احللول  خ��ارج  التفكري  تقت�سي  فالواقعية  للتطبيق؛  القابلة  التنظريية وغري 

االإبداعية خدمة للموؤ�س�سات والوطن.

�سحاب قرار �سجعان اأو دعم مادي اأو لوج�ستي اأو غريها، لكن هذه  3. اأحياناً تكون احللول بحاجة الأ

احللول يجب اأن تكون ناجعة; ولذلك فاحللول مرتبطة بالقادة ال�سجعان الذين يّت�سفون بالقرار 

اجلريء دون تلكوؤ اأو تردد؛ ومعظم القرارات بالطبع حتتاج لدعم مادي معقول لربط احللول بروؤية  

املوؤ�س�سة. 

قت�سادية وال�سيا�سية  4. بع�س احللول يحتاج لروؤية واإ�سرتاتيجيات وبرامج وم�ساريع كاملع�سالت االإ

جتماعية، واحللول لي�ست بال�سهلة اأحياناً؛ وهذا النوع من احللول اإ�سرتاتيجي بحت ال يفهمه  واالإ

�سوى االأقالء من النا�س والعاملني باملوؤ�س�سة. 

حيان  5. النا�س البعيدين عن موقع القرار يت�سورون اأحياناً اأن احللول �سهلة وممكنة لكن معظم االأ

احللول حتتاج لرزمة من القرارات املكلفة مادياً ووقتاً وجهداً وقوى ب�سرية ولوج�ستية وغريها؛ وال 

ميكن ل�سخ�س اأن يعرف حيثيات العمل اإال اذا كان يف مطبخ �سنع القرار.

�سباب وامل�سببات  �سباب واحللول وقرنهما معا دائماًً، ال العزف على اأوتار االأ 6. نحتاج لثقافة طرح االأ

اأبعاد؛ واملطلوب عر�س  فقط دون احللول؛ وهذا متاماً مثل الذي يفّكر يف ُبعد واحد دومنا ثالثة 

م�سفوفة االأ�سباب واحللول الأي م�سروع مقرتح اأي كان.

بداعية وعقلياتهم لت�سمل احللول  �سباب واحليثيات بحاجة لتطوير مهاراتهم االإ 7. منّظرو االأ

الناجعة والعملية؛ وهذه املهارات مكت�سبة اأو ُمتعّلمة؛ وبالطبع املهارات العقلية والعملية كلها مطلوبة.

�سباب التحديات وامل�سكالت فالكل يعرفها  ب�سراحة: يف زمن ما بعد كورونا؛ ال نحتاج ملنظرين الأ

اإمكانياتنا  مع  تتنا�سب  والتي  والواقعية  العملية  احللول  يف  ملبدعني  بحاجة  لكننا  جيداً،  ويدركها 

وظروفنا وحالتنا وطبيعتنا وقدراتنا وميولنا ورغباتنا وغريها؛ ونحتاج خللق الثقافة الناجحة يف 

هذا ال�سدد.

بداع يف احللول العملية �سباح االإ

د. محمد طالب عبيدات

 مسّببات وحلول في زمن 
كورونا

 مذكرة تفاهم لتطوير أدلة سريرية لتشخيص األشخاص ذوي اإلعاقة

 مجلس الوزراء يقر المعدل لنظام العاملين بالمنازل 

 المياه: ضبط شاحنة محملة بالبازلت المستخرج بطريقة مخالفة

سلطة العقبة تستعد إلنشاء أول محمية بحرية في المملكة 
 تحت شعار »التنوع الحيوي«

 السفارة األردنية بالقاهرة تدعو الطلبة 
الراغبين بالعودة إلى التواصل معها

الخدمة المدنية يطلق خدمات إلكترونية جديدة

االنباط-عمان

 

ذوي  االأ���س��خ��ا���س  االأع��ل��ى حل��ق��وق  املجل�س  وق���ع 

املوؤ�س�سات  اعتماد  وجمل�س  ال�سحة  ووزارة  االإعاقة 

لتطوير  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  االأرب���ع���اء  ام�����س  ال�سحية 

االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  لت�سخي�س  �سريرية  اأدل��ة 

ب��ن رعد  امل��ذك��رة االأم���ري م��رع��د  يف اململكة.  ووق��ع 

االأ�سخا�س  حلقوق  االأعلى  املجل�س  رئي�س  زيد  بن 

واملدير  جابر  �سعد  د.  ال�سحة  ووزير  االإعاقة  ذوي 

املوؤ�س�سات ال�سحية �سلمى  التنفيذي ملجل�س اعتماد 

اجلاعوين. 

واأكد �سموه ان مذكرة التفاهم تعد خطوة مهمة 

وتنفيذ  ترجمة  يف  والت�ساركية  التكاملية  لتحقيق 

وحت�سني  اململكة  يف  الت�سخي�س  تطوير  �سيا�سات 

لالأ�سخا�س  املقدمة  ال�سحية  اخل��دم��ات  م�ستوى 

املوقعة  املذكرة  اأن  اإىل  �سموه  االإعاقة، م�سرياً  ذوي 

���س��ت��ع��م��ل وم���ن خ���الل ال��ت�����س��ارك م���ع اجل���ه���ات ذات 

العالقة على تفعيل اآليات املتابعة ملوؤ�س�سات ومراكز 

الت�سخي�س  اإج���راءات  توحيد  ل�سمان  الت�سخي�س 

ال�سحة  وزي��ر  اأك��د  ب���دوره  اململكة.   يف  وتطويرها 

اهتتماما  ت���ويل  ال�����وزارة  اأن  ج��اب��ر  ���س��ع��د  ال��دك��ت��ور 

ك��ب��ريا يف ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك م��ع امل��ج��ل�����س االع��ل��ى 

اخلدمة  لتقدمي  االعاقة  ذوي  االأ�سخا�س   حلقوق 

جودة  وذات  مي�سرة  بطرق  االعاقة  ل��ذوي  الطبية 

عالية ورفع قدراتهم واحلفاظ على حقوقهم.

املجل�س  م��ع  ال��ت��ع��اون  ان  ال��دك��ت��ور ج��اب��ر  وب���ني 

االع����ل����ى يف ه�����ذه االت���ف���اق���ي���ة ي��ع��ك�����س االه���ت���م���ام 

االإع��اق��ة،  ذوي  االأ���س��خ��ا���س  ملتطلبات  واال���س��ت��ج��اب��ة 

من  وام��ت��داد  االع��ل��ى  املجل�س  بجهود  ج���اءت  ال��ت��ي 

�سمو االم��ري رعد اىل �سمو االم��ري مرعد بن رعد 

يف هذا اجلانب.

واأكدت ال�سيدة �سلمى اجلاعوين، اأن هذا امل�سروع 

االأعلى  املجل�س  بني  الثانية  التعاونية  التجربة  هو 

يدلل  م��ا  وه��و  ال�سحة،  ووزارة  االعتماد  وجمل�س 

على جناح امل�سروع االأول الذي جمع هذه االأطراف 

كافًة ونتج عنه تطوير جمموعة معايري ت�سخي�س 

االإعاقات يف مراكز الت�سخي�س، كما يدلل على عمق 

للخرات  تبادل  فيها  بيننا مبا  الت�ساركية  العالقة 

اأدل��ة  بتطوير  الثاين  امل�سروع  ج��اء  حيث  وامل��ع��ارف، 

املمار�سات ال�سريرية بعد حت�سيل التغذية الراجعة 

التي تنادي ب�سرورة تطوير هذه االأدلة، التي وبال 

مراجعة  على  مبنية  علمية  منهجية  �ستتبع  �سك 

الوطني  امل�ستويني  على  العلمية  وامل�سادر  االأدبيات 

للخروج  املمار�سات  ه��ذه  تكييف  ث��م  وم��ن  واملحلي 

ي�سمن  مبا  ال�سريرية  املمار�سات  لهذه  عام  باإطار 

الغر�س  يحقق  فعلي  ب�سكل  وتطبيقها  مواءمتها 

الذي و�سعت من اأجله.

ومبوجب مذكرة التفاهم تقوم الوزارة بالتعاون 

واملعريف  الفني  الدعم  بتقدمي  االأعلى  املجل�س  مع 

واملعلومات  البيانات  وتوفري  العمل  �سري  ومتابعة 

ت�سهيل  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ع��م��ل  ل��ف��ري��ق  ال���الزم���ة 

االدلة من  بتطوير  املعني  الفريق  زيارات  اإجراءات 

للموؤ�س�سات  ال�سحية  امل��وؤ���س�����س��ات  اع��ت��م��اد  جمل�س 

الوزارة  وتلتزم  لها.   التابعة  واملراكز  العالقة  ذات 

املجل�س  مع  بالتعاون  املقرتحة  التعليمات  باإ�سدار 

االدل��ة  على  لها  التابعة  ال��ك��وادر  وت��دري��ب  االأع��ل��ى 

توقيع  وياأتي  العتمادها.   الحقا  تطبيقها  واآليات 

املذكرة يف اإطار اجلهود التي تبذلها اململكة لتعزيز 

ذوي  لالأ�سخا�س  املثلى  ال�سحية  اخلدمات  تقدمي 

�ساأنها  اأدل��ة من  وذل��ك من خ��الل تطوير  االإع��اق��ة 

تنظيم عملية الت�سخي�س يف اململكة لتي�سري و�سول 

ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  االإع����اق����ة  االأ����س���خ���ا����س ذوي 

املكفولة لهم مبوجب الت�سريعات النافذة



االقت�صادي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان 

���س��ارك��ت ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع االت�����س��االت 

ام�������س ال���ث���اث���اء ب��ف��ع��ال��ي��ات االج���ت���م���اع ال��ع��ام 

ل���ل���م���ج���م���وع�������ة االروم����ت����و�����س����ط����ي����ة مل��ن��ظ��م��ي 

االت�ساالت.

�سارك يف  الهيئة،  بيان �سحفي عن  وح�سب 

التنظيمية  الهيئات  وممثلو  روؤ�ساء  االجتماع 

املفو�سية  عن  وممثلون  املجموعة  يف  االأع�ساء 

االأوروبية.

وق�����ال رئ���ي�������س جم��ل�����س م��ف��و���س��ي ال��ه��ي��ئ��ة 

ناق�س  االج��ت��م��اع  اإن  اجل��ب��ور  غ���ازي  ال��دك��ت��ور 

ه��ي��ئ��ة تنظيم  م���ن  امل��ج��م��وع��ة  رئ��ا���س��ة  ان��ت��ق��ال 

اإىل  وال���ه���ر����س���ك  ال���ب���و����س���ن���ة  يف  االت���������س����االت 

امل��ع��ل��وم��ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  االت�������س���االت  وزارة 

ون��ت��ائ��ج   ،  2020 ل���ع���ام  ر���س��م��ي��ا  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

التي  العمل  وحلقات  والفعاليات  االجتماعات 

2019، واإقرار التو�سيات والتقرير  عقدت عام 

 ،2019 ل��ع��ام  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  امل��ع��ي��اري  ال�����س��ن��وي 

وت��غ��ط��ي��ة ب��رام��ج ع��م��ل امل��ج��م��وع��ة واأن�����س��ط��ت��ه��ا 

واالأدوات  ال�سبل  وبحث  وتطوير   ،2020 لعام 

املجموعة،  وا�ستمرارية  كفاءة  باإدامة  املتعلقة 

انتهاج  خال  من  املجموعة  ن�ساطات  وتو�سيع 

املنظمات  م��ع  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زز  ات�����س��ال  �سيا�سة 

االخت�سا�س. جمال  يف  واالإقليمية  الدولية 

على  الهيئة  حر�س  اجلبور  الدكتور  واأك��د 

من  الرغم  على  الدولية  بالفعاليات  امل�ساركة 

واإجراء  حاليا،  العامل  ي�سهدها  التي  الظروف 

ح�سورها  لتعزيز  ك��اف��ة  ال��ازم��ة  ال��رتت��ي��ب��ات 

ل�����س��م��ان متثيل  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ُب��ع��د يف ه���ذه  ع��ن 

الفعاليات  جميع  يف  وج��ه  اأك��م��ل  على  اململكة 

العاقة. ذات 

االروم��ت��و���س��ط��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

دول���ة من   23 م��ن  ت��ت��ك��ون  االت�����س��االت  ملنظمي 

وت�سعى  واأوروبا،  املتو�سط  البحر  منطقة  دول 

اإي���ج���اد  اإىل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  اأن�����س��ط��ت��ه��ا  م���ن خ����ال 

التنظيمية  ال�سيا�سات  يف  والتقارب  االن�سجام 

بني دول االحتاد االأوروبي ونظرائهم من دول 

املتو�سط. البحر  منطقة  يف  اأخرى 

االنباط-عمان

وال���ت���ج���ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  ع���ق���دت 

وال���ت���م���وي���ن ب���رئ���ا����س���ة م�������س���اع���د االأم�����ني 

مديرية  م��دي��ر   / الفنّية  لل�سوؤون  ال��ع��ام 

ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ت��ج��اري��ة اخل��ارج��ي��ة زاه���ر 

ال���ق���ط���ارن���ة اج���ت���م���اع���ا م����ع مم���ث���ل ق��ط��اع 

االأث�����اث امل��ن��زيل وامل��ك��ت��ب��ي وال��ق��رط��ا���س��ي��ة 

وع���دد م��ن ال�����س��رك��ات امل��م��ث��ل��ة ل��ل��ق��ط��اع يف 

الوزارة؛ وذلك ا�ستكمااًل للم�ساورات التي 

ت��ع��ق��ده��ا ال�����وزارة م��ع مم��ث��ل��ي ال��ق��ط��اع��ات 

تواجه  التي  التحديات  ملعاجلة  التجارية 

القطاع التجاري االأردين ال �سيما يف ظل 

جائحة فريو�س كورونا.

اإىل جم��م��وع��ة من  ال��ق��ط��ارن��ة  واأ����س���ار 

االإج��������راءات احل��ك��وم��ي��ة امل���ت���خ���ّذة ل��دع��م 

ال����ق����ط����اع، م����ن اأب������رزه������ا ق�������رار جم��ل�����س 

ال��غ��رام��ات  بتخفي�س  ال��ق��ا���س��ي  ال�����وزراء 

اجلمركية املقررة على البيانات املت�سرف 

مب��ح��ت��وي��ات��ه��ا، وت��وح��ي��د اآل���ي���ة ال��ت��خ��م��ني 

املراكز  و�سول  اإمكانية  توفري  خال  من 

الرئي�سية  البيانات  قاعدة  اإىل  اجلمركية 

ال�سريبة  تخفي�س  ق��رار  اإىل  باالإ�سافة 

املدر�سية والقرطا�سية. اللوازم  على 

اأ���س��ار مم��ث��ل ق��ط��اع االأث���اث  م��ن جهته 

غرفة  يف  والقرطا�سية  واملكتبي  امل��ن��زيل 

االج���ت���م���اع���ات  اأن  اإىل  االأردن  جت�������ارة 

ال���ق���ط���اع���ّي���ة ���س��ه��ل��ت ال���ت���وا����س���ل م����ا ب��ني 

خال  م��ن  احلكومية  واجل��ه��ات  ال��ق��ط��اع 

وال��ت��م��وي��ن  وال���ت���ج���ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة 

ب�سقّيه  اخلا�س  للقطاع  مظّلة  باعتبارها 

مب�ساعي  واأ����س���اد  وال�����س��ن��اع��ي،  ال��ت��ج��اري 

ال���وزارة خ��ال ف��رتة االأزم��ة يف التوا�سل 

امل�ستمر مع القطاع اخلا�س.

ك���م���ا ت����راأ�����س م�����س��اع��د االأم�������ني ال���ع���ام 

ل��ل�����س��وؤون ال��ف��ن��ي��ة يف ال������وزارة االج��ت��م��اع 

االت�ساالت  قطاع  م��ع  املنعقد  الت�ساوري 

وتكنولوجيا املعلومات يف مبنى الوزارة.

واأك�����د ال��ق��ط��ارن��ة ا���س��ت��ج��اب��ة اجل��ه��ات 

واملبادرات  للماحظات  املعنية  احلكومية 

االأردين  اخلا�س  القطاع  بها  تقدم  التي 

القطاع  بعمل  املتعلقة  ت��ل��ك  بينها  وم��ن 

واملتمثلة يف قيام هيئة تنظيم االت�ساالت 

العقبة وجمرك  مكاتب خارجية يف  بفتح 

ع���ّم���ان وامل����ط����ار ب���ه���دف ت�����س��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة 

اال����س���ت���رياد وال��ف��ح�����س، ب���االإ����س���اف���ة اإىل 

موؤ�س�سة  م��ن  ك��ّل  ب��ني  التقاطعات  درا���س��ة 

املوا�سفات واملقايي�س وهيئة تنظيم قطاع 

االت�������س���االت ب��ح��ي��ث ت��ت��وىل ج��ه��ة واح���دة 

م�����س��وؤول��ي��ة امل��راق��ب��ة ع��ل��ى ب��ن��د ال��ت��ع��رف��ة 

اجلمركية.

اأكد ممثل قطاع االت�ساالت  من جهته 

جت��ارة  غ��رف��ة  يف  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا 

احلفاظ  يف  ال��ق��ط��اع  اأه��م��ّي��ة  على  االأردن 

ع��ل��ى دمي��وم��ة احل��ي��اة خ���ال ف���رتة اأزم���ة 

ف���اي���رو����س ك����ورون����ا يف ق���ط���اع���ات ح��ي��وي��ة 

وم��ه��م��ة ت�����س��ّم��ل ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م، وق��ط��اع 

م�سيداً  بعد،  عن  العمل  وقطاع  ال�سحة، 

ب��ال��دور احل��ي��وي ال��ذي قامت ب��ه ال���وزارة 

القطاع  تواجه  التي  املعيقات  حّل  ملتابعة 

والتي من �ساأنها اأن تعزز القيمة امل�سافة 

لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف القطاع 

وبالتايل ا�ستمرار القطاع يف حتقيق دوره 

االجتماعي واالقت�سادي على اأكمل وجه.

يذكر اأن ممثلي الفعاليات التجارية يف 

القطاعات الفرعّية للقطاعنّي املذكورين 

اأع������اه م����ن ن���ق���ب���اء وجت�����ار ق����د ت��ق��دم��وا 

مبجموعة من املقرتحات التي من �ساأنها 

جائحة  خلفتها  التي  التحديات  حتويل 

حقيقية،  ف��ر���س  اإىل  ك���ورون���ا  ف��اي��رو���س 

اإيجاد حلول جذرية  واأكدوا على �سرورة 

متابعة  على  ال����وزارة  وتعمل  ملجابهتها. 

هذه املقرتحات مع اجلهات املعنية.

»الصناعة والتجارة« تبحث مشكالت قطاعات تجارية

هيئة االتصاالت تشارك باجتماعات المجموعة 
األرومتوسطية لمنظمي االتصاالت

اخلمي�س    25  /  6  / 2020

 االنباط-عمان

ا���س��ت��ح��وذ ت���اأم���ني امل���رك���ب���ات ب��ن��وع��ي��ه 

ن�سبته  ما  على  والتكميلي(،  )االل��زام��ي 

ت��ع��وي�����س��ات  اج���م���ايل  م���ن  ب��امل��ئ��ة  5ر47 

ال��ع��ام احل��ايل  ال��ق��ط��اع للربع االول م��ن 

اىل  لي�سل  دينار،  مايني   108 والبالغة 

حوايل 51 مليون دينار .

االردين  االحت������اد  ب���ي���ان���ات  واظ����ه����رت 

م��ن  االول  ل���ل���رب���ع  ال���ت���ام���ني  ل�������س���رك���ات 

تاأمني  اأق�ساط  انخفا�س  احل��ايل،  العام 

مع  مقارنة  باملئة،  3ر12  بن�سبة  املركبات 

ذات الفرتة من العام املا�سي لي�سل اىل 

الفرع  ح�سة  �سكلت  اإذ  دينار،  مليون   48

 27 ح��وايل  ن�سبة  االق�ساط  اجمايل  من 

باملئة .

الطبي  التاأمني  ف��رع  اأع��م��ال  و�سهدت 

ارتفاعاً يف االأق�ساط للربع االأول، والتي 

و�سلت اىل مبلغ 72 مليون دينار مقارنة 

م���ع م���ا ي���ق���ارب 69 م��ل��ي��ون دي����ن����ار، كما 

الفرتة  لنف�س  الفرع  تعوي�سات  ارتفعت 

والتي و�سلت اىل حوايل 42 مليون دينار، 

حمققة ن�سبة ارتفاع 8ر1 باملئة.

البحري  التاأمني  ف��رع  يخ�س  وفيما 

5ر4  االأول  ل��ل��رب��ع  اأق�س��اطه  بلغت  ف��ق��د 

مليون دينار مقارنة مع 7ر4 مليون دينار 

بن�سبة  املا�سي،  العام  من  الفرتة  لنف�س 

اإن��خ��ف��ا���س ق����دره����ا9ر4 ب��امل��ئ��ة، وت�����س��م��ل 

اأعمال التاأمني البحري؛ تاأمني الطريان 

التي و�سل اجمايل اأق�ساطها للربع االأول 

94 الف دينار  2020 اىل ح��وايل  من عام 

اإنخفا�س  وبن�سبة  �سركات   4 مكتتبة من 

و�سلت 6ر77 باملئة عن عام 2019.

ت��اأم��ني احلريق  ف��رع  اع��م��ال  و�سهدت 

باملئة  3ر4  بن�سبة  االق�����س��اط  يف  ارت��ف��اع��ا 

للربع  دي��ن��ار  مليون   20 ح��وايل  بلغت  اإذ 

ال��ت��ع��وي�����س��ات  ح��ج��م  ارت���ف���ع  ك��م��ا  االأول، 

املدفوعة للفرع اإىل مبلغ 6 مايني دينار 

ح�سة  �سكلت  فيما  املقارنة،  فرتة  لنف�س 

الفرع من اجمايل التعوي�سات ن�سبة7ر5 

باملئة .

انخفا�س  االحت����اد  ب��ي��ان��ات  واظ���ه���رت 

العامة  احل���وادث  تاأمينات  ف��رع  اأق�ساط 

مايني   5 ي��ق��ارب  م��ا  اىل  االأول  ل��ل��رب��ع 

دينار مقارنة مع 6 مايني دينار اق�ساط 

وبن�سب�ة  املا�سي،  العام  من  الفرتة  لذات 

اإنخفا�س و�سلت 15 باملئة، وت�سمل اأعمال 

فرع  اأق�ساط  العامة  احل���وادث  تاأمينات 

تاأمني امل�سوؤولي�ة مببلغ 2ر2 مليون دينار 

ال�ى جانب اأنواع التاأمني االأخرى.

ك���م���ا اظ����ه����رت ال���ب���ي���ان���ات ان��خ��ف��ا���س 

اق�����س��اط اأع���م���ال ف����رع ت���اأم���ني االئ��ت��م��ان 

بن�سبة 7ر31 باملئة اإذ و�سلت للربع االأول 

154 الف دينار،  2020 اىل مبلغ  من عام 

كما انخف�ست تعوي�سات

مبلغ  اىل  لت�سل  االأول  للربع  ال��ف��رع 

261 الف دينار.

وان��خ��ف�����س��ت ت��ع��وي�����س��ات ف���رع ت��اأم��ني 

باملئة اىل   12 بن�سبة  االأول  للربع  احلياة 

5ر7 مليون دينار، وو�سلت اأق�ساط الفرع 

اىل مبلغ 26 مليون دينار .

تأمين المركبات يعتلي سلم تعويضات فروع
 التأمين للربع االول

بورصة عمان تغلق تداوالتها
 على انخفاض

اإلحصاءات تصدر جداول العرض 
واالستخدام لبيانات 2016

الضمان تطلق خدمتها اإللكترونية 
الستقبال طلب سلفة على حساب 

تعويض الدفعة الواحدة

 االنباط-عمان

االرب��ع��اء،  ام�س  عمان  بور�سة  اأغلقت 

على تداول 1ر3 مليون �سهم، موزعة على 

اإجمالية  ت����داوالت  بقيمة  �سفقة   1654

3ر3 مليون دينار.  بلغت 

اإىل  ال���ب���ور����س���ة  وان���خ���ف�������س م���وؤ����س���ر 

مقارنة  باملئة،  36ر0  1622بن�سبة  النقطة 

مع اأغاق اجلل�سة ال�سابقة. 

25 ���س��رك��ة،  اأ���س��ه��م  اأ����س���ع���ار  وارت���ف���ع���ت 

�سركة،   29 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

33 �سركة اأخرى.  وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 

االنباط-عمان

اأ����س���درت دائ����رة االإح�������س���اءات ال��ع��ام��ة 

واال�ستخدام  العر�س  ج���داول  ت��ق��دي��رات 

واملدخات واملخرجات لبيانات عام 2016 

نهاية  2019 حتى  اآذار  للفرتة من مطلع 

كانون االأول 2019.

وق����ال م��دي��ر ع���ام ال���دائ���رة ب��ال��وك��ال��ة 

ال��دك��ت��ور ���س��اه��ر ال�����س��واب��ك��ة، اإن ال��دائ��رة 

املحلي  للناجت  ج��دي��دة  �سل�سلة  �ست�سدر 

االإجمايل ال�سنوي وربع ال�سنوي، ا�ستناداً 

واال�ستخدام  العر�س  ج��داول  نتائج  اإىل 

 2016 واملدخات واملخرجات باعتبار عام 

التو�سيات  م��ع  مت��ا���س��ي��اً  م��رج��ع��ي��ة،  �سنة 

الدولية. واملمار�سات 

�سحفي  ب���ي���ان  يف  ال����دائ����رة  واأ�����س����ارت 

اجل����داول  ه���ذه  اأن  اإىل  االرب����ع����اء،  ام�����س 

االإلكرتوين  موقعها  على  عر�ستها  التي 

http://dosweb.dos.gov.(

نظام  من  يتجزاأ  ال  جزءا  تعد   )jo/ar
.2008 احل�سابات القومية 

ال����ع����ر�����س  ج�����������داول  ان  واأ�������س������اف������ت 

واال����س���ت���خ���دام مت���ث���ل االإط��������ار امل��ن��ه��ج��ي 

الإعداد تقديرات الناجت املحلي االإجمايل 

“االإنتاج،  الثاثة  التقدير  مناهج  وف��ق 

اجل���داول  وتعترب  والدخل”،  واالإن���ف���اق، 

تو�سح  م��ه��م��ة  حت��ل��ي��ل��ي��ة  اإح�����س��ائ��ي��ة  اأداة 

ت����دف����ق امل���ن���ت���ج���ات وم���������س����ارات����ه����ا داخ�����ل 

االق��ت�����س��اد، وت��ق��دم ت��ف�����س��ي��ًا دق��ي��ق��اً عن 

خمتلف  ب��ني  وال���رواب���ط  االق��ت�����س��اد  بنية 

�سماتها  اأهم  ومن  االقت�سادية،  االأن�سطة 

االإح�سائي،  النظام  حت�سني  على  قدرتها 

�سمولية ودقة م�سادر  تعك�س مدى  الأنها 

بينها،  فيما  االت�����س��اق  وم���دى  ال��ب��ي��ان��ات، 

وك��ذل��ك اأوج����ه ق�����س��وره��ا مب��ا مُي��ّك��ن من 

اإجراء التوازن على م�ستوى املنتجات.

وبينت الدائرة، انه من خال جداول 

ال��ع��ر���س واال���س��ت��خ��دام ا���س��ت��ق��ت ج���داول 

و�سفاً  تقدم  التي  واملخرجات  امل��دخ��ات 

اإح�����س��ائ��ي��اً ل�����اأداء االق��ت�����س��ادي، وت��وف��ر 

بيانات مهمة للتحليل االقت�سادي الكلي، 

بني  الت�سابكية  العاقات  على  والوقوف 

اتخاذ  �سوية  رف��ع  يف  ي�سهم  ما  االأن�سطة 

ال����ق����رار ل��را���س��م��ي ال�����س��ي��ا���س��ات يف ���س��ت��ى 

واالجتماعية. االقت�سادية  املجاالت 

ال���ع���ر����س  ج����������داول  ان  اإىل  ي���������س����ار 

بالتزامن  م��رة  الأول  تن�سر  واال�ستخدام 

م����ع ج��������داول امل�����دخ�����ات وامل����خ����رج����ات، 

امل��دخ��ات  ل��ب��ن��اء ج����داول  واأول حم��اول��ة 

 ،1987 ل��ب��ي��ان��ات ع���ام  وامل���خ���رج���ات ك��ان��ت 

 ،2006 عام  لبيانات  اجل��داول  بناء  تاها 

وكان اآخر اإ�سدار لبيانات عام 2010.

 االنباط-عمان

لل�سمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  اأط��ل��ق��ت 

االج���ت���م���اع���ي خ���دم���ت���ه���ا االإل���ك���رتون���ي���ة 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال�������س���م���اح ل���ل���م���وؤم���ن ع��ل��ي��ه��م 

حالياً العاملني 

احل�سول  اخلا�س  القطاع  من�ساآت  يف 

الدفعة  تعوي�س  ح�ساب  على  �سلفة  على 

الواحدة.

وي�������س���ت���ف���ي���د م������ن ه��������ذا ال����ربن����ام����ج 

االأردن�����ي�����ون واأب����ن����اء ق���ط���اع غ����زة واأب���ن���اء 

االأردنيات املقيمون يف اململكة.

وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ����س���ادر ع��ن 

امل��وؤ���س�����س��ة ام�����س االرب����ع����اء، ي��ت��ع��نّي على 

امل����وؤم����ن ع��ل��ي��ه��م ال���ع���ام���ل���ني يف ال��ق��ط��اع 

اخلا�س الذين اعتربت من�ساآتهم

ال��دخ��ول  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  يف  م�سمولة 

اإىل ح�سابهم ال�سخ�سي من خال موقع 

www.ssc.( االإل��ك��رتوين  املوؤ�س�سة 

يف  امل��وق��ع  يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل  اأو   )gov.jo
حال مل يكن لديهم ت�سجيل م�سبق على 

اختيار  الدفاع  اأم��ر  خدمات  وم��ن  املوقع 

خ���دم���ة )���س��ل��ف��ة م����ن ح�������س���اب ت��ع��وي�����س 

ال��دف��ع��ة ال���واح���دة مت��ك��ني اق��ت�����س��ادي 2( 

وتقدمي الطلب.

عليه  امل��وؤم��ن  اأن  املوؤ�س�سة  واأو���س��ح��ت 

امل�����س��ت��ف��ي��د م���ن ه����ذا ال���ربن���ام���ج ي�����س��رف 

ل���ه ن�����س��ب��ة 5 ب��امل��ئ��ة م���ن جم��م��وع اأج����وره 

اخل��ا���س��ع��ة ل��ل�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي بحد 

ع��ل��ى دفعة  ُت�����س��رف  دي���ن���ار،   200 اأق�����س��ى 

ال���رات���ب  ي���ت���ج���اوز  اأال  ���س��ري��ط��ة  واح������دة 

700 دينار. اخلا�سع القتطاع ال�سمان 

�ست�ستفيد  القطاعات  اأن جميع  وبينت 

م���ن ه���ذا ال��ربن��ام��ج ب��ا���س��ت��ث��ن��اء امل��ن�����س��اآت 

اململوكة للحكومة اأو املوؤ�س�سات الر�سمية 

ال��ب��ل��دي��ات  اأو  ال���ع���ام���ة  امل���وؤ����س�������س���ات  اأو 

والبنوك والتاأمني واالت�ساالت والتعليم 

واملياه. والكهرباء 

المؤسسة االستهالكية 
المدنية تفتح ابوابها الجمعة

االنباط-عمان

  

�سلمان  امل��دن��ي��ة  اال�ستهاكية  املوؤ�س�سة  ع��ام  م��دي��ر  ق��رر 

الق�ساة، ام�س االأربعاء، ا�ستمرار الدوام ليوم اجلمعة املقبل 

 9 ال�����س��اع��ة  امل��ح��اف��ظ��ات م��ن  يف االأ����س���واق الرئي�سة وم��راك��ز 

�سباحاً وحتى ال�ساعة 4 ع�سراً.

اأمام املواطنني ل�سراء  اأن ذلك ياأتي الإف�ساح املجال  واأكد 

توفر  اإىل  املوؤ�س�سة، م�سرياً  وم�ستلزماتهم من  احتياجاتهم 

تخفي�سات وعرو�س ترويجية على اأكرث من 99 �سلعة.

امل���وؤ����س�������س���ة  ���س��ف��ح��ة  اإىل  ل����ل����رج����وع  امل����واط����ن����ني  ودع�������ا 

العرو�س  اأ�سعار  ملتابعة  الفي�سبوك؛  موقع  على  الر�سمية 

والتخفي�سات، مبينا اأن املوؤ�س�سة جتري عرو�ساً وتخفي�سات 

�سوقاً   67 البالغة  اأ�سواقها  يف  م�ستمر  ب�سكل  م��واده��ا  على 

املنت�سرة مبحافظات واألوية اململكة .
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زين تنّظم زيارة لخلية إدارة أزمة كورونا في مركز األزمات

أورانج األردن ترعى فعالية »باقة تقدير«

هذا ما تفعله أشعة الشمس
 في كورونا

 عالج »ثوري« للنوبات القلبية.. يمكنك 
استخدامه في المنزل

االنباط-وكاالت

�أم��رك��ي��ة ج��دي��دة ع��ن دور حمتمل  ك�سفت در����س��ة 

لأ���س��ع��ة �ل�����س��م�����س يف �ل���ت���اأث���ر ع��ل��ى ف���رو����س ك��ورون��ا 

�مل�ستجد، �لذي ت�سبب منذ دي�سمرب �ملا�سي وحتى �لآن 

يف وفاة ما يقرتب من ن�سف مليون �سخ�س، من بني 

حو�يل 9 ماليني م�ساب حول �لعامل.

عند  �ل�سيفي  �ل�سم�س  ���س��وء  �إن  �ل��در����س��ة  وت��ق��ول 

 90 �إىل  ي�سل  م��ا  فاعلية  ي��وق��ف  �أن  ميكن  �لظهرة 

باملئة من �لفرو�س يف �ملناطق ذ�ت �حل��ر�رة �ملرتفعة، 

يف غ�سون 34 دقيقة.

و�أ����س���ارت �ل���در�����س���ة، �ل��ت��ي ن�����س��رت ن��ت��ائ��ج��ه��ا جملة 

�لكيمياء �ل�سوئية وعلم �لأحياء �ل�سوئية، �أن �لأ�سعة 

فوق �لبنف�سجية يف منت�سف �لنهار ميكن �أن “تعطل” 

�لتاجية. �لفرو�سات  من  باملئة   90
لكن �خلرب�ء يقولون �إن هذ� �لتاأثر لن يحدث �أي 

فرق يف معدل �لإ�سابات.

�ل��ع��امل��ان خو�سيه  وه��م��ا  �ل��در����س��ة،  م��وؤل��ف��ا  ويعتقد 

مع  ويعمالن  ليتل،  د�فيد  و�سي  �ساغريبانتي  لوي�س 

�حلكومة �لأمركية، �أحدهما باجلي�س و�لآخر يف �إد�رة 

�لغذ�ء و�لدو�ء، �إن عمليات �لإغالق رمبا �أحلقت �سرر� 

جانبيا، ب�سبب حرمان كثرين من �لتعر�س لل�سم�س 

�لتي كان من �ملمكن �أن تقتل �لفرو�سات.

وتعد �ل��در����س��ة �جل��دي��دة و�ح���دة م��ن ب��ني در����س��ات 

�أخرى عدة �أكدت �أن فرو�س كورونا يفقد �لكثر من 

و�لرطوبة،  �ملرتفعة  درج���ات �حل���ر�رة  ق��در�ت��ه يف ظ��ل 

على عك�س �جلو �لبارد، لكن منظمة �ل�سحة �لعاملية ل 

تز�ل ت�سكك يف نتائج مثل هذه �لدر��سات.

تن�سره  �ل��ذي  �لبنف�سجية،  فوق  �لأ�سعة  وت�ستخدم 

�لفرو�سات،  م��ن  �لأ���س��ط��ح  تعقيم  يف  �ل�سم�س،  �أ�سعة 

بالوليات  نيويورك  �أن��ف��اق مدينة  م��رتو  ذل��ك  مبا يف 

�ملتحدة.

�لأ�سعة  جرعة  �أن  �لعلماء  من  �لعديد  يوؤكد  لكن 

�آمنة  غر  �لفرو�س  لقتل  �لالزمة  �لبنف�سجية  ف��وق 

تبطئ  ق��د  �ل�سيف  ح���ر�رة  �أن  �إىل  م�سرين  للب�سر، 

�جلائحة لكن لن توقفها متاما.

�ل�سم�س  �أن  على  �جل��دي��دة  �ل��در����س��ة  معد�  وي�سر 

وهما  ك��ورون��ا،  ف��رو���س  م��ن  �سالمتنا  على  �ستحافظ 

يردد�ن تاأكيد�ت �لرئي�س �لأمركي دونالد تر�مب باأن 

�لطق�س �لد�فئ �سي�ساهم على كبح �جلائحة.

االنباط-وكاالت

�أن  �ساأنه  من  جديد�  دو�ء  بريطانيون  �أطباء  طور 

�لقلبية  �لنوبات  من  �لوقاية  جمال  يحدث ثورة” يف 

�ل��ن��اج��م��ة ع���ن ج��ل��ط��ات �ل�����دم، و�ل���ت���ي ت�����س��ي��ب �سنويا 

ماليني �لب�سر يف �لعامل.

�لقلبية  �لنوبات  يوقف  �أن  �جلديد  للعالج  وميكن 

يف مر�حلها �ملبكرة، كما ميكن لأولئك �لذي عانو� يف 

�ل��دو�ء �جلديد،  ��ستخدمه  �ل�سابق من نوبات خفيفة 

يف �ملنزل.

�أن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  ميل”  “ديلي  �سحيفة  وذك����رت 

مع  ي��اأت��ي  “�سيالتوغريل”،  و����س��م��ه  �جل��دي��د  �ل����دو�ء 

�لتي  �حل��ق��ن��ة  ت��ل��ك  ي�سبه مت��ام��ا  تلقائي  ح��ق��ن  ج��ه��از 

ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا م��ر���س��ى �ل�����س��ك��ري حل��ق��ن �أج�����س��ام��ه��م 

بالأن�سولني يف منازلهم.

وحتدث �لنوبات �لقلبية عادة عندما متنع �جللطة 

تدفق �لدم �إىل �لقلب. ويعد �لعالج �ل�سريع ل�ستعادة 

�أمًر� بالغ �لأهمية لتقليل تلف  تدفق �لدم �إىل �لقلب 

�أن�سجته.

وع��ادة ما يتم �إعطاء �لأدوي��ة �مل�سادة للتخرث عند 

ت�ستهدف  �لتي  �حلقن،  طريق  عن  �جللطات  ح��دوث 

�سلب  بروتني  وه��و  �لفيربين،  ي�سمى  مركًبا  وتدمر 

�لدم، مما ي�سجع  �إبطاء تدفق  �إىل  ي�سكل �سبكة توؤدي 

على تكوين �جللطة.

�ل�ستخد�م  �ل�سائعة  �لأدوي���ة  �أن  من  �لرغم  وعلى 

تت�سبب يف تفكك �جللطة، لكن هذه �لعملية ميكن �أن 

خطر  حتت  �ملري�س  ي�سع  مما  ع��دة،  �ساعات  ت�ستغرق 

تركيب  �إىل  ا  �أي�سً �ملر�سى  يحتاج  وقد  �لنزيف.  خطر 

من  �أكرث  ��ستخد�م  �أو  �مل�سدود،  �ل�سريان  لفتح  دعامة 

دو�ء م�سادة للتخرث.

ل��ك��ن ب��اح��ث��ني ب��ري��ط��ان��ي��ني ُي��ع��ت��ق��دون �أن �ل����دو�ء 

قبل  �أ�سرع،  بطريقة  يعمل  “�سيالتوغريل”  �جلديد 

ت�سكل �جللطة لت�سبح خطرة، �إذ يعطل �لدو�ء تكون 

�جللطة بالكامل ويفككها يف بد�يات تكونها.

و�أظ��ه��رت نتائج در����س��ة �أج��ري��ت يف 18 م��رك��ًز� يف 

ا يعانون من نوبات قلبية  �لعامل، �سملت 345 مري�سً

�أو  �لفخذ  يف  �لفردي،  �حلقن  �أن  �لأوىل،  مر�حلها  يف 

 15 �لبطن، يعطي تاأثر� م�ساد� للتخرث يف غ�سون 

دقيقة، مع �آثار �إيجابية ت�ستمر حتى 8 �ساعات.

�لقلب يف جامعة  �أمر��س  �أ�ستاذ  وقال روب �ستوري، 

�سيفيلد، �لذي قاد فريق �لدر��سة �مل�سرفة على �ختبار 

�لدو�ء: “يف �ملر�حل �لأوىل من �لنوبة �لقلبية، ميكن �أن 

تاأتي �جللطات �لدموية وتذهب �أو ت�ستغرق �ساعات”.

�مل�����س��ادة للتخرث قد  “لذ� ف���اإن �لأدوي����ة  و�أ���س��اف: 

�أن يكون  �ل��ق��ل��ب��ي��ة. مي��ك��ن  �إي���ق���اف �ل��ن��وب��ة  ت�����س��اع��د يف 

لالأ�سربين تاأثر �سريع �إىل حد ما، لكنه يف حد ذ�ته 

له تاأثر �سعيف ن�سبًيا م�ساد للتخرث”.

و�أو�سح �لربوفي�سور �ستوري �أن دو�ء �سيالتوغريل 

ق��د ي��وق��ف ب��ع�����س �ل��ن��وب��ات �ل��ق��ل��ب��ي��ة ع��ن ط��ري��ق منع 

م�سر�  مت��اًم��ا،  �لقلبي  �ل�سريان  �سد  من  �ل��دم  جتلط 

�أكرب  ��ستخد�مه يف جت��ارب  �ل��دو�ء على و�سك  �أن  �إىل 

مع �ملر�سى �لذين �أ�سيبو� بنوبات قلبية.

من  �أك��رث  ف��اإن  �لربيطانية،  �لقلب  ملوؤ�س�سة  ووفًقا 

يف  �مل�ست�سفيات  �إىل  �إدخ��ال��ه��ا  يتم  ح��ال��ة  �أل���ف   100
�لقلبية،  �لنوبات  �إىل  ترجع  ع��ام  ك��ل  �ملتحدة  �ململكة 

حو�يل  يف  �لدموية  و�ل��دورة  �لقلب  �أمر��س  وتت�سبب 

�ألف حالة وفاة كل عام.  170
ويقول �لدكتور بونيت ر�مر�خا، ��ست�ساري �أمر��س 

ل��ن��دن:  غ����رب  يف  ه��ام��ر���س��م��ي��ث  م�ست�سفى  يف  �ل��ق��ل��ب 

“�سيالتوغريل حقنة ع�سلية ي�سهل ��ستخد�مها وتبد�أ 
يف �لعمل ب�سرعة. �إنه �سالح جديد ومثر �سد �لنوبات 

�لقلبية”.

االنباط- عمان 

�لإثنني  �لأردن  �سركة زين  نّظمت 

�أزم����ة  �إد�رة  زي�����ارة خل��ل��ي��ة  �مل���ا����س���ي  

ك���ورون���ا يف �مل���رك���ز �ل��وط��ن��ي ل��الأم��ن 

و�إد�رة �لأزمات، �سّمت جمموعة من 

زي��ن ون�سطاء  و���س��ف��ر�ء  �لإع��الم��ي��ني 

م���ن�������س���ات �ل���ت���و�����س���ل �لج���ت���م���اع���ي 

�ل�سركة. وموظفي 

وج����اء ت��ن��ظ��ي��م ���س��رك��ة زي���ن ل��ه��ذه 

وزيار�تها  �أن�سطتها  �إط��ار  يف  �لزيارة 

�مل���ت���و�����س���ل���ة ل���ن�������س���ام���ى �ل�����وط�����ن يف 

خم��ت��ل��ف �مل���و�ق���ع، ح��ي��ث ح��م��ل��ت ه��ذه 

وفخر  وتقدير  �سكر  ر�سالة  �ل��زي��ارة 

�ل��وط��ن يف خلية  ب��ن�����س��ام��ى  و�ع���ت���ز�ز 

ك���ان  �ل����ذي����ن  ك����ورون����ا،  �أزم������ة  �إد�رة 

ه��ذه  �إد�رة  يف  �لأب�������رز  �ل������دور  ل��ه��م 

بر  �إىل  ب�������الأردن  و�خل������روج  �لأزم������ة 

مثاًل  �لأردن  �أ���س��ح��ى  حتى  �لأم����ان، 

و�ل��ع��م��ل  �لأزم�����ات  �إد�رة  يف  ي��ح��ت��ذى 

�لتن�سيق  خ��الل  م��ن  عالية  بحرفية 

حيث  �لأط�����ر�ف،  ك��اف��ة  ب��ني  �مل�ستمر 

�سكرهم  �ل��زي��ارة  يف  �مل�ساركون  ج��دد 

�ساهم  للعاملني يف �خللية ولكل من 

�لأزم��ة،  �لتخفيف من وط��اأة هذه  يف 

ف��ق��د ك���ان ح���ب �ل���وط���ن وت��وج��ي��ه��ات 

خالل  للجميع  نرب��ساً  �ل��ب��الد  �سيد 

�ل���ف���رتة �ل��ع�����س��ي��ب��ة �ل��ت��ي م����ّرت على 

�لأردن و�لعامل �أجمع.

���س��رح عن  �إىل  و����س��ت��م��ع �حل�����س��ور 

�لتن�سيق  وكيفية  �خللية  عمل  �آل��ي��ة 

�ل��ع��الق��ة،  �لأط�������ر�ف ذ�ت  ك���اف���ة  م���ع 

ق���ّدم���ه م���دي���ر ع��م��ل��ي��ات خ��ل��ي��ة �أزم����ة 

�لفر�ية،  مازن  �لركن  �لعميد  كورونا 

�لأردن  ���س��الم��ة  �أن  ع��ل��ى  �أك����د  �ل����ذي 

و�لأردنيني على ر�أ�س �سلم �لأولويات.

و���س��ارك يف �ل���زي���ارة �لإع��الم��ي��ون 

رن���دة ك��ر�د���س��ة وف���رح ي��غ��م��ور وهيثم 

�لوكيل، و�سفر�ء زين �لفنانني �أحمد 

غ��امن )�أب���و �ل��غ��ور( وي���زن �ل��ن��وب��اين، 

وخ��ب��ر  �ل���ن���ا����س���ط  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة 

خالد  �لجتماعي  �لتو��سل  من�سات 

�لأح���م���د و�ل��ن��ا���س��ط �أن�������س �خل��ال��دي 

وجمموعة من موظفي زين.

االنباط- عمان 

 

رع��اي��ت��ه��ا  �لأردن  �أور�جن  ق���ّدم���ت 

�أطلقتها  �لتي  »باقة تقدير«  لفعالية 

م��وؤ���س�����س��ة ويل �ل��ع��ه��د ل��ل��ت��ع��ب��ر عن 

�ل��ت��ق��دي��ر و�ل�����س��ك��ر ل��ك��ل م���ن ���س��اه��م 

و�لو�جب  �لعطاء  �سور  �أ�سمى  وق��دم 

�لإن�ساين للعبور بالوطن و�أبنائه �إىل 

بر �لأمان خالل جائحة كورونا.

وم��ن خ��الل »�أط��ف��ال حقق«، وهي 

�إحدى مبادر�ت موؤ�س�سة ويل �لعهد، 

ق����ام 24 ط���ف���اًل م���ن �مل�����س��ارك��ني يف 

�لتقدير على  باقات  بتوزيع  �مل��ب��ادرة 

�أب��ط��ال �ل��وط��ن وع��ائ��الت��ه��م يف كافة 

�ململكة، تثميناً جلهودهم  حمافظات 

�لدوؤوبة و�ملتو��سلة من �أجل �لوطن، 

�لوقائية  �لإج���ر�ء�ت  مع  وبالتما�سي 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �مل��ك��ت�����س��ب��ات �ل��ت��ي مت 

حتقيقها بتكاتف �جلميع.

رعايتها  �أن  �لأردن  �أور�جن  وبينت 

مل����ب����ادرة م��وؤ���س�����س��ة ويل �ل��ع��ه��د ت��ع��ّد 

���س��ب��ي��ل  ل���ت���ع���اون���ه���م���ا يف  �����س���ت���ك���م���اًل 

�لتخفيف على �ملت�سررين من �لأزمة 

وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع��ات �مل��ح��ل��ي��ة، حيث 

ك��ان��ت ق��د دع��م��ت م��ب��ادرة »يوميتهم 

وعائالتهم  �مل��ي��اوم��ة  ل��ع��ّم��ال  علينا« 

�إح��دى  ن���وى،  من�سة  �أطلقتها  �ل��ت��ي 

مبادر�ت �ملوؤ�س�سة.

ي�سار �إىل �أّن �أور�جن �لأردن �ساهمت 

�إىل 1،300،000 دينار  ي�سل  مبا 

لدعم �جلهود �حلكومية يف جمابهة 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا �مل�����س��ت��ج��د، وخ��ا���س��ة 

منذ  حر�ست  كما  �ل�سحي،  �لقطاع 

�ليوم �لأول من �لأزمة، كونها �سركة 

وط��ن��ي��ة وم�����س��وؤول��ة �ج��ت��م��اع��ي��اً، على 

م��و�رده��ا  ت�سخر  يف  ف��اع��ل  دور  �أد�ء 

�جلائحة،  �أب��ط��ال  ل��دع��م  وخدماتها 

و�إجن����������اح �لإج��������������ر�ء�ت �ل���وق���ائ���ي���ة، 

ج��ان��ب  �إىل  و�ل�����وق�����وف  و�ل���ت���وع���ي���ة 

�لأردنيني، حكومة و�سعباً.

 الحرارة 38 درجة في سيبيريا.. القطب الشمالي »يحترق«
االنباط-وكاالت

درج��ات  �رتفاع  ج��ر�ء  �ل�سديد من  قلقهم  �أع��رب علماء عن 

�أخطار  ذل��ك من  وم��ا ميثله  �ل�سمايل،  �لقطب  كبر يف  ب�سكل 

جديدة على بقية كوكب �لأر�س.

فقد �سجل مقيا�س �حلر�رة رقما قيا�سيا حمتمال قدره 38 

درجة مئوية يف بلدة فرخويان�سك �لرو�سية بالقطب �ل�سمايل، 

�ل�سبت، وهي درجة حر�رة قد ت�سبب حمى ل�سخ�س ما، ناهيك 

عن �أن ذلك يف �سيبريا، �لتي ت�ستهر باجلليد.

وقالت �ملنظمة �لعاملية لالأر�ساد �جلوية �إنها تتطلع للتحقق 

من درجة �حلر�رة تلك، �لتي �ستكون غر م�سبوقة يف �ملنطقة 

�لو�قعة �سمال �لد�ئرة �لقطبية �ل�سمالية.

�لبيئة  �مل��ن��اخ وعميد كلية  �أوف��رب��ي��ك ع��امل  وق���ال ج��ون��اث��ان 

حرفيا،  ي��ح��رتق  �ل�����س��م��ايل  “�لقطب  �إن  مي�سيغان،  بجامعة 

�حل�����ر�رة ه��ن��اك ت��رت��ف��ع ب�����س��ك��ل �أ����س���رع ب��ك��ث��ر مم���ا ك��ن��ا نعتقد 

وغ���از�ت  �ل��ك��رب��ون  �أك�سيد  ث��اين  م�ستويات  لرت��ف��اع  ��ستجابة 

�لحتبا�س �حلر�ري �لأخرى يف �لغالف �جلوي، هذ� �لحرت�ر 

يوؤدي �إىل �نهيار �سريع وزيادة يف حر�ئق �لغابات”.

بر�س”،  “�أ�سو�سييتد  لوكالة  ت�سريحات مكتوبة  و�أو�سح يف 

�أن “�رتفاع درجة �حلر�رة يف �سيبريا عالمة حتذيرية بن�سب 

كبرة”.

وكانت درجات �حلر�رة هذ� �لعام قد �رتفعت يف معظم �أنحاء 

�سيبريا، حيث ز�د متو�سط �حلر�رة يف و�سط �سمال تلك �ملنطة 

ملنظمة  وفقا  مئوية،  درج���ات   8 ح��و�يل  مايو  حتى  يناير  م��ن 

�ملناخ. �إيرث” لعلوم  “بركلي 
وقال زيكي هو�سفاثر عامل �ملناخ يف �ملنظمة: “هذه درجات 

مرتفعة للغاية، و�أكرب بكثر من �أي وقت م�سى يف تلك �ملنطقة 

خالل تلك �لفرتة �لزمنية”.

جتدر �لإ�سارة �إىل ��سم �سيبريا �سجل يف مو�سوعة غيني�س 

ق�سوى،  ح��ر�رة  درج��ات  لت�سجيلها  �لعاملية  �لقيا�سية  ل��الأرق��ام 

106 درج��ات  ت��اأرج��ح فيه مقيا�س �حل���ر�رة  �ل��ذي  �مل��ك��ان  فهي 

مئوية، من �سالب 68 درجة مئوية �إىل 38 درجة مئوية �لآن.
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200171073(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة احلمران وعلي  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )119197( بتاريخ 2019/1/29 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/24 

م�سفيا  علي   ح�سني  ف�ؤاد  ان�س  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

لل�سركة .

ت:   – اليا�سمني  �ساحية   / عمان  امل�سفي  ع��ن���ان  ب��اأن  علما 

0796907490

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200116525(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة مي�سر عبد القادر ا�سعد ع�ده و�سريكها  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )100637( بتاريخ 2011/2/14 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/2/4 

م�سفيا  امل�ساروه   �سالمه  مي�س  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي الزرقاء/ �ساحية المريه �سلمى  – ت: 

0787524099

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

اعالن
يعلن لطالع العم�م يف منطقة احل�سن ان اللجنة الل�ائية للتنظيم قد قررت 

بقرارها رقم ) 234 ( تاريخ 2020/2/12 املعط�ف على قرار اللجنة املحلية 

ملنطقة احل�سن رقم )79 ( تاريخ 2020/2/11املت�سمن امل�افقة على تعديل 

م�سار ال�سارع التنظيمي املار امام القطع ذوات الرقام

 ) 10،670،669،668،667،666،665،664 ( ح��س ) 14 / راك�سه وام اله�ى 

( ل�حة رقم 19 من ارا�سي احل�سن بحيث ي�سبح على احلد الفرازي للقطع 

ل�ج�د  تفاديا  وذلك   )670،669،668،667،666،665،664  ( الرقام  ذوات 

الف�سالت على القطع املذك�رة .

الر�سمية  باجلريدة  ن�سره  تاريخ  من  �سهر  مل��دة  لالعرتا�س  ذل��ك  واع��الن 

اللجنة  العالقة تقدمي اعرتا�ساتهم اىل  وجريدتني حمليتني ويج�ز لذوي 

املحلية يف منطقة احل�سن اذا كان ما ي�جب العرتا�س على ان تك�ن مرفقة 

باملخططات الت��سحية .

رئيس بلدية اربد الكربى
املهندس حسني سالم بني هاني
رئيس اللجنة اللوائية لبلدية اربد الكربى

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ل�سنة   22 رقم  ال�سركات  قانون  من   37 امل��اده  لأحكام  ا�ستنادا 

والتجاره  ال�سناعه  ال�سركات يف وزاره  1997  يعلن مراقب عام 

باأن �سركه عارف الزيدانني و امل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد    2009  /  5  /6 بتاريخ   94519 الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركه ت�سفية اختيارية بتاريخ 6/ 9 / 2015 وقد مت 

تعيني ال�سيد عارف حممد قا�سم الزيدانني م�سفيا لل�سركه

ال�س�ق  بجانب  ثالثه  �سكنية   - العقبة  امل�سفي  عن�ان  باأن  علما 

0779546133

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200133654(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة جناد �سليمان و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )107016( بتاريخ 2013/5/12 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2017/7/6 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  جمال ا�سماعيل العطار  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي عمان– ت: 0788810318

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

رمزي نزهه

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

فقيه  احمد  حممد  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

و�سريكه  

 )  81400( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2006/6/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قان�ن  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان �سركة �سدام م�سامله و�سريكه  وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات ت��سية ب�سيطة حتت الرقم )19492( بتاريخ 

2017/9/25  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سدام م�سامله و�سريكه

اإىل �سركة : �سدام عادل م�سامله و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200004459(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  احل���الوة   اب���  وابراهيم  ن��ادر  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2004/8/4 بتاريخ   )72253( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2015/8/27 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ابراهيم حممد زكي اب� احلالوه  

م�سفيا لل�سركة .

ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن���ان امل�����س��ف��ي ع��م��ان / ج��ب��ل احل���دي���د  – ت: 

0797984104

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200165759(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة الفريحات واب� الرو�س  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )117765( بتاريخ 2018/1/22 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/1/28 

ال�سيد /ال�سيدة  م�سطفى ف�زي عبد املعطي اب�  وقد مت تعيني 

الرو�س  م�سفيا لل�سركة .

– ت:  خالد   قرية   / ال�سمالية  ماركا  امل�سفي  عن�ان  باأن  علما 

0791312761

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

=مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200070730(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  واولده   ال�سالميه  نبيه  ح�سني  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1992/5/23 حتت الرقم )29673( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/23 

ال�سالميه   نبيه  ح�سني  ط��ارق  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي اربد – احلي ال�سمايل – �سارع الميان – 

ت: 0785926254

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200138905(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  ال�سعار   وحممد  ال�سعار  عائ�سه  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )108792( بتاريخ 2014/1/28 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/5/17 

ال�سعار   �سليم  ا�سماعيل  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي الكرك – الغ�ر ال�سايف

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

وامل�سجلة  و�سركاه   ركبه  واب���  الهندي  �سركة  ب��ان  والتجارة 

بتاريخ   )119757( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2019/6/24  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : الهندي واب� ركبه و�سركاه

اإىل �سركة : الهندي واب� ركبه و�سريكهم

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200013720(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  احل��الوة   اب�  وط��ارق  ابراهيم  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2005/10/6 حتت الرقم )77818( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/24 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ابراهيم حممد زكي اب� احلالوه  

م�سفيا لل�سركة .

ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن���ان امل�����س��ف��ي ع��م��ان / ج��ب��ل احل���دي���د  – ت: 

0797984104

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

اعالن تبليغ حضور جلسه صادر 
عن محكمة مادبا الشرعية

هيئة : القاضي زياد 
شفقان الضرابعه

فار�س  �سليم  نايف  زكريا   : عليه  املدعى  اىل 

/ جمه�ل حمل القامة / واخر مكان اقامة 

يف عمان / جبل املريخ / �سارع طارق يقت�سي 

الحد  ي���م  يف  املحكمة  ه��ذه  اىل  ح�س�رك 

التا�سعة  ال�ساعة  م   2020/7/19 امل���اف��ق 

�سباحا للنظر يف الدع�ى ا�سا�س 2020/188 

 ) وال�����س��رر  للغيبة  ت��ف��ري��ق   ( وم������س���ع��ه��ا 

فرج  منال   : املدعية  قبل  من  عليك  واملقامة 

علي حم�سن ، فاذا مل حت�سر يف الي�م وال�قت 

تبد  مل  ام  عنك  وكيال  تر�سل  مل  او  املعينني 

عن  لتخلفك  م�سروعة  م��ع��ذرة  للمحكمة 

ال�سرعي  الي��ج��اب  بحقك  يجري  احل�س�ر 

ال�س�ل  ح�سب  ذل��ك  تبليغك  ج��رى  وعليه 

حتريرا يف 2020/6/22 م .

حمكمة مادبا ال�سرعية

قا�سي 

زياد �سفقان ال�سرابعه

انذار
املنذره / شركة املساند 
االول للدعم اللوجيستي

املنذر اليه :

محمد موفق قاسم القضاه

عمار عثمان علي صمادي

ماجد عثمان علي صمادي

ابراهيم عبداهلل علي الحايك
تزيد  ملدة  العمل  عن  لتغيبكم  نظرا 

عذر  دون  متتالية  اي��ام  ع�سرة  عن 

ب�سرورة  ننذركم  فاننا  اذن  او   / و 

الع�ده اىل العمل خالل فرتة ثالثة 

النذار وبعك�س ذلك  تاريخ  ايام من 

فانك تك�ن فاقدا حلق�قك العمالية 

قان�ن  م��ن   28 امل���اده  لن�س  �سندا 

العمل .

فقدان سند  قبض وختم

تعلن �سركة الهندي واب� ركبه 

و�سركاه عن فقدان �سند قب�س 

الهندي  �سركة  با�سم  وختم 

املنظفات  لتجارة  ركبه  واب��� 

يحمل  القب�س  �سند  ان  حيث 

الرقم من ) 1 – 50 (.

على  الت�سال  يجده  من  على 

الرقم 0799888960

او ت�سليمه لقرب مركز امني

وله جزيل ال�سكر

انذار
املنذره / شركة بلوتو 

لخدمات التنظيف
املنذر اليه :

قاسم محمد عبد الحافظ تيلخ

ابراهيم غالب محمد العرجاني

خميس  م��ح��م��د  زي����اد  م��ح��م��د 

مغامس
تزيد  ملدة  العمل  عن  لتغيبكم  نظرا 

عذر  دون  متتالية  اي��ام  ع�سرة  عن 

ب�سرورة  ننذركم  فاننا  اذن  او   / و 

الع�ده اىل العمل خالل فرتة ثالثة 

النذار وبعك�س ذلك  تاريخ  ايام من 

فانك تك�ن فاقدا حلق�قك العمالية 

قان�ن  م��ن   28 امل���اده  لن�س  �سندا 

العمل .

انذار للعودة للعمل
اسم العامل :

زيد قيس عبد القادر القيسي

نظرا لتغيبك عن العمل لدى �سركة 

اكرث  م��رر  دون  للت�ظيف  ال��ري��ان 

ال�سركة  ف��ان  متتالية  اي��ام   10 من 

لعملك  ال��ع���دة  ب�����س��رورة  ت��ن��ذرك 

تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  خ��الل  لديها 

ن�سر هذا النذار وبعك�س ذلك تعتر 

لحكام  ا�ستنادا  وذلك  لعملك  فاقد 

العمل  ق��ان���ن  م��ن   28 رق���م  امل����ادة 

الردين .

شركة الريان للتوظيف

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200048560(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  �سلطف   وحممد  احمد  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1995/7/10 حتت الرقم )40586( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/24 

�سلطف   حمم�د  خمي�س  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي عمان / الق�ي�سمه  – ت: 0795761881

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200015942(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته   جر  وليد  م�سعب  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2004/7/20 حتت الرقم )72074( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/24 

ال�سيد /ال�سيدة  م�سعب وليد جر جر  م�سفيا  وقد مت تعيني 

لل�سركة .

ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن���ان امل�����س��ف��ي ال���زرق���اء / ح��ي رم����زي  – ت: 

0789499325

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

اعالن صادر 
عن وزارة املياه والري / سلطة املياه

تعلن �سلطة املياه عن طرح املناق�سة التالية:

على ال�سادة الراغبني بامل�ساركة يف املناق�سات اعاله مراجعة ق�سم امل�سرتيات يف مديرية 

العطاءات وامل�سرتيات / الطابق ال�ساد�س / مبنى �سلطة املياه الرئي�سي ) عمان / ال�سمي�ساين 

/ خلف فندق املاري�ت ( لالطالع واحل�س�ل على ن�سخة من وثائق املناق�سة مقابل املبالغ 

غري امل�سرتدة واملبينة ازاء كل منها مقابل املبالغ غري امل�سرتدة واملبينة ازاء كل منها .

مديرية   / امل�سرتيات  �سندوق  وايداعها  مغلقة  مغلفات  يف  العرو�س  ل�ستالم  م�عد  اخر 

العطاءات وامل�سرتيات  / مبنى ال�سلطة الرئي�سي / الطابق ال�ساد�س كما ه� مبني ازاء كل 

مناق�سة .

يتم حتميل كلفة العالن على املناق�س املحال عليه املناق�سة .

ملزيد من املعل�مات يرجى الدخ�ل للم�قع اللكرتوين ل�سلطة املياه

)http://www.waj.gov.jo/sites/ar-jo/default.aspx(

مالحظة :

على الراغبني بامل�ساركة اح�سار ال�سجل التجاري ورخ�سة مهن �سارية املفع�ل عند �سراء 

ن�سخة املناق�سة .

امني عام سلطة املياه بالوكالة
املهندس علي صبح

اخلمي�س   25/ 6 / 2020

ثمن موضوع المناقصةرقم المناقصة
النسخة

اخر موعد 
لبيع النسخ

تاريخ ايداع 
العروض

موعد ايداع 
العروض

توريد زجاجيات 103 / مشتريات /2020
لمديرية المختبرات

255/7/20207/7/202011:00 دنانير

توريد ماده 96 / مشتريات /2020
colilert 18

255/7/20207/7/202011:00 دنانير
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االنباط-وكاالت

اأك����د امل���ط���ران ع��ط��ا اهلل ح��ن��ا رئ��ي�����س 

الأرث��وذك�����س  ل��ل��روم  �سب�سطية  اأ���س��اق��ف��ة 

الأم��ري��ك��ي  قي�سر  ق��ان��ون  ي�سمى  م��ا  اأن 

اأنظار  اأم��ام  ترتكب  مروعة  جرمية  هو 

���س��اك��ن��ا  اأح�����د  ي���ح���رك  اأن  دون  ال���ع���امل 

لهذا  الت�سدي  يجب  اأن���ه  على  م�����س��ددا 

القانون اجلائر

ون��ا���س��د امل���ط���ران ح��ن��ا خ����ال ل��ق��ائ��ه 

العربي  اأه��ايل اجل��ولن  ام�س وفدا من 

ال�سمائر  اأ�سحاب  كل  املحتل  ال�سوري 

روحية  مرجعيات  من  العامل  يف  احلية 

يعملوا  اأن  ب�سرورة  واإن�سانية  وحقوقية 

من اأجل اإف�سال هذا القانون العن�سري 

والااإن�ساين

وقال املطران حنا: من القد�س نبعث 

اأهلنا يف اجلولن  بر�سالة الت�سامن مع 

ال��ع��رب��ي ال�����س��وري امل��ح��ت��ل وك���ذل���ك مع 

ي�ستهدفون  الذين  الأبية  �سورية  اأبناء 

عي�سهم  ل��ق��م��ة  ..يف  ال���ق���ان���ون  ه����ذا  يف 

اأطفالهم ودوائهم وحليب 

م���ن ج��ان��ب��ه��ا اع���ت���رت ج��ب��ه��ة ال��ع��م��ل 

الإج�������راءات  اأن  ل��ب��ن��ان  يف  الإ����س���ام���ي 

ال���ق�������س���ري���ة الأم���ري���ك���ي���ة ع���ل���ى ���س��وري��ة 

وف���ر����س م���ا ي�����س��م��ى ق���ان���ون ق��ي�����س��ر هو 

�سنت  التي  الإرهابية  للحرب  ا�ستكمال 

عليها

هناك  ال��ي��وم  بيان  يف  اجلبهة  وق��ال��ت 

ال�سر  اإدارة  بقيادة  �سر�سة  كونية  هجمة 

الغا�سب  ال�سهيوين  والعدو  الأمريكية 

العربي  وال�سعب  امل��ق��اوم��ة  حم��ور  �سد 

يف ���س��وري��ة ول��ب��ن��ان وال���ع���راق ال��راف�����س 

و�سروط  لإماءات  واخل�سوع  لاإذعان 

امل���ح���ور ال�����س��ه��ي��و اأم���ري���ك���ي اجل��ه��ن��م��ي 

ال��ع��ن�����س��ري  اأن ق���ان���ون ق��ي�����س��ر  م���وؤك���دة 

مل���وؤام���رة �سفقة  ا���س��ت��ك��م��ال  اجل��ائ��ر ه��و 

القرن التي تهدف اإىل ت�سفية الق�سية 

لفل�سطينية ا

االنباط-وكاالت

يف حت����د وا�����س����ح ل���ت���ه���دي���دات ال��رئ��ي�����س 

القوة  با�ستخدام  ترامب  دونالد  الأمريكي 

����س���د امل��ح��ت��ج��ن امل��ن��اه�����س��ن ل��ل��ع��ن�����س��ري��ة 

ن�سب  اأو  بتدمري متثال  يقوم  ومعاقبة من 

تذكاري اأقدم ع�سرات املتظاهرين على حرق 

وا�سنطن  العا�سمة  و�سط  الأمريكي  العلم 

ال��ت��ي تطالب  ا���س��ت��م��رار الح��ت��ج��اج��ات  م��ع 

ب��ان��ه��اء ع��ن��ف ال�����س��رط��ة ب��ح��ق الأم��ري��ك��ي��ن 

املتحدرين من اأ�سول اإفريقية

وذكر موقع ذا هيل الأمريكي اأن ترامب 

ط��ال��ب ال��ك��ون��غ��ر���س ب��ات��خ��اذ اإج�����راءات �سد 

م���ن و���س��ف��ه��م ب���� امل��ج��رم��ن ال���ذي���ن ح��رق��وا 

وذلك  الحتجاجات  خال  الأمريكي  العلم 

امل�����س��رع��ن  ع��ل��ى  لل�سغط  م��ن��ه  حم��اول��ة  يف 

املتظاهرين  مبعاقبة  يتعلق  ق��ان��ون  و���س��ن 

بفرتة  املرتبطة  التماثيل  ي��دم��رون  الذين 

العن�سرية التي جمدت  الكونفيدرالية 

و�سبق اأن هدد ترامب با�ستخدام اجلي�س 

ت�سهدها  التي  التظاهرات  لقمع  الأمريكي 

ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة اإث����ر م��ق��ت��ل الأم��ري��ك��ي 

م���ن اأ����س���ول اإف��ري��ق��ي��ة ج����ورج ف��ل��وي��د على 

ي����د ال�������س���رط���ة وت���ع���ر����س لن����ت����ق����ادات ع��ل��ى 

ا�ستغل  ذل���ك  ورغ����م  ال��ت��ح��ري�����س��ي  اأ���س��ل��وب��ه 

ح��م��ل��ت��ه الن��ت��خ��اب��ي��ة ق��ب��ل اأي�����ام يف م��دي��ن��ة 

الهمج  اإن  قائا  املحتجن  ملهاجمة  تول�سا 

ي��ح��اول��ون تخريب  امل��ع��ت��وه��ن  ال��ي�����س��اري��ن 

تاريخنا وتدني�س ن�سبنا التذكارية اجلميلة 

وه����دم مت��اث��ي��ل��ن��ا وم��ع��اق��ب��ة اأي ���س��خ�����س ل 

املطلقة  بال�سيطرة  مطالبهم  م��ع  ي��ت��واف��ق 

لن  ونحن   .. وا�سطهاده  واإلغائه  والكاملة 

نوافق على ذلك

االنباط-وكاالت

امل��رك��زي��ة الكورية  ذك���رت وك��ال��ة الأن��ب��اء 

كيم  الزعيم  اأن  الأرب��ع��اء،  ام�س  ال�سمالية، 

الع�سكرية  للجنة  اجتماعاً  راأ�س  اأون  جونغ 

املركزية للحزب احلاكم وقرر وقف خطط 

التحرك الع�سكري �سد كوريا اجلنوبية

بن  ال�سيا�سية  التوترات  حدة  وتزايدت 

ب�سبب خطط جماعات يف كوريا  الكوريتن 

تقول  دعائية  من�سورات  لإطاق  اجلنوبية 

لتفاق  خ��رق��اً  متثل  اإن��ه��ا  ال�سمالية  ك��وري��ا 

ب����ن ال���ب���ل���دي���ن ا����س���ت���ه���دف م���ن���ع امل���واج���ه���ة 

الع�سكرية

ي���ح���ت���وي ه������ذا ال���ق�������س���م ع���ل���ى امل���ق���ات 

 Related( يف  امل��و���س��وع��ة  ���س��ل��ة،  ذات 

)Nodes field
ال�سمالية  الكورية  الأنباء  وكالة  وقالت 

للجنة  اج��ت��م��اع  يف  �ستحدد  التفا�سيل  اإن 

وقت”  اأق������رب  “يف  امل���رك���زي���ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

قامت  التمهيدي،  الجتماع  “يف  واأ�سافت 

الو�سع  بتقييم  املركزية  الع�سكرية  اللجنة 

الع�سكرية  ال��ع��م��ل  خ��ط��ط  وع��ل��ق��ت  ال�����س��ائ��د 

الأرك���ان  هيئة  قدمتها  ال��ت��ي  اجل��ن��وب  �سد 

الكوري« ال�سعبي  العامة للجي�س 

وق���ب���ل اأي������ام ن�����س��ف��ت ك���وري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة 

مدينة  يف  يقع  البلدين  بن  ات�سال  مكتب 

ك��اي�����س��ون��غ ب��ال�����س��م��ال. وك���ان���ت ب��ي��ون��غ ي��ان��غ 

اإنذارات للجنوب يف الأيام الأخرية،  وجهت 

وه�����ددت ب��ت��دم��ري م��ك��ت��ب الت�������س���ال ال���ذي 

اأن�سئ عام 2018

م����ن ج����ان����ب����ه، ح������ذر اجل���ي�������س ال����ك����وري 

اجلنوبي من اأنه �سريد بقوة اإذا قام ال�سمال 

ا�ستفزاز ع�سكري باأي 

االنباط-وكاالت

دع��������ا م����ف����ك����ر ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي ال�������س���ل���ط���ة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وح��م��ا���س وم��ع��ه��م��ا ال��ق��وى 

القيام  الفل�سطينية  والوطنية  ال�سيا�سية 

ب�سكل فوري بت�سكيل جمل�س طوارئ وطني 

برئا�سة  غ���زة  وق��ط��اع  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة  يف 

الرئي�س اأبو مازن واأن يكون اإ�سماعيل هنية 

رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س نائباً 

له!!

اأمناء  اأن ي�سم املجل�س يف ع�سويته  على 

العاملة  الفل�سطينية  الأح����زاب  روؤ���س��اء  اأو 

واملعرتف بها!!

ال�سيا�سي  واملحلل  والكاتب  املفكر  و�سدد 

تنحية  ����س���رورة  ع��ل��ى  ال�����س��وي��ر  ن��ا���س��ر  د. 

جانباً  ورك��ن��ه��ا  اخل��اف��ي��ة  الق�سايا  جميع 

ب�����س��ب��ب ال����ظ����روف ال�����س��ي��ا���س��ي��ة اخل���ط���رية 

وامل���ع���ق���دة ال���راه���ن���ة ال���ت���ي مت���ر ب��ق�����س��ي��ت��ن��ا، 

وال��ولي��ات  اإ���س��رائ��ي��ل  ت��اأم��ر  مقدمتها  ويف 

ما  لتمرير  العربية  ال��دول  وبع�س  املتحدة 

على  اإ�سرائيل  وع��زم  القرن  ب�سفقة  ي�سمى 

الغربية  ال�سفة  اأرا�سي  من  باملائة   40 �سم 

منعزلة  �سكانية  ك��ان��ت��ون��ات  اإىل  وحتويلها 

عن بع�سها البع�س!! واأكد د

ت�ستدعي  ال���ظ���روف  ه���ذه  اأن  ال�����س��وي��ر 

القيام باإن�ساء هذا املجل�س لإدارة ملف هذه 

فتح وحما�س  داعياً   !! امل�سريية  التحديات 

ت���رك ال��ق�����س��اي��ا ال��داخ��ل��ي��ة ج��ان��ب��اً، ع��ل��ى اأن 

ي��ب��ق��ى ال���و����س���ع ك��م��ا ه���و ع��ل��ي��ه يف ال�����س��ف��ة 

ي��ت��م  ح��ت��ى  الإدارة  ن��اح��ي��ة  م���ن  وال���ق���ط���اع 

يف  الأك��ر  التحدي  على  والرتكيز  التفرغ 

مواجهة خطة تدمري ما تبقى من الق�سية 

الفل�سطينية!!

املجل�س  لهذا  روؤيته  ال�سوير  د.  واأو�سح 

تت�سمن اأن يكون للرئي�س اأبو مازن الولية 

يف  ال�سلطة  مناطق  جميع  على  ال�سرعية 

حترتم  واأن  غ��زة،  وق��ط��اع  الغربية  ال�سفة 

كل التنظيمات املرا�سيم الرئا�سية يف جميع 

ال��ق��رارات  ب���اأن  م�سيفاً  ال���وط���ن!!  م��ن��اط��ق 

لي�ست  الطوارئ  جمل�س  عن  �ست�سدر  التي 

التنفيذ  واج���ب���ة  اإل���زام���ي���ة  ب���ل  ا���س��ت�����س��اري��ة 

والتفعيل فور اإقرارها من املجل�س!!

ه���ذا  ق��������رارات  اأن  ال�������س���وي���ر  د.  وق������ال 

امل��ج��ل�����س ي��ج��ب اأن ت��ق��ر ب��الأغ��ل��ب��ي��ة و���س��وت 

له  ك��ٌل  الأع�����س��اء  وبقية  ب�سوتن  الرئي�س 

عر�س  �سرورة  على  م�سدداً  واح��د!!  �سوت 

ن�ساطات وقرارات املجل�س على ال�سعب اأول 

باأول وبكل �سفافية!!

وب�سورة  فقط  ي��رك��ز  اأن  املجل�س  وع��ل��ى 

وو���س��ائ��ل  وط���رق  �سبل  ق�سايا  ع��ل��ى  ك��ام��ل��ة 

لتمرير  ال�سهيواأمريكية  اخلطط  اإف�سال 

لإن��ق��اذ  امل�ستميت  وال�سعي  ال��ق��رن،  �سفقة 

ال�سوير  د.  وحذر  الفل�سطينية!!  الق�سية 

م���ن م��غ��ب��ة ا���س��ت��م��رار ال��ت��ب��اع��د يف امل��واق��ف 

الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  قطبي  بن 

اأن ا���س��ت��م��رار ه��ذا  ح��م��ا���س وف���ت���ح م����وؤك����داً 

الع�سيبة  املف�سلية  املرحلة  التباعد يف هذه 

ك��ارث��ي��ة على  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ���س��ي��وؤدي  ب���ال���ذات 

ميكننا  ل  وق�سيته،  الفل�سطيني  ال�سعب 

ونتائجها.!! بخطورتها  التنبوؤ 

 المطران حنا: »قانون قيصر« جريمة مروعة ويجب التصدي له

 محتجون يتحدون تهديدات ترامب ويحرقون العلم األمريكي في واشنطن

 كيم جونغ أون يقرر وقف خطط التحرك العسكري ضد كوريا الجنوبية

 مفكر فلسطيني يعرض خطة عاجلة الفشال صفقة القرن وخطة الضم 

االنباط-وكاالت

قال رئي�س نادي الأ�سري الفل�سطيني 

قدورة فار�س اإن الأو�ساع بالغة التعقيد 

وال�����س��ع��وب��ة داخ����ل ���س��ج��ون الح���ت���ال 

بوح�سيتها  تتمادى  ال�سجون  اإدارة  واأن 

وعدوانها بحق ال�سرى خا�سة املر�سى

وعررّ فار�س يف حديث لإذاعة �سوت 

ف��ل�����س��ط��ن ال��ر���س��م��ي��ة، ام�����س الرب���ع���اء، 

فريو�س  انت�سار  من  ال�سديد  قلقه  عن 

توفر  عدم  ظل  ال�سرى يف  بن  كورونا 

والكتظاظ  والتعقيم  النظافة  و�سائل 

املبا�سر بن ال�سرى ووجود  والتوا�سل 

عدم  ال�سياق  يف  م��وؤك��دا  منهم،  املر�سى 

انت�سار الفريو�س حتى اللحظة

وب�ساأن م�ساألة زيارات ذوي الأ�سرى، 

الدولية  املنظمات  اأن  اإىل  ف��ار���س  اأ���س��ار 

على  للتاأثري  بالتدخل  منا�سدتها  رغم 

ح���ك���وم���ة الح����ت����ال ب��ال�����س��م��اح ل����ذوي 

اأبنائهم، ل تزال ترواح  ال�سرى بزيارة 

املنظمات  موقف  اإىل  لفتا  مبواقفها، 

الأه��ل��ي��ة واحل��ق��وق��ي��ة ال�����س��ارم ال��رام��ي 

لن��ه��اء الح���ت���ال والف�����راج ع��ن ك��اف��ة 

الأ�سرى

االنباط-وكاالت

الإ�سرائيلي  الح��ت��ال  حمكمة  حكمت 

بحق  امل��وؤب��د  بال�سجن  الأرب���ع���اء،  ام�����س 

م��ن  الرغوثي”  “عا�سم  الأ�����س����ري 

ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة  يف  اهلل  رام  م��دي��ن��ة 

املحتلة

اأنرّ  الأ�سرى”،  “اإعام  مكتب  واأف��اد 

حم��ك��م��ة الح��ت��ال اأ���س��در ُح��ك��ًم��ا على 

الأ����س���ري ع��ا���س��م ال��رغ��وث��ي م���ن ب��ل��دة 

بال�سجن  اهلل،  رام  غ���رب  ���س��م��ال  ك��وب��ر 

املوؤبد 4 مرات

االنباط-وكاالت

قال الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير 

الأم��را���س  ملكافحة  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��راك��ز 

وال���وق���اي���ة م��ن��ه��ا، ام�������س الأرب����ع����اء، اإن 

19” ت�سببت يف  “كوفيد  جائحة مر�س 

الأمة« هذه  “ركوع 
اأ�ساف  اإن”  اإن  “�سي  ل�سبكة  ووف��ًق��ا 

للجنة  ا�ستماع  جل�سة  خ��ال  ريدفيلد 

ال��ن��واب،  وال��ت��ج��ارة يف جمل�س  ال��ط��اق��ة 

الأرج�����ح نحو  ع��ل��ى  ���س��ت��ن��ف��ق  ب����اده  اإن 

ف��ريو���س  “ب�سبب  دولر  ت��ري��ل��ي��ون��ات   7

بذلنا  “لقد  م�سيًفا:  �سغري”،  واح��د 

ك���ل م���ا يف و���س��ع��ن��ا ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ه��ذا 

الفريو�س«

ال����ف����ريو�����س  اإن  ري����دف����ي����ل����د  وق��������ال 

�سلط ال�����س��وء ع��ل��ى ق��ل��ة ال���س��ت��ث��م��ار يف 

ال�سحة  لبيانات  الأ�سا�سية  “القدرات 
اأن  واأ�����س����اف  ع���ق���ود.  ط��ي��ل��ة  العامة” 

الوقت قد حان لإ�ساح النظام املعطل

ويرجح م�سوؤولو ال�سحة اأن تعليقات 

ري��دف��ي��ل��د ه���ذه ت���اأت���ي ت��ع��ل��ي��ًق��ا ع��ل��ى ما 

ت�����س��ه��ده ن�����س��ف ال����ولي����ات الأم��ري��ك��ي��ة 

م���ن ارت���ف���اع ح����اد يف ح�����الت الإ���س��اب��ة 

ب��ال��ف��ريو���س ال��ت��اج��ي، ول ي��رج��ع ذل��ك 

فقط اإىل زيادة الختبارات

ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال��وط��ن��ي، اأ���س��ي��ب يف 

ع���م���وم ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، اأك�����ر م��ن 

ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  �سخ�س  م��ل��ي��ون   2.3

امل�����س��ت��ج��د، وت�����ويف م���ا ي���ق���رب م���ن 121 

جامعة  من  لبيانات  وفًقا  �سخ�س،  األف 

جونز هوبكنز

 فارس: األوضاع داخل السجون 
بالغة التعقيد والصعوبة

 محكمة االحتالل تصدر حكمًا بحق األسير 
»عاصم البرغوثي«: المؤبد 4 مرات

 مسؤول أمريكي: أمتنا ركعت 
بسبب فيروس واحد صغير
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الـريـا�ضي

لندن – وكاالت

مان�س�سرت  �آم��ال  �أن  �لأربعاء،  بريطاين  �سحفي  تقرير  ك�سف 

يونايتد يف �لتعاقد مع �لكولومبي خامي�س رودريجيز، جنم ريال 

�سن” �لربيطانية،  “ذ�  �سحيفة  وبح�سب  تقل�ست.  قد  مدريد، 

�لفرتة  خ��ال  يونايتد  مان�س�سرت  ر�د�ر  على  ك��ان  خامي�س  ف��اإن 

وكان  ميونخ،  بايرن  �إىل  �إع��ارت��ه  �نتهاء  بعد  وحت��دي��ًد�  �ملا�سية، 

هذ�  ل�سمه  بعر�س  يتقدم  كي  مدريد  ري��ال  من  خروجه  ينتظر 

�ل�سيف. ولكن جاءت م�ساركته �لأخرية �أمام ريال �سو�سيد�د ملدة 

لتقلل  �مل��ب��ار�ة،  بعد  زي��د�ن  من  كبرية  �إ���س��ادة  وتلقيه  دقيقة،   78

على  �أكد خامي�س  نف�سه  �لوقت  يف  �مللكي.  عن  رحيله  فر�س  من 

“مل تكن هناك  عدم وجود خافات مع مدربه. وقال خامي�س: 

لدينا عاقة  �أ���س��ل��وب��ه،  ل��دي��ه  م��درب  ك��ل  زي���د�ن،  م��ع  �أي م�سكلة 

ع��م��ل ط��ب��ي��ع��ي��ة، ول��ي�����س م��ن �لإن�����س��اف ع���دم �ح����رت�م �خ��ت��ي��ار�ت 

بد�أ  �سو�سيد�د، مل يكن خامي�س قد  �لفني”. وقبل مبار�ة  �ملدير 

�أكتوبر/  منت�سف  منذ  زي��د�ن  قيادة  حتت  �لليجا  يف  م��ب��ار�ة  �أي 

ت�سرين �لأول �ملا�سي.

01

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على �لباركود

لرتى �أخبار »�لريا�سة« 

يف �ملوقع �للكرتوين

 خاميس ينفي خالفه مع زيدان

 ادارة الجزيرة تقبل استقالة ارميلي وعبد العزيز

 اصابات كورونا جديدة في اندية مصر

االنباط – عمان

و�فق جمل�س �د�رة �لنادي يف جل�سته 

�لول على  �م�����س  م�����س��اء  ع��ق��دت  �ل��ت��ي 

��ستقالة �مني �سر �لنادي �ل�سيد �سامي 

عبد �لعزيز و�لناطق �لعامي للنادي 

، وذلك بناء على  �لدكتور زياد �رميلي 

ومت   ، بهما  خا�سة  ول��ظ��روف  طلبهما 

�ل�سيد �سليم �لعك�س �مينا لل�سر  تعيني 

بديا لل�سيد �سامي عبد �لعزيز . ي�سار 

�إىل �أن رئي�س �لنادي ح�سام حبول �سبق 

�أ�سهر  ع��دة  قبل  با�ستقالته  تقدم  و�أن 

قريب  �جتماع  �ىل  �لد�رة  ..و�ستدعو 

ل��ل��ه��ي��ئ��ة �ل���ع���ام���ة لن���ت���خ���اب �ل��رئ��ي�����س 

�جل���دي���د وع����دد م���ن �لع�������س���اء ب��دي��ا 

�لد�رة  م��ن  با�ستقالتهم  ت��ق��دم��و�  مل��ن 

�حل��ال��ي��ة ..وك����ان �ل��دك��ت��ور �رم��ي��ل��ي قد 

��سار يف وقت �سابق ويف حديث لانباط 

للظروف  بالنظر  �ل�ستقالة  �ىل عزمه 

�ل�سعبة �حلالية �لتي تو�جه �لنادي 

القاهرة – وكاالت

�أع��ل��ن��ت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ط��ب��ي��ة ب��الحت��اد 

�مل�سري لكرة �لقدم، برئا�سة �لدكتور 

ح��الت   6 ظ��ه��ور  ع��ن  �سلطان،  حممد 

�مل�ستجد  ك��ورون��ا  ل��ف��ريو���س  �إي��ج��اب��ي��ة 

ظهور  �ملمتاز.وجاء  �ل��دروي  �أندية  يف 

�حل������الت يف �ل����ي����وم �ل����ث����اين ل��ل��م�����س��ح 

�ل��ط��ب��ي �ل����ذي �أج���رت���ه ف���رق �ل����دوري 

�مل���م���ت���از، مت��ه��ي��د� ل���ع���ودة �مل�����س��اب��ق��ات. 

و����س���م���ل �مل�������س���ح �ل���ط���ب���ي �ل���اع���ب���ني 

و�مل�����درب�����ني و�لإد�ري����������ني و�ل��ع��ام��ل��ني 

م���ع �ل����ف����رق. وخ�����س��ع��ت ج��م��ي��ع ف��رق 

�ل�����دوري �مل��م��ت��از ل��ل��ك�����س��ف �مل��ب��ك��ر عن 

�ل��زم��ال��ك  با�ستثناء  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

و�لإ�سماعيلي و�إف �سي م�سر.

االنباط – عمان

�ف��ت��ت��ح وزي���ر �ل�����س��ب��اب د. ف��ار���س �ل��ربي��ز�ت 

مدينة  لنادي  �ل�سيفي  �ملو�سم  �لأرب��ع��اء  �م�س 

بح�سور  �ل��زرق��اء،  يف  لل�سباب  حممد  �لم���ري 

حم���اف���ظ �ل����زرق����اء ح���ج���ازي ع�����س��اف ورئ��ي�����س 

د. �حمد عليمات وع��دد من  �ملحافظة  جمل�س 

د. ح�سني  �ل���وز�رة  ع��ام  و�أم��ني  �ملجل�س  �أع�ساء 

�سرمي  ح�سني  �لتجارة  غرفة  ورئي�س  �جلبور 

وم��دي��ر �ملدينة عمر �ل��ع��ز�م وع��دد م��ن م��در�ء 

�ل����وز�رة.�ل����ربي����ز�ت ق���ال خ���ال ج��ول��ت��ه على 

مر�فق �لنادي �ن �فتتاح �ملو�سم �ل�سيفي ياأتي 

يف �طار عودة عمل �ملن�ساآت و�ملر�فق �لريا�سية 

خل��دم��ة �ل�����س��ب��اب و�مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي، م�����س��دد� 

�لريا�سية  �ملر�فق  كافة  باتباع  �ل���وز�رة  �لتز�م 

حفاظا  �لعامة  �ل�سامة  �إج���ر�ء�ت  و�ل�سبابية 

�لربيز�ت  و��ستمع  �ملدينة.  رو�د  �سامة  على 

و�ن��ط��ب��اع��ات��ه��م  لآر�ئ�����ه�����م  �مل���دي���ن���ة  رو�د  م����ن 

�ملدينة  �ب���و�ب  �ن  م��وؤك��د�  �ملقدمة،  باخلدمات 

�ملحلية  و�لوز�رة مفتوحة لل�سباب و�ملجتمعات 

يف  و�لريا�سية  �ل�سبابية  باحلركة  ينه�س  مبا 

وعليمات  حجازي  تناول  جهتهم  من  �ململكة. 

خمتلف �ملو�سوعات �ملتعلقة باحلركة �ل�سبابية 

و�لريا�سية يف �ملحافظة

االنباط – عمان

با�سر فريق �ل�سريح لكرة �لقدم تدريباته بعد �سدور قر�ر ر�سمي 

�لبدين  �جلانب  رفع  على  �رتكزت  حيث  �ل��دوري،  بطولة  با�ستئناف 

�لفني  �ملدير  بقيادة  �لتكتيكية  لدى �لاعبني وتطبيق بع�س �جلمل 

عبد�هلل �لعمارين من جهة �خرى توجه عمر �لعجلوين رئي�س نادي 

�لعقبة وذلك لإجناز �لرتتيبات  �إىل مدينة  �لأربعاء،  �ل�سريح، �م�س 

�ملقبل،  �ل�سهر  �سيقيمه  �ل���ذي  �ل��ق��دم  ك��رة  ف��ري��ق  مبع�سكر  �خل��ا���س��ة 

�ملقبل. �أب  باأغ�سط�س/  �ملحرتفني  دوري  بطولة  ل�ستئناف  ��ستعد�د�ً 

�لتدريبية  �ملاعب  بتفقد  للعقبة  زيارته  خال  �لعجلوين  و�سيقوم 

من  �ل�سريح  ويعترب  �لودية.  �ملباريات  من  عدد  تاأمني  على  و�لعمل 

م�سو�ره  ��ستهل  حيث  �ملحرتفني،  دوري  يف  نف�سها  �أثبت  �لتي  �لفرق 

وبنتيجة  �لأردن  �سباب  على  كبري  فوز  بتحقيق  �حلالية  �لن�سخة  يف 

.»1-4“

االنباط – خا�ص

�آل  �بر�هيم  بن  �سلمان  �ل�سيخ  �سارك   

خ��ل��ي��ف��ة رئ��ي�����س �لإحت�����اد �لآ����س���ي���وي ل��ك��رة 

�لإحت����اد  ل��رئ��ي�����س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  �ل���ق���دم 

�لريا�سي  �ملوؤمتر  يف  �لقدم  لكرة  �ل��دويل 

“كوفيد-19 وك��رة  �ل���دويل  حت��ت ع��ن��و�ن 

�مل�ستقبل؟”  ���س��ك��ل  ت��غ��ري  ك��ي��ف  �ل���ق���دم.. 

و�ل��������ذي �أق�����ي�����م ع�����رب ت���ق���ن���ي���ة �لإت���������س����ال 

�لإم���ار�ت���ي  لكرة  �لإحت���اد  �مل��رئ��ي ونظمه 

ب��ال�����س��ر�ك��ة م��ع ر�ب��ط��ة �ملحرتفني  �ل��ق��دم 

حر�س  �سلمان  �ل�سيخ  .و�أك���د   �لإم��ار�ت��ي��ة 

�لإحتاد �لآ�سيوي لكرة �لقدم على تقدمي 

لاإحتاد�ت  و�مل�ساندة  �لدعم  �أ�سكال  كافة 

�ل��وط��ن��ي��ة يف �ل���ق���ارة �لآ���س��ي��وي��ة ل��ت��ج��اوز 

تد�عيات جائحة فريو�س كورونا �مل�ستجد 

،م�����س��دد� ع��ل��ى ح��ر���س �لإحت����اد �لآ���س��ي��وي 

ع���ل���ى �����س���ت���ك���م���ال م�������س���اب���ق���ات���ه �مل��خ��ت��ل��ف��ة 

�ل�سامة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ر�ع��ي  �أ���س�����س  ع��ل��ى 

بعودة  وت�سمح  �لكروية  �ملنظومة  لأرك��ان 

�لكروية  �ملاعب  �إىل  �لتدريجي  �لن�ساط 

بروح  خليفة  �آل  �ل�سيخ  و�أ�ساد  �لآ�سيوية. 

�أ�سرة  �أظهرتها  �لتي  و�لت�سامن  �لوحدة 

كورونا  �أزم��ة  خال  �لآ�سيوية  �لقدم  كرة 

بامل�سئولية  �لعميق  �لإح�سا�س  �أن  مبينا 

�مل��ن��ظ��وم��ة �لآ���س��ي��وي��ة �ساعد  �أف����ر�د  ل���دى 

ت��د�ع��ي��ات �لأزم��ة  �مل��خ��اوف م��ن  يف تبديد 

ومت���ه���ي���د �ل���ط���ري���ق لإن����ط����اق����ة و�ع�����دة 

�لآ�سيوي  �لإحتاد  حر�س  موؤكد�  للن�ساط 

ع��ل��ى ت��ب��ن��ي ودع���م �ل��ع��دي��د م��ن �مل���ب���ادر�ت 

�إ���س��ر�ق��ا  �أك����ر  م�ستقبل  ل��ب��ن��اء  �ل��ر�م��ي��ة 

للعبة يف �لقارة �لآ�سيوية. ونوه ، مببادرة 

تنظيم  �لقدم يف  لكرة  �لإم��ار�ت��ي  �لحت��اد 

�مل���وؤمت���ر �ل����دويل ل��ل��ري��ا���س��ة، م��ع��ت��رب�ً �أن 

ت��ن��ظ��ي��م ه����ذ� �مل���وؤمت���ر ج����اء يف �ل��ت��وق��ي��ت 

من  �ملزيد  ن�ساهد  ب��د�أن��ا  �ملنا�سب.وتابع: 

م�سابهة،  بطريقة  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �مل��وؤمت��ر�ت 

وح���ت���ى �ج���ت���م���اع���ات �لحت����ادي����ن �ل����دويل 

و�لآ������س�����ي�����وي، و�ج���ت���م���اع���ات �جل��م��ع��ي��ات 

مثلما  �لن��رتن��ت  ع��رب  �ستقام  �لعمومية 

هو �حل��ال هنا، وه��ذه مبادرة ممتازة من 

�لحتاد �لإمار�تي لكرة �لقدم، حيث �أثبت 

�لحت���اد ع��رب ق��ي��ادت��ه �جل��دي��دة ع��ل��ى دور 

رئي�س �لحت��اد  �لب��ت��ك��ار.وك�����س��ف  ر�ئ���د يف 

�لآ����س���ي���وي ل��ك��رة �ل���ق���دم �ل����ذي ����س���ارك يف 

�مل���وؤمت���ر مب��ر�ف��ق��ة د�ت����و وي��ن��د���س��ور ج��ون 

�لقدم:  لكرة  �لآ�سيوي  �لحت��اد  عام  �أمني 

�ل�ستثنائية  بالظروف  �أوقات حافلة  هذه 

وع�����دم �ل���و����س���وح، ل��ي�����س ف��ق��ط ب��ال��ن�����س��ب��ة 

للعبتنا �لر�ئعة، بل للعامل �حلديث ككل.

 افتتاح الموسم الصيفي لنادي مدينة االمير محمد

 معسكر اعداد للصريح في العقبة

االتحاد االسيوي يساند االتحادات االهلية

بعيد� عن م�ساعر �حلزن �لتي غمرت نفو�س كل ع�ساق وحمبي �لنجم �لعر�قي �لر�حل �حمد 

و�لعامل   ��سيا  م�ستوى  على  وحتى  �ل�سقيقة  �لعربية  �ل��دول  ك��ل  ويف   .. �ل��ع��ر�ق  بلده  يف  ر����س��ي 

..بعد ماأ�ساة وفاته بفريو�س كورونا ونهاية م�سريته يف �سر�ع �حلياة بعد م�سو�ر طويل وعطاء 

وذكريات ر�فقته حتى بعد �عتز�له ..وبعيد� عن كل ردود �لفعل �لتي �نطلقت بعد �ن �ساع خرب 

�ملايني  من  غريه  ..مثل  حياته  ينقذ  دو�ء  بايجاد  �لطب  وف�سل  وعاجه  مر�سه  حول  �لوفاة 

�ملهذب  �لفنان  �لنجم  ه��ذ�  وف��اة  �ن  غ��ري   .. و�لقاتل  �خلطري  �لفريو�س  ه��ذ�  منهم  ن��ال  �ل��ذي��ن 

�لذين �سدمهم  نفو�س حمبيه  تركه يف  �لذي  و�لتعلق  و�لع�سق  لنا مقد�ر �حلب  ك�سفت  و�لنيق 

خرب وفاته بتلك �ل�سورة �ملاأ�ساوية ..

�لعربي مع خرب  �لعر�ق و�لوطن  �لريا�سيني يف  �لكبري و�ملهم من قبل  �لتفاعل  حفزين هذ� 

�لقاعدة �جلماهريية  �لكبار يف طريقة تعاطيهم مع  �لنجوم  ..للمقارنة بني  �لنجم ر��سي  وفاة 

..ويف طريقة �لتعامل مع و�سائل �لعام �ملختلفة حيث يتفاوت هذ� �لتعامل ما بني جنم مغرور 

وتقدميه  جنوميته  تعزيز  ..ويف  �لريا�سية  م�سريته  يف  �لع��ام  باهمية  بال  يلقي  ل  متعجرف 

�لنا�سعة  ���س��ورت��ه  تبقى  متو��سع  ب��ني جن��م  ..وم���ا  فنه  وع�����س��اق  �جل��م��اه��ري  �ىل  ب�����س��ورة مم��ي��زة 

�لنجم  ج�سده  ما  ..وه��و  وفاته  بعد  حتى  ع�ساقه  وقلوب  نفو�س  يف  مطبوعة  و�ملييزة  و�جلميلة 

�لكبرية على خرب وفاته  �لفعل  �لتي ظهرت عليها ردود  �ل�سورة  �لو�قع مبثل  �ر�س  ر��سي على 

من قبل �لريا�سيني يف كل �لوطن �لعربي ..!!

و�سائل  مع  �لنجوم  تعامل  طريقة  يف  �لتفاوت  هذ�  يوم  كل  نلم�س  ونحن  �ملقارنة  هذه  ن�سوق 

�نتزع �لعجاب  �لعامل منهم من  �بطالها جنوم كبار على م�ستوى  ..ونقر�أ حو�دث كان  �لعام 

ممن  �لنجوم  م��ن  هناك  �ملحلية  �لريا�سة  م�ستوى  على  ..وح��ت��ى  �ل�ستياء  ت��رك  م��ن  ..ومنهم 

و�سل  ما  �ىل  ي�سل  مل  �ن��ه  رغ��م  �ل��غ��رور  يتلب�سه  من  ..وه��ن��اك  تعامله  وح�سن  بطيبته  يا�سرك 

�ليه �لنجوم �لكبار ..بدليل �ن �حد جنومنا �ل�سابقني جتاهل �لرد على �ت�سالت زميلة حاولت 

�لعربي  �لوطن  خمتلف  من  �لنجوم  �سمل  �سحفي  حتقيق  خلدمة  �لطرق  ب�ستى  �ليه  �لو�سول 

..جتاوب معها �جلميع با�ستثناء جنمنا �لفنان ..!!

ميلكون  ممن  ..وخ�سو�سا  ع�ساقه  من  �لنجم  يقرب  �مللعب  يف  �لعطاء  فان  �حل��ال  وبطبيعة 

تلك  ..لكن  �ملحبني  عقول  يف  �لد�ء  ه��ذ�  ينطبع  ..بحيث  �مل�ستوى  ع��ال  و�لد�ء  و�لفن  �ملوهبة 

�مل�سرية �سرعان ما تنتهي مع نهاية عهد �لاعب باعتز�له �للعب ..غري �ن ما يرتكه من �سفات 

نبيلة تبقى هي �خلالدة دوما يف خميلة ع�ساق �لاعب كلما ذكرت م�سريته يف جمال�س �ملحبني 

..وخ�سو�سا يف �جلانب �ل�سلوكي و�لخاقي خال م�سو�ره يف �ملاعب ..ولهذ� جتد �لعديد من 

�لعديد  ..لكن  وغريه  ر��سي  �لر�حل  ومنهم  �عتز�لهم  بعد  �جلميل  �لثر  هذ�  يرتكون  �لنجوم 

تعاملهم  وطريقة  �ل�سيئ  �سلوكهم  ب�سبب  �جلميلة  غري  �ل�سمعة  �سوى  يخلفون  ل  �ي�سا  منهم 

غري �حل�سارية �سو�ء مع مناف�سيهم �و جماهريهم �و و�سائل �لعام �ملختلفة .. من هنا نتمنى 

على جنومنا �لتحلي بالتو��سع و�ل�سلوك �ملثايل حتى تبقى �سورتهم �جلميلة حمفورة دوما يف 

�لنفو�س ..!! 

عوني فريج

 التواضع يا نجومنا .. !!        



الريا�ضي
11اخلمي�س  2020/6/25

 مالعب من الصين للجزائر

مدرب برشلونة سعيد بالفوز وروح الشباب

 االتحاد االسيوي يهدد االندية المنسحبة

 موراي يعود للتنس بعد غياب
لندن - وكاالت

مظفرة  ب��ع��ودة  م���وراي  اأن���دي  ا�ستمتع 

مل��ن��اف�����س��ات ال��ت��ن�����س، ب��ع��د ف����وزه ع��ل��ى ل��ي��ام 

ب���رودي يف ب��ط��ول��ة يف ل��ن��دن، خ��ل��ف اأب���واب 

لأغرا�س  جيمي  �سقيقه  ينظمها  مغلقة، 

خ���ري���ة. وف�����از ب��ط��ل ومي���ب���ل���دون م��رت��ن 

 2-6 بنتيجة  �سابقا  عامليا  الأول  وامل�سنف 

و6-2 يف اأول مباراة ر�سمية يخو�سها منذ 

نوفمرب/ت�سرين  يف  ديفيز  كاأ�س  نهائيات 

الثاين.

وت�����س��ت��م��ر ه�����ذه ال���ب���ط���ول���ة اأ����س���ب���وع���ا، 

ب��ي��ن��م��ا ي��ت��وا���س��ل ت��ع��ل��ي��ق م��ن��اف�����س��ات تن�س 

املحرتفن؛ ب�سبب وباء كوفيد-19.

يف  اإدم��ون��د  كايل  م��ع  م��وراي  و�سيلتقي 

املباراة التالية. وقال موراي: “اأنا بخر. 

�سددت �سربات الإر�سال ب�سكل جيد خالل 

بقوة من اخلط  الكرات  اأ�سدد  املباراة. مل 

جيدا  ال�سربات  توقيت  يكن  ومل  اخللفي 

جيدا  يوما  كان  جيدا.  لعبت  اإجمال  لكن 

غياب  ب��ع��د  م��ب��اراة  اأول  ان��ه��ا  اإىل  بالنظر 

تدريبات”. خ��و���س  ودون  اأ���س��ه��ر  ���س��ب��ع��ة 

اأنه يتطلع  �سابقا،  اأو�سح  وكان موراي قد 

وفرن�سا  اأم��ري��ك��ا  ب��ط��ول��ت��ي  يف  للمناف�سة 

املفتوحة يف وقت لحق هذا العام، ب�سرط 

جائحة  خ�سم  يف  اآمنة  الظروف  تكون  اأن 

ك���ورون���ا ال��ت��ي اأوق���ف���ت م��و���س��م ال��ت��ن�����س يف 

املا�سي. مار�س/اآذار 

اجلزائر - وكاالت

ال���ت���زم���ت ال�������س���ن، ب��ت�����س��ل��ي��م اجل���زائ���ر 

3 م��الع��ب ج��دي��دة يف الآج�����ال امل��ح��ددة؛ 

الدولية  الريا�سية  ل��الأح��داث  ا���س��ت��ع��داًدا 

العربية  الدولة  �ست�ست�سيفها  التي  املهمة 

وزي����ر  وال���ت���ق���ى   .2022 ع�����ام  يف  خ���ا����س���ة 

علي  �سيد  اجل��زائ��ري  والريا�سة  ال�سباب 

باجلزائر  ال�سيني  ال�سفر  م��ع  خ��ال��دي، 

واآف��اق  واق��ع  معه  وا�ستعر�س  ليانه،  ليه 

جمال  يف  البلدين  ب��ن  الثنائي  ال��ت��ع��اون 

ل��ل��وزارة،  بيان  وق��ال  والريا�سة.  ال�سباب 

اإنَّ خالدي وليانه، تبادل وجهات نظرهما 

بتعزيز  الكفيلة  وال��و���س��ائ��ل  ال�سبل  ح��ول 

املن�ساآت  اإجناز  ال�سن يف  �سركات  م�ساركة 

م��ق��دم��ت��ه��ا  ال��ري��ا���س��ي��ة يف اجل����زائ����ر، ويف 

م�ساريع ملعبي براقي والدويرة باجلزائر 

ال��ع��ا���س��م��ة، وم��ل��ع��ب ب��ر اجل���ر ب��وه��ران 

اأن��ه  ذات��ه،  امل�سدر  واأو���س��ح  ال��ب��الد.  غربي 

امل�سرتك  التن�سيق  تعزيز  على  التفاق  مت 

اأج����ل ���س��م��ان ت�سليم  ال��ط��رف��ن م��ن  ب��ن 

حت�سبا  املحددة،  الآج��ال  يف  امل�ساريع  هذه 

ل����الأح����داث ال��ري��ا���س��ي��ة ال���دول���ي���ة امل��ه��م��ة 

اجلزائر.وت�ست�سيف  �ستحت�سنها  ال��ت��ي 

امل��ت��و���س��ط��ي��ة يف  الأل���ع���اب  اجل���زائ���ر، دورة 

ل��الأمم  اأفريقيا  وبطولة  وه���ران،  مدينة 

“ال�سان”  القدم  لكرة  املحلين  لالعبن 

املقررتن عام 2022.

مدريد - وكاالت

اأب���������دى ك���ي���ك���ي ����س���ي���ت���ن امل�����دي�����ر ال���ف���ن���ي 

دون  بهدف  بالنت�سار  �سعادته  لرب�سلونة، 

مناف�سات  اإط���ار  يف  بيلباو،  اأتلتيك  على  رد 

31 م�����ن ال����ل����ي����ج����ا، يف م��ع��ق��ل  اجل�����ول�����ة ال�����������

���س��ي��ت��ن،  وق����ال  نو”.  “كامب  ال��ب��ل��وج��ران��ا 

“ماركا”  �سحيفة  نقلتها  ت�سريحات  خالل 

مثل  ل��الن��ت�����س��ار  ب��ح��اج��ة  “كنا  الإ���س��ب��ان��ي��ة: 

ع��دد  ق��ل  كلما  وب��ال��ت��اأك��ي��د  امل��ب��اري��ات،  جميع 

النقاط  وحققنا  اأف�سل،  ذلك  كان  الأخطاء 

املناف�س  �سيفعله  ما  انتظار  وعلينا  الثالث، 

مل  الأول  ال�����س��وط  “يف  واأ���س��اف:  املبا�سر”. 

علينا  ال�سعب  م��ن  وك���ان  ب��دق��ة،  نلعب  نكن 

م��واج��ه��ة اخل�����س��م، ويف ال�����س��وط ال��ث��اين كنا 

اأك���ر ه����دوًءا وال��ف��ري��ق ك���ان اأف�����س��ل بكثر، 

بويج  وري��ك��ي  ف��ات��ي  اأن�����س��و  م�����س��ارك��ة  ومنحنا 

الكرة”.  امتالك  علينا  و�سهلوا  ديناميكية، 

وتابع �سيتن: “مل تكن الأمور �سهلة، وحن 

ر�سيًقا  تكون  اأن  قليلة يجب  م�ساحات  توجد 

ع��ودة  منذ  ذل��ك  اإىل  نفتقر  ون��ح��ن  ودق��ي��ًق��ا، 

مع  �سنتطور  اأن��ن��ا  اأع��ت��ق��د  لكنني  ال��ن�����س��اط، 

زيادة املباريات«.

اأو�سح:  لالعبن،  البدنية  امل�ساكل  وع��ن 

ذلك من خالل الأحا�سي�س  نتحكم يف  “نحن 
بيكيه  اأن  اأعتقد  ول  الالعبون،  ينقلها  التي 

مدرب  وا�ستكمل  خطر”.  �سيء  من  ُيعاين 

“ريال مدريد؟ نحن ل�سنا قلقن  بر�سلونة: 

مم��ا ي��ف��ع��ل��ه امل��ن��اف�����س، ول��دي��ن��ا اأ���س��ي��اء يجب 

ل��ك��ن��ن��ا ن�سر  ل��ع��ب��ن��ا،  حت�����س��ي��ن��ه��ا يف ط��ري��ق��ة 

�سارك  “راكيتيت�س  واأردف:  جيد”.  ب�سكل 

كبديل اليوم بعد البطاقة التي ح�سل عليها 

�سعيد  واأن����ا  ج��ي��دا،  اأداء  وق���دم  ب��و���س��ك��ي��ت�����س، 

واأنا  املباراة،  وت�سجيله هدف  جًدا مبا قدمه 

وزاد  للم�ستقبل”.  ح��اف��ز  ل��دي��ه  اأن���ه  اأت��ف��ه��م 

ج��ًدا  م��ف��ي��دا  �سيكون  ب��وي��ج  “ريكي  �سيتن: 

ا  اأي�سً دق��ائ��ق  على  ف��ات��ي  اأن�����س��و  وح�سل  ل��ن��ا، 

الأح��ي��ان  بع�س  ويف  ج��ًدا،  ب���اأداء جيد  وظهر 

ال�سباب  ال�سكوك حول م�ساركة  يوجد بع�س 

منحنا  لكننا  املهمة،  امل��ب��اري��ات  ه��ذه  مثل  يف 

ال��ث��ن��ائ��ي ال��ف��ر���س��ة، وب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ت��ف��وز 

بالألقاب”. ونوه: “�سحيح اأن �سواريز لزال 

يفتقد اإىل املناف�سة، ونحن على ات�سال دائم 

ملعرفة متى يحتاج اإىل التغير، واليوم قمنا 

بتغيره لكنه كان بخر، واأعتقد اأنه �سيكون 

وا�ستكمل مدرب  املقبلة”.  املباريات  جيًدا يف 

بو�سكيت�س  اأفقد  األ  اأف�سل  “كنت  بر�سلونة: 

مباراتن  يلعب  كان  لكنه  املقبلة،  املباراة  يف 

يوؤدي  راكيتيت�س  راأينا  واليوم  التوايل،  على 

وا���س��ت��م��ر:  املركز”.  ه����ذا  يف  ج���ي���د  ب�����س��ك��ل 

وقت  يف  للراحة  �سي�سطر  كان  “بو�سكيت�س 
لكن  العائق،  ه��ي  ي��وجن  دي  اإ�سابة  لكن  م��ا، 

م��ن حيث امل��ب��داأ ال��ي��وم، فكل م��ن ك��ان��وا على 

اأر�س امللعب ظهروا باأداء جيًدا«.

ابوظبي - وكاالت

ن��ف��ى الحت����اد الآ���س��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم، 

م����ا ت������ردد ع����ن ت��ع��ط��ي��ل ال���ع���م���ل ب���امل���واد 

تن�سحب  التي  الأندية،  مبعاقبة  املتعلقة 

الأو����س���اع  ب�����س��ب��ب  الأب����ط����ال،  م���ن دوري 

مبكافحة  اخل��ا���س��ة  ال��راه��ن��ة،  ال�سحية 

ح�سبما  وذل��ك  ك��ورون��ا.  ف��رو���س  انت�سار 

الإم��ارات��ي��ة،  “الحتاد”  �سحيفة  اأف���ادت 

الأرب����ع����اء.وط����ب����ق����ا ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة، ���س��دد 

التم�سك  �سرورة  على  الآ�سيوي  الحت��اد 

الأندية  جميع  من  البطولة،  با�ستكمال 

والدوريات، لأن هناك عقوبات “مغلظة” 

ع��ل��ى اأي ن����اٍد ب��ال��ق��ارة الآ���س��ي��وي��ة، ي��ق��رر 

تقنع  ك��اف��ي��ة  م�����ربرات  دون  الن�����س��ح��اب 

ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة وجل���ن���ة الن�����س��ب��اط.

م�سادر  ع��ن  نقال  ال�سحيفة  واأو���س��ح��ت 

ال��ت��ح��رك  اآل���ي���ة  اأن  ت��ك�����س��ف ه��وي��ت��ه��ا،  مل 

تكمن  املن�سحب،  ال��ن��ادي  جت��اه  الآ�سيوي 

يف حتويله اإىل جلنة الن�سباط، لتوقيع 

الالئحة  يف  عليها  املن�سو�س  العقوبات 

ب���امل���ادة 6. وت��ف��ر���س ه���ذه امل�����ادة غ��رام��ة 

اإم��ارات��ي )نحو  األ��ف دره��م   50 اإىل  ت�سل 

املنع  بجانب  اأمريكي(،  دولر  األ��ف  6ر13 

م���ن امل�����س��ارك��ة مل����دة م��و���س��م��ن، و���س��ح��ب 

ال��ن��ادي  ميثلها  ال��ت��ي  ال��دول��ة  م��ن  مقعد 

امل��ن�����س��ح��ب، وت���وق���ي���ع غ����رام����ات ت��ت��ج��اوز 

تعوي�سا  مت��ث��ل  اأك����ر،  اأو  دولر  م��ل��ي��ون 

دات��و  احلقوق.وك�سف  واأ���س��ح��اب  للرعاة 

لالحتاد  ال��ع��ام  الأم���ن  ج���ون،  ويند�سور 

ر�سالة  اأي  يتلق  اأن الحتاد مل  الآ�سيوي، 

ال��ب��ط��ول��ة،  م����ن  ل��الن�����س��ح��اب  ط���ل���ب  اأو 

وال����دوري����ات  ال����رواب����ط  اأن  اإىل  م�����س��را 

والأندية، رحبت بخو�س دوري الأبطال، 

ب��ي��ن��م��ا ���س��ي��ج��ري ات��خ��اذ ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي 

ت��ن�����س ع��ل��ي��ه��ا ال���ل���وائ���ح، جت���اه اأي ف��ري��ق 

الن�سحاب. يقرر 

االنباط-وكاالت

ن��ظ��م��ت ال��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة ال��ت��ون�����س��ي��ة، 

الأومل��ب��ي،  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  اح��ت��ف��ال �سخما 

2020: البدلت  حتت �سعار “اليوم الأوملبي 

ال��ب��ي�����س��اء وال���ع���ائ���ل���ة ال���ري���ا����س���ي���ة اأب���ط���ال 

���س��وؤون  وزارت�����ي  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  الوطن”، 

ال���ري���ا����س���ة وال�����س��ح��ة وامل��ن��ظ��م��ة ال��ع��امل��ي��ة 

لل�سحة.. وتخلل احلفل ر�سالة خا�سة من 

توما�س باخ رئي�س اللجنة الأوملبية الدولية 

ب��ع��ب��ارات  فيها  وت��ق��دم  زي����ورخ  م��ن  بثها  مت 

التقدير جلهود تون�س يف جمابهة فرو�س 

ال��ت��ي حققتها  امل�����س��رف��ة  وال��ن��ت��ائ��ج  ك���ورون���ا 

ب��خ�����س��و���س ال��وق��اي��ة م��ن ال��وب��اء وال��ع��ن��اي��ة 

ال�����س��ح��ي��ة ب��امل��واط��ن��ن.ك��م��ا مت ب��امل��ن��ا���س��ب��ة 

ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ���س��راك��ة ب��ن وزارة 

ال�سحة  ووزارة  والريا�سة  ال�سباب  �سوؤون 

وال��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة ال��ت��ون�����س��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ة 

العاملية لل�سحة. واألقى اأحمد قعلول، وزير 

اأن هذه التفاقية  اإىل  اأ�سار فيها  الريا�سة، 

ال��ت��ع��اون  ت���دع���م ع���الق���ات  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن 

الأف�����ق�����ي ب����ن خم���ت���ل���ف م���ك���ون���ات امل�����س��ه��د 

اإر�ساء  بهدف  بالبالد،  وال�سحي  الريا�سي 

الريا�سية  امل��م��ار���س��ة  تثمن  ج��دي��دة  ن��ظ��رة 

يف اإط�����ار ب���روت���وك���ول ���س��ح��ي ووق���ائ���ي ع��ام 

بع�س  لعالج  املقرتحة  احل��ل��ول  م��ن  كجزء 

اللجنة  قامت  كما  والأم��را���س.  الأع��را���س 

تون�س  اأبطال  بتكرمي  التون�سية،  الأوملبية 

ذهبية  اأول ميدالية  ويف مقدمتهم �ساحب 

الأوملبية  البطولة  القمودي،  اأوملبية حممد 

حبيبة الغريبي، امل�سارعة مروى العامري، 

ال�ساو�س،  هند  امليكانيكية  الريا�سات  بطلة 

ن��ه��ال ���س��ي��خ روح����و، ال���رب���اع ك���ارم ب��ن هنية 

وبطلة اجلودو امل�ساركة يف اأوملبياد طوكيو.

الريا�ض - وكاالت

اأب������دى ب��اف��ي��ت��ي��م��ب��ي ج���وم���ي���ز م��ه��اج��م 

ال����ه����الل ال�������س���ع���ودي، ����س���ع���ادت���ه ال��ك��ب��رة 

اأخ������رى،  م�����رة  ال����ري����ا�����س  اإىل  ب����ال����ع����ودة 

التدريبات اجلماعية  ا�ستعدادا ل�ستئناف 

الفرن�سي  وو���س��ل  ال��ك��روي��ة.  وامل��ن��اف�����س��ات 

كارلو�س  والربازيلي  جوميز،  بافيتيمبي 

���س��ي��ب��ا���س��ت��ي��ان  والإي�������ط�������ايل  اإدواردو، 

رب��اع��ي  ���س��و  ه��ي��ون  وال���ك���وري  جيوفينكو، 

ال�سعودي،  ال��ه��الل  ب��ن��ادي  الأول  الفريق 

واأع�������س���اء ال��ط��اق��م ال��ت��دري��ب��ي امل�����س��اع��د، 

ال���ه���الل  ه������داف  وك���ت���ب  ال����ري����ا�����س.  اإىل 

ع����رب ح�������س���اب���ه ال�����س��خ�����س��ي ع���ل���ى م��وق��ع 

بالعودة  �سعيد  “الأ�سد  “اإن�ستجرام”: 
للمملكة العربية ال�سعودية”. واأرفق عدة 

للريا�س  و�سوله  من  وفيديوهات  �سور 

املنامة،  البحرينية  العا�سمة  من  قادما 

�سعادته  وكانت  خا�سة،  طائرة  منت  على 

ك����ب����رة، ب���ع���د ف�����رتة ل��ي�����س��ت ب��ال��ق�����س��رة 

ق�ساها رفقة عائلته بفرن�سا خالل توقف 

باململكة. الريا�سي  الن�ساط 

القاهرة - عوا�صم

�سباح  تدريباته  الأه��ل��ي  فريق  ا�ستاأنف 

ال��ن�����س��اط  ت���وق���ف  م���ن���ذ  م�����رة  لأول  ام�������س 

ال���ري���ا����س���ي ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ق��ب��ل 

م���ا ي���ق���رب م���ن 3 اأ����س���ه���ر. وق�����س��م الأه���ل���ي 

تدريب  ب��داأ  حيث  جمموعتن  اإىل  لعبيه 

وال��ن�����س��ف  ال��ث��ام��ن��ة  يف  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة 

يف  الثانية  املجموعة  تدربت  بينما  �سباحا، 

الإج��راءات  وف��ق  وذل��ك  والن�سف،  العا�سرة 

الح�����رتازي�����ة مل��ك��اف��ح��ة ف���رو����س ك���ورون���ا. 

وق���اد دي��ف��ي��د ���س��ي��زا امل����درب ال��ع��ام ب��الأه��ل��ي 

ال��ف��ن��ي رينيه  امل��دي��ر  ال��ت��دري��ب��ات يف غ��ي��اب 

���س��وي�����س��را حاليا  ي��ت��واج��د يف  ال����ذي  ف��اي��ل��ر 

ل��ق�����س��اء اإج�����ازة ق�����س��رة م���ع اأ����س���رت���ه. ومت 

امل��ران،  انطالق  قبل  التت�س  ملعب  تطهر 

تاأهيلية ومتارين  ثم بداأ الفريق بتدريبات 

بالكرة. خفيفة 

 تونس تكرم ابطال الرياضة

 االسد سعيد بالعودة الى الرياض

 االهلي يستأنف تدريباته
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