
االنباط-عمان

ق�����رر ن���ائ���ب ع�����ام ع���م���ان ال���دك���ت���ور ح�����س��ن 

العبدالالت، حظر الن�سر يف الق�سايا املتعلقة 

بقرار كف يد جمل�س نقابة املعلمني واإغالق 

م��ق��رات��ه��ا ال���ذي ���س��در ام�����س ال�سبت وحت��ت 

طائلة امل�سوؤولية اجلزائية.

ووجه الدكتور العبدالالت كتابا اإىل هيئة 

الإعالم بالتعميم على و�سائل الإعالم املرئي 

وامل�����س��م��وع وم���واق���ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 

ل��ل��ت��ق��ي��د ب���ع���دم ن�����س��ر اأي�����ة م��ع��ل��وم��ات تتعلق 

بالق�سايا التحقيقية رقم 92/2020 )مدعي 

ورقم  الف�ساد(،  ومكافحة  النزاهة  هيئة  عام 

رق��م  ع����م����ان(،  ع����ام  )م���دع���ي   9246/2020

9247/2020 )مدعي عام عمان(.

و�سمل القرار اي�سا عدم ن�سر كل ما يتعلق 

اإع���ادة  اأو  ن�سر  اأو  فيها  التحقيق  مبجريات 

ن�سر اأو تداول اأية �سورة اأو فيديوهات تتعلق 

بها ما يوؤثر �سلبا على جمريات التحقيق.

وك���ان ال��دك��ت��ور ال��ع��ب��دال��الت ق���رر ك��ف يد 

اع�����س��اء جم��ل�����س ن��ق��اب��ة امل��ع��ل��م��ني واع�����س��اء 

وادارات��ه��ا  ال��ف��روع  وهيئات  امل��رك��زي��ة  الهيئة 

مقراتها  واغ��الق  العمل  عن  النقابة  ووق��ف 

ملدة �سنتني. كما قرر ا�سدار مذكرات اح�سار 

النقابة  امل�ستكى عليهم اع�ساء جمل�س  بحق 

ل��ي�����س��ار اىل ع��ر���س��ه��م ع��ل��ى امل���دع���ي ال��ع��ام 

امل�سندة  اجلرائم  عن  ل�ستجوابهم  املخت�س 

اليهم.

و���س��رح ن��ائ��ب ع��ام ع��م��ان، ان��ه وع��ل��ى �سوء 

ن��ظ��ر ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف ع���دد م��ن الق�سايا 

نقابة  جمل�س  ب��ح��ق  التحقيقية  اجل��زائ��ي��ة 

املعلمني. وهي :

امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي��ة  ال��ق�����س��ي��ة  اأول: 

بالتجاوزات املالية املنظورة لدى مدعي عام 

هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد. 

ث��ان��ي��ا: ال��ق�����س��ي��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي��ة وامل��ن��ظ��ورة 

بالقرارات  واملتعلقة  عمان  ع��ام  مدعي  ل��دى 

ال�������س���ادرة ع���ن جم��ل�����س ال��ن��ق��اب��ة وال���ت���ي مت 

الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ع��ر  تداولها 

وا�ستملت على اجراءات حتري�سية.

ث���ال���ث���ا: ال��ق�����س��ي��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 

ب��ال��ف��ي��دي��وه��ات ال�����س��ادرة ع��ن ن��ائ��ب النقيب 

وال����ت����ي ت���داول���ه���ا ع����ر و����س���ائ���ل ال��ت��وا���س��ل 

الجتماعي واملنظورة لدى مدعي عام عمان.

تقدم  ما  وبناء على  ان��ه  العبدالالت  وب��ني 

فقد قرر املدعون العامون ، ا�سدار مذكرات 

امل�ستكى عليهم اع�ساء جمل�س  اح�سار بحق 

النقابة لي�سار اىل عر�سهم على املدعي العام 

امل�سندة  اجلرائم  عن  ل�ستجوابهم  املخت�س 

ال��ي��ه��م. ك��م��ا ق����رر ك���ف ي���د اأع�������س���اء جمل�س 

وهيئات  امل��رك��زي��ة  الهيئة  واع�����س��اء  النقابة 

العمل  النقابة عن  ووق��ف  وادارات��ه��ا  الفروع 

واغالق مقراتها ملدة �سنتني، وخماطبة وزير 

الرتبية والتعليم.

التفا�صيل �ص »2«

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

النعيمي: صرف عالوة رتب 
المعلمين مطلع العام 

موجة حارة اليوم ودرجات الحرارة 
تالمس الـ 40 في عمان 

الأحد   5  ذو اجلحة  1441 هـ  - املوافق    26  متوز  2020 م - العدد  5406  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

حظر النشر بقضايا النقابة ولجنة مؤقتة لتسيير أعمالها خالل يومين 

نائب عام عمان: كف يد أعضاء مجلس 
»المعلمين« واغالق مقراتها لسنتين

بمحتوى من جامعة هارفارد

إدراك تطلق نسخة عربية من مساق CS50x للشغوفين بالبرمجة 

االنباط-وكاالت

 يعمل امل�ستوطنون �سمن خطة منظمة، 

اأرا���س��ي  وتخريب  الزيتون  اأ�سجار  حل��رق 

الفل�سطينيني من اأجل التمهيد لل�سيطرة 

ع��ل��ي��ه��ا وم��ن��ع اأ���س��ح��اب��ه��ا الأ���س��ل��ي��ني من 

ال�ساحة  ل��ه��م  تخلو  ك��ي  اإل��ي��ه��ا،  ال��و���س��ول 

تكون  اأو  ا�ستيطانية  ب��وؤرة  عليها  ويقيموا 

حيزا جديدا لمتداد امل�ستعمرة القريبة.

ه���ك���ذا ي��ع��م��ل م�����س��ت��وط��ن��و م�����س��ت��وط��ن��ة 

»يت�سهار« املقامة على اأرا�سي قرى بورين 

ومادما وع�سرية القبلية وحوارة وعوريف 

اأن  وما  نابل�س،  وعينبابو�س جنوب مدينة 

ت�ستعل  احلرائق  تبداأ  حتى  ال�سيف  يحل 

كل يوم يف منطقة ما وكلها تلتهم ع�سرات 

باأ�سجار  املزروعة  الأرا�سي  من  الدومنات 

الزيتون وغريها.

يف م����ادم����ا، ل ي��خ��ل��و ي����وم م���ن ه��ج��م��ات 

ق��ط��ع��ان امل�����س��ت��وط��ن��ني، حت���ت ح��م��اي��ة من 

التي  الح��ت��الل  وق��وات  امل�ستعمرة  حار�س 

امل��ه��دد  ت��ت��واج��د ب�سكل دائ���م يف الأرا����س���ي 

م��ن قطعان  وا���س��ح��ة  بنية  ب��ال���س��ت��ي��ط��ان، 

على  والم���ت���داد  بال�سيطرة  امل�ستوطنني 

اأر�سهم  م��زارع��ني خ��دم��وا  اأرا���س��ي  ح�ساب 

ل�سنوات طويلة، لكن غول ال�ستيطان مل 

يعد يهددها فح�سب.

التفا�صيل �ص »9«

تصحير محيط »يتسهار« بالنار.. لتوسيع نفوذ المستعمرة

االنباط-عمان

 اأعلنت اإدراك، اإحدى مبادرات موؤ�س�سة امللكة 

م�ساق  اإط��الق��ه��ا  ع��ن  والتنمية،  للتعليم  ران��ي��ا 

علم احلا�سب”، اأو ما ُيعرف لدى  يف  “مقدمة 
العربية،  بالن�سخة   ،x05SC �جامعة هارفارد ب

جمال  يف  املتعلمني  ق���درات  بناء  اإىل  وال��ه��ادف 

الرجمة ب�سكل عملي، ليتمكنوا من تبني نهج 

بفعالية.  امل�سكالت  وح��ل  احلا�سوبي  التفكري 

الإنرتنت  عر  متاح  امل�ساق  م�ساقاتها،  وكبقية 

العربي،  ال��ع��امل  يف  املهتمني  جلميع  وب��امل��ج��ان 

املتخ�س�سني يف جمال  املتخ�س�سني وغري  من 

الرجمة، من تاريخ )0202/70/03( ودون اأي 

متطلبات م�سبقة.  

و باعتماده على املحتوى نف�سه املقدم يف على 

متعلم  كل  �سيتمكن  هارفارد،  جامعة  مدرجات 

“مقدمة يف علم احلا�سب”  ومتعلمة يف م�ساق 

الأن�سطة  وحل  نف�سها  املحا�سرات  ح�سور  من 

ولكن  ه��ارف��ارد،  طلبة  بحلها  يقوم  التي  ذات��ه��ا 

عر من�سة اإدراك وب�سكل منف�سل متاًما عنهم. 

يف  املتعلمني   x05SC اإدراك  م�ساق  ياأخذ  واإذ 

فاإنه  بالتحديات،  ومليئة  ممتعة  تعّلم  جتربة 

احلا�سوب  علم  و�ساماًل  وا�سًعا  فهًما  لهم  يقدم 

وال����رجم����ة، وي���ع���ر����س ع��ل��ي��ه��م 9 جم��م��وع��ات 

اإي���ج���اد ح��ل��ول لها،  ال��ت��ي عليهم  امل�����س��اك��ل  م��ن 

�سمن  حقيقية  �سيناريوهات  م��ن  وامل�ستوحاة 

جم�������الت خم���ت���ل���ف���ة؛ ك���ع���ل���م الأح������ي������اء، وع��ل��م 

اجلنائية،  والتحاليل  املالية،  واملوارد  الت�سفري، 

نهائي  عملي  م�سروع  اإىل  بالإ�سافة  والأل��ع��اب، 

لتطبيق كل ما مت تعّلمه. 

للبحث  للمتعلمني  م�����س��اح��ًة  ي���رتُك  وبينما 

والتعلم، يغطي م�ساق اإدراك x05SC اجلديد 

امل������واد الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ع��ل��وم ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر، مثل 

البيانات،  وهياكل  واخل��وارزم��ي��ات،  التجريد، 

الرجميات،  وهند�سة  والأم���ان،  امل��وارد،  واإدارة 

وتطوير الويب، بالإ�سافة اإىل فتح املجال لهم 

ل�ستك�ساف لغات الرجمة والتمّكن منها، مبا 

.LQS»و”بايثون” و ،»C« يف ذلك

التفا�صيل �ص »5«

زين تجّدد اتفاقية التعاون مع شركة 
األسواق الحّرة 

 بريزات : الحكومة حريصة على توظيف 
التكنولوجيا الرقمية

152.1 مليون دوالر أرباح مجموعة البنك 
العربي في النصف االول 2020

تسجيل 8 إصابات غير محلية بـ »كورونا«

الصحة تحذر من التجّمعات

االنباط-عمان

 جّددت �سركة زين الأردن اتفاقية التعاون 

ال��ت��ي جتمعها م��ع ���س��رك��ة الأ����س���واق احل���ّرة 

الأردن����ي����ة، وال���ت���ي ت��ق��وم مب��وج��ب��ه��ا بتقدمي 

جم��م��وع��ة م��ن ال��ع��رو���س امل��م��ي��زة خلطوط 

ال�سركة  ل��ك��اف��ة م��وظ��ف��ي  ال��ه��ات��ف اخل��ل��وي 

ب��اأ���س��ع��ار ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة ومم���ي���زات ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

ا�ستهالكهم،  تتوافق مع احتياجاتهم ومنط 

ل��ك��اف��ة  ال���رع���اي���ة  ت���ق���دمي  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

�سركة  تقيمها  ال��ت��ي  والأن�����س��ط��ة  الفعاليات 

الأ���س��واق احل���ّرة الأردن��ي��ة وت��ق��دمي خدمات 

الإن����رتن����ت. وج����رى ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة ي��وم 

لتخزين  الإقليمي  زي��ن  مركز  يف  اخلمي�س 

الكوارث  من  والتعايف  واملعلومات  البيانات 

.”REKNUB EHT“

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا  الأردن  اأوراجن  ا���س��ت��ك��م��ل��ت 

اأكادميية  طلبة  من  الثاين  الفوج  ل�ستقبال 

اأنهت  اأن  بعد  وذل���ك  اأوراجن،  م��ن  ال��رجم��ة 

جل��ن��ة الخ���ت���ي���ار امل��ت��خ�����س�����س��ة ان���ت���ق���اء 50 

���س��اب��ة و���س��اب��اً ل��الن�����س��م��ام ل��ل��م��و���س��م ال��ث��اين 

التناف�س  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف  ت��ق��دم  ح��ي��ث  م��ن��ه��ا، 

اأكادميية  يف  التدريب  فر�سة  على  للح�سول 

اأوراجن  وب��ي��ن��ت  م��ت��ق��دم.  اآلف   7 ال��رجم��ة 

عملية  ا�ستكمال  على  حر�ست  اأن��ه��ا  الأردن 

الخ���ت���ي���ار ال���الزم���ة ل��الن�����س��م��ام«اأك��ادمي��ي��ة 

ال���رجم���ة«ب���ك���اف���ة م���راح���ل���ه���ا ب���ال���رغ���م م��ن 

ال��ت��غ��ي��ريات ال��ت��ي راف���ق���ت ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، 

حتقق  ال��ت��ي  الآم��ن��ة  الرقمية  الو�سائل  ع��ر 

الر�سمية،وذلك  الوقائية  الإج����راءات  كافة 

الدفعة  الذي حققته  امللحوظ  للنجاح  نظراً 

العديد  قبل  من  امللمو�س  والإق��ب��ال  الأوىل، 

التناف�س  الراغبني يف  ال�سابات وال�سباب  من 

الفريد  التدريبي  برناجمها  اإىل  لالن�سمام 

واملنطقة  امل��م��ل��ك��ة خ�����س��و���س��اً  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

ب�سكل عام. وقالت اإن هذه الأ�سباب جمتمعة 

ل��ت��ق��وم جلنة  ال���واق���ع،  م��ع  للتعامل  دف��ع��ت��ه��ا 

يف  خ���راء  ت�سم  ال��ت��ي  املتخ�س�سة  التقييم 

يف  و�سريكها  الأردن  اأوراجن  م��ن  امل��ج��ال  ه��ذا 

.Simplon.co الأكادميية

التفا�صيل �ص »4«

االنباط -ناديه العنانزه 

بريزات  فار�س  الدكتور  ال�سباب  وزي��ر  اكد 

التكنولوجيا  توظيف  على  ال����وزارة  ح��ر���س 

الرقمية يف مبادراتها وان�سطتها وبراجمها .

وا������س�����اف خ������الل اف���ت���ت���اح ام���������س خم��ت��ر 

احلا�سوب يف مركز �سابات �سوف والتي جاءت 

كوبرز   ووترهاو�س  براي�س  �سركة  من  بدعم 

ان الوزارة بداأت با�ستخدام تقنيات الت�سال 

عن بعد يف تنفيذ مع�سكراتها الرقمية للعام 

واملراكز  ال�سباب  مديريات  خالل  من   0202

التي  املخترات  مثل  اهمية  .وبني  ال�سبابية 

ال�سباب  وم��ه��ارات  م��واه��ب  تنمية  يف  ت�سهم 

واب�����راز اب��داع��ات��ه��م وت��ب��ن��ي م��ف��ه��وم ال��ري��ادة 

وتنفيذ م�ساريع حتاكي طموحاتهم  وادخال 

التكنولوجيا الرقمية.

التفا�صيل �ص »3«
 

االنباط-عمان

العربي  البنك  جمموعة  اأرب���اح  �سايف  بلغ 

مليون   1.251 واملخ�س�سات  ال�سرائب  بعد 

 03 يف  امل��ن��ت��ه��ي��ة  ل���ل���ف���رتة  اأم�����ريك�����ي  دولر 

مليون   2.354 م��ع  م��ق��ارن��ة   0202 ح���زي���ران 

دولر اأمريكي يف الفرتة املقابلة للعام 9102 

وبرتاجع ن�سبته %66.

ح��ي��ث ت���اث���رت جم��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي 

العام  من  الوىل  �سهور  ال�ستة  خالل  �سلبيا 

0202 نتيجة املخ�س�سات ال�سافية التي قام 

القت�سادي  الرتاجع  ب�سبب  باخذها  البنك 

والتوقعات  وال��ع��امل  املنطقة  ت�سهده  ال���ذي 

العاملي  القت�ساد  لنمو  ال�سلبية  امل�ستقبلية 

، ب��ال���س��اف��ة اىل ان��خ��ف��ا���س الي������رادات من 

فايرو�س  لتف�سي  نظرا  والعمولت  الفوائد 

كورونا .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل 8 حالت 

امل�ستجّد،  كورونا  بفريو�س  حملية  غري 

العدد  لريتفع  ال�سبت،  ام�س  الأردن  يف 

الإجمايل لالإ�سابات اإىل 1154.

وت�����وزع�����ت احل��������الت اجل�����دي�����دة وف���ق 

امل��وج��ز الإع���الم���ي ال�����س��ادر ع��ن رئا�سة 

ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  ال�����س��ح��ة  ووزارة  ال�������وزراء 

5 ح���الت لقادمني م��ن اخل���ارج،  الآت���ي: 

مم����ن ي��ق��ي��م��ون يف ف����ن����ادق احل���ج���ر )2 

من  و1  ���س��وري��ا،  م��ن  و2  فل�سطني،  م��ن 

ال�سعودّية(، و3 حالت ل�سائقي �ساحنات 

اأردنّيني، قادمني عر حدود العمري.

��ل��ت 6 ح�����الت ���س��ف��اء ج���اءت  ك��م��ا ���ُس��جِّ

ت��ف��ا���س��ي��ل��ه��ا ك���م���ا ي����ل����ي: 5 ح�������الت يف 

واح��دة  وحالة  حمزة،  الأم��ري  م�ست�سفى 

يف م�ست�سفى امللكة علياء.

7795 فح�ساً  اإج��راء  اإىل  املوجز  واأ�سار 

خمرّياً.

التفا�صيل �ص »3«

50 منتسبًا جديدًا للفوج الثاني
 في »أكاديمية البرمجة« من أورانج

2

2



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط - عمان 

ق���ال وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 

�سمن  املعلمني  ع��اوة  اإن  النعيمي  تي�سري 

تعديل نظام رتب املعلمني التي جرى وقفها 

اأ���س��وة بجميع موظفي  ك��ورون��ا  اأث��ر جائحة 

ال���دول���ة يف ال��ق��ط��اع��ني ال��ع�����س��ك��ري وامل���دين 

بداية  م��ن  اعتبارا  للجميع  �سرفها  �سيعاد 

�سهر كانون الثاين املقبل.

ام�س  النعيمي يف ت�سريح �سحفي  وق��ال 

ام��ت��ح��ان  اأوراق  ت�����س��ح��ي��ح  ب�����س��اأن  ال�����س��ب��ت، 

ع��م��ل��ي��ات  »اإن  للعام2020،  ال��ت��وج��ي��ه��ي 

منتظم  ب�سكل  ت�سري  والت�سحيح  التدقيق 

ح�سب اخلطة واالإجراءات املتبعة«، مبينا اأن 

اإعان النتائج �سيكون �سمن االإطار الزمني 

املتوقع.

االنباط - عمان 

اأح��ب��ط البحث اجل��ن��ائ��ي، حم��اول��ة امت��ام 

عملية تزييف واحتيال با�ستخدام اأوراق نقد 

يف  مرتكبيها  على  القب�س  وال��ق��ى  م��زي��ف��ة، 

اإحدى ال�سقق بالعا�سمة.

مديرية  با�سم  االإع��ام��ي  الناطق  وق��ال 

االأم������ن ال���ع���ام يف ب���ي���ان ام�������س ال�����س��ب��ت، اإن 

البحث  اإدارة  يف  للعاملني  وردت  معلومات 

ذوي  م��ن  �سخ�سني  ح��ول حم��اول��ة  اجلنائي 

اال���س��ب��ق��ي��ات اجل��رم��ي��ة ب��ق�����س��اي��ا االح��ت��ي��ال، 

المت�����ام ع��م��ل��ي��ة اح���ت���ي���ال ب��ال��ع��م��ل��ة امل��زي��ف��ة 

احد  على  دوالر  مليون  ن�سف  تقارب  بقيمة 

املواطنني.

وا�ساف انه جرى على الفور حتديد مكان 

ت��واج��ده��م��ا وم��داه��م��ت��ه��م��ا، واإل���ق���اء القب�س 

عليها، و�سبط بحوزتهما نحو ن�سف مليون 

دوالر مزيفة، وبو�سرت التحقيقات معهما.

االنباط - برتا 

ن�����س��رت جم��ل��ة اأم���ريك���ان ج���ورن���ال ام�س 

عملية  اأج��روا  اأطباء  ثاثة  اأ�سماء  ال�سبت، 

امللك  م�ست�سفى  يف  لطفل  ن���ادرة  ج��راح��ي��ة 

املوؤ�س�س عبداهلل اجلامعي.

وقال رئي�س الفريق الذي اأجرى العملية 

اأنه  ال�سبت،  ام�س  احلي�س  موفق  الدكتور 

ن�سر ا�سمه وزماءه الدكتور ق�سي اجلراح 

والدكتور ح�سني احلي�س يف املجلة.

اأج������رى عملية  ال��ط��ب��ي  ال���ف���ري���ق  وك�����ان 

بعد  ع��ام��ا،  ج��راح��ي��ة ن��اج��ح��ة ل��ط��ف��ل 11 

ثقب  اإىل  اأدت  ع��ل��ي��ه  ح�����ادة  اأداة  ���س��ق��وط 

وال��وري��د  الباطني  ال�سباتي  ال�سريان  ب��ني 

ملم،  الوجدي الباطني يف الرقبة بحجم 8 

الفتحة  اأن  تبني  اأ�سهر  ثاثة  م��رور  وبعد 

100 باملئة، والطفل يتمتع ب�سحة  مغلقة 

جيدة.

االنباط - عمان 

وال��ب��ح��ث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ن��ف��ت 

ال��ع��ل��م��ي، ام�����س ال�����س��ب��ت، م��ا ت��ن��اق��ل��ت��ه بع�س 

ال��وزراء  رئي�س  االإخبارية حول طلب  املواقع 

العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  م��ن 

اإن��ه��اء خ��دم��ات ع���دد م��ن روؤ����س���اء اجل��ام��ع��ات 

الر�سمية، واعتربته كاما عاريا عن ال�سحة 

متاما.

وا�سافت الوزارة يف بيان، اإن تقييم روؤ�ساء 

ال��ر���س��م��ي��ة، ه��و ���س��م��ان للنوعية  اجل��ام��ع��ات 

وحتقيق الأهداف التعليم العايل، موؤكدة انه 

ال يوجد لدى املجل�س اأي نية م�سبقة الإنهاء 

الر�سمية،  اجلامعات  روؤ�ساء  من  اأي  خدمات 

التي  التقييم  بنتائج  واأن ذلك حمكوم فقط 

اأعلنت الوزارة �سابقا عن معايريها املعتمدة.

روؤ���س��اء  تقييم  عملية  اأن  البيان  واو���س��ح 

بقرار  ج���اءت  الر�سمية  االأردن��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 

ج��زءا  وت��ع��ت��رب  ال��ع��ايل  التعليم  جمل�س  م��ن 

دوري���ة  تقييم  عملية  م��ن  ورئ��ي�����س��ا  اأ���س��ا���س��ي��ا 

�ستتم للعملية االإداري��ة يف موؤ�س�سات التعليم 

العايل االأردنية، كما جاء يف االأوراق النقا�سية 

جلالة امللك، اإ�سافة اإىل االأهداف الرئي�سة 

الوطنية  اال�سرتاتيجية  عليها  ن�ست  التي 
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واحل���وك���م���ة  ال�����س��ل��ي��م��ة  االإدارة  ول�������س���م���ان 

يف  االأك��ادمي��ي��ة  باملعايري  واالل��ت��زام  الر�سيدة 

العمل اجلامعي ومبا ي�سمن اجلودة و�سمان 

النوعية.

و�سدد على �سرورة التعامل مع هذا امللف 

�سمعة  مي�س  الأن���ه  ومو�سوعية  ح��ر���س  بكل 

قطاع التعليم العايل االأردين ب�سكل مبا�سر.

النعيمي: صرف عالوة رتب 
المعلمين مطلع العام 

احباط محاولة احتيال بنصف مليون دوالر

نشر نتائج عملية ناجحة لطفل
 بمجلة أميركية

التعليم العالي تنفي إنهاء خدمات 
رؤساء جامعات رسمية 

االنباط - عمان 

تتاأثر اململكة اليوم االأحد، مبوجة حارة ي�ستمر 

كتلة هوائية  اندفاع  ناجتة عن  اأي��ام،  لعدة  تاأثريها 

اململكة، حيث  العربية نحو  حارة من �سبه اجلزيرة 

ت����وؤدي اىل ارت��ف��اع ملمو�س ع��ل��ى درج����ات احل����رارة، 

 6-7 اأعلى من معدالتها االعتيادية بنحو  لت�سجل 

درجات مئوية.

تكون  اجل��وي��ة،  االأر���س��اد  دائ���رة  تقرير  وبح�سب 

االأجواء حارة يف املرتفعات اجلبلية وال�سهول، بينما 

تكون حارة جداً يف مناطق البادية واالأغوار والبحر 

�سديد  لُي�سبح  الطق�س  وي��ت��ح��ول  وال��ع��ق��ب��ة،  امل��ي��ت 

اململكة، حيُث  احل��رارة بوجٍه عام يف معظم مناطق 

تقرتب درجات احلرارة الُعظمى من 40 مئوية يف 

ُمتلف ُمدن اململكة.

وتظهر الغيوم على ارتفاعات متو�سطة وعالية، 

بعد  تتحول  ال�سرعة  خفيفة  �سرقية  الرياح  وتكون 

الظهر اإىل �سمالية غربية معتدلة ال�سرعة، وتعمل 

على اإثارة االأتربة يف العقبة.

ال��ت��و���س��ي��ات: ع����دم ال��ت��ع��ر���س امل��ب��ا���س��ر الأ���س��ع��ة 

االإكثار  املناطق،  اأغلب  يف  طويلة  لفرتات  ال�سم�س 

من �سرب ال�سوائل واملُرطبات الباردة. االنتباه بعدم 

ترك عبوات التعقيم داخل املركبات. و االإنتباه بعدم 

ترك االأطفال داخل املركبات حتى لو لفرتات قليلة.

موجة حارة اليوم ودرجات الحرارة تالمس الـ 40 في عمان 

االحد    26  /  7  / 2020

االنباط - عمان 

ق�����رر ن���ائ���ب ع�����ام ع���م���ان ال���دك���ت���ور ح�����س��ن 

العبدالات، حظر الن�سر يف الق�سايا املتعلقة 

بقرار كف يد جمل�س نقابة املعلمني واإغاق 

م��ق��رات��ه��ا ال����ذي ���س��در ام�����س ال�����س��ب��ت وحت��ت 

طائلة امل�سوؤولية اجلزائية.

ووج����ه ال���دك���ت���ور ال��ع��ب��دال��ات ك��ت��اب��ا اإىل 

االإعام  و�سائل  بالتعميم على  االإع��ام  هيئة 

املرئي وامل�سموع ومواقع التوا�سل االجتماعي 

اأي�����ة م��ع��ل��وم��ات تتعلق  ل��ل��ت��ق��ي��د ب���ع���دم ن�����س��ر 

 2020/92 رق����م  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي��ة  ب��ال��ق�����س��اي��ا 

)مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد(، 

عمان(،  عام  )مدعي   2020/9246 ورق��م 

رقم 2020/9247 )مدعي عام عمان(.

و�سمل القرار اي�سا عدم ن�سر كل ما يتعلق 

مبجريات التحقيق فيها اأو ن�سر اأو اإعادة ن�سر 

اأو تداول اأية �سورة اأو فيديوهات تتعلق بها ما 

يوؤثر �سلبا على جمريات التحقيق.

وك���ان ال��دك��ت��ور ال��ع��ب��دال��ات ق���رر ك��ف يد 

اع�ساء جمل�س نقابة املعلمني واع�ساء الهيئة 

امل��رك��زي��ة وه��ي��ئ��ات ال���ف���روع وادارات���ه���ا ووق��ف 

ال��ن��ق��اب��ة ع���ن ال��ع��م��ل واغ�����اق م��ق��رات��ه��ا مل��دة 

�سنتني. كما قرر ا�سدار مذكرات اح�سار بحق 

امل�ستكى عليهم اع�ساء جمل�س النقابة لي�سار 

اىل ع��ر���س��ه��م ع��ل��ى امل���دع���ي ال���ع���ام امل��خ��ت�����س 

ال�ستجوابهم عن اجلرائم امل�سندة اليهم.

و���س��رح ن��ائ��ب ع��ام ع��م��ان، ان��ه وع��ل��ى �سوء 

ال��ع��ام��ة يف ع���دد م��ن الق�سايا  ال��ن��ي��اب��ة  ن��ظ��ر 

نقابة  جم��ل�����س  ب��ح��ق  التحقيقية  اجل��زائ��ي��ة 

املعلمني. وهي :

امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي��ة  ال��ق�����س��ي��ة  اأوال: 

عام  مدعي  لدى  املنظورة  املالية  بالتجاوزات 

هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد. 

ثانيا: الق�سية التحقيقية واملنظورة لدى 

مدعي عام عمان واملتعلقة بالقرارات ال�سادرة 

ت��داول��ه��ا عرب  وال��ت��ي مت  النقابة  ع��ن جمل�س 

على  وا�ستملت  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

اجراءات حتري�سية.

ث���ال���ث���ا: ال��ق�����س��ي��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 

ب��ال��ف��ي��دي��وه��ات ال�����س��ادرة ع��ن ن��ائ��ب النقيب 

وال����ت����ي ت����داول����ه����ا ع����رب و����س���ائ���ل ال���ت���وا����س���ل 

االجتماعي واملنظورة لدى مدعي عام عمان.

تقدم  ما  على  وبناء  انه  العبدالات  وبني 

ا�سدار مذكرات   ، العامون  املدعون  فقد قرر 

جمل�س  اع�ساء  عليهم  امل�ستكى  بحق  اح�سار 

النقابة لي�سار اىل عر�سهم على املدعي العام 

امل�سندة  اجل��رائ��م  ع��ن  ال�ستجوابهم  املخت�س 

اليهم. كما قرر كف يد اأع�ساء جمل�س النقابة 

واع�����س��اء ال��ه��ي��ئ��ة امل��رك��زي��ة وه��ي��ئ��ات ال��ف��روع 

واغ��اق  العمل  النقابة عن  وادارات��ه��ا ووق��ف 

مقراتها ملدة �سنتني، وماطبة وزير الرتبية 

فيما  ال��ق��ان��وين  املقت�سى  الج����راء  والتعليم 

اعمال  لت�سيري  موؤقتة  جلنة  بت�سكيل  يتعلق 

النقابة اداريا وماليا.

والتعليق  وال��ت��داول  الن�سر  منع  ق��رر،  كما 

االنباط - عمان 

اللواء  امل�سرتكة  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  افتتح 

بح�سور  ال�سبت،  ام�س  احلنيطي  يو�سف  الركن 

عدد من �سباط القوات امل�سلحة و�سمو االأمرية 

عالية الطباع، ق�سم العزل العاجي املتخ�س�س 

يف مدينة احل�سني الطبية.

�سيا�سة اخلدمات  الق�سم �سمن  اإن�ساء  وياأتي 

ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ ب��رن��ام��ج ال��ت��ط��وي��ر 

الطبية  اخل��دم��ات  اأق�����س��ام  ملختلف  وال��ت��ح��دي��ث 

امللكية و�سعياً لتنفيذ روؤى جالة امللك عبداهلل 

الثاين، القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، يف تقدمي 

اأف�سل رعاية طبية للمنتفعني.

وب���ني م��دي��ر ع���ام اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة امللكية 

الق�سم  اأن  ال���وه���ادن���ة  ع����ادل  ال��ط��ب��ي��ب  ال��ع��م��ي��د 

العظمي  وال��ن��خ��اع  ال��ك��ب��د  ب���زراع���ة  املتخ�س�س 

18 غرفة مبوا�سفات  ب�  واأمرا�س االأوبئة جهز 

م��ت��ك��ام��ل��ة م������زودة ب����اأح����دث االأج����ه����زة ال��ط��ب��ي��ة 

مب�����س��اح��ة اإج��م��ال��ي��ة ب��ل��غ��ت ن��ح��و 1200 م��رت.  

االأرك���ان  هيئة  رئي�س  ك��رم  االف��ت��ت��اح،  نهاية  ويف 

يف  �ساهمت  التي  ال�سركات  م��ن  ع��ددا  امل�سرتكة 

حتقيق هذا االإجناز.

االنباط - عمان 

اأك����د وزي����ر اال���س��غ��ال ال��ع��ام��ة واالإ���س��ك��ان 

االأوام�������ر  اأن  ال���ع���م���و����س،  ف�����اح  امل���ه���ن���د����س 

ال��ت��غ��ي��ريي��ة م�����س��م��وح ب��ه��ا يف ع��ق��د امل��ق��اول��ة 

م��ن�����س��ب��ط��ة وم��ل��ت��زم��ة  ت���ك���ون  اأن  ���س��ري��ط��ة 

ب��ال��ت�����س��ري��ع��ات ال��ن��اظ��م��ة ل��ل��ع��م��ل االإن�����س��ائ��ي 

وحدود و�سقف املخ�س�سات املالية.

ام�س جل�سة حوارية  رعايته  وقال خال 

نظمتها دائرة العطاءات احلكومية يف الوزارة 

ب��ع��ن��وان »االأوام������ر ال��ت��غ��ي��ريي��ة وامل�����س��وؤول��ي��ة 

امل��ه��ن��ي��ة وامل���دن���ي���ة يف ق���ط���اع اال���س��ت�����س��ارات 

الهند�سية«، اإن االأ�سل يف العطاء من بدايته 

الت�سميم  بح�سب  ي��ك��ون  اأن  نهايته  وح��ت��ى 

والكميات واالأ�سعار املو�سوعة عند طرحه.

وامل�ستجدات  امل�ساكل  بع�س  اأن  وا���س��اف 

التي تظهر اأثناء العمل ت�ستلزم اأمرا تغيرييا 

بح�سب �سروط العقد يف احلدود الدنيا ومبا 

التعاون  زي��ادة  اإىل  داعيا  العام،  املال  يحفظ 

والت�ساركية  االأط��راف  والتن�سيق بني جميع 

بني جميع االأطراف املعنية بقطاع االإن�ساءات 

يف  ال�سفافية  وزي����ادة  املهنة  م�ستوى  ل��رف��ع 

وانتهاء  الت�سميم  مبرحلة  بدءا  االإج��راءات 

بالتنفيذ.

املقاوالت  ت��ويل قطاع  احلكومة  اأن  واأك��د 

لدعمه  وت�سعى  كبريا،  اهتماما  والهند�سة 

ومت��ك��ي��ن��ه ب��اع��ت��ب��اره اح����د اأه����م ال��ق��ط��اع��ات 

العمالة  ت�سغل  التي  والتنموية  االقت�سادية 

وحترك القطاعات املوازية.

احمد  املهند�س  املهند�سني  نقيب  وق���ال 

طليعة  يف  كان  االأردين  املهند�س  اإن  الزعبي 

العربية  ال���دول  وك��ان��ت  ال��ع��رب،  املهند�سني 

وال��ك��ف��اءة  ل��ا���س��ت��ف��ادة م��ن اخل���ربة  تت�سابق 

واال�ست�ساري،  الهند�سي  القطاع  يف  االأردنية 

على  ق��ادرة  الوطنية  ت�سريعاتنا  اأن  م�سيفا 

�سبط العمل الهند�سي وحتديد م�سوؤوليات 

ك��ل ج��ه��ة، ون��ح��ن م��ط��ال��ب��ون ال��ي��وم بو�سع 

ا�سرتاتيجية وطنية للنهو�س بهذا القطاع.

واث��ن��ى نقيب امل��ق��اول��ني امل��ه��ن��د���س اأح��م��د 

ال��ي��ع��ق��وب ع��ل��ى دور ال�������وزارة خ����ال اأزم����ة 

امل�ستحقات  ت�����س��دي��د  يف  وت��ع��اون��ه��ا  ك���ورون���ا 

العمل  ا�ستئناف  وت�سريع  للمقاولني  املالية 

اق��رار  اأهمية  اىل  الفتا  االإن�����س��اءات،  بقطاع 

م��ن خال  و�سبطه  اخل��ا���س  امل��ق��اول��ة  عقد 

اإن االأوام�����ر  ال��ن��اظ��م��ة. وق�����ال  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

التغيريية تخ�سع ل�سروط تعاقدية وانظمة 

وت�سريعات وا�سحة، ويف بع�س االأحيان يوؤدي 

العطاء  اإىل تخفي�س كلفة  التغيريي  االأمر 

ولي�س زيادته دائما كما يعتقد البع�س.

وعر�س مدير دائرة العطاءات احلكومية 

وتعليمات  الآليات  خليفات  حممود  املهند�س 

من��اذج  مقدما  التغيريي،  االأم���ر  ا�ست�سدار 

ل��ل��م��خ��ال��ف��ات امل���رت���ك���ب���ة واآل�����ي�����ات ���س��ب��ط��ه��ا 

والتعامل معها.

املتخ�س�سني واخل���رباء  م��ن  ع��دد  و���س��دد 

يف ق���ط���اع ال��ه��ن��د���س��ة واالإن���������س����اءات اأه��م��ي��ة 

التغيريية. وع��ر���س��وا الأه��م  االأوام����ر  وج���ود 

الواجبة  واالجرائية  الت�سريعية  التعديات 

املخالفات  حجم  تقلي�س  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي 

وجتويد العمل االإن�سائي عموما.

حظر النشر بقضايا النقابة ولجنة مؤقتة لتسيير أعمالها خالل يومين 

نائب عام عمان: كف يد أعضاء مجلس »المعلمين« 
واغالق مقراتها لسنتين

رئيس األركان يفتتح قسم العزل العالجي المتخصص 
بـ »الحسين الطبية«

العموش: األوامر التغييرية مسموحة بعقد المقاولة 
شريطة التزام التشريعات



املحلي
30

بداأت وزارة البيئة / �صندوق حماية البيئة دورة امل�صاريع املدعومة للح�صول 

على الدعم والتمويل وتقييم امل�صاريع البيئية.

وال��ذي   2009 ل��ع��ام   66 ن��ظ��ام  على  ب��ن��اء  اأ���ص�����س  ال���ذي  البيئة  حماية  ���ص��ن��دوق 

لل�صندوق  تقدم  التي  وامل��ن��ح  وال��ت��رع��ات  امل�صاعدات  م��ن  املالية  م���وارده  تر�صد 

واالقليمية  العربية  والهيئات  واخلا�صة  االهلية  والهيئات  العامة  املوؤ�ص�صات  من 

والدولية، وكذلك املبالغ التي يوافق جمل�س الوزراء على تخ�صي�صها من عوائد 

و  واالأجور  الر�صوم  العالقة، وكذلك  ذات  الدولية  االتفاقيات  الكربون وفق  بيع 

الغرامات امل�صتوفاة مبوجب القانون .

م�صوؤولية  اأي  اإيقاع  البيئة  حماية  �صندوق  نظام  م�صروع  م�صودة  األغت  كما  

م�صلحة  اأي  لديه  كان  اإذا  اإدارت��ه  جمل�س  اأع�صاء  اأحد  ع�صوية  اإنهاء  اأو  قانونية 

خا�صة، تتعار�س مع م�صلحة ال�صندوق!! حيث كانت املادة اخلام�صة من النظام 

ال�صابق تن�س على اأنه “ ال يجوز اأن يكون الأحد من اأع�صاء املجل�س اأي م�صلحة 

خا�صة تتعار�س مع م�صلحة ال�صندوق، حتت طائلة امل�صوؤولية القانونية، واإنهاء 

املجل�س”. ع�صويته من 

اإعادة �صياغة املادة الثالثة والتي ت�صجع الريادة واالبتكار يف جماالت  كما مت 

يف  ي�صاهم  ن�صاط  اأي  ودع��م  املجتمع،  على  ايجابيا  ينعك�س  مب��ا  البيئة  حماية 

البيئية  للممار�صات  وفقا  وتطويرها،  عنا�صرها  على  واملحافظة  البيئة،  حماية 

الف�صلى.

وبعد طول انتظار من اجلمعيات البيئية مت االإعالن من قبل وزارة البيئة عن 

بيع منوذج امل�صاريع بقيمة 50 دينار غري م�صرتدة لكل طلب !!

اأ���ص��ع اأم����ام م��ع��ايل وزي���ر ال��ب��ي��ئ��ة وال���زراع���ة ال��دك��ت��ور ���ص��ال��ح اخل��راب�����ص��ة ه��ذه 

البيئية  والتي حتمل �صوت عدد من اجلمعيات  الدعم  برنامج  املالحظات حول 

يف املناطق االأقل حظاً واملنت�صرة يف خمتلف حمافظات اململكة :

ل�����ص��راء من���اذج ب��رام��ج ال��دع��م منا�صب  -         ه��ل حت��دي��د مبلغ )50( دي��ن��ار 

كورونا  جائحة  انت�صار  نتيجة  باأزمة  متر  البيئية  واجلمعيات  احلايل  الوقت  يف 

امل�صاريع  م��ن  الكثري  وتعطل   ، اجل��ه��ات  خمتلف  م��ن  والتمويل  ال��دع��م  واإي��ق��اف 

لعدم  العديد من اجلمعيات معر�صة لالإغالق  .. هناك  عليها  تعمل  كانت  التي 

بيع  النظام  ح�صب  يجوز  وهل   ؟  عملها  وا�صتمرار  مقراتها  اأجور  �صداد  اإمكانية 

هم  الدعم  من  وامل�صتهدفني  حكومي  قطاع  هي  وال���وزارة  الدعم  برامج  من��اذج 

اجلمعيات البيئية التي تخدم املجتمع املحلي من خالل التطوع خلدمة الوطن 

واملواطن .

؟ علماً  البيئة فقط  وزارة  امل�صاريع يف  دع��م  بيع من��اذج  انح�صار  مل��اذا           -

اأن  نوؤكد  دائما  ؟  اململكة  حمافظة  خمتلف  يف  ارتباط  مكاتب  لديها  ال��وزارة  اأن 

اأق�صى  اإىل  ال�صمال  اق�صى  من  املحافظات  هي  الها�صمية”  االأردنية  “اململكة 
اجلنوب و لي�س عمان فقط.. هناك مناطق مهم�صة واأخرى حمظوظة، وال نريد 

اأن تنح�صر التنمية يف عمان فقط ..   

اأن تكون اجلهات من  امل�صاريع  اأهلية احل�صول على منح  -         من �صروط 

القطاع اخلا�س اأو اجلمعيات اأو القطاع العام ؟ ال اأعلم ملاذا ت�صارك وزارة البيئة 

املناطق  يف  البيئية  اجلمعيات  ت�صتطيع  هل  ؟  الدعم  هذا  يف  القطاعات  خمتلف 

؟  الدعم  على  احل�صول  يف  العام  حتى  اأو  اخلا�س  القطاع  مناف�صة  حظاً  االأق��ل 

امل�صرفة عليها حتى تفتح املجال  الكايف للجمعيات  البيئة تقدم الدعم  هل وزارة 

ملختلف القطاعات للم�صاركة ؟

-         ملاذا ال تقوم وزارة البيئة بدعوة اجلمعيات البيئية وتعريفهم بطريقة 

التقدمي ال�صحيحة للرنامج ؟

-         ت�صمن منوذج دعم امل�صاريع عدد كبري من املعايري املعقدة ، والتي حتتاج 

اإىل م�صت�صار يف علم االقت�صاد لالإجابة عليها ؟

لل�صروط  م�صتوف  غ��ري  اأي طلب  ا�صتبعاد  “ يتم  ع��ب��ارة  ت��ك��رار  مل���اذا           -

الت�صاركية من  البيئة يف تقدمي  اأين دور وزارة  “ ؟  املطلوبة من قبل ال�صندوق 

ا�صتيفاء  البيئية يف  امل�صاعدة للجمعيات  الوزارة  ملاذا ال تقدم  ؟  اأف�صل  بيئة  اأجل 

كافة ال�صروط ؟

-         كم عدد اجلمعيات البيئية التي ح�صلت على دعم ال�صندوق يف ال�صنوات 

؟  عملها  يف  ال�صندوق  �صاهم  التي  البيئية  وامل�صاريع  املبادرات  هي  ما  ال�صابقة؟ 

هل يعلم معايل الوزير ماذا حدث للم�صاريع التي مت دعمها من قبل ال�صندوق 

يف ال�صنوات ال�صابقة ؟

، الوطن  املزاجية  ال نريد اخلو�س يف حقول التجارب والقرارات والتعليمات 

الوطن  ان  نعلم  ان  وعلينا  التحديات،  هذه  يعي  واجلميع  كبرية  بتحديات  مير 

هو املكان الذي نحبه فهو املكان الذي قد تغادره اقدامنا لكن قلوبنا تظل فيه، 

قال  عندما  للجميع  وا�صحة  احل�صني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  ور�صالة 

اأن  التي متكّنه من  الفر�صة  ي�صتحق  اأردين  كل  ب��اأن  االإمي��ان  كل  اأوؤم��ن  “اإنني   :

التميز  اإىل  دوًما  املراتب، ويطمح  اأ�صمى  واأن ينجح ويتفوق ويبلغ  يتعلم ويبدع، 

واالإجناز، ويرنو اأبًدا اإىل العلياء.” حتية لكل يد تبني وتعمر ار�س االردن .

ولنا لقاء باأذن اهلل بعد اإعالن اأ�صماء املر�صحني لدعم �صندوق حماية البيئة ..

سامر نايف عبد الدايم

منح تعجيزية .. 
للجمعيات البيئية !!

الأحد  26 / 7 / 2020 

 تجارة عمان تثمن اصدار قوائم 
استرشادية لمستوردات األلبسة التركية

 شكاوى من انقطاع المياه في معان

تسجيل 8 إصابات غير محلية بـ »كورونا«

الصحة تحذر من التجّمعات

 صحفيون يشاركون بدورة عن تعزيز قدرات اإلعالم في مكافحة التطرف واإلرهاب

 بريزات :الحكومة حريصة على توظيف التكنولوجيا الرقمية

لتكون نقطة االنطالق نحو التمكين الفعلي 

ورشة عمل مبادرة ُتعنى بتعزيز مكانة المرأة وتغيير الصورة النمطية لها

االنباط-عمان

ح��االت   8 ت�صجيل  ال�صحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

يف  امل�صتجّد،  ك��ورون��ا  بفريو�س  حملية  غ��ري 

االأردن ام�س ال�صبت، لريتفع العدد االإجمايل 

لالإ�صابات اإىل 1154.

وت��وزع��ت احل���االت اجل��دي��دة وف��ق املوجز 

االإعالمي ال�صادر عن رئا�صة الوزراء ووزارة 

ال�صحة على النحو االآتي: 5 حاالت لقادمني 

من اخل��ارج، ممن يقيمون يف فنادق احلجر 

من  و1  ���ص��وري��ا،  م��ن  و2  فل�صطني،  م��ن   2(

�صاحنات  ل�صائقي  ح����االت  و3  ال�����ص��ع��ودّي��ة(، 

اأردنّيني، قادمني عر حدود العمري.

لت 6 حاالت �صفاء جاءت تفا�صيلها  كما �ُصجِّ

كما يلي: 5 حاالت يف م�صت�صفى االأمري حمزة، 

وحالة واحدة يف م�صت�صفى امللكة علياء.

فح�صاً   7795 اإج����راء  اإىل  امل��وج��ز  واأ����ص���ار 

الفحو�صات  ع��دد  اإجمايل  لي�صبح  خم��رّي��اً، 

ال��ت��ي اأج��ري��ت م��ن��ذ ب���دء ال��وب��اء وح��ت��ى االآن 

558451 فح�صاً.

وحذرت الوزارة من اأّي ممار�صات تخالف 

اإجراءات ال�صالمة العاّمة والوقاية، خ�صو�صاً 

ال��ت��ج��ّم��ع��ات الأك���ر م��ن 20 �صخ�صاً؛  اإق��ام��ة 

موؤكدة اأنه �صيتم تطبيق العقوبات املن�صو�س 

عليها مبوجب اأوامر الّدفاع بحّق االأ�صخا�س 

املخالفني.

ب���ارت���داء  ودع�����ت اإىل �����ص����رورة االل����ت����زام 

الكّمامات، والتباعد اجل�صدي، واّتباع جميع 

“اأمان”،  تطبيقي  وا�صتخدام  الوقاية،  �صبل 

ع��دد  ت���زاي���د  ���ص��وء  يف  وذل����ك  و”�صحتك”، 

ح���االت االإ���ص��اب��ة ع��امل��ّي��اً، وت��ف�����ّص��ي ال��وب��اء يف 

العديد من دول العامل واملنطقة.

االنباط-عمان

االأوىل  ال��ور���ص��ة  يف  �صحفيني  ع�صرة  ���ص��ارك 

ق��درات  تعزيز  م�صروع  تدريبات  �صل�صلة  �صمن 

االإعالم االأردين يف مكافحة التطرف واالإرهاب، 

من منظور الرتبية االإعالمية وجودة املحتوى 

االإعالم  ينفذها معهد  التي  االإعالمي،  واالأداء 

“هداية” الدويل  بال�صراكة مع مركز  االأردين 

ملكافحة التطرف.

اأيام  ثالثة  ا�صتمرت  التي  الور�صة  وا�صتملت 

على تدريب امل�صاركني على االأ�صاليب واملنهجية 

املعرفية  اخل��رات  نقل  ُت�صهل  التي  التدريبية 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��رتب��ي��ة االإع���الم���ي���ة وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة 

امل��ه��ن��ي وامل��ل��ت��زم  وامل��ف��اه��ي��م املعمقة يف االإع����الم 

باأخالقيات ر�صالة ال�صحافة ودورها يف املجتمع.

وي���ه���دف امل�����ص��روع و���ص��ل�����ص��ل��ة ت��دري��ب��ات��ه اإىل 

العاملني  االأردن���ي���ني  ال�صحفيني  ق���درات  ب��ن��اء 

االإع���الم  ونا�صطي  للمهنة  اجل���دد  وال��ق��ادم��ني 

االجتماعي يف تطوير جودة التقارير ال�صحفية 

وال��ر���ص��ائ��ل االإع��الم��ي��ة يف م��واج��ه��ة ال��ت��ط��رف 

خطاب  ر�صد  اإىل  باالإ�صافة  االإره���اب،  ور�صائل 

ال��ك��راه��ي��ة، وزي����ادة ال��وع��ي يف جم���االت خطاب 

ال��ك��راه��ي��ة، وال��ت��ج��اوزات االأخ��الق��ي��ة. و�صيعمل 

االأوىل،  الور�صة  يف  �صاركوا  الذين  ال�صحفيون 

زمياًل   150 ت��دري��ب  على  للم�صروع،  ا�صتكمااًل 

االإذاع���ات  م��ن  خمتلفة  م��واق��ع  يف  لهم  وزميلة 

وال���ت���ل���ف���زي���ون وامل����واق����ع االإخ����ب����اري����ة وو���ص��ائ��ل 

�صليمان  ال�صحفي  وقال  االجتماعي.  التوا�صل 

للتعرف  فر�صة  اأع��ط��ى  ال��ت��دري��ب  اإن  ق��ب��ي��الت، 

ع���ل���ى اأ����ص���ال���ي���ب ج����دي����دة الإي���������ص����ال امل��ع��ل��وم��ة 

اإىل  م�صرياً  امل��ع��ل��وم��ات،  م��ن  التحقق  وم��ه��ارات 

ق���ادراً  ي��ك��ون  اأن  يجب  ك��م��درب الح��ق��اً  دوره  اأن 

املتعلقة  واال�صطالحات  املفاهيم  تقدمي  على 

بخطاب الكراهية والتطرف للمتدربني ب�صورة 

تدريباته  ي��ق��دم  املعهد  اأن  اإىل  ي�صار  وا���ص��ح��ة. 

 330 نفذ  اذ  وامل��ن��ط��ق��ة،  االأردن  يف  املتخ�ص�صة 

ب��رن��اجم��اً ت��دري��ب��ي��اً ���ص��ارك ف��ي��ه ق��راب��ة 7 اآالف 

اإمياناً  �صنوات،   10 م��دار  على  ومتدربة  متدرب 

امل��ج��ت��م��ع وتلبية  االإع������الم يف خ��دم��ة  ب��ر���ص��ال��ة 

احتياجاته.

االنباط -ناديه العنانزه 

بريزات  فار�س  الدكتور  ال�صباب  وزي��ر  اك��د 

ح��ر���س ال������وزارة ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

الرقمية يف مبادراتها وان�صطتها وبراجمها .

وا������ص�����اف خ������الل اف����ت����ت����اح ام���������س خم��ت��ر 

جاءت  والتي  �صوف  �صابات  مركز  يف  احلا�صوب 

ووت��ره��او���س كوبرز   ب��راي�����س  �صركة  م��ن  ب��دع��م 

االت�صال  تقنيات  با�صتخدام  ب��داأت  ال��وزارة  ان 

للعام  الرقمية  مع�صكراتها  تنفيذ  يف  بعد  عن 

وامل��راك��ز  ال�صباب  م��دي��ري��ات  خ��الل  م��ن   2020

. ال�صبابية 

وب���ني اه��م��ي��ة م��ث��ل امل��خ��ت��رات ال��ت��ي ت�صهم 

يف ت��ن��م��ي��ة م��واه��ب وم���ه���ارات ال�����ص��ب��اب واب���راز 

وتنفيذ  ال���ري���ادة  م��ف��ه��وم  وت��ب��ن��ي  اب��داع��ات��ه��م 

م�������ص���اري���ع حت����اك����ي ط���م���وح���ات���ه���م  وادخ��������ال 

املبادرة  ه��ذه  ان  مبينا  الرقمية  التكنولوجيا 

لل�صباب  الوطنية  اال�صرتاتيجية  �صمن  تاتي 

لالعوام  2025-2019.

الرقمية  التكنولوجيا  ا�صتخدام  ان  وا�صار 

وخا�صة  ال�صباب  على  ايجابية  اث���ار  لها  ك��ان 

امل��ع�����ص��ك��رات ال��ت��ي ت��ع��ق��د ع���ن ب��ع��د وال������دورات 

والرامج  وامللتقى الوطني للرياديني ال�صباب 

.

ال���������وزارة و  ال�����ري�����زات ان  ال����وزي����ر  وب�����ني 

ا���ص��ت��ك��م��اال ل��ه��ذا ال��ن��ه��ج ���ص��ت��ع��م��ل ع��ل��ى اط��الق 

املزيد من املبادرات الريادية الهادفة بالتعاون 

وال��ري��ادة  من  الرقمي  مع وزارت��ي  االقت�صاد 

اج����ل مت��ك��ني ال�����ص��ب��اب وال���ن���ه���و����س ب��ال��ق��ط��اع 

. ال�صبابي 

وا�صاد الوزير بجهود كافة اجلهات الداعمة 

و امل�صاندة من �صركة براي�س ووترهاو�س كوبرز 

وجمل�س املحافظة ومديريات ومراكز ال�صباب 

مع  الت�صاركية  لتعزيز  اململكة  م�صتوى  على 

الوزارة لتحقيق ر�صالتها و اهدافها .

ب���������دوره ا������ص�����ار  م�����دي�����ر  ����ص���رك���ة ب���راي�������س 

دع��م  ان  اورف��ل��ي  مي�صيل  ك��وب��رز  ووت��ره��او���س 

ه�����ذا امل�������ص���روع ي���ات���ي ���ص��م��ن خ���ط���ة ال�����ص��رك��ة 

مبرحلتها االوىل  يف افتتاح العديد من مراكز 

احل���ا����ص���وب يف ال�����ص��م��ال واجل����ن����وب وال��و���ص��ط 

م��ن ب��اب امل�����ص��وؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة امل��ل��ق��اه على 

ال�صباب  وزارة  م��ع  بالتن�صيق  ال�����ص��رك��ة  ع��ات��ق 

وت��زوي��د ه��ذه امل��راك��ز ب��اج��ه��زة ح��ا���ص��وب وكافة 

 . احتياجاتها 

�صت�صتمل  الثانية  املرحلة  ان  اورفلي  وب��ني 

ع��ل��ى ع��ق��د دورات ت��دري��ب��ي��ة م��ن خ���الل امل��رك��ز 

ع��م��ان وم��راك��ز احل��ا���ص��وب يف امل��ح��اف��ظ��ات عر 

ال�صباب وتطوير  تطبيق زووم من اجل تاهيل 

العمل  �صوق  مع  للتعامل  الرقمية  مهاراتهم 

امي���ان���ا ب���دوره���م ال��ك��ب��ري يف اح�����داث ال��ت��غ��ي��ري 

. والتنمية 

العتوم  رائد  املحافظة  جمل�س  رئي�س  واكد 

القطاع  وم�صاندة  لدعم  املجل�س  ا�صتعداد  على 

ال�����ص��ب��اب��ي وال��ن��ه��و���س ب���ه وت��خ�����ص��ي�����س امل��ب��ال��غ 

ال���الزم���ة م���ن م���وازن���ة امل��ج��ل�����س خ����الل ال��ع��ام 

مبادراتها  موا�صلة  اىل  ال���وزارة  داعيا  ال��ق��ادم 

يف تنفيذ امل�صاريع التي تعود بالنفع و الفائدة 

على ال�صباب .

وك���ان م��دي��ر ���ص��ب��اب ج��ر���س اح��م��د احل�صن 

التي  واالن�صطة  ال��رام��ج  ع��ن  �صرحا  ق��دم  ق��د 

تنفذها املديرية بالتعاون مع املراكز ال�صبابية 

باأنف�صهم   ال�صباب  ثقة  تعزيز  يف  ُت�صهم  ال��ت��ي 

وتعزيز اإمكانات احل�صول على فر�س العمل.

وعلى هام�س االفتتاح اطلع الوزير بريزات 

ي���راف���ق���ه م�������ص���اع���د حم����اف����ظ ج����ر�����س ع��اط��ف 

ال�صباب ح�صني  وزارة  ع��ام  وام��ني  اخل��وال��ده   

ال��وزارة  يف  ال�صبابية  ال�صوؤون  ومدير  اجلبور 

رانيا  ال�صابات  مركز  ورئي�س  ال�صوابكة  فرا�س 

ال�����ص��ه��اب ع��ل��ى اق�����ص��ام امل��رك��ز واخل��دم��ات التي 

. يقدمها لل�صباب 

االنباط-عمان

م��وؤخ��راً  لبع�س”  “اإحنا  م�����ص��روع  اأط��ل��ق 

�صل�صلة من ور�س العمل التدريبية والتثقيفية 

املتخ�ص�صة يف تنمية املهارات احلياتية لدى 

املراأة، وذلك يف اإطار مبادرته “نون الن�صوة” 

التي ُتعنى بتعزيز مكانة املراأة وتغيري ال�صورة 

النمطية لها للنهو�س بواقعها.

وقد ا�صتهلَّ امل�صروع هذه ال�صل�صلة بور�صة 

لدى  ال�صحي  ال��وع��ي  رف���ع  ا�صتهدفت  عمل 

�صيدات مركز التاأهيل املجتمعي يف الوحدات 

ب��اأ���ص��ل��وب علمي وع��م��ل��ي مم��ي��ز، وذل���ك حتت 

اإ����ص���راف جم��م��وع��ة م��ن امل���درب���ني وبح�صور 

ع��دد من املهتمني بهذه امل��ب��ادرة، ومب��ا راعى 

تطبيق االإج���راءات الوقائية االحرتازية مبا 

فيها مبداأ التباعد االجتماعي الذي فر�صته 

جائحة كورونا.

ال��ع��دي��د من  وان��ط��وت ور���ص��ة العمل على 

والتي  مناق�صتها،  مت  التي  الهامة  املوا�صيع 

خاطبت املراأة ومتحورت حول اأهمية دورها يف 

خمتلف املنابر �صواء كانت عاملة اأو ربة منزل، 

تتمكن  مل  اأو  العلمية  ال�صهادات  حملة  م��ن 

على  م�صتملة  التعليم،  ق�صطها من  نيل  من 

وعلى  ال�صامل،  الن�صائية مبفهومها  ال�صحة 

النف�صي للمراأة وم�صاندتها يف  اأهمية الدعم 

حتقيق التوازن العاطفي والعقالين املرتافق 

مع ال�صحة اجل�صدية خا�صة يف ظل الظروف 

الراهنة ال�صاغطة، باالإ�صافة ملوا�صيع حول 

ال���ذك���اء ال��ع��اط��ف��ي واالج��ت��م��اع��ي، وم���ه���ارات 

ف�صاًل  ال���ذات،  وتطوير  والتفاعل  التوا�صل 

عن فن حتديد االأهداف والروؤى وحتقيقها، 

وغريها.

قالت  ال�������ص���اأن،  ه���ذا  ع��ل��ى  ل��ه��ا  تعليق  ويف 

لينا  الن�صوة”،  “نون  م��ب��ادرة  فكرة  �صاحبة 

�صكجها: “فخورون بانطالق م�صروعنا الذي 

ال��ري��ادي��ة  املن�صة  ي��ك��ون  اأن  ل��ه  املخطط  م��ن 

االإيجابي  التغيري  �صرارة  تطلق  التي  االأوىل 

اململكة  يف  الب�صرية  امل����وارد  ط��اق��ات  لتفعيل 

الرجل  امل��راأة وبدعم و�صراكة  بالرتكيز على 

ل�صمان الت�صاركية وتكامل االأدوار، وذلك من 

خالل االهتمام املتوا�صل والتنمية امل�صتدامة 

مبا يتجاوز املوؤمترات واللقاءات االآنية التي 

ت��رك��ز ف��ق��ط ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ان���خ���راط ال��ق��ط��اع 

الن�صائي يف �صوق العمل دون االهتمام الالئق 

بحاجاتها ال�صحية والنف�صية والعاطفية.«

واأو����ص���ح���ت ���ص��ك��ج��ه��ا ب�����اأن م���ب���ادرة “نون 

الن�صوة” تعتر مبثابة حجر االأ�صا�س خللق 

ثقافة وبيئة جمتمعية واعية ومدركة الأهمية 

اإع��الء قيمة امل��راأة والتطوير الذاتي امل�صتمر 

االأك���ر من  الن�صبة  ي�صكلن  اللواتي  ل��الإن��اث 

ح�صب   %47.1 ت��ب��ل��غ  وال���ت���ي  امل��ج��ت��م��ع  ن�صيج 

تكاتف  ول�صرورة  العامة،  االإح�صاءات  دائ��رة 

كامل  لبلوغ  اأمامهن  االأب����واب  لفتح  اجل��ه��ود 

اإمكاناتهن وتغيري م�صارات حياتهن لالأف�صل، 

ملا ميتلكهن من قدرات ال حتتاج �صوى للدعم 

لت�صبح  متتابعة  بخطى  ال��ف��ر���س  وت��وف��ري 

اأ�صلوب حياة ابتداًء من املحيط االأقرب املتمثل 

ب��االأ���ص��رة ويف ظ��ل خمتلف ال��ظ��روف، مبينًة 

االأ�صر  لبناء ومتتني مبداأ  �صيف�صي  ذلك  اأن 

بينها،  فيما  التناغم  على  ال��ق��ادرة  املتما�صكة 

وهي االأ�صر التي تعد اأ�صا�س وحدة املجتمعات 

وقوتها وازدهارها.

هذا و�صتوا�صل “نون الن�صوة” التي تعتر 

االأوىل من نوعها من حيث منجهية عملها 

ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى مت��ك��ني امل����راأة م��ن الناحية 

تركز  كما  وال�صحية،  والنف�صية  االجتماعية 

املجتمع مع  اأف���راد  ت�صبيك  اأط��ر  تعزيز  على 

الفعال  التوا�صل  ب�صوية  ل��الرت��ق��اء  بع�صهم 

م���ن اأج����ل ال��و���ص��ول مل��ج��ت��م��ع م��ن��ف��ت��ح وق����ادر 

ع��ل��ى ال��ت��غ��رّي االإي��ج��اب��ي م��ن ح��ي��ث املفاهيم 

العمل  ور���س  عقد  وال�صلوكيات،  والت�صورات 

امل��ت��ن��وع��ة لت�صل م��ع��ه��ا الأك����ر ���ص��ري��ح��ة من 

اأب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع، وذل����ك وف��ق��اً جل����دول زمني 

حم����دد، ع��ل��ى ي���د ف��ري��ق ع��م��ل م���ن اخل����راء 

والن�صاء الرياديات و�صاحبات امل�صريات املهنية 

الناجحة، وبال�صراكة مع قائمة اآخذة بالتامي 

من املوؤ�ص�صات ومنظمات املجتمع املدين، مع 

به  واالن��ت��ق��ال  عملها  ن��ط��اق  لتو�صيع  خطط 

خارج حدود اململكة.

وي�صار اإىل اأن امل�صروع كان قد انطلق على 

يد �صاحبة فكرته، لينا �صكجها واإىل جانبها 

كل من اخلبرية يف جمال الرتبية والتعليم، 

الطبية،  االأع��م��ال  ال��ف��زي، واخلبري يف  �صهام 

خليل جبجي، الذين تعاونوا �صويًة يف اإخراج 

االأوىل  مبراحله  العمل  وب��دء  للنور  امل�صروع 

ب�صكل تطوعي.

االنباط-عمان

ثمنت غرفة جتارة عمان اإ�صدار اجلمارك 

للم�صتوردات  ا�صرت�صادية  لقائمة  االأردن��ي��ة 

الرتكية من االألب�صة والتي اجنزت من خالل 

درا�صة معمقة ملديرية القيمة بالدائرة.

وبينت الغرفة يف بيان �صحايف ام�س ال�صبت 

ان ال��ق��ائ��م��ة ال��ت��ي اع��ت��م��دت اخ�����ريا، اجن���زت 

وم���درو����ص���ة جلهة  ب��ط��ري��ق��ة علمية ح��دي��ث��ة 

التحقق واال�صتعالم من قبل مديرية القيمة، 

بهدف حتقيق العدالة وال��ت��وازن بني التجار 

وامل�صتوردين.

الغرفة �صلطان  ادارة  وق��ال ع�صو جمل�س 

بت�صريع عمليات  �صت�صهم  القائمة  اإن  ع��الن، 

ت��خ��م��ني م�����ص��ت��وردات امل��م��ل��ك��ة م���ن االأل��ب�����ص��ة 

القادمة من تركيا والتخلي�س عليها وحتقيق 

امل�صاواة بني العاملني بالقطاع واملحافظة على 

الت�صاركية  اهمية  م��وؤك��دا  اال�صعار،  ا�صتقرار 

القائمة بني اجلمارك االأردنية وغرفة جتارة 

القطاعات  تهم  التي  ال��ق��رارات  جلهة  عمان 

خمتلف  ان�صياب  ح��رك��ة  وت�صهيل  ال��ت��ج��اري��ة 

ال�صلع لل�صوق املحلية.

االنباط-برتا

���ص��ك��ا م���واط���ن���ون يف م���ع���ان م���ن ن��ق�����س 

وان��ق��ط��اع م��ي��اه ال�����ص��رب ل���ف���رتات ط��وي��ل��ة 

يف  ال�صكنية  االأح��ي��اء  اإىل  و�صولها  وع���دم 

املعنية  اجل��ه��ات  وط��ال��ب��وا  امل��ن��اط��ق،  بع�س 

بالعمل على اإيجاد حلول جذرية للم�صكلة.

واأ����ص���اف���وا ام�����س ال�����ص��ب��ت، اإن امل��ي��اه مل 

ال�صطح  م���ن  ك���ل  يف  اأح��ي��ائ��ه��م  اإىل  ت�����ص��ل 

وطريق اأذرح والطور وو�صط البلد وبع�س 

تقريبا،  ا�صبوعني  منذ  االأخ���رى،  املناطق 

ت���راف���ق م��ع  اأن ه����ذا االن���ق���ط���اع  م��ب��ي��ن��ني 

موجات احلرارة العالية، ما يت�صبب بكلف 

اإ�صافية من خالل �صراء مياه ال�صرب من 

ال�صهاريج.

املهند�س  معان  مياه  اإدارة  مدير  وق��ال 

�صامر املعايطة ، اإن ارتفاع درجات احلرارة 

من  امل��ي��اه  ا���ص��ت��ه��الك  م�����ص��اع��ف��ة  اإىل  اأدى 

اأو  �صعفها  يف  ت�صبب  م��ا  امل��واط��ن��ني،  ق��ب��ل 

م�صيفا  االأط��راف،  مناطق  على  انقطاعها 

على  ال�صابقة  الفرتة  خالل  العمل  مت  اأنه 

حفر بئر يف منطقة ال�صطح لزيادة الطاقة 

االإنتاجية لكن نتائج احلفر جاءت �صلبية.

تنخف�س  االآب��ار  اإنتاجية  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

ارت��ف��اع درج��ات  ال�صيف وم��ع  خ��الل ف�صل 

بانخفا�س  اأ���ص��ه��م  ال���ذي  االم���ر  احل�����رارة، 

ك��م��ي��ات امل���ي���اه داخ����ل ال�����ص��ب��ك��ات ال��وا���ص��ل��ة 

اإدارة  اأن  م����وؤك����دا  ال�����ص��ك��ن��ي��ة،  ل���الأح���ي���اء 

م��ي��اه م��ع��ان ت��ب��ذل ج��ه��ده��ا ل��ت��وف��ري م��ي��اه 

امل��ن��اط��ق التي  ل��ل��م��واط��ن��ني يف  ال�����ص��ه��اري��ج 

ت��ع��اين م��ن ن��ق�����س امل���ي���اه، ك��م��ا ت��ع��م��ل على 

امل�صكلة. اأ�صباب  معاجلة 
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االنباط-عمان

ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا  الأردن  اأوراجن  ا�ستكملت 

اأكادميية  طلبة  من  الثاين  الفوج  ل�ستقبال 

اأنهت  اأن  بعد  وذل���ك  اأوراجن،  م��ن  ال��رجم��ة 

�شابة   50 انتقاء  املتخ�س�سة  الختيار  جلنة 

و�ساباً لالن�سمام للمو�سم الثاين منها، حيث 

على  للح�سول  التناف�س  يف  للم�ساركة  تقدم 

فر�سة التدريب يف اأكادميية الرجمة 7 �آالف 

متقدم.

ح��ر���س��ت  اأن����ه����ا  الأردن  اأوراجن  وب���ي���ن���ت 

ع��ل��ى ا���س��ت��ك��م��ال ع��م��ل��ي��ة الخ���ت���ي���ار ال���الزم���ة 

ل���الن�������س���م���ام«اأك���ادمي���ي���ة ال���رجم���ة«ب���ك���اف���ة 

مراحلها بالرغم من التغيريات التي رافقت 

ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، ع���ر ال��و���س��ائ��ل ال��رق��م��ي��ة 

الآمنة التي حتقق كافة الإج��راءات الوقائية 

الذي  امللحوظ  للنجاح  نظراً  الر�سمية،وذلك 

حققته الدفعة الأوىل، والإقبال امللمو�س من 

قبل العديد من ال�سابات وال�سباب الراغبني يف 

التناف�س لالن�سمام اإىل برناجمها التدريبي 

ال���ف���ري���د ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة خ�����س��و���س��اً 

واملنطقة ب�سكل عام.

دفعتها  جمتمعة  الأ�سباب  ه��ذه  اإن  وقالت 

التقييم  ل��ت��ق��وم جل��ن��ة  ال���واق���ع،  م��ع  للتعامل 

املتخ�س�سة التي ت�سم خ��راء يف ه��ذا املجال 

الأك��ادمي��ي��ة  يف  و�سريكها  الأردن  اأوراجن  م��ن 

امل���ق���اب���الت  لإج�����������راء   Simplon.co
والم��ت��ح��ان��ات ع���ن ُب��ع��د ب��ا���س��ت��خ��دام و���س��ائ��ل 

اإىل مرحلة  و�سلت  احلديثة، حتى  التوا�سل 

ا�ستمرت  وال��ت��ي  النهائية  امل��رئ��ي��ة  امل��ق��اب��الت 

13-6 مت��وز لختبار  الفرتة ما بني  خ��الل 

املنت�سبني اجلدد لأكادميية الرجمة.

وت��اأك��ي��داً على اأه��م��ي��ة ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��ّور 

املهني لأكر عدد ممكن من ال�سباب الأردين 

قدمت  ب��الأك��ادمي��ي��ة،  امللتحقني  لغري  وحتى 

يتم  مل  ال��ذي��ن  للمر�سحني  الأردن  اأوراجن 

اختيارهممنح تدريبية جمانيةعن ُبعد يف لغة 

�سي�سكو  اأكادميية  من   Pythonالرجمة

للتدريب.

ول��ف��ت��ت ال�����س��رك��ة اإىل اأه���م���ي���ة م���ا ت��ق��دم��ه 

الأكادميية من لغات برجمة حديثة ومطلوبة 

م�ست�سهدة  واخل��ارج��ي،  املحلي  العمل  �سوق  يف 

التي تقدمت للح�سول على  ب��الأع��داد الكبرية 

فر�سة تدريب لديها، وم�سرية اإىل اأن الأكادميية 

ت�سعى ل��ت��دري��ب امل��وه��وب��ني يف ال��رجم��ة وف��ق 

على  احل�سول  من  ومتكينهم  العاملية  املعايري 

فر�س وظيفية، ف�ساًل عن رفد كافة القطاعات 

باملرجمني واخلراء التقنيني.

واأك��دت ال�سركة عزمها على حتقيق املزيد 

م��ن ال��ن��ج��اح م��ن خ��الل الأك��ادمي��ي��ة، بعد اأن 

من  الأول  ف��وج��ه��ا  طلبة  م��ن   70% مت��ك��ن 

احل�����س��ول ع��ل��ى ع��م��ل ق��ب��ل اإن��ه��ائ��ه��م مرحلة 

يج�سد  ذل��ك  اأن  اإىل  لفتًة  العملي،  التدريب 

م�سار اأكادميية الرجمة املتمثل يف التدريب 

م����ن اأج������ل ال��ت�����س��غ��ي��ل، ف��رن��اجم��ه��ا امل��ك��ث��ف 

مثل ال��رجم��ة  ل��غ��ات  يف  اأ�سهر  ي�ستمرل�ستة 

 ،PythonوPhpو  JavaScript
وت���ط���وي���رامل���واق���ع الإل���ك���رتون���ي���ة وت��ط��ب��ي��ق��ات 

اخل���ل���وي واحل���ا����س���وب، وم����ه����ارات ال��ت��ط��وي��ر 

والتنمية الذاتية، بالإ�سافة اإىل �سهر التدريب 

العملي يف اإحدى ال�سركات الأردنية العاملة يف 

قطاع تكنولوجيا املعلومات.

50 منتسبًا جديدًا للفوج الثاني في »أكاديمية البرمجة« من أورانج

الأردين؛  املحلي  وك��ذل��ك  العاملي  الإقت�سادي  الو�سع  على  ك��ورون��ا  جائحة  اإنعك�ست 

ال�سواء؛  على  والعاملية  الأردنية  ال�ساحة  على  الأب��رز  التحدي  هو  الإقت�سادي  فالتحدي 

وما ُيعانيه �سبابنا املتعطلني عن العمل هو موؤ�سر لعدم توّفر فر�س الت�سغيل املنا�سبة لهم 

من خالل الإ�ستثمارات التي بات خلقها لي�س بال�سهل؛  وهنالك م�سكلة كرى يف ربط 

بالإ�سافة  الالزمة؛  املهارات  اإمتالك  خالل  من  العمل  ب�سوق  العايل  التعليم  خمرجات 

اإقت�سادي  ملطبخ  فاحلاجة  ولهذا  وغريها؛  العيب  وثقافة  املجتمعية  الثقافة  لتحديات 

باتت ما�سة جداً:

1. نحتاج اليوم قبل الغد ملطبخ اإقت�سادي على غرار املطبخ ال�سيا�سي لغايات اأن يكون 

خاّلقة  حلول  واإق��رتاح  وحتدياتها  الإقت�سادية  املع�سلة  حل  يف  للم�ساهمة  اأفكار  خ��ّزان 

واإ�سالحية.

لغايات  التكنوقراط  اأن يحوي ذوي اخلرة من  املفرو�س  الإقت�سادي من  املطبخ   .2

وغريها   الأداء  وموؤ�سرات  والرامج  للتنفيذ  القابلة  واخلطط  الإ�سرتاتيجيات  تاأطري 

خلطط طويلة ومتو�سطة وق�سرية املدى.

اأن ي�سع �سيا�سات م�ستدامة للحكومات املتعاقبة  3. املطبخ الإقت�سادي من املفرو�س 

ليكون  امل�سوؤولني  اأو  ال��وزراء  بتغرّي  تتغرّي  ل  ال�سيا�سات  وهذه  الإقت�سادية  امل�سكلة  حلل 

ة. النهج تراكمياً وم�ستداماً  ومراقباً من قبل جلان خمت�سّ

4. املطبخ الإقت�سادي يطرح اأفكاراً قابلة للتطبيق حلل م�سكلة البطالة وت�سغيل �سباب 

الوطن يف املحافظات والألوية يف م�ساريع اإنتاجية  حتقق منواً اإقت�سادياً وفر�س عمل من 

خالل الفر�س الإقت�سادية ال�سغرية واملتو�سطة.

5. املطبخ الإقت�سادي ل يعمل بالفزعة بل مبوؤ�س�سية ومهنية عالية اجلودة؛ ولذلك 

يخطط ب�سمولية ويتابع برامج الإعتماد على الذات والإ�ستثمارات وفر�س العمل  والنمو 

الإقت�سادي وال�سادرات وكل ما يخ�س الإقت�ساد ويتابعها مع احلكومة اأي�ساً. 

6. املطبخ الإقت�سادي يكون عوناً  للروؤى امللكية ال�سامية يف اإيجاد حلول تكاملية على 

الأر�س بني موؤ�س�سات الوطن املختلفة؛ وبذلك ي�ساهم يف تبني ق�سايا اإقت�سادية وطنية 

كرى. 

اإقت�سادي بعني الإعتبار؛  7. املطبخ الإقت�سادي ياأخذ كل الأبعاد امل�ساحبة لأي قرار 

فهو ياأخذ الأبعاد ال�سيا�سية والإجتماعية والأمنية وغريها عند اإتخاذ اأي قرار اأو ت�سّور 

اأو روؤية.

8. ولذلك مطلوب الإ�سراع بت�سكيل هكذا مطبخ اإقت�سادي لي�سرع بامل�ساهمة يف اإقرتاح 

حلول خاّلقة مل�ساكلنا الإقت�سادية والتحديات اجل�سام التي تواجه اإقت�سادنا ولي�ساهم يف 

حل م�ساكل البطالة والفقر والنمو الإقت�سادي وغريها.

املطبخ  ب��ات  العاملية  الإق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  وع��ل��ى هام�س  ك��ورون��ا  بعد  ب�����س��راح��ة: 

وال�سيا�سات  الأول��ي��ة  الت�سورات  و�سع  يف  ي�سرع  اأن  لغايات  ملّحة  ���س��رورة  الإقت�سادي 

واخلطط والرامج وموؤ�سرات الأداء حللول عملية وواقعية وخاّلقة مل�سكلتنا الإقت�سادية 

�سبابنا  ت�سغيل  يف  وامل�ساهمة  الأر���س  على  ال��ذات  على  والإعتماد  الإنتاج  دول��ة  ولتعظيم 

ذلك  وو�سع  الإ�ستثمارات  وحتفيز  جلب  خالل  من  املنا�سبة  الت�سغيلية  الفر�س  واإيجاد 

على �ُسلم الأولويات الوطنية.

�سباح الوطن اجلميل

د. محمد طالب عبيدات

 المطبخ اإلقتصادي
 في زمن كورونا:

زين تجّدد اتفاقية التعاون مع شركة األسواق الحّرة 

 152.1 مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي في النصف االول 2020

 قطاع المواد الغذائية يستكمل استعدادته لعيد األضحى

االنباط-عمان

 جّددت �سركة زين الأردن اتفاقية التعاون 

ال��ت��ي جت��م��ع��ه��ا م���ع ���س��رك��ة الأ�����س����واق احل����ّرة 

الأردن�����ي�����ة، وال���ت���ي ت���ق���وم مب��وج��ب��ه��ا ب��ت��ق��دمي 

جم��م��وع��ة م���ن ال���ع���رو����س امل��م��ي��زة خل��ط��وط 

ال��ه��ات��ف اخل���ل���وي ل��ك��اف��ة م��وظ��ف��ي ال�����س��رك��ة 

باأ�سعار تف�سيلية ومميزات ا�ستثنائية تتوافق 

مع احتياجاتهم ومنط ا�ستهالكهم، بالإ�سافة 

ال��ف��ع��ال��ي��ات  ل���ك���اف���ة  ال����رع����اي����ة  ت���ق���دمي  اإىل 

والأن�سطة التي تقيمها �سركة الأ�سواق احلّرة 

الأردنية وتقدمي خدمات الإنرتنت.

 وج���رى ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة ي���وم اخلمي�س 

البيانات  لتخزين  الإق��ل��ي��م��ي  زي���ن  م��رك��ز  يف 

 THE“ ال��ك��وارث  من  والتعايف  واملعلومات 

امل��ل��ك  جم��م��ع  يف  ال��ك��ائ��ن   ”BUNKER
زين  �سركة  ع��ن  ووّق��ع��ه��ا  ل��الأع��م��ال،  احل�سني 

�سركة  وعن  اجلا�سم،  فهد  التنفيذي  رئي�سها 

التنفيذي  رئي�سها  الأردن��ي��ة  احل���ّرة  الأ���س��واق 

املهند�س هيثم املجايل ورئي�س جمل�س الإدارة 

ال��دك��ت��ور ه��اي��ل ع��ب��ي��دات، ب��ح�����س��ور ع���دد من 

املدراء التنفيذيني من الطرفني.

زين  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  واأع���رب   

بتجديد  ���س��ع��ادت��ه  ع��ن  اجل��ا���س��م  ف��ه��د  الأردن 

ه���ذا ال��ت��ع��اون ال����ذي ي��ج��م��ع زي���ن م���ع �سركة 

الأ���س��واق احل��ّرة الأردن��ي��ة منذ اأع���وام، م�سيداً 

ب���دوره���ا ال��ك��ب��ري يف ال���س��ت��ث��م��ار والق��ت�����س��اد 

الوطني ورفد ال�سياحة الأردنية، حيث تندرج 

اإط���ار ح��ر���س زي��ن ال��دائ��م  ه��ذه التفاقية يف 

قطاع  مع  ا�سرتاتيجية  �سراكات  تكوين  على 

جميع  ومتطلبات  احتياجات  لتلبية  الأعمال 

وف��ئ��ات��ه��م،  ���س��رائ��ح��ه��م  مبختلف  م�سرتكيها 

واإث��راء  تقدمها  التي  املميزة  اخلدمات  ون�سر 

جتربة م�ستخدميها.

اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ق����ال  م���ن ج���ان���ب���ه، 

���س��رك��ة الأ�����س����واق احل����رة الأردن����ي����ة ال��دك��ت��ور 

“اإن الأ�سواق احلّرة تعتز بهذا  هايل عبيدات 

التعاون الذي يجمعها مع �سركة زين، م�سيفاً 

تاأكيد وجتديد  اإن جتديد هذه التفاقية هو 

زين  تقدمها  التي  باخلدمات  الكبرية  للثقة 

الأردن مل�سرتكيها و�سركائها بذات الوقت«.

بهذا  اعتزازه وفخره  واأع��رب عبيدات عن 

ال��ت��ع��اون ال����ذي دام لأع�����واٍم ط��وي��ل��ة، وال��ي��وم 

قادمة، م�سرياً  لأع��واٍم جديدة  ليدوم  يتجدد 

ال�سركات  اأك��ر  اأح��د  تعد  زي��ن  �سركة  اأن  اإىل 

من  وه���ي  الأردين،  الق��ت�����س��ادي  ال�����س��وق  يف 

ال�������س���رك���ات ال�����رائ�����دة يف ع�����امل الت�������س���الت 

والتكنولوجيا الرقمية.

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اأك��د  ب�سفته،   

الأ�����س����واق احل����رة الأردن����ي����ة امل��ه��ن��د���س هيثم 

امل��ج��ايل، جن��اح ال��ت��ع��اون ب��ني الأ���س��واق احل��رة 

اإل  و���س��رك��ة زي���ن، وجت��دي��د التفاقية م��ا ه��و 

اأن  اإىل  م�����س��رياً  ل��ل��ط��رف��ني،  م�����س��ت��م��ر  جن����اح 

الأردين،  ال�����س��وق  يف  زي��ن  �سركة  ا���س��ت��ث��م��ارات 

حمّرك اأ�سا�سي لعجلة القت�ساد ورافد ل�سوق 

التجارة والأعمال يف اململكة.

 وا���س��ط��ح��ب اجل��ا���س��م احل�����س��ور يف جولة 

الإقليمي لتخزين  تعريفية داخل مركز زين 

ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات وال��ت��ع��ايف م��ن ال��ك��وارث 

على  “THE BUNKER”؛ لالطالع 
م���راف���ق امل���رك���ز ال����ذي ي��ع��د الأول م���ن ن��وع��ه 

م�ساحة  على  والواقع  املنطقة،  م�ستوى  على 

4300 م��رت م��رب��ع، وي��ح��ت��وي ع��ل��ى اأح���دث 
حلول الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات، التي 

حماية  ي�سمن  م��ث��ايل  ب��ي��ان��ات  م��رك��ز  جتعله 

واأم�����ان ال��ب��ي��ان��ات ب��اأع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات وح�سب 

التحتية  البنية  خ��الل  م��ن  العاملية،  املعايري 

وجاهزية اخلدمة على مدار ال�ساعة.

االنباط-عمان

العربي  البنك  جمموعة  اأرب����اح  ���س��ايف  بلغ 

مليون   152.1 واملخ�س�سات  ال�سرائب  بعد 

دولر اأمريكي للفرتة املنتهية يف 30 حزيران 

دولر  مليون   453.2 مع  مقارنة   2020
اأم���ريك���ي يف ال���ف���رتة امل��ق��اب��ل��ة ل��ل��ع��ام 2019 

وبرتاجع ن�سبته 66%.

حيث تاثرت جمموعة البنك العربي �سلبيا 

 2020 العام  الوىل من  �سهور  ال�ستة  خالل 

البنك  التي قام  املخ�س�سات ال�سافية  نتيجة 

ب��اخ��ذه��ا ب�سبب ال���رتاج���ع الق��ت�����س��ادي ال��ذي 

ت�سهده املنطقة والعامل والتوقعات امل�ستقبلية 

ال�سلبية لنمو القت�ساد العاملي ، بال�سافة اىل 

والعمولت  الفوائد  م��ن  الي����رادات  انخفا�س 

نظرا لتف�سي فايرو�س كورونا وانخفا�س ا�سعار 

الفوائد وتراجع ا�سعار النفط.

هذا وقد منت ودائ��ع العمالء بن�سبة 5% 

لت�سل اىل 35.9 مليار دولر اأمريكي مقارنة 

الفرتة  لنف�س  اأمريكي  دولر  مليار   34.1 ب 

الت�سهيالت  بلغت  ، يف حني  ال�سابق  العام  من 

الئتمانية 26.7 مليار دولر اأمريكي كما يف 

30 حزيران 2020 مقارنة ب 26.2 مليار 
دولر اأمريكي لنف�س الفرتة من العام ال�سابق 

وبن�سبة منو بلغت %2، كما حافظ البنك على 

قاعدة را�سمالية متينة حيث بلغ اجمايل حقوق 

امللكية 9.2 مليار دولر اأمريكي وبلغت ن�سبة 

الن�سف  نهاية  %16.8 يف  امل��ال  راأ���س  كفاية 

الول من العام 2020، بال�سافة اىل احتفاظ 

البنك بن�سب �سيولة مريحة حيث بلغت ن�سبة 

فاقت  بينما   ،74.4% الودائع  اىل  القرو�س 

ن�سبة تغطية القرو�س غري العاملة 100.% 

رئي�س  امل�سري–  ���س��ب��ي��ح  ال�����س��ي��د  و����س���رح 

العاملي  القت�ساد  “ اإن  قائاًل:  الإدارة  جمل�س 

ونتيجة لتف�سي فايرو�س كورونا يواجه العديد 

م�سبوق  غ��ري  تراجعا  وي�سهد  ال�سعوبات  م��ن 

مب�ستويات الداء بكافة القطاعات مما كان له 

اث��را �سلبيا على اداء القطاع البنكي يف جميع 

دول العامل”.  ومن جهته اأو�سح ال�سيد نعمه 

�سباغ – املدير العام التنفيذي للبنك العربي 

القليمي  امل�ستوى  على  القت�ساد  ان  اىل   –
و ال���ع���امل���ي ي����واج����ه ال���ع���دي���د م����ن ال��ت��ح��دي��ات 

فايرو�س  تف�سي  نتيجة  اقت�سادي  وانكما�س 

ك���ورون���ا وان��خ��ف��ا���س ا���س��ع��ار ال��ف��وائ��د وارت��ف��اع 

ا�سعار  انخفا�س  بال�سافة اىل  املخاطر،  كلفة 

النفط عامليا والتي اثرت على ن�سب النمو  يف 

�سباغ  ال�سيد  ال��ع��رب��ي.وا���س��اف  اخل��ل��ي��ج  دول 

بلغ  للبنك  الت�سغيلية  الرب����اح  ���س��ايف  ان  اىل 

عن   21% وبرتاجع  دولر  مليون   549.4
نف�س الفرتة من العام ال�سابق، ب�سبب انخفا�س 

�سايف الفوائد نتيجة لنخفا�س الفوائد عامليا 

الناجت عن  العمولت  �سايف  انخفا�س  وكذلك 

تراجع التجارة العاملية، بال�سافة اىل انخفا�س 

ارباح ال�سركة احلليفة للبنك يف ال�سعودية.

 وبني ال�سيد �سباغ ان نتائج جمموعة البنك 

ال�سافية  املخ�س�سات  نتيجة  تاثرت  العربي 

ال��ت��ي مت اخ���ذه���ا ب���ن���اءا ع��ل��ى امل��ع��ي��ار ال����دويل 

للتقارير املالية رقم 9 ووفقا لنموذج اخل�سائر 

الئتمانية املتوقعة امل�ستخدم بالبنك، علما اأنها 

ببنائها  البنك  قام  عامة  تت�سمن خم�س�سات 

نتيجة لالو�ساع القت�سادية الراهنة بلبنان. 

 وختاما ا�سار ال�سيد �سبيح امل�سري اىل ان 

العربي قد انخف�س نتيجة  البنك  �سعر �سهم 

ال��ت��داع��ي��ات الق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي مي��ر بها �سوق 

عمان املايل و جميع ال�سواق املالية موؤكدا باأنه 

على قناعة بان ال�سواق املالية �ستعود بالتعايف 

تدريجيا بعد انتهاء هذه اجلائحة، واأكد على 

ال�سلبي الغري  ال��ت��اأث��ري  ان  وب��ال��رغ��م م��ن  ان���ه 

م�سبوق لهذا الوباء ال ان البنك العربي قادر 

على احتواء اأثر الزمة القت�سادية من خالل 

قوة البنك وجناح منوذج اعماله املتنوع حمليا 

واقليميا.

االنباط-عمان

الغذائية،  امل��واد  العامة لتجار  النقابة  اك��دت 

ان قطاع امل��واد الغذائية، اأكمل ا�ستعدادته وبات 

ال��ذي  امل��ب��ارك  الأ�سحى  عيد  ل�ستقبال  ج��اه��زا 

ا�ستثنائية  ظ����روف  يف  احل����ايل  م��و���س��م��ه  ي���اأت���ي 

فر�ستها جائحة كورونا.

وقال رئي�س النقابة خليل احلاج توفيق ، اإن 

رك��ود كبرية م�ستمرة منذ  ي�سهد حالة  القطاع 

ف���رتة لي�ست ق�����س��رية، رغ���م ا���س��ت��ق��رار الأ���س��ع��ار 

التي  ال�سلع  خمتلف  على  املتوا�سلة  والعرو�س 

يحتاجها املواطنون، معرا عن اأمله باأن ي�سهم 

�سرف الرواتب يف تن�سيط احلركة التجارية.

وا�����س����اف اإن م���وع���د ح���ل���ول ع��ي��د ال���س��ح��ى 

يتزامن مع ظرف ا�ستثنائي تفر�سه اأزمة كورونا 

وعدم عودة املغرتبني اأو قدوم �سياح من الدول 

العربية لق�ساء اجازة العيد يف البالد وا�ستمرار 

اغ���الق ���س��الت الف���راح ومنع اق��ام��ة املنا�سبات 

والتجمعات وفر�س احلظر اجلزئي، ا�سافة اىل 

تراجع القدرة ال�سرائية للمواطنني والذي ظهر 

جليا خالل ال�سهر احلايل.

واك�����د احل�����اج ت��وف��ي��ق، ال�����ذي ي���راأ����س ك��ذل��ك 

امل��واط��ن��ني �سيلم�سون  غ��رف��ة جت���ارة ع��م��ان، ان 

امل��ولت وحمال  والتخفي�سات يف  العرو�س  اث��ر 

ال�سوبرماركت والتي �ستكون غري م�سبوقة بفعل 

ولوجود  ال���س��واق  ت�سهدها  التي  ال��رك��ود  حالة 

مناف�سة كبرية بني اآلف حمال التجزئة ومئات 

امل�ستوردين وجتار اجلملة.

على  ال��ع��رو���س  يف  الرتكيز  �سيتم  ب��ان��ه  وزاد 

واملجمدة  وامل����ردة  ال��ط��ازج��ة  احل��م��راء  اللحوم 

وال����دواج����ن امل��ج��م��دة امل�����س��ت��وردة، وامل������واد التي 

ت�����س��ت��خ��دم ل��ل�����س��ي��اف��ة يف ال��ع��ي��د وب���اق���ي امل����واد 

ال�سا�سية وال�����س��روري��ة، م��وؤك��دا ت��وف��ر خم��زون 

اآمن بال�سوق املحلية من خمتلف املواد الغذائية 

وال�سلع ال�سا�سية وباأ�سناف متعددة من ال�سلعة 

الواحدة.

وطالب احلاج توفيق بتمديد �ساعات الدوام 

ال�ساعة  حتى  العيد  ت�سبق  ال��ت��ي  الي����ام  خ���الل 

الثانية بعد منت�سف الليل على اأقل تقدير، وعدم 

اأم��ام حركة ال�سيارات  اإغ��الق ال�سوارع التجارية 

وال�سماح بالوقوف اأم��ام جميع املحال التجارية 

واملطاعم وحم��ال احللويات ب�سكل غري م��زدوج 

وزيادة الأماكن املخ�س�سة لبيع ال�ساحي.

وطماأن رئي�س النقابة املواطنني باأن الأ�سعار 

بع�سها  يف  ان��خ��ف��ا���س  واإىل  م�����س��ت��ق��رة  ���س��ت��ك��ون 

بدائل  و�ستتوفر  اجلميع  م��ت��ن��اول  يف  و�ستكون 

وح�سب  امل�ستهلك  اأم����ام  �سلعة  ك��ل  م��ن  ك��ث��رية 

قدرته ال�سرائية وبكميات كبرية، موؤكدا بانه مت 

تزويد خمتلف حمافظات اململكة بكميات كافية 

م��ن ال���غ���ذاء وم�����س��ت��ل��زم��ات ال��ع��ي��د. وبخ�سو�س 

امل�ستوردين  اإن  توفيق،  احل���اج  ق��ال  الأ���س��اح��ي، 

وال��ت��ج��ار وم���رب���ي امل��وا���س��ي وف�����روا ن��ح��و 450 

وا�سرتاليا  رومانيا  من  م�ستوردة  اأ�سحية  األ��ف 

 ، لل�سروط  مطابقة  بلدية  واأخ����رى  وا�سبانيا، 

اأمانة  حددتها  التي  امل��واق��ع  يف  للبيع  و�ستطرح 

ت��رتاوح  اأن  وال��ب��ل��دي��ات، متوقعا  ال��ك��رى  عمان 

الأ�سعار ما بني 130 و 160 دينارا للخاروف 

امل�ستورد و180 و 220 دينارا للخاروف البلدي 

ح�سب الوزن.

وي�ستورد الردن �سنويا غذاء قيمته تقارب 4 

اأولية لل�سناعة  مليارات دولر ، جزء منه مواد 

والآخر جاهز لال�ستهالك املحلي، وتعتر مواد 

والبقوليات  امل��ج��ف��ف  واحل��ل��ي��ب  والرز  ال�سكر 

اأك���ر امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ا���س��ت��ريادا. وي�سم قطاع 

املواد الغذائية حاليا 14 األف �سركة تتوزع بني 

التجزئة  وحم��الت  اجلملة  وجت��ار  امل�ستوردين 

نحو  وف���رت  بالعا�سمة،  ن�سفها  ال��ب��الد  بعموم 

200 األف فر�سة عمل غالبيتها لأردنيني.

 افتتاح المقر الجديد لشركة فايبرتك

 التربية: عملية تدقيق نتائج 
التوجيهي تسير كما هو مخطط لها

االنباط-عمان

ف��ت��ت��ح��ت ال�������س���رك���ة الأردن������ي������ة ل���الأل���ي���اف 

ال�سوئية )فايرتك(، ام�س ال�سبت، مكاتبها 

اجلديدة يف عمان.

ام�س،  ال�سركة  عن  �سحفي  بيان  وح�سب 

اأول  ب��اإن�����س��اء  املتخ�س�سة  ال�����س��رك��ة  ���س��ت��ق��دم 

الإن��رتن��ت  خ��دم��ات  اململكة،  يف  ف��اي��ر  �سبكة 

ال�سرعة باجلملة ل�سركات الت�سالت  فائقة 

ومزودي خدمات الإنرتنت.

واأكد رئي�س جمل�س مفو�سي هيئة تنظيم 

قطاع الت�سالت الرئي�س التنفيذي الدكتور 

غازي اجلبور خالل الفتتاح، اأهمية ال�سركة 

الت�سالت،  لقطاع  التحتية  البنية  دع��م  يف 

متّهد  ال�سرعة  عالية  انرتنت  �سبكة  وتوفري 

الطريق لدعم خدمات اجليل اخلام�س من 

الت�سالت باململكة.

وب����ني اأه���م���ي���ة ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ي��ة امل��ت��ط��ورة 

لالت�سالت يف تي�سري التحّول الرقمي الذي 

ظ��ه��رت احل��اج��ة اإل��ي��ه ج��ل��ّي��ة خ���الل جائحة 

وت�سريع  امل��واط��ن��ني  حياة  ت�سهيل  يف  ك��ورون��ا 

اأداء الأعمال ملختلف القطاعات القت�سادية، 

اأن��واع  جميع  تدعم  احلكومة  اأن  اإىل  م�سريا 

الطبيعية  امل��وارد  ا�ستغالل  بهدف  ال�سراكات 

خدمات  لتقدمي  القائمة  التحتية  والبنية 

تواكب الع�سر، وتفتح اآفاقاً اقت�سادية وا�سعة 

على امل�ستويني اجلزئي والكلي.

وقال رئي�س جمل�س ادارة �سركة فايرتك 

اإن���ه بعد جن��اح جت��رب��ة �سل�سلة  ب��دي��ر  عثمان 

امل�سروعات الريادية التي نفذها حتالف �سركة 

للهواتف  اأمنية  �سركة  الأردنية مع  الكهرباء 

املتنقلة يف مناطق خمتلفة من عمان، تتطور 

اإىل موؤ�س�سة وطنية من  اليوم هذه ال�سراكة 

موؤ�س�سات القطاع اخلا�س.

جهود  توحد  موؤ�س�سة  فايرتك،  و�سركة 

اأمتتة  بهدف  والت�سالت  الكهرباء  قطاعي 

اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ���س��رك��ة ال��ك��ه��رب��اء، 

خدمات  لتو�سيل  حتتية  بنية  توفر  ظ��ل  يف 

باملئة   70 اإىل  وامل��وث��وق  ال�سريع  الإن��رتن��ت 

البنى  تاأثري على  دون  املواطنني،  من منازل 

التحية الأخرى.

بني  تاأ�س�ست  �سراكة  هي  و”فايرتك”، 

الكهرباء الأردنية بن�سب م�ساهمة 51 باملئة، 

 40 البالغ  راأ�سمالها  من  باملئة   49 واأمنية 

مليون دينار.

وجنحت ال�سركة يف جتهيز البنية التحتية 

لربط اأكر من 153 األف منزل يف العا�سمة 

عّمان، فيما تقّدم خدماتها حالياً لنحو 12 

األف م�سرتك.

وع����ر�����س ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة 

)ف���اي���رت���ك( ���س��ام��ي ج����رار ل��ل��م��راح��ل ال��ت��ي 

و�سلت اإليها ال�سركة.

جانب  اإىل  �سيوّفر  امل�����س��روع  اأن  اإىل  ي�سار 

خ��دم��ات الأن���رتن���ت ورب���ط ال���ع���دادات، مئات 

فر�س العمل املبا�سرة وغري املبا�سرة، ويح�سن 

من مرتبة الأردن عاملياً يف جاهزية ال�سبكات، 

ما ينعك�س على جذب ال�ستثمارات وحت�سني 

م�ستويات النمو القت�سادي.

االنباط-عمان

اكد مدير اإدارة المتحانات والختبارات 

اأن  ح��م��اد  علي  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف 

ال�سهادة  عملية فرز وتدقيق نتائج امتحان 

ما  وف��ق  ت�سري   2020 الثانوية  ال��درا���س��ة 

هو خمطط لها.

ان�سحاب  اإن  ال�سبت،  ام�����س  ح��م��اد  وق���ال 

جم��م��وع��ة م���ن امل��ع��ل��م��ني ال��ع��ام��ل��ني �سمن 

الفرق امل�سرفة على عملية الفرز والتدقيق 

اأن��ه��ا  ل��ن ي��وؤث��ر ع��ل��ى ���س��ري ال��ع��م��ل��ي��ة، مبينا 

اأع��داد  ل��وج��ود  ت��اأخ��ري  ودون  كاملعتاد  ت�سري 

للقيام بهذه  والفنيني  الإداريني  بديلة من 

املهمة.

ك���م���ا ط����م����اأن ح���م���اد ط��ل��ب��ة ال��ت��وج��ي��ه��ي 

واأولياء الأمور ب�ساأن دقة العمليات املتعلقة 

با�ستخراج نتائج الثانوية العامة، واإعالنها 

�سمن املوعد املتوقع ودون اأي تاأخري.

االحد   26/ 7 / 2020

 بعد استكمالها االستعداد الستقبالهم
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جاللة امللك::)�سر النجاح يف املتابعه(

وا�سا�س  الإداري  ال�للسللالح  اأ�سا�س  هللو  املعظم  الللثللاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  قاله  مللا 

التطوير وا�سا�س التقدم يف املتابعه لي مو�سوع واملتابعه قد تكون فوريه وقد تكون بناء 

على املو�سوع ولذلك يف راأيي بانه ما قاله جاللة امللك هو اأ�سا�س التقييم فمن ل ي�ستطيع 

من اي م�سوؤول  املتابعه اي من اي م�سوؤوؤل اإداري فعليه التنحي اأو ال�ستقالة اأو القاله 

الدوله فقد  ا�سرتاتيجية  الر�سمي قائدا وموؤثرا ويعمل �سمن  الإعللالم  وعندما كان 

عندما   ١٩٩٠ عام  اإىل   ١٩٨٥ عام  منذ  الر�سمي  التلفزيون  يف  تلفزيونيا  برناجما  نفذت 

ا�سمه  والتلفزيون والربنامج  الذاعلله  ملوؤ�س�سة  املجايل مديرا  الأ�ستاذ ن�سوح  كان معايل 

قناة  يف  اأي�سا  وعملته   ) الها�سمية  الأردنلليللة  اململكة  )اذاعلللة  يف  كللان  وكذلك  )متابعات( 

)�سفن �ستارز( وهو اأ�سا�س عملي اليومي  فالعالم الوطني من عام وخا�س اي العالم 

املو�سوعي املهني هو و�سيلة رقابية كما كان عندما كان الإعالم قائدا  ومنوذجا للمتابعه و 

دور املتابعه اأي�سا من ال�سلطة الت�سريعية وكذلك موؤ�س�سات املجتمع املدين لن من ينطلق 

يف عمله بعيدا عن امل�سلحة ال�سخ�سيه يكون همه اليومي املتابعه والإجناز

فكما قال جاللة �سيدنا باأن �سر النجاح هو املتابعه ولذلك التقييم الدوري �سروري 

لي م�سوؤول يف متابعته واجنازاته بعيدا عن اأي تاأثري الو من متنفذ اأو متنفذين غري 

مو�سوعي اأو ينطلق من حقد اأو ح�سد �سخ�سي اأو موقف �سخ�سي اأو مناطقيه اأو �سلليه اأو 

اأي تاأثري غري مو�سوعي ف�سر النجاح يف املتابعه والتقييم يبنى عليه اإ�سالح اإداري جذري 

قائم على الكفاءه والعداله والإجناز و�سيادة القانون  فهناك من يحارب �سرا اأو علنا كل 

من يعمل بكفاءة واجناز طمعا يف موقع لأ�سباب �سخ�سيه و وامال يف حتويله اإىل مزرعه 

ووجاهه ومناطقيه و�سلليه ولي�س حبا يف الإجناز والعمل 

املتابعه  يف  امللك  جاللة  توجيهات  بتنفيذ  و�سنعود  العامل  يف  اإداريلللا  الأوائلللل  كنا  فقد 

بانه ق�سة جناح  امللك  بقيادة جاللة  الردن  اثبت  وال�سعف وقد  القوة  ومعرفة م�سادر 

يف املتابعه والإجناز وجاللة امللك النموذج يف املتابعه للقطاعني العام واخلا�س وما يهم 

املواطن ومع ال�سعب دائما ومتابعة ما يجري يف العامل   والتخطيط ملواجهة التحديات 

كان  ايللا  تنفيذي  م�سوؤول  لكل  در�سا  تعترب  اليوميه  امللك  جاللة  متابعات  ولعل  بنجاح 

اأ�سا�س التقييم  لي م�سوؤوؤل هو قدرة امل�سوؤول على املتابعه للعمل  موقعه ويف راأيي باأن 

العمل هو  اأي موقف �سخ�سي ولذلك فا�سا�س  والجنللاز  وتقييمه مو�سوعيا بعيدا عن 

املبداأ الرا�سخ يف الولء والنتماء وتنفيذ �سعار متجذر

اهلل .... الوطن .....امللك

ودون ذلك فكل اإداري يحتاج اإىل 

اأو  ومنطقته  اأو  اأقللاربلله  لتقدمي  فقط  وي�ستغله  موقع  يف  يكون  مللن  ومتابعة  تقييم 

مواجهة  يف  الداخليه  اجلبهة  وحت�سني  تقوية  اإىل  تللوؤدي  فاملتابعه  �سلته  اأو  م�سلحته 

الأخرى  والتحديات  ال�سم  حماولة  وحتدي  والبطاله   القت�ساديه  وخا�سة  التحديات 

يف اإقليم ملتهب

فاملتابعه هي مفتاح الجناز والعمل ومن ينجز على الأر�س ي�ستحق كل الدعم ولي�س 

حماولت البع�س يف اخلفاء للعمل �سد من يعمل وينجز واعتقد باأن  من يقوم مبحاربة 

الناجح واملنتج  والكفاءة واملنجز   ي�ستحق اأن يتحول اإىل الق�ساء وف�سحه وطنيا واإعالميا  

ويف كل مكان فوق ار�س الوطن لأنه يت�ساوى مع من يحاول التخريب يف الوطن النموذج 

يف الإجناز وق�س�س النجاح يف كافة امليادين يف ظل قيادتنا الها�سمية التاريخيه 

حمى اهلل الوطن وال�سعب بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم

د مصطفى محمد عيروط

إدراك تطلق نسخة عربية من مساق CS50x للشغوفين بالبرمجة  كلنا في خندق الوطن)9(

 المستقلة لالنتخاب وراصد ينفذان عملية انتخابية تجريبية

 رئيس جمعية المصدرين يحذر من فقدان الفرص السانحة أمام الصناعة األردنية 

بمحتوى من جامعة هارفارد

االنباط-عمان

موؤ�س�سة  مبادرات  اإحدى  اإدراك،  اأعلنت   

امللكة رانيا للتعليم والتنمية، عن اإطالقها 

ما  اأو  احلا�سب”،  علم  يف  “مقدمة  م�ساق 

 ،CS50x بل  هارفارد  لدى جامعة  ُيعرف 

بالن�سخة العربية، والهادف اإىل بناء قدرات 

املتعلمني يف جمال الربجمة ب�سكل عملي، 

ليتمكنوا من تبني نهج التفكري احلا�سوبي 

وحل امل�سكالت بفعالية. وكبقية م�ساقاتها، 

املللل�لللسلللاق ملللتلللاح عللللرب الإنللللرتنللللت وبلللامللللجلللان 

جلللملليللع املللهللتللمللني يف الللعللامل الللعللربللي، من 

جمال  يف  املتخ�س�سني  وغري  املتخ�س�سني 

الربجمة، من تاريخ )30/07/2020( 

ودون اأي متطلبات م�سبقة.  

املقدم  نف�سه  املحتوى  على  باعتماده  و 

يف على مدرجات جامعة هارفارد، �سيتمكن 

يف  “مقدمة  م�ساق  يف  ومتعلمة  متعلم  كل 

املللحللا�للسللرات  حلل�للسللور  احلا�سب” مللن  علللللم 

يقوم  الللتللي  ذاتللهللا  الأنلل�للسللطللة  وحلللل  نف�سها 

من�سة  عللرب  ولللكللن  هللارفللارد،  طلبة  بحلها 

واإذ  عنهم.  متللاًمللا  منف�سل  وب�سكل  اإدراك 

املتعلمني   CS50x اإدراك  م�ساق  يللاأخللذ 

يف جتربة تعّلم ممتعة ومليئة بالتحديات، 

علم  و�ساماًل  وا�سًعا  فهًما  لهم  يقدم  فاإنه 

 9 عليهم  ويعر�س  والللربجمللة،  احلا�سوب 

اإيجاد  عليهم  التي  امل�ساكل  من  جمموعات 

�سيناريوهات  مللن  وامل�ستوحاة  لللهللا،  حلللللول 

كعلم  خمللتلللللفللة؛  جملللالت  �للسللمللن  حقيقية 

املالية،  وامللللوارد  الت�سفري،  وعلم  الأحلليللاء، 

بالإ�سافة  والألعاب،  اجلنائية،  والتحاليل 

ما  كللل  لتطبيق  نهائي  عملي  م�سروع  اإىل 

مت تعّلمه. 

وبلليللنللمللا يللللللرتُك مللل�لللسلللاحلللًة للللللمللتللعلللللمللني 

اإدراك  ملل�للسللاق  يللغللطللي  والللتللعلللللم،  للللللبللحللث 

الأ�للسللا�للسلليللة  امللللللللواد  اجلللللديللللد   CS50x
للللعلللللللوم اللللكلللوملللبللليلللوتلللر، ملللثلللل اللللتلللجلللريلللد، 

واإدارة  البيانات،  وهياكل  واخلللوارزملليللات، 

امللللللوارد، والأملللللان، وهللنللد�للسللة الللربجملليللات، 

املجال  اإىل فتح  بالإ�سافة  الويب،  وتطوير 

والتمّكن  الربجمة  لغات  ل�ستك�ساف  لهم 

و”بايثون”   ،»C« ذللللللك  يف  مبللللا  ملللنلللهلللا، 
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اإمتلللام  وبللعللد   .»CSS»و  ،»HTML»و

املللل�لللسلللاق، يللحلل�للسللل املللتللعلللللمللون علللللى �للسللهللادة 

مللقللدمللة من  واأخلللللرى  اإدراك  مللن  مللقللدمللة 

علللللى  احلللل�لللسلللول  �للسللريللطللة   -   CS50x
مقدم  حل  لكل   70% عن  تقل  ل  عالمة 

ت�سليم  مللع  املللعللرو�للسللة  الت�سعة  للم�ساكل 

امللل�للسللروع الللنللهللائللي بللنللجللاح - ممللا يللوؤهلللللهللم 

عالية،  وكللفللاءة  بثقة  العمل  �سوق  لللدخللول 

و�سق طريقهم نحو اأي فرع من فروع علوم 

احلا�سوب.  

االنباط-برتا

انتخابات  ال�سبت،  ام�س  امل�ستقلة لالنتخاب  الهيئة  نفذت 

جتللريللبلليللة نلليللابلليللة يف حمللافللظللة اللللزرقلللاء، لللللواء الللر�للسلليللفللة، 

بالتعاون مع مركز احلياة “را�سد “ ومركز الأمان حلقوق 

ال�سبانية  والوكالة  الأوروبللي  الحتللاد  من  وبدعم  الن�سان 

. للتنمية

وقللللال رئلليلل�للس جمللللل�للس مللفللو�للسللي الللهلليللئللة الللدكللتللور خللالللد 

الللكللاللللدة، اإن هلللذه الللتللجللربللة تللاأتللي بللالنلل�للسللجللام مللع روؤيلللة 

امل�ستقلة لالنتخاب بالنفتاح والتعاون مع موؤ�س�سات  الهيئة 

ب�سكل  الهيئة  اإجلللراءات  تقييم  عللن  ف�سال  امللللدين،  املجتمع 

م�سبقاً،  وحلها  وامل�ساكل  التحديات  اأهم  على  للتعرف  قبلي، 

اأنللللله مت تللطللبلليللق كلللافلللة الإجللللللللراءات اللل�للسللحلليللة  ملل�للسللريا اىل 

التجربة  خللالل  والللفللرز  القللرتاع  عملية  لتنفيذ  والللالزمللة 

النتخابية.

وا�للسللار مللديللر مللركللز احللليللاة را�للسللد الللدكللتللور عللامللر بني 

اإىل جتويد  يللهللدف  الهيئة  مللع  الللتللعللاون  هللذا  ان  عللامللر، اىل 

العملية النتخابية، م�سريا اىل ان هذه التجربة من �ساأنها 

ب�سرورة  خا�س  ب�سكل  ال�سباب  لدى  الوعي  برفع  ت�سهم  اأن 

تهدف  كللمللا  النللتللخللابلليللة،  العملية  يف  ال�سحيحة  امللل�للسللاركللة 

الإجللراءات  مع  وان�سجامها  الرقابية  الإجللراءات  قيا�س  اإىل 

اخلا�سة بالو�سع ال�سحي. و�سارك يف النتخابات التجريبية 

16 مر�سحة  �سابات و�سباب من لواء الر�سيفة حيث تر�سح 

واأجللريللت  افللرتا�للسلليللة،  انتخابية  قللوائللم   3 �سمن  ومر�سحا 

وا�ستمرت  للبنات،  الثانوية  عوجان  مدر�سة  يف  النتخابات 

ظهراً،   1 ال�ساعة  وحتى  �سباحاً   10 ال�ساعة  من  التجربة 

400 ناخبة وناخب. و�سارك يف العملية النتخابية 

وتلللاأتلللي هلللذه الللتللجللربللة وفلللقلللاً ملللتللطلللللبللات اللل�للسلليللاق املللحلللللي 

املتعلقة بتطوير وتعزيز الوعي العام بالنتخابات الربملانية 

للللللمللجللللل�للس الللتللا�للسللع علل�للسللر، وهللللي متللريللن حلللي علللللى اإجللللراء 

للتعليمات  واخللتللبللارا  كللورونللا،  جللائللحللة  النللتللخللابللات يف ظللل 

من  املقرة  العامة  ال�سالمة  �سروط  حتاكي  التي  اجلللديللدة 

املحلي  املجتمع  وعي  زيادة  اإىل  وتهدف ً  الوبئة،  جلنة  قبل 

املواطن  ليكون  مراحلها  كافة  يف  النتخابات  اإجلللراءات  يف 

كوادر  النتخابية من  العملية  اأكرب مبا حتتاجه  دراية  على 

ب�سرية واإدارية لإدارة العملية النتخابية.

االنباط-عمان

عمر  املهند�س  الأردنلليللني  امل�سدرين  جمعية  رئي�س  حذر   

ال�سناعة  ملنتجات  ال�سانحة  الفر�س  فقدان  من  و�ساح  اأبللو 

الأردنللليلللة، ول�للسلليللمللا تلللللك املللتلل�للسلللللة بللحلليللاة و�للسللحللة الللنللا�للس، 

هي  اململكة  ان  وخ�سو�سا  اقتنا�سها  �للسللرورة  على  م�سددا 

الدولة الوحيدة مبحيطها اخلالية تقريبا من وباء كورونا.

واكد املهند�س ابو و�ساح يف ت�سريح �سحايف ام�س ال�سبت، 

ان جللاللللة امللللللك عللبللداهلل الللثللاين مللنللح اللل�للسللنللاعللة الأردنلليللة 

بالعمال  والتطوير  التحديث  عمليات  ملوا�سلة  قوية  دفعة 

والنللللتللللاج والللتلل�للسللديللر وتللعللزيللز تللنللافلل�للسلليللتللهللا داخللللل الللبللالد 

تقليدية،  غري  باأ�سواق  انت�سارها  قاعدة  وتو�سيع  وخارجها 

ب�سرورة  امل�ستمرة  جاللته  لتوجيهات  تقديره  عللن  معربا 

تللطللويللر مللوا�للسللفللات وجلللودة املللنللتللجللات املللحللللليللة، والللتللو�للسللع يف 

واملعدات  وامل�ستلزمات  الأدويلللة  بقطاعات  جديدة  �سناعات 

الللطللبلليللة والللتلل�للسللنلليللع الللغللذائللي والللرتكلليللز علللللى اإنلللتلللاج امللللواد 

املحلية  اللل�للسللوق  حللاجللة  ل�سد  لل�سناعات  الللالزمللة  الأولللليلللة 

وت�سدير الفائ�س. وا�سار املهند�س اأبو و�ساح اىل اأن منتجات 

ال�سناعة الأردنية من املواد الكيماوية واملعقمات واملطهرات 

قللدرات  اظهرت  والغذائية،  الطبية  وامل�ستلزمات  والأدويلللة 

املواطنني  اأزمة كورونا، �سدت حاجات  انتاجية كبرية خالل 

هناك  كانت  وقت  يف  ا�سا�سية  مواد  من  القطاعات  وخمتلف 

دول تعاين من نق�سها و�سحها. وا�ساف ان ال�سناعة الردنية 

 250 نحو  وتوفر  الجمايل  املحلي  الناجت  ربع  ت�سكل  التي 

ملتطلبات  ا�ستجابت  لأردنلليللني،  غالبيتها  عمل  فر�سة  الللف 

اللل�للسللوق املللحللللليللة واحللتلليللاجللاتلله ملللن خلللالل تللعللزيللز عللمللللليللات 

ت�سدير  من  الأردن  مّكنت  التي  ال�سناعات  بع�س  يف  الإنتاج 

امل�ستلزمات الطبية الالزمة للوقاية من وباء كورونا. وبني 

ال�سوق  الوطنية يف ظل �سغر  ال�سادرات  اأن  رئي�س اجلمعية 

مزيد  وتوفري  القت�سادي  للنمو  المثل  احلل  تعد  املحلية 

العمالت  مللن  اململكة  احتياطي  وتللعللزيللز  العمل  فللر�للس  مللن 

الجنبية، يف ظل وجود اتفاقيات جتارة حرة مع العديد من 

دول العامل، ويف مقدمتها التجارة العربية الكربى واأمريكا 

املنتجات  بللو�للسللول  ت�سمح  الللتللي  الوروبللللي  والحتللللاد  وكللنللدا 

ودعا  الللعللامل.  حللول  مليار م�ستهلك  اأكللر من  اإىل  الأردنلليللة 

املهند�س ابو و�ساح اىل �سرورة ايجاد �سيا�سة وا�سحة لزيادة 

ال�سادرات وتنويعها بحيث تكون بال�سراكة احلقيقية ما بني 

القطاعني العام واخلا�س، ا�سافة اىل تخفي�س كلف الإنتاج 

علللللى الللقللطللاع بللخللا�للسللة املللتللعلللللقللة بللالللطللاقللة واأجلللللور ال�سحن 

وبني  وخارجيا.  حمليا  الوطنية  املنتجات  تناف�سية  لتعزيز 

1988 ت�سعى لدعم ت�سدير  ان اجلمعية التي تاأ�س�ست عام 

مللنللتللوجللات وخللدمللات الللقللطللاع اللل�للسللنللاعللي وتللنللملليللة �للسللادرات 

لللتللبللادل خللربات  املللالئللم  املللنللاخ  اللل�للسللنللاعلليللة، وتللوفللري  اململكة 

رجال العمال مبجالت الت�سدير، اإ�سافة لرتويج املنتجات 

باملعار�س  وامللل�للسللاركللة  الللعللامللليللة  ال�للسللواق  مبختلف  الأردنللليلللة 

الأردن،  لغرفة �سناعة  اح�سائية  الدولية. وح�سب معطيات 

عبداهلل  امللك  جاللة  عهد  يف  ال�سناعية  ال�سادرات  حققت 

الثاين قفزة هائلة من نحو مليار دينار خالل اآواخر القرن 

املا�سي، لت�سل اإىل نحو 5 مليارات دينار بالوقت احلايل.

وتلل�للسللاعللف حللجللم ال�للسللتللثللمللار اللل�للسللنللاعللي خلللالل الللعللقللود 

اىل  ا�للسللافللة  ديللنللار،  مللللليللارات   10 اإىل نحو  لي�سل  الأخلللرية 

خالل  من�ساأة  اآلف   4 من  ال�سناعية  املن�ساآت  اأعللداد  ارتفاع 

من�ساأة  األلللف   22 مللن  اأكلللر  اإىل  اللليللوم  لت�سل   1999 عللام 

140 دولة بالعامل. �سناعية، فيما ت�سل �سادراتها لنحو 

 التعليم العالي تقييم رؤساء 
الجامعات ضمان للنوعية 

االنباط-عمان 

الللتللعللللليللم  وزارة  اللل�للسللبللت  امللل�لللس  اأعلللللللنلللت 

بلللاأن مللا تناقلته  الللعلللللمللي  الللعللايل والللبللحللث 

الإخللبللاريللة حللول طلب دولة  املللواقللع  بع�س 

العايل  التعليم  وزيلللر  مللن  الللللوزراء  رئي�س 

عللدد من  اإنللهللاء خللدمللات  العلمي  والللبللحللث 

كللالم عار  هللو  الر�سمية  روؤ�للسللاء اجلللامللعللات 

عن ال�سحة متاما.

بللللاأن عللمللللليللة تقييم  واأ�للسللافللت الللللللوزارة  

الر�سمية جاءت  الأردنية  اجلامعات  روؤ�ساء 

واأنللهللا  الللعللايل  التعليم  جمل�س  مللن  بللقللرار 

عملية  مللن  ورئي�سيا  اأ�سا�سيا  جللزءا  تعترب 

يف   الإداريلللللة  للعملية  �ستتم  دوريلللة  تقييم 

مللوؤ�للسلل�للسللات الللتللعللللليللم الللعللايل الأردنللليلللة كما 

امللك  جلللاللللة  النقا�سية  الأوراق  يف  جلللاء 

الرئي�سية  الأهلللللداف  اإىل  اإ�للسللافللة  املللعللظللم 

الوطنية  ال�سرتاتيجية  عليها  ن�ست  التي 

 ،  ٢٠٢٥  _  ٢٠١٦ الب�سرية  امللللوارد  لتنمية 

كما اأنها تهدف اإىل �سمان الإدارة ال�سليمة 

باملعايري  والللللتلللزام  الللر�للسلليللدة  واحلللوكللمللة 

الأكادميية يف العمل اجلامعي ومبا ي�سمن 

اجلودة و�سمان النوعية.

واأكللللللللدت اللللللللللوزارة اأنلللللله ل يلللوجلللد للللدى 

اأي  خدمات  لإنهاء  م�سبقة  نية  اأي  املجل�س 

ذلك  واأن  الر�سمية  اجلامعات  روؤ�للسللاء  من 

اأعلنت   التي  التقييم  بنتائج  فقط  حمكوم 

كما  املعتمدة  معايريها  عن  �سابقا  الللوزارة 

اأكدت الوزارة على �سرورة التعامل مع هذا 

امللللللف بللكللل حللر�للس ومللو�للسللوعلليللة حلليللث اأنلله 

الأردين  العايل  التعليم  �سمعة قطاع  مي�س 

مبا�سر. ب�سكل 

االنباط-عمان

عقدت جمعية �سركات تقنية املعلومات والت�سالت “انتاج” 

وجمل�س ال�سركات النا�سئة “StartupsJo” بال�سراكة مع 

“Innovety”، جل�سة حوارية عرب تقنية الت�سال عن بعد، 
العادي:  العامل  يف  للتطبيق  مبتكرة  مبادئ   10“ بعنوان: 

منهجية لالمتثال مع املبادرة الوطنية TechAID ملكافحة 

تداعيات كورونا وما بعدها”، بهدف مناق�سة خطط ال�سركات 

لتغيري مناذج عملها وخدماتها يف ظل جائحة كورونا.

جمعية  اطلقتها   ،”TechAID“ الوطنية  وامللللبلللادرة 

 ،”StartupsJo“ النا�سئة  ال�سركات  وجمل�س  “انتاج” 
وال�سريك  واللللريلللادة  الللرقللمللي  القت�ساد  وزارة  مللع  بال�سراكة 

ال�للسللرتاتلليللجللي كللابلليللتللال بللنللك حللديللثللا، بللهللدف و�للسللع حلللللول 

تكنولوجّية ملكافحة تداعيات جائحة فريو�س كورونا وما بعدها 

من منظور اقت�سادي، اجتماعي اأو �سحي وا�ستحداث منظومة 

اإطللار  �سمن  اأعمالها  تنظيم  خاللها  مللن  لل�سركات  لتمكني 

تقنيات العامل الفرتا�سي.

ن�سال  املهند�س  “انتاج”  جلمعية  التنفيذي  املللديللر  وقلللال 

مناق�سة خطط  هللو  اجلل�سة  هلللذه  مللن  الللهللدف  ان  الللبلليللطللار، 

ظل  يف  لديها  الأعللمللال  منللوذج  تغيري  اإمكانية  نحو  ال�سركات 

نتائج  عللن  انبثقت  اجلل�سة  هللذه  وان  كللورونللا، ل�سيما  جائحة 

ال�ستبيان الذي اأعلنت عنه “انتاج” موؤخرا، حيث اأكللدت 75 

بالتعديل  �ستقوم  اأنللهللا  بللراأيللهللا-  -�ساركت  ال�سركات  مللن  باملئة 

اأو جزئيا، بيد ان  والإ�سافة على مناذج عملها وخدماتها كليا 

12 باملئة من ال�سركات قالت اأنها �ستبقي عليها كما كانت قبل 
الأزمة.

 ”StartupsJo“ وقال رئي�س جمل�س ال�سركات النا�سئة

اأجمللد  “OlaHub” علليللد  للل�للسللركللة  الللتللنللفلليللذي  والللرئلليلل�للس 

�سوي�س، ان مو�سوع اجلل�سة مهم جدا لكافة ال�سركات الريادية 

يف ظللل جائحة كللورونللا، معتربا ان هللذه الأزملللة فر�ست على 

لال�ستجابة  اكر مرونة  تكون  ان  الريادية حتديدا  ال�سركات 

ب�سكل اكرب مع متطلبات املرحلة.

امللللا امللللتلللحلللدث الللرئلليلل�للسللي يف اجلللللل�للسللة ملللديلللر عللللام �للسللركللة 

“Innovety” الدكتور مهاب اأني�س، قال ان هذه الظروف 
غللري تللقللللليللديللة، حللتللمللت علللللى اللل�للسللركللات الللتللفللكللري ب�سكل غري 

تقليدي، �ساردا 10 مبادئ ابتكارية لتطبيقها على مناذج اأعمال 

لتخطي  املنتجات  وعر�س  اخلدمات  تقدمي  واآللليللات  ال�سركات 

تداعيات اجلائحة.

واأ�لللسلللار الللدكللتللور اأنلليلل�للس اىل ان احلللكللومللات اعللتللمللدت مبدا 

الإغللالق للحد من انت�سار العدوى، حيث ت�سبب هذا الإغالق 

يف فقدان الوظائف واإفال�س �سركات عاملة يف قطاعات ال�سياحة 

وال�سيافة على م�ستوى العامل.

واأ�سار اىل ان العودة اىل العمل فر�س على ال�سركات اإيجاد 

حلول لزيادة ال�سعور بالثقة للتعامل مع اجلمهور واحلد من 

املخاوف، موؤكدا على ان اجلائحة دفعت ال�سركات لإيجاد حلول 

عملية ومبتكرة واآمنة ومنخف�سة التكلفة وقابلة للتنفيذ.

ب�سكل  العمل  ال�سركات من  لتمّكني  10 مبادئ  اىل  ولفت 

وتقدمي  بالعمل  الللالمللركللزيللة  مللبللداأ  تفعيل  مللن حيث  مبتكر 

اخلدمات بالعتماد على عمليات نظيفة بدون مل�س وا�ستخدام 

الروبوتات خا�سة يف الأماكن املزدحمة كاملطاعم واأماكن الرعاية 

ال�سحية والرتفيه وال�سالت الريا�سية واملوؤ�س�سات احلكومية.

وبنّي ان العديد من ال�سركات يف العامل قدمت خالل اجلائحة 

حلول اأعمال مبتكرة كطلب ال�سلع من البقالة عرب الإنرتنت 

م�سبقا، واإيجاد “كبائن” لإمتام خدمات حكومية من اأك�ساك يف 

مراكز الت�سوق، وا�ستخدام احلاجز “ال�سفاف” يف و�سائل النقل، 

بالإ�سافة لبتكار “طالء” يقلل من عمر الفريو�س.

وزاد الدكتور اأني�س ان العديد من ال�سركات يف العامل قامت 

بتغيري اأوقللات العمل لديها لتحقيق التباعد وتقليل الزدحللام 

من خالل توزيع املوظفني للعمل يف ال�سباح مقابل اأخرين يف 

�ساعات الليل؛ 2 مقابل 3 اأيام يف الأ�سبوع.

ونوه اىل حلول ابتكارية مميزة مت تطويرها خالل اجلائحة، 

يف  التالم�سية  اىل  والتحول  املطارات  املفاتيح  لوحات  كاأقفال 

لتقدمي  بالإ�سافة  اآبلللاد،  حيدر  مطار  قدمه  كللالللذي  امل�ساعد 

والعقارية ب�سورة افرتا�سية عرب اجتماعات  املالية  اخلدمات 

الفيديو.

ولفت اىل ان ا�ستخدام النقود والورق يف املعامالت اليومية، 

اأملللر حمللفللوف بللاملللخللاطللر الآن، فللكللان لبلللد مللن الجتللللاه نحو 

الللتللذاكللر الإلللكللرتونلليللة، الإيلل�للسللالت  التوقيعات الإلللكللرتونلليللة، 

الإلكرتونية،  الو�سفات  الإلكرتونية  والفواتري  الإلكرتونية 

طبية  و�سفات  وير�سلون  يكتبون  اأطللبللاء  هنالك  واأن  ل�سيما 

لل�سيدلة اإلكرتونيا.

واأ�للسللار اىل ان الأ�سئلة التي تللرددت يف العامل ترّكزت حول 

و  بللاأمللان؟  بذلك  والللقلليللام  كاملعتاد  العمل  اإىل  الللعللودة  اإمكانية 

كيفية العمل مع املوردين باأمان؟  وهل عمالء باأمان واملوردون 

واملوظفون.

ودعا ال�سركات الريادية لتحديد فر�س ال�سوق يف منتجاتها 

ابتكار  الللو�للسللع اجلللديللد، والجتلللللاه اىل  وخللدمللاتللهللا يف خ�سم 

العرو�س ومناذج الأعمال.

وبدورها، قالت املوؤ�س�س واملدير التنفيذي ل�سركة “مرايتي” 

رموز �سادق، ان �سركتها خالل فرتة الإغللالق اجتهت لعر�س 

اأعمال  بكيفية  يتعلق  ما  كل  يف  ال�سيدات  مل�ساعدة  فيديوهات 

املنزل  يف  ال�سعر  وقلل�للس  التجميل  م�ستح�سرات  وا�للسللتللخللدام 

الفر�سة  اأتللاحللت  الفيديوهات  ان  مبّينة  الأملللور،  من  وغريها 

خالل  مللن  اكللرب  ب�سكل  التجميل  املنتجات  بيع  اىل  بعد  فيما 

اأ�سبح  حيث  لديها،  البيع  معادلة  وتغيري  “مرايتي”،  �سركة 

بيع املنتجات ي�سكل 90 باملئة من الإيرادات، مقارنة مع ما قبل 

اجلائحة التي كانت ت�سكل 10 باملئة فقط.

الر�سيف  تكنولوجيا  �سركة  عللام  مللديللر  قللال  جهته،  ومللن 

الردنية “ITEC” جهاد اجللجويل، ان احللول التي تقدمها 

�سركته تنطبق على اجلهات كبرية احلجم كاملوؤ�س�سات احلكومية 

والبنوك، مبينا ان اجلائحة ا�ستدعت تلك اجلهات ل�ستخدام 

الللبلليللانللات والللوثللائللق  تللوفللرهللا ال�سركة لتوفري  الللتللي  الأنللظللمللة 

الكرتونيا.

على  احل�سول  للم�ستخدمني  تتيح  �سركته  ان  اىل  واأ�للسللار 

للتوقيع  بللالإ�للسللافللة  الكرتونيا  و�سهل  �سريع  ب�سكل  الللوثللائللق 

الإلللللكللللرتوين، مللبلليللنللا ان اجللللهلللات الللتللي تللعللمللل مللعللهللا �سركته 

ا�ستطاعت ال�ستفادة من حلول الأعمال يف جمال توثيق الأوراق 

الكرتونيا ب�سكل كبري خالل اجلائحة.

ولفت اىل ان العاملني لديه يف ال�سركة وا�سلوا عملهم من 

الإغلللالق،  فللرتة  خللالل  انقطاع  دون  متوا�سل  ب�سكل  منازلهم 

الزبائن عن بعد عرب  املوظفني تعاملوا مع  ان  بالإ�سافة اىل 

تقنيات الت�سال.

“الرتا�سل” للموؤ�س�سات  ونللوه اىل ان �سركته اطلقت نظام 

احلكومية، حيث اأتاح هذا النظام لتلك املوؤ�س�سات العمل ب�سكل 

متوا�سل فيما بينها دون انقطاع خالل فرتة الإغالق.

�سليمان  “كلمنتينا”،  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�س�س 

الللذي  الإيللجللابللي  اجلللانللب  كلمتنيا تطلعت اىل  ان  قللال  �سنك، 

اأحدثته جائحة كورونا، موؤكدا على ان اجلائحة فر�ست على 

ال�سركات التفكري بطريقة خمتلفة، وتاأهيل موظفني للتعامل 

اأ�سبحت  ال�سركات  بع�س  ان  جللديللد.وبللني  اأعللمللال  مللع منلللوذج 

متخوفة من تعيني موظفني بدوام كامل، منوها اىل ان �سركته 

قدمت حلول لإيجاد عاملني لتقدمي اخلدمة ب�سكل جزئي.

 ”Echo Technology“ ل�سركة  التنفيذي  املدير 

يو�سف العامل، قال ان �سركته لديها خربة ت�سل اىل 12 عاما، 

الأمر الذي مّكنها من العمل منذ اإعالن احلكومة لقرار تعطيل 

العمل يف احلكومة والقطاع اخلا�س، عرب 3 مراحل، الأوىل: 

هذه  يف  ال�سركة  واجللهللت  حيث  ال�للسللتللمللرار،  خطة  تفعيل  هللو 

املرحلة الكثري من التحديات، اأهمها: طريقة العمل من املنازل، 

والتح�سيل ال�سعيف مل�ستحقات ال�سركة.

ونللوه اىل ان املرحلة الثانية كانت بالنموذج الللذي فر�سته 

اجلائحة وكيفية العمل معه، حيث بداأت ال�سركة العمل خالل 

ترّكزت على  العامل، فقال  الثالثة بح�سب  املرحلة  الأزمللة.امللا 

بعد  التعامل ما  امل�ستقبل، وكيفية  التفكري نحو  ا�سرتاتيجية 

كورونا، معتربا ان جائحة كورونا �سّرعت الأحداث ب�سكل كبري 

بالن�سبة لقطاع تكنولوجيا املعلومات.

»انتاج« و»StartupsJo« تناقشان خطط الشركات لتغيير نماذج عملها في ظل كورونا
»Innovet« بالشراكة مع 
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

ترجمات - �أبوظبي

“مريور”  ل�������س���ح���ي���ف���ة  ت���ق���ري���ر  ك�������س���ف 

االأثرياء يف  اأغنى  اأربعة من  اأن  الربيطانية، 

اإ�سرتليني  جنيه  مليار   144 ك�سبوا  ال��ع��امل، 

االإغ����اق  ب��داي��ة  م��ن��ذ  دوالر(،  م��ل��ي��ار   184(

ال����ذي ���س��ه��ده ال���ع���امل ع��ق��ب ت��ف�����س��ي ج��ائ��ح��ة 

كورونا.

اأن  اإىل  الربيطانية،  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 

اأ�سبح  ب��ي��زو���س،  جيف  “اأمازون”،  موؤ�س�س 

ال�����س��خ�����س االأك����ر ث����راء يف ال���ع���امل االث��ن��ن 

م���ل���ي���ارات جنيه   10 ك�����س��ب  ب��ع��دم��ا  ال���ف���ائ���ت، 

اإ�سرتليني يف يوم واحد.

149 م��ل��ي��ار  وب���ات���ت ث����روة ب��ي��زو���س ت��ب��ل��غ 

بينما  190 مليار دوالر،  ي��وازي  ما  اأي  حنيه، 

مل تتجاوز يف مار�س 89 مليار جنيه.

بيزو�س  ث��روة  “مريور” تنامي  واأرج��ع��ت 

اإىل ارتفاع اأ�سهم “اأمازون” بن�سبة 8 يف املئة، 

االث��ن��ن ال��ف��ائ��ت، ف�سا ع��ن ت��زاي��د االإق��ب��ال 

االإغ��اق  خال  االإنرتنت  عرب  الت�سوق  على 

ال����ذي ���س��ه��ده ال���ع���امل ب��ع��د ت��ف�����س��ي ف��ريو���س 

امل�ستجد. كورونا 

اأم����ا ث����روة ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة 

اإىل  و�سلت  فقد  م��ا���س��ك،  اإي��ل��ون  “ت�سا”، 
ال  كانت  اأن  بعد  ا�سرتليني،  جنيه  مليار   59

تتجاوز 19.7 مليارات يف مار�س.

وي���ع���ود االرت���ف���اع يف ث����روة م��ا���س��ك ال���ذي 

اأغنى  بقائمة  عامليا  اخلام�سة  املرتبة  يحتل 

ال�سركة  باأ�سهم  االرتفاع  اإىل  العامل،  اأثرياء 

270 يف املئة منذ مار�س، حيث  والذي و�سل ل�

230 مليار  باتت قيمة “ت�سا” حاليا تقّدر ب�

اإ�سرتليني، اأي اأكرب من قيمة فورد وفرياري 

وجرنال موتورز وبي اإم دبليو جمتمعة.

ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س  اإىل  وب���ال���ن�������س���ب���ة 

و�سلت  ف��ق��د  زوك���رب���ريغ،  م���ارك  لفي�سبوك، 

م�سجلة  اإ���س��رتل��ي��ن��ي،  م��ل��ي��ار   72 اإىل  ث��روت��ه 

ك��ان��ت يف  اأن  ب��ع��د  م��ل��ي��ار،   29 بقيمة  ارت��ف��اع��ا 

مار�س ال تتخطى 43 مليار.

ويرجع تعاظم ثروة زوكربريغ اإىل ارتفاع 

ف��رتة  يف  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل  “في�سبوك”  اأ���س��ه��م 

الكبري  االإقبال  ظل  يف  وخ�سو�سا  االإغ��اق، 

مثل  التابعة  االأخ��رى  واملن�سات  املوقع  على 

و”م�سنجر”. و”وات�ساب”  “اإن�ستغرام” 

االأمريكي  امللياردير  ثروة  ارتفعت  كذلك 

بيل  “مايكرو�سوفت”،  ���س��رك��ة  وم��وؤ���س�����س 

حن  يف  اإ���س��رتل��ي��ن��ي،  م��ل��ي��ار   93 اإىل  غيت�س، 

كانت مبار�س 77 مليار.

اأعمال  ازده��ار  بف�سل  غيت�س  ث��روة  ومنت 

قيمتها  باتت  اإذ  موؤخرا،  “مايكرو�سوفت” 
ت��ري��ل��ي��ون   1.3 ب����ح����وايل  ت����ق����ّدر  ال�������س���وق���ي���ة 

اإ�سرتليني.

نيويورك - رويرتز

اآمنا  الياباين الذي يعد ماذا  ارتفع الن 

الأعلى م�ستوى يف اأكر من 4 اأ�سهر بينما نزل 

انح�سر  اإذ  عامن،  ق��اع  من  ليقرتب  ال��دوالر 

من  جمموعة  ب�سبب  املخاطرة  على  االإق��ب��ال 

امل��خ��اوف مب��ا يف ذل��ك ا���س��ت��م��رار زي���ادة وت��رية 

حزمة  وتعطل  ك��ورون��ا،  بفريو�س  االإ���س��اب��ات 

�سيني  اأم��ريك��ي  وت��وت��ر  االأم��ريك��ي��ة  التحفيز 

ال يهداأ.

ويف ت���ع���ام���ات م���ا ب��ع��د ال���ظ���ه���رية، ه��ب��ط 

الدوالر مقابل اإىل 105.99 ين بعد نزوله اإىل 

اأدنى م�ستوى منذ منت�سف  105.68 ين، وهو 

مار�س اآذار.

وقابل �سلة عمات، نزل الدوالر 0.4% اإىل 

94.42. ويف وقت �سابق من اجلل�سة، هوى اإىل 

94.358، وهو قاع 22 �سهر جديد.

االأم����ريك����ي  ال���ت���وت���ر  اإن  وق������ال حم���ل���ل���ون 

اأي�سا للدوالر. ال�سيني عائق 

ال�سفارة  ال�سينية  اخلارجية  وزارة  اأبلغت 

م��دي��ن��ة  يف  قن�سليتها  ب���اإغ���اق  االأم���ريك���ي���ة، 

ت�����س��ن��غ��دو، ب��ع��دم��ا اأم�����رت وا���س��ن��ط��ن ب��اإغ��اق 

ال��ق��ن�����س��ل��ي��ة ال�����س��ي��ن��ي��ة يف ه��ي��و���س��ن، وال��ت��ي 

باأنها  ال��ي��وم  اأم��ريك��ي��ون  و���س��ف��ه��ا م�����س��وؤول��ون 

التج�س�س  جم��ال  يف  املعتدين  اأ���س��واأ  “اأحد 
املتحدة«. بالواليات  ال�سيني 

 22 ذروة  ال����ي����ورو  ب��ل��غ  ذل�����ك،  غ�����س��ون  يف 

اأحدث  ال��دوالر، زك��ان يف  اأخ��رى مقابل  �سهرا 

تعامات مرتفعا 0.4% اإىل 1.16415 دوالر.

وي���ب���دو ال���ي���وان ال�����س��ي��ن��ي، وه����و م��ق��ي��ا���س 

للتوتر بن ال�سن والواليات املتحدة، متجها 

�سوب ت�سجيل اأ�سواأ اأداء يف 3 اأ�سهر تقريبا.

اإىل   %0.07 تعامات  اأح��دث  يف  وانخف�س 

7.0177 للدوالر يف االأ�سواق اخلارجية.

نيويورك - رويرتز

اأيكون  رفينيتيف  وبيانات  متعاملون  اأف��اد 

باأن الواليات املتحدة زادت اإمداداتها النفطية 

منذ  االأوىل  للمرة  مت��وز  يوليو  يف  اأوروب���ا  اإىل 

التي  االإن��ت��اج  تخفي�سات  معو�سة  اأي���ار،  م��اي��و 

اأوبك+. اأع�ساء  ينفذها 

 24 حتى  اأيكون  رفينيتيف  بيانات  وبح�سب 

االأمريكية  اخل��ام  اإم��دادات  بلغت  يوليو مت��وز، 

31 مليون برميل يف يوليو/  اأوروبا قرابة  اإىل 

متوز.

ومع عودة اأ�سعار اخلام ملا يتجاوز 40 دوالرا 

للربميل، �سارع املنتجون االأمريكيون اإىل اأ�سر 

ح�سة �سوقية، يف حن ال تزال منظمة البلدان 

امل�سدرة للبرتول وحلفاوؤها، يف اإطار ما يعرف 

با�سم اأوبك+، يخف�سون االإنتاج ب�سكل كبري.

اأوروب����ا  ب��ل��غ��ت االإم�������دادات االأم��ريك��ي��ة اإىل 

35 مليون برميل يف اأبريل ني�سان  ذروتها عند 

قبل اأن تنزل اإىل 24 مليون برميل و27 مليون 

ب��رم��ي��ل يف م��اي��و اأي����ار وي��ون��ي��و ح���زي���ران على 

الرتتيب.

االأمريكي  اخلام  اأوروبية  م�ساف  وت�سرتي 

االأق�������ل ����س���ع���را ب�����دال م����ن ال�����درج�����ات امل��ح��ل��ي��ة 

على  اأوب���ك+  ق��ي��ود  ب�سبب  تكلفتها  ت��زي��د  ال��ت��ي 

االإمدادات.

امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ال��ن��ف��ط يف  زاد م��ن��ت��ج��و 

اإنتاج النفط ال�سخري  الكميات بعد احلد من 

يف ف�سل الربيع عندما انهارت االأ�سعار.

يغلقوا  مل  امل��ن��ت��ج��ن  اإن  م��ت��ع��ام��ل��ون  وق����ال 

�سريعا.  االإن��ت��اج  انتع�س  ل��ذا  ت��ام،  ب�سكل  االآب���ار 

اأن  االأمريكية  الطاقة  وزارة  بيانات  واأظ��ه��رت 

اخلليج  �ساحل  يف  االأمريكية  اخل��ام  خمزونات 

بلغت م�ستوى قيا�سيا هذا ال�سهر.

االأورال  خ���ام  اأ���س��ع��ار  اإن  م��ت��ع��ام��ل��ون  وق����ال 

االإم���دادات  تنامي  ب�سبب  منخف�سة  الرو�سي 

االأم����ريك����ي����ة. وه��ب��ط��ت ال����ع����اوات ل�����س��ح��ن��ات 

30 و40 �سنتا للربميل بحلول  يوليو متوز اإىل 

انخفا�سا من م�ستوى قيا�سي  ال�سهر  منت�سف 

يونيو  اأواخ��ر  للربميل يف  دوالرات  عند ثاثة 

حزيران.

اأوروبية  وقال ثاثة متعاملن مع م�ساف 

من  م��زي��دا  يعر�سون  املتعاملن  اإن  ل��روي��رتز 

اآب  اأغ�سط�س  يف  للت�سليم  االأم��ريك��ي  ال��ن��ف��ط 

اأيلول. و�سبتمرب 

باألرقام.. أغنياء العالم جمعوا ثروات طائلة في زمن كورونا

الدوالر يقترب من قاع عامين.. والين يقفز

أميركا تزيد ضخ النفط إلى أوروبا.. لهذا السبب

االحد   26  /  7  / 2020

�لعربية- وكاالت 

يف وق���ت حت���وم ف��ي��ه اأ���س��ه��م ���س��رك��ة ت�سا 

الكهربائية  ال�سيارات  ل�سناعة  االأمريكية 

 1600 من  تقرتب  قيا�سية  م�ستويات  ح��ول 

���س��رك��ة  اأك�����رب  ي��ج��ع��ل��ه��ا  ل��ل�����س��ه��م، م���ا  دوالر 

ل�سناعة ال�سيارات بالعامل من حيث القيمة 

ال�����س��وق��ي��ة، ح����ذر حم��ل��ل يف ب��ن��ك ب��ارك��ل��ي��ز 

ال�سهم  اجت��اه  يف  انعكا�س  من  اال�ستثماري 

بالربع االأخري من العام اجلاري.

وق����ال ب��راي��ن ج��ون�����س��ون يف م��ق��اب��ل��ة مع 

ال�سعر  اإن  االأم��ريك��ي��ة،   CNBC �سبكة 

ات��خ��اذ اجت��اه  ي��ب��داأ يف  ق��د  احل����ايل لل�سهم 

اأف��ول  م��ع  احلقيقي  م�ستواه  نحو  معاك�س 

جن���م ق�����س��ة ال��ن��م��و ال��ت��ي ي����روج ل��ه��ا قطب 

االأع����م����ال االأم����ريك����ي اي���ل���ون م��ا���س��ك على 

ال��دوام يف وقت اأعلنت فيه ال�سركة يف وقت 

�سابق من االأ�سبوع عن حتقيق اأرب��اح جاءت 

اأف�����س��ل م��ن ال��ت��وق��ع��ات ب��ال��رب��ع ال��ث��اين من 

العام اجلاري.

امل����ا�����س����ي، ح���دد  ����س���ب���اط  ف�����رباي�����ر  ويف 

�سركة  ل�سهم  امل�ستهدف  ال�سعر  جون�سون 

لل�سهم  دوالر   300 م�ستويات  ح���ول  ت�سا 

م�ستقبل  ك��ون  ح��ول  تكهنات  حينها  واأث����ار 

ال�سركة على املحك يف خ�سم جائحة كورونا 

ال��ط��ل��ب على  ت��راج��ع يف  وم���ا �ساحبها م��ن 

ال�سيارات بوجه عام.

ل�سهم  توقعاته  ع��ن  دف��اع��ه  معر�س  ويف 

الوقت  يف  اإن��ه  جون�سون  ق��ال  ت�سا،  �سركة 

ال�����ذي وع����د ف��ي��ه م��ا���س��ك ب��ه��وام�����س اأرب�����اح 

رائدة يف ال�سناعة فاإن هذا االأمر م�ستبعد 

احل��������دوث م����ع ت���رك���ي���ز م���ا����س���ك ع���ل���ى من��و 

االإيرادات.

اأن��ه يف ح��ال مت حمو  واأ���س��اف جون�سون 

االإيرادات الناجمة عن مبيعات طراز 3 من 

ال�سيدان يف ال�سن فاإن هذا  �سيارات ت�سا 

يعني تراجع االإيرادات يف م�سنع فريمونت 

بنحو  املتحدة  بالواليات  لل�سركة  الرئي�سي 

.%30

 Y ط���راز  مبيعات  اأن  ج��ون�����س��ون  وي���رى 

م��ار���س  يف  ل��ل��ع��م��اء  ت�سليمها  ب����داأ  وال���ت���ي 

 3 ط����راز  م��ب��ي��ع��ات  ع��ل��ى  �سي�سغط  امل��ا���س��ي 

الفرتة  خ��ال  ال�سيدان  ت�سا  �سيارات  من 

يف  املبيعات  على  يوؤثر  اأن  ميكن  ما  املقبلة، 

الربع االأخري من العام اجلاري ب�سدة.

وتابع “يف نقطة ما نرى اأن ق�سة النمو 

ن��ت��وق��ع��ه يف  اأم����ر  ه���ذا  ت��ت��وق��ف.  اأن  ميكنها 

الن�سف الثاين من العام اجلاري اأو بالربع 

االأخري على وجه التحديد يف الوقت الذي 

من   3 ط��راز  مبيعات  تتاأثر  اأن  فيه  ينتظر 

�سيارات ت�سا ال�سيدان ب�سدة«.

منذ   %280 بنحو  ت�سا  اأ�سهم  وارتفعت 

م��ط��ل��ع ال���ع���ام اجل�����اري يف وق���ت ت��ك��ب��د فيه 

امل��ك�����س��وف خ�سائر  ال��ب��ي��ع ع��ل��ى  م�����س��ت��ث��م��رو 

ف��ادح��ة ت��ق��در مب��ل��ي��ارات ال�����دوالرات ب�سبب 

رهانهم على هبوط �سهم ال�سركة.

ت�سا  �سهم  و���س��ول  جون�سون  يتوقع  وال 

الثاثة  خ��ال  لل�سهم  دوالر   300 مل�ستويات 

اأ�سهر االأخرية من العام اجلاري ولكنه يتوقع 

هبوطا يف قيمة ال�سهم خال الفرتة املقبلة.

ولكنه قال “مل اأكن اأتوهم حينما حددت 

دوالر   300 م�ستويات  ح���ول  ال�سهم  قيمة 

ل��ل�����س��ه��م، ول��ك��ن ه���ذا ال��ت��ق��دي��ر ك���ان مبنيا 

الكثري  فيه  معي  يتفق  فعلي  تقييم  على 

ال�سيارات  �سناعة  �سوق  يف  املتواجدين  من 

العاملي«.

واأخ�����ريا ���س��ل��ط ج��ون�����س��ون ال�����س��وء على 

بالن�سف  ت�سا  ل��دى  الت�سليم  م�ستهدفات 

االأول م��ن ال��ع��ام اجل����اري وال��ت��ي ح��ددت��ه��ا 

ال�سركة يف وقت �سابق عند 500 األف �سيارة، 

نحو  الفعلية  الت�سليمات  اإجمايل  بلغ  فيما 

180 األف �سيارة فقط.

باركليز يحذر من انهيار سهم تسال.. 

سهم إنتل األميركية يهوي %16

مصر.. التضخم بأدنى مستوى
 في 14 عامًا

نزوح كورونا يقفز بمبيعات
 المنازل األميركية

نيويورك - رويرتز

لتبداأ  االأمريكية  البور�سة  تراجعت 

بيع  موجة  بعد  االأ�سبوع  نهاية  عطلة 

�سعيفة  اأع���م���ال  ن��ت��ائ��ج  ب�سبب  وا���س��ع��ة 

وت�����س��ارع وت����رية االإ����س���اب���ات ب��ف��ريو���س 

جيو�سيا�سية. و�سبابية  كورونا 

ولليوم الثاين على التوايل، ي�سغط 

قطاع التكنولوجيا بقوة على موؤ�سرات 

الثاثة.  الرئي�سية  االأمريكية  االأ�سهم 

هوى  اإذ  اخل�سائر،  اإنتل  �سهم  قاد  فقد 

�سركة  اأع��ل��ن��ت  اأن  ب��ع��د   %16.2 بن�سبة 

رقاقة  اإن��ت��اج  ت��اأج��ي��ل  ال��رق��ائ��ق  �سناعة 

اأ�سغر واأ�سرع بدقة �سبعة نانومرتات.

ال�سناعي  جونز  داو  املوؤ�سر  وهبط 

 ،%0.68 ي���ع���ادل  مب���ا  ن��ق��ط��ة،   182.44

املوؤ�سر  واأغ��ل��ق  نقطة،   26469.89 اإىل 

م��ن��خ��ف�����س��ا   500 ب�����ورز  ان����د  ����س���ت���ان���درد 

 3215.63 0.62%، اإىل  اأو  20.03 نقطة، 

نقطة.

 98.24 ونزل املوؤ�سر نا�سداك املجمع 

نقطة، اأو 0.94% اإىل 10363.18 نقطة.

�لقاهرة -�لعربية

ملجل�س  التابع  االإعامي  املركز  اأ�سدر 

الوزراء امل�سري تقريراً �سلط فيه ال�سوء 

ع��ل��ى حت��ق��ي��ق م���ع���دل ال��ت�����س��خ��م اأف�����س��ل 

م�ستوى له خال عام 2019 / 2020 منذ 

انخفا�سه  بعد   )2006  /  2005( عاماً   14

اأ�سعار  مل�ستويات قيا�سية بف�سل انخفا�س 

الغذاء.

من  ال��ت�����س��خ��م  م��ع��دل  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

تتمحور  التي  االقت�سادية  املوؤ�سرات  اأهم 

الدولة  �سيا�سات  �سياغة  عملية  حولها 

ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د االق��ت�����س��ادي، مل��ا ل��ه��ا من 

ح��ي��اة  ع���ل���ى  اآن����ي����ة  وان���ع���ك���ا����س���ات  دالالت 

حوافز  على  وتاأثري  جهة،  من  املواطنن 

اال���س��ت��ث��م��ار م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، وجن��ح��ت 

ال�����س��ي��ا���س��ات امل��ال��ي��ة ل��ل��دول��ة امل�����س��ري��ة يف 

وال�سيطرة  الت�سخمية  ال�سغوط  احتواء 

االآونة  الغذائية خال  ال�سلع  اأ�سعار  على 

االأخرية بح�سب املوؤ�سرات واالأرقام.

املتو�سط  �سجل  فقد  للتقرير،  ووف��ق��اً 

عام   %5.7 العام  الت�سخم  ملعدل  ال�سنوي 

13.9% عام 2018  2019 / 2020، مقارنة ب�

 ،2018  /  2017 ع���ام  و%20.9   ،2019  /

2017، و10.2% عام   / 2016 و23.5% عام 

2015 / 2016، و10.9% عام 2006 / 2007.

معدل  �سهده  الذي  االنخفا�س  وياأتي 

ال��ت�����س��خ��م ال���ع���ام ب���ع���دم���ا ���س��ج��ل م��ع��دل 

معدالت  الغذاء  الأ�سعار  ال�سهري  التغري 

7 ���س��ه��ور خ����ال ال���ع���ام امل���ايل  ���س��ال��ب��ة يف 

يونيو  يف   %1.4- لي�سجل   ،2020  /  2019

2020، و-0.4% يف مايو 2020، و-0.1% يف 

فرباير 2020، و-0.5% يف دي�سمرب 2019، 

و-1.5% يف نوفمرب 2019، و-1.8% خال 

.2019 �سهري اأكتوبر و�سبتمرب 

م�ستوى  العام  الت�سخم  و�سجل معدل 

 %9 املركزي  البنك  م�ستهدفات  من  اأدنى 

)±3%( لنهاية عام 2020؛ لي�سجل معدل 

 ،2020 ي��ون��ي��و  يف   %5.6 ال��ع��ام  ال��ت�����س��خ��م 

بينما �سجل 5.1% يف مار�س 2020، و%7.1 

�سبتمرب  يف  و%4.8   ،2019 دي�����س��م��رب  يف 

و%14.2   ،2019 يونيو  يف  و%9.4   ،2019

 ،2018 2019، و12% يف دي�سمرب  يف مار�س 

حتقيق  يف  جنح  املركزي  البنك  باأن  علماً 

2018، وق���د مت  ن��ه��اي��ة ع���ام  م�����س��ت��ه��دف��ات 

تقديرها ب� %13 )%3±(.

واأ�سار التقرير اإىل اأن معدل الت�سخم 

منذ  له  م�ستوى  اأف�سل  �سجل  االأ�سا�سي 

1% يف  بن�سبة   ،2005 ع��ام  امل��وؤ���س��ر  اإط���اق 

يونيو  يف   %10.9 ب�  مقارنة   ،2020 يونيو 

2018، و12.4% يف يونيو 2016، و8.8% يف 

يونيو 2014، و7% يف يونيو 2012، و%6.7 

 ،2008 يونيو  2010، و20.7% يف  يونيو  يف 

معدل  ب��اأن  علماً   ،2006 يونيو  يف  و%6.3 

يف   %3.5 �سجل  ق��د  االأ���س��ا���س��ي  الت�سخم 

.2005 يونيو 

وك���ال���ة  اإ�����س����ارة  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  ول���ف���ت 

اأ���س��ع��ار  ان��خ��ف��ا���س  اأن  اإىل  “بلومربغ” 
الغذاء لل�سهر الثاين على التوايل، ي�سهم 

يف اح���ت���واء ال�����س��غ��وط ال��ت�����س��خ��م��ي��ة مما 

جلائحة  االقت�سادية  االآث���ار  م��ن  يخفف 

كورونا.

و��شنطن - رويرتز

االأم��ريك��ي��ة  امل��ن��ازل  مبيعات  ارت��ف��ع��ت 

باأكر  واحدة  اأ�سرة  ت�سع  التي  اجلديدة 

يفوق  اإذ  حزيران،  يونيو  يف  املتوقع  من 

بالن�سبة  ن��ظ��ريه  االإ����س���ك���ان  ���س��وق  اأداء 

ل���اق���ت�������س���اد االأو������س�����ع ن���ط���اق���ا يف ظ��ل 

انخفا�س قيا�سي الأ�سعار الفائدة ونزوح 

من املراكز احل�سرية اإىل املناطق االأقل 

كثافة ب�سبب جائحة كوفيد-19.

اإن  االأمريكية  التجارة  وزارة  وقالت 

 %13.8 زادت  اجل��دي��دة  امل��ن��ازل  مبيعات 

���س��وء  يف  م���ع���دل���ة  ���س��ن��وي��ة  وت������رية  اإىل 

وحدة  األف   776 عند  املو�سمية  العوامل 

مبيعات  ح�ساب  ويجري  املا�سي.  ال�سهر 

املنازل اجلديدة عند توقيع العقود، مما 

يجعلها موؤ�سرا قياديا ل�سوق االإ�سكان.

اأيار  وروجعت وترية املبيعات يف مايو 

بالزيادة اإىل 682 األف وحدة عن القراءة 

676 األف وحدة. ال�سابقة البالغة 

رويرتز  ا�ستطلعت  اقت�ساديون  وكان 

اآراءه�����م ت��وق��ع��وا زي����ادة م��ب��ي��ع��ات امل��ن��ازل 

ع�سرة  م��ن  اأك��ر  ت�سكل  التي  اجل��دي��دة، 

باملئة من مبيعات �سوق االإ�سكان، بن�سبة 

األ���ف وح���دة يف   700 وت���رية عند  اإىل   %4

يونيو حزيران.



االعالين
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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  الطويل   وبا�سم  قا�سم  يو�سف  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )119578( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2019/4/28  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : يو�سف قا�سم وبا�سم الطويل

اإىل �سركة : با�سم الطويل و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   الغذائية   للمكمالت  الدولية  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 27316 ( 

بتاريخ ) 2012/1/16(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ق�سي حممد عوده ابو حماد

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع الذاعة – جممع موؤته – الطابق 

الرابع – مكتب 411

خلوي ) 0799919909 - 0790404527 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  قائم بأعمال 
مراقب عام الشركات بالوكالة

الرقم الوطني للمنشأة : )200150680(
رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ل�سنة 1997 ، يعلن قائم باعمال مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة باأن 

�سركة م�سطفى الكردي وفاطمه علي  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ل تهدف اىل ربح

بطلب  تقدمت  قد   2015/10/26 بتاريخ   )759( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2019/11/4 

الكردي   حممد  علي  م�سطفى  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي جبل الزهور – ت: 0797960063

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260

قائم باعمال مراقب عام ال�سركات بالوكالة

حممد ابو زياد

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200177729(

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 منى بدر ويزن الفالح  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )120905( بتاريخ 2020/7/14 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/23 

الرحامنه   فليح  حممد  برهم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي ال�سلط - يرقا – ت: 0797785866

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

التجاري )موؤ�س�سة كادي  باأن ال�سم  ال�سناعة والتجارة والتموين   التجارية يف وزارة  ال�سماء 

با�سم   )180947( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل  املنظفات(  ل�سناعة 

)ابراهيم ح�سن احمد البيك(  جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )علي ح�سن احمد البيك( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري  من تاريخ ن�سر هذا العالن .

م�سجل ال�سماء التجارية

انذار اىل موظف 
قصي مخلد هليل الخواطرة

ال�سنة  خالل  متوا�سله  ايام  ع�سرة  من  اكرث  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نطرا  

الواحدة لدى �سركة فيالدلفيا للطاقة ال�سم�سية ذ.م.م دون عذر ر�سمي او مربر قانوين لذا فاأن 

 48 خالل  للعمل  العوده  ب�سرورة  ينذرك  الردين  العمل  قانون  من  28/ه�  املاده  وح�سب  املنذر 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا العالن وبعك�س ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية.

املنذر شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   وال�سفر  لل�سياحة  املتجدد  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 26815 ( 

بتاريخ ) 2011/11/24(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : معاذ حممد ريان

– مكتب  الربكة  – جممع  – ال�سويفية  : عمان  امل�سفي  عنوان 

204

�س.ب ) 942408 ( الرمز الربيدي ) 11194 (

تلفون ) 5864586 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200079638(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

عبداهلل احمد علي ال�سالق

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ال�سالق و�سومان

بتاريخ   )54920( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2000/2/6

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/7/23 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/23

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200148265(

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   ال��ك��ردي  م�سطفى  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )111921( بتاريخ 2015/5/28 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2019/1/3 

الكردي   حممد  علي  م�سطفى  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي ع��م��ان – ج��ب��ل ال���زه���ور – ت: 

0791807757

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

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  جابر   وجربين  عمر  �سركة  بان  والتجارة 

  2019/1/24 بتاريخ   )119181( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عمر وجربين جابر

اإىل �سركة : عمر وزيد جابر

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200149057(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

حممد خليل حممد العطاونه

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد العطاونه و�سريكه

بتاريخ   )112182( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2015/7/23

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ وقد قام باإبالغ �سريكه /

�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/23

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة م�سباح نعمان و�سركاه

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )109687 (

 بتاريخ 2014/5/21 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 العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

النظافة  ذ.م.م   اندري�س خلدمات  �سان  �سركة   دائني  اأرجو من 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 44596 ( 

بتاريخ ) 2016/7/19(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حمزه فوزي حممد معروف

 –  50 – بناية رقم  – �سارع و�سفي التل  عنوان امل�سفي : عمان 

عمارة الرائد

خلوي ) 0795632930 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة الدولية للمكمالت 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  الغذائية    

حمدودة حتت الرقم )27316( بتاريخ 2012/1/16 قد قررت 

املوافقة    2020/6/13 بتاريخ   املنعقد  العادي  باجتماعها غري 

ق�سي  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على 

حممدعوده ابو حماد   م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – �سارع الذاعة – جممع موؤته – الطابق الرابع – مكتب 

411 - هاتف 0799919909 - 0790404527

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

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

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ه�سام واحمد جماهد  

 )  94126( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2009/4/2 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 العرموطي

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

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة الدبا�س وح�سونه

 )  119580( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2019/4/29 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 العرموطي

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

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة نبيه عزام و�سريكته  

 )  120652( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2020/2/25 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 العرموطي

اعالن بيع

ابراهيم  �سحده  �سركة  تنوى 

عن  و���س��رك��اه  الفقري  حممد 

بيع مقلع الركام يف حمافظة 

قطعة  على  وامل��ق��ام  ال��ك��رك 

 )20 الر�س رقم )10 موؤقت 

منطقة �سرفا رقم احلو�س 9 

لل�سركه على   ملكيتة  والعائد 

من له مطالبات ماليه او ذمم  

مراجعه ال�سركه خالل فرتة 

كافة  لت�سديد  اي��ام  ثمانية 

توجد  التي  املاليه  املطالبات 

على مقلع الركام

الحد   26/ 7 / 2020

اعالن صادر عن 
جامعة آل البيت 

تعلن جامعة ال البيت عن طرح رقم
 ) 21 / 2020 ( صيانة الشبكة

الحاسوبية وكامريات املراقبة يف الجامعة

فعلى ال�سركات واملتعهدين الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة 

دائرة العطاءات وامل�سرتيات يف جامعة اآل البيت يف املفرق اعتبارُا من يوم 

الحد املوافق 2020/7/26 ،من ال�ساعة الثامنة �سباحا ولغاية الثانية 

ع�سرة ظهرًا يوميًا، م�سطحبني معهم رخ�سة مهن و�سهادة ت�سجيل �ساريتي 

املفعول �سمن املجال اعاله :

ثمن ن�سخة العطاء)50 ( خم�سون دينارًا غري م�سرتدة .

اخرموعد لتقدمي العرو�س للعطاء اعاله ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهر يوم 

الحد املوافق 2020/8/16 .

قيمة  من   )  %3  ( بن�سبة  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة   بالعر�س  يرفق 

العر�س ، وذلك �سمانًا لال�سرتاك بالعطاء وتو�سع  يف مغلف منف�سل .

– �سورتني ( تو�سع كل ن�سخة يف  تقدم املناق�سة من ثالث ن�سخ ) ا�سلية 

مغلف منف�سل والكفالة يف مغلف منف�سل ، تو�سع جميع املغلفات يف مغلف 

خمتلف ويكتب عليه ا�سم امل�سرتك وعنوانه ورقم دعوة العطاء ويودع يف 

�سندوق دائرة العطاءات وامل�سرتيات ح�سب املواعيد اعاله .

يوم  �سباح  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  اع��اله  العطاء  مظاريف  فتح  موعد 

الثنني املوافق 2020/8/17م.

ل ينظر يف املناق�سة غري امل�ستوفية لل�سروط الواردة اعاله .

اجور ن�سر العالن على من ير�سو عليه العطاء اعاله .

www.aabu.edu.jo ملزيد من املعلومات زيارة موقع اجلامعة
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الع�سكرّية يف موقع  لل�سوؤون  املُحلل  ك�سف 

بوحبوط،  اأم���ر  ال��ع��رّي،   )WALLA(

جًدا  عليمة  باأّنها  و�سفها  م�سادر  عن  نقاًل 

الأجهزة  اأّن  النقاب عن  الأمنّية،  املوؤ�س�سة  يف 

“كتائب  اأّن  م����ن  ج�����ًدا  ف���وج���ئ���ت  الأم����ن����ّي����ة 

اإنتاج  م��ن  ال��ذات��ّي��ة  بقواها  متّكنت  الق�ّسام” 

امل��خ��اب��رات  اأّن  رغ���م   160-R ا���س��م��ه  ���س��اروخ 

الإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ة ت��ق��وم مب��راق��ب��ة م���ا ي����دور يف 

القطاع على مدار ال�ساعة.

واأ�ساف، اأّن �ساروخني من هذا الطراز مّت 

اإطالقهما من قطاع غّزة باجتاه حيفا، حيث 

من  امل�سادر،  وف��ق  احلديدّية،  القّبة  متّكنت 

حيفا،  يف  ي�سقط  اأْن  قبل  ���س��اروخ  اع��را���ض 

القّبة  ال��ث��اين م��ن الإف���الت م��ن  فيما مت��ّك��ن 

يف  ذاتها،  امل�سادر  ح�سب  و�سقط،  احلديدّية، 

مفتوحة. منطقة 

تفاجئوا  الح��ت��الل  جي�ض  يف  اإّن���ه  وت��اب��ع، 

ت�سل  �سواريخ  اإنتاج  على  حما�ض  ق��درة  من 

اإىل حيفا، التي تبعد عن القطاع م�سافة 120 

املعلومات  ه��ذه  اأخ��ف��وا  وب��ال��ت��ايل  كيلومًرا، 

ع��ن روؤ����س���اء ال��ب��ل��دي��ات وال�����س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ّي��ة، 

ال�سمال  والبلدات يف  املدن  اأبقى  الذي  الأمر 

بدون دفاع من هذه ال�سواريخ.

امل�����س��ت��وى يف  اإّن ���س��اب��ًط��ا رف��ي��ع  واأ����س���اف 

ال�ستخبارات  �سعبة  رئي�ض  اإّن  ق��ال  اجلي�ض 

ال���ع�������س���ك���رّي���ة يف اجل���ي�������ض )اأم����������ان( ق�����ام يف 

كانون  يف  ُع��ق��دت  حما�ض  ق��ّوة  تقدير  جل�سة 

وامل�ستوى  اجلي�ض  ق��ادة  ب��اإب��الغ   2013 الأّول 

ال��ط��راز  ه��ذا  متتلك  حما�ض  ب���اأّن  ال�سيا�سّي 

م���ن ال�����س��واري��خ ال���ق���ادر ع��ل��ى ���س��رب ح��ي��ف��ا، 

ي���دور ع��ن حت��ٍد كبٍر،  اإّن احل��دي��ث  واأ���س��اف 

ذل����ك اأن���ّن���ا ح��ت��ى ل���و ق��م��ن��ا ب��ت��دم��ر خم���ازن 

الإنتاج  وم�سانع  حلما�ض  التابعة  الأ�سلحة 

واملقدرة  ال��ق��درة  ميلكون  فاإّنهم  القطاع،  يف 

لإنتاج �سواريخ طويلة املدى.

 11 يف ال�������س���ي���اق ع���ي���ن���ه، ب���ث���ت ال���ق���ن���اة ال������

“زمن  ب����رن����ام����ج  ال������ع������رّي  ب���ال���ت���ل���ف���زي���ون 

احلقيقة” باأجزاء خم�سة، تناول فيها ب�سكل 

فل�سطني،  خ����ارج  “حما�ض”  ع��م��ل  اأ���س��ا���س��ي 

و���س��ع��ي��ه��ا ل��ت��ق��وي�����ض ال���ت���وازن م��ع اإ���س��رائ��ي��ل، 

بع�ض  وت��ط��وي��ر  غ���ّزة،  اإىل  ال�����س��الح  بتهريب 

ال�سراع  يف  املبا�سر  للتاأثر  الأ�سلحة  اأن���واع 

املعركة”،  و”ح�سم  ومباغتته  الحتالل  مع 

للرنامج. وفقا 

حماولت  بع�ض  احلقيقة”  “زمن  و�سرد 

اخلارج  يف  حما�ض  م�ساعي  “املو�ساد” لوقف 
واخلطف.  الغتيال  عمليات  بع�ض  بتنفيذ 

تون�ض  بينها  من  البلدان  من  ع��دًدا  و�سملت 

وماليزيا  ولبنان  وتركيا  و�سورية  والإم��ارات 

واأوكرانيا وغرها.

ال�����رن�����ام�����ج، ي���ك�������س���ف ����س���خ���ام���ة ال��ع��م��ل 

نع بطريقة  الع�سكري حلما�ض يف اخلارج، و�سُ

حقيقية  م�ساهد  بني  ما  ويتوزع  احرافية، 

واأخ�����رى مت��ث��ي��ل��ي��ة، ك��م��ا ي��ت�����س��م��ن م��ق��اب��الت 

م����ع م�������س���وؤول���ني ����س���اب���ق���ني، وال�����س��ح��اف��ي��ني 

ال�سابق  الرئي�ض  بينهم:  م��ن  املتخ�س�سني، 

ل�سعبة املعلومات يف املو�ساد اأمنون �سوفرين، 

رئ��ي�����ض ال���س��ت��خ��ب��ارات ال��ع�����س��ك��ري��ة الأ���س��ب��ق 

ل�سعبة  ال�سابق  وال��رئ��ي�����ض  ي��دل��ني،  ع��ام��و���ض 

ال�سحايف  تومر،  حاييم  املو�ساد  “تيفل”  يف 
يف ن���ي���وي���ورك ت���امي���ز وي���دي���ع���وت اأح���رون���وت 

رونني برغمان وغرهم.

ويتحدث عن حماولت حما�ض يف اخلارج 

لإن���ت���اج اأ���س��ل��ح��ة م��ت��ط��ورة ك��ا���س��رة ل��ل��ت��وازن، 

وجتنيد علماء. ويزعم اأّن حما�ض، حتاول اأْن 

اأنحاء العامل لتطوير  ت�سّغل علماء يف جميع 

نقطة  الرنامج من  ويبداأ  اأ�سلحة متقدمة. 

عام  لبنان  جنوب  اإىل  فل�سطينًيا   418 اإب��ع��اد 

الن��ط��الق��ة  ال���ت���اري���خ  ذل����ك  وي��ع��ت��ر   ،1992

اخل���ارج.  يف  ح��م��ا���ض  ع��م��ل  لتطوير  الفعلية 

ويعتر املعلقون اأن حما�ض تهرب من �سغط 

عملها  بتكثيف  ال�سلطة،  واأج��ه��زة  اإ�سرائيل 

ال��ع�����س��ك��ري يف اخل�����ارج ال��ب��ع��ي��د م���ن الأع���ني 

. ن�سبًيا

ب��ع�����ض عمليات  دواف����ع  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����س��رد 

امل��و���س��اد، وم��ن��ه��ا حم��اول��ة اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي�����ض 

خالد  للحركة  ال�سيا�سي  للمكتب  ال�����س��اب��ق 

ال�سيخ  ال��دي��ن  ع��ز  ال�سهيد  اغ��ت��ي��ال  م�سعل، 

ماليزيا،  يف  البط�ض  ف���ادي  ال�سهيد  خليل، 

حم���م���ود امل���ب���ح���وح يف الإم�����������ارات، وحم��م��د 

ال�����زواري يف ت��ون�����ض. ك��م��ا ي��اأت��ي ع��ل��ى خطف 

امل��ه��ن��د���ض ����س���رار اأب����و ���س��ي�����س��ي يف اأوك���ران���ي���ا، 

وحماولة اغتيال حممد حمدان يف لبنان.

العمليات  تلك  م��ن  عملية  ك��ل  ذك��ر  وم��ع 

اأ����س���ب���اب���ه���ا، ودور  ع����ن  ال���رن���ام���ج  ي���ت���ح���دث 

�سبب  اإّن  ي��ق��ول  فمثاًل  وع��م��ل��ه.  امل�����س��ت��ه��َدف، 

لي�ض   2016 الأّول  كانون  ال��زواري يف  اغتيال 

تطويرها،  ا�ستطاع  التي  امل�سّرة  الطائرات 

بل الغوا�سات التي كان يعمل على �سناعتها 

الرنامج  وُيرجع  ل�سالح “كتائب الق�سام”. 

ك����ل ال���ت���ط���وي���ر ال������ذي ط������راأ ع���ل���ى اأ���س��ل��ح��ة 

ح��م��ا���ض اإىل ج��ه��د ق��ي��ادت��ه��ا وع��ن��ا���س��ره��ا يف 

بتاأمني  يتهم حما�ض يف اخلارج  اخل��ارج، كما 

ذاهًبا  الداخل،  يف  حما�ض  ملوؤ�س�سات  التمويل 

لول  �سيح�سل  كان  �سيء  اأّنه ل  اإىل خال�سة 

حما�ض اخلارج.

ورف��ي��ًع��ا  ���س��اب��ًق��ا  م�������س���وؤوًل  اأّن  اإىل  ُي�����س��ار 

حما�ض  اإّن   13 ال���� للقناة  ق���ال  “�ساباك”  يف 

اأ�سبحت ُم�ستعّدًة للحرب على غرار ا�ستعداد 

اأْو  ع�ساباٍت  حرب  كتنظيم  ولي�ض  اجليو�ض، 

“اإرهابّيٍة”. منظمٍة 
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كيك�ست- �سركة  ن�سرتها  دولية  درا�سة  ذكرت 

اإدارة  يف  احلكومات  تاأييد  اأن  ام�ض،  �سي  ان  �سي 

امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف��رو���ض  لأزم����ة  ا���س��ت��ج��اب��ت��ه��ا 

ي��ت�����س��اءل يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان م��ث��ل اململكة 

املتحدة والوليات املتحدة واليابان.

)فرن�سا،  يف  اأجريت  التي  الدرا�سة  واأظهرت 

وال��ولي��ات  واليابان،  واأملانيا،  املتحدة،  واململكة 

امل��ت��ح��دة وال�����س��وي��د( ه���ذا الإن��خ��ف��ا���ض م��ق��ارن��ة 

ب�سهر حزيران.

ب��امل��ئ��ة ف��ق��ط   35 امل���ت���ح���دة، ع���ر  امل��م��ل��ك��ة  يف 

لعمل  ت��اأي��ي��ده��م  ع��ن  ال���س��ت��ط��الع  �سملهم  مم��ن 

3 ن��ق��اط مم��ا ك��ان عليه يف  احل��ك��وم��ة، اأي اأق���ل ب���

احلكومة  تاأييد  ن�سبة  انخف�ست  كما  ح��زي��ران. 

اأعربوا  ممن  باملئة   44 اىل  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 

منت�سف  يف  باملئة   40 )مقابل  ر�ساهم  عدم  عن 

اأك��ر من  يعتقد  ال��ي��اب��ان حيث  اأو يف  ح��زي��ران( 

ا�ستطالع  مت  الذين  من  اثنني  بني  من  �سخ�ض 

50 باملئة( اأن ال�سلطات  اأرائهم )51 باملئة مقابل 

تدير الأزمة ب�سكل �سيء.

ف��ي��م��ا ع���ر ال��ف��رن�����س��ي��ون اأك����ر ع���ن ر���س��اه��م 

غر  ظلوا  واإن  احلكومة،  عمل  عن  نقاط(   6+(

وتك�سف  ب��امل��ئ��ة.   41 بن�سبة  ع���ام  ب�سكل  را���س��ني 

لو�سع  وا���س��ع  �سعبي  تاأييد  ع��ن  ا  اأي�سً ال��درا���س��ة 

الكمامة.

اأن  يجب  اأنه  الفرن�سيني  من  باملئة   73 وراأى 

وهو  املغلقة،  العامة  الأم��اك��ن  يف  اإل��زام��ًي��ا  يكون 

اأو  68 باملئة من اليابانيني  اإجراء �ساري، مقابل 

65 باملئة من الريطانيني.

يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، ح��ي��ث ي��ث��ر امل��و���س��وع 

جدل، فاإن 63 باملئة يوؤيدون و�سع الكمامة.

وت�����س��ك��ل ال�����س��وي��د وح���ده���ا ا���س��ت��ث��ن��اء يف ه��ذا 

و���س��ع  ي���غ���ي���ب  ح���ي���ث  ب����امل����ئ����ة(.  امل����و�����س����وع )37 

ال��ك��م��ام��ة ت��ق��ري��ب��ا ع���ن الأم����اك����ن ال���ع���ام���ة، ول 

كما  ح���ال.  اأي  ع��ل��ى  بو�سعه  ال�����س��ل��ط��ات  ت��و���س��ي 

مقارنة  للوباء  ال�سكان  روؤي��ة  ال�ستطالع  �سمل 

بالواقع.

يف ك��ل م��ك��ان، ي��ب��دو اأن ال�����س��ك��ان ي��ب��ال��غ��ون يف 

الوباء. وهكذا، وفقا للريطانيني  تقدير حجم 

ف��ق��د اأ���س��ي��ب 22 ب��امل��ئ��ة م���ن ال�����س��ك��ان ب��ك��وورن��ا 

يف ال���ب���الد، ح��ي��ث مي��ث��ل ع���دد احل����الت ال��ت��ي مت 

ال�سكان.  باملئة من   0،5 اأقل من  ر�سمًيا  تاأكيدها 

بنحو  امل�سابني  ن�سبة  الأم��رك��ي��ون  يقدر  فيما 

الر�سمي  العدد  �سعف  ع�سر  �ستة  اأي  باملئة،   20

امل�سجلة. للحالت 

وي�����زداد ه���ذا الجت�����اه ح��ي��ال ع���دد ال��وف��ي��ات 

اأملانيا،  ففي  ك��وف��ي��د-19.  جائحة  ع��ن  الناجمة 

مثال، يقدر امل�ساركون عدد الوفيات بني ال�سكان 

300 مرة.  ب��� الواقع  اأكر من  اأي  باملئة   3 بن�سبة 

ويت�ساطر �سكان الدول ال�ست حول اخل�سية من 

اأكر من ثالثة  الوباء. ويرى  موجة ثانية من 

واثنان من كل ثالثة  بريطانيني  اأربعة  من كل 

العام.  ه��ذا  تعود  اأن  امل��رج��ح  م��ن  اأن��ه  اأمركيني 

ا، يف زيادة  ويخ�سى 53 باملئة من الأملان ذلك اأي�سً

تبلغ ثماين نقاط عن ال�سهر املا�سي.
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مع توا�سل الرت��ف��اع احل��اد ب��اأع��داد امل�سابني 

املحتلة،  القد�ض  مدينة  يف  “كورونا”  بفرو�ض 

اأك��ر  ي��اأخ��ذ منحى  ب���ات  ال��و���س��ع ال�سحي  ف����اإن 

خطورة، نتيجة عدم التزام املواطنني بالإجراءات 

الوقائية وال�سحية الالزمة، وذلك منًعا لتف�سي 

الفرو�ض يف املدينة.

 م��ن��ذ ب��داي��ة ح���زي���ران امل��ا���س��ي وح��ت��ى ال��ي��وم 

)ام�ض(، ارتفع عدد امل�سابني بفرو�ض “كورونا” 

ينذر  ح��ال��ة، مم��ا   2400 م��ن  اك��ر  اإىل  بالقد�ض 

ال��ف��رو���ض ع��ل��ى �سحة و�سالمة  ب��ت��زاي��د خ��ط��ر 

اأفراد املجتمع املقد�سي. بح�سب اأطباء وخمت�سني 

م��ق��د���س��ي��ني  وي��ت��خ��وف امل��ق��د���س��ي��ون م���ن تف�سي 

الوباء باملدينة ب�سورة كبرة جًدا، يف ظل ازدياد 

الو�سع �سوًءا وقلًقا، ومع قلة الإمكانيات الالزمة 

اإج�����راءات  ت�ساعد  وك��ذل��ك  ال��ف��رو���ض  ملجابهة 

الحتالل الإ�سرائيلي باملدينة وحترير خمالفات 

للمواطنني بحجة عدم ارتداء الكمامة.

 ويف وق�����ت ����س���اب���ق، دع�����ت وح������دة م��ك��اف��ح��ة 

وال�سعبية  ال��ر���س��م��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات  “كورونا” 
الفل�سطينية، املقد�سيني اإىل اللتزام بالإجراءات 

الوقاية. وبالتعليمات ال�سادرة عن وزارة ال�سحة 

وم��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال���ع���امل���ي���ة، م���ن ح��ي��ث لب�ض 

على  واملواظبة  الجتماعي  والتباعد  الكمامات 

التعقيم وعدم الختالط.  ودعت دائرة الأوقاف 

الإ�سالمية بالقد�ض اإىل عدم ح�سور كبار ال�سن 

وال�مر�سى، والذين ي�سكنون يف الأماكن البعيدة 

ع��ن امل�سجد الأق�����س��ى يف ه��ذه ال��ف��رة احلرجة، 

ح���ف���اًظ���ا ع��ل��ى ���س��ح��ت��ه��م، وال�������س���الة يف اأق�����رب 

واأو�سحت  بيوتهم.  يف  اأو  بيوتهم  على  م�سجد 

خطًرا  ناقو�ًسا  ي�سكل  امل�سابني  ع��دد  ارتفاع  اأن 

وم��ق��ل��ًق��ا يتطلب م��ن ك��ل م�����س��وؤول ال��ع��م��ل على 

ويتوجب على اجلميع  الوباء،  انت�سار هذا  وقف 

التجمعات  يف  املخالطات  عن  والمتناع  اللتزام 

وزارة  ب��ت��و���س��ي��ات  ال��ت��ق��ي��د  دون  وال��ت��ج��م��ه��رات 

“كورونا”  ال�سحة.ويقول ع�سو وحدة مكافحة 

الو�سع  اإن  اجل��ري��ن��ي  علي  املحتلة  ال��ق��د���ض  يف 

ال�سحي مقلق وخطر، يف ظل الرتفاع الكبر 

باأعداد امل�سابني ب”كورونا«. ويو�سح اأن الأ�سبوع 

الأخر �سهد تزايًدا ملحوًظا يف اأع��داد امل�سابني 

بالفرو�ض، ومت اول من اأم�ض ت�سجيل 170 اإ�سابة 

املدينة  ت�سهد  ح��ني  يف  املقد�سيني،  �سفوف  ب��ني 

يومًيا ما بني 100-110 اإ�سابات.

 و�سهد الأربعاء املا�سي ارتفاًعا غر م�سبوق 

الفرو�ض،  تف�سي  ب��داي��ة  منذ  امل�سابني  ب��اأع��داد 

يف  بح�سب اجلريني،  اإ�سابة،   250 ت�سجيل  ومت 

ت�سهد  املدينة  كانت  الأوىل  املوجة  ف��اإن  املقابل، 

ت�سجيل نحو اإ�سابتني يومًيا فقط. وي�سيف اأنه 

اأع���داد  ت��ع��ايف 300 ح��ال��ة م��ن جممل  مت ت�سجيل 

امل�سابني ومت فك حجرهم ال�سحي وت�سريحهم 

ال�سحة  وزارة  ل��روت��وك��ول  وف��ًق��ا  منازلهم،  اإىل 

الأف����راح  يف  املخالطة  اأن  اإىل  وي�سر  اجل��دي��د. 

وب��اح��ت��ف��الت )ال��ت��وج��ي��ه��ي( اأدت ل���زي���ادة اأع����داد 

امل�سابني بالفرو�ض خالل الأ�سبوع الأخر.

 وي�ستدعي الو�سع ال�سحي-وفق اجلريني-

اأن نكون حذرين، واأن نلتزم بالإجراءات الوقائية 

من حيث التباعد الجتماعي وارت��داء الكمامة، 

امل�����س��ت��م��ر، والم���ت���ن���اع ع���ن املخالطة  وال��ت��ع��ق��ي��م 

اأن الل���ت���زام بتلك  وال��ت��ج��م��ع��ات. وي�����س��دد ع��ل��ى 

ومنع  ال��ف��رو���ض  ج��م��اح  بكبح  كفيل  التعليمات 

لاللتزام،  املواطنني  داعًيا  اأك��ر،  ب�سورة  تف�سيه 

انت�ساره  وم���دى  ال��ف��رو���ض  ب��خ��ط��ورة  والتوعية 

ب���ني الأف��������راد وامل���ج���ت���م���ع.  ويف ر���س��ال��ة وج��ه��ه��ا 

للمواطنني، يقول: “التزامكم يحميكم ويحمي 

الفرو�ض”،  انت�سار  م��ن  وجمتمعكم  اأف���رادك���م 

م�سيًفا اأن “�سعبنا واعي وعلى قدر امل�سوؤولية«. 

وي��ن��ا���س��د اأه���ل ال��ق��د���ض ب�����س��رورة الل���ت���زام ال��ت��ام 

على  ح��ف��اًظ��ا  ال�سحية،  ال��وق��ائ��ي��ة  ب����الإج����راءات 

�سحتهم و�سالمتهم، وحتى نتمكن من مواجهة 

هذا الفرو�ض.  ع�سو جلنة اأطباء �سلوان حازم 

ل  ب”كورونا”  الإ���س��اب��ات  اإن  يقول  الروي�سي، 

القد�ض، و�سجلنا  اأرق��اًم��ا عالية يف  ت�سجل  زال��ت 

بالأ�سبوع الأخر ما بني 180-200 حالة يومًيا، 

نتيجة عدم اللتزام واتباع الإج��راءات الوقائية. 

واأو����س���ح اأن الخ���ت���الط ال��ك��ب��ر ب��ني امل��واط��ن��ني 

ت�سبب  الجتماعية  واملنا�سبات  الح��ت��ف��الت  يف 

مب�ساعفة اأعداد امل�سابني بالفرو�ض. واأ�سار اإىل 

اأن عدد امل�سابني و�سل منذ حزيران املا�سي اإىل 

ُتعالج  30 خطرة  نحو  بينهم  م��ن  ح��ال��ة،   2400

يف م�ست�سفيات الإح��ت��الل ج��زء منهم يف العناية 

ي��ت��وزع��ون على  140 متو�سطة  وه��ن��اك  امل���رك���زة، 

فنادق احلجر ال�سحي اأو احلجر املنزيل.

الروي�سي-على  الإ�سابات-بح�سب  وت��ت��وزع 

م��ع��ظ��م م��ن��اط��ق ال��ق��د���ض، ب��ي��ت ح��ن��ي��ن��ا، ال��ط��ور، 

عناتا،  �سعفاط،  خميم  �سلوان،  القدمية،  البلدة 

ج��ب��ل امل��ك��ر ب��ني �سفافا وغ��ره��ا. وي��ح��ذر من 

خطورة الو�سع ال�سحي، وعدم التزام املواطنني 

بالإجراءات ال�سحية، وي�سف الو�سع باأنه مقلق 

للغاية، ويحتاج اإىل اللتزام الكامل وزيادة الوعي 

اأك����ر ب��خ��ط��ورة ال���ف���رو����ض.  وي�����س��ي��ف “نحن 

زيادة  الأ�سحى ونتخوف من  مقبلون على عيد 

الأعداد واكتظاظ امل�ست�سفيات بامل�سابني، يف حال 

ا�ستمرار الختالط وعدم اللتزام، لكننا نراهن 

على وعي املقد�سي والتزامه بال�سروط الوقائية، 

حتى تكون الأعداد اأقل عن ذي قبل«.

اغتيال الزواري لم يُكن بسبب »الُمسيَّرة« إّنما لمشروع الغواّصات 

االحتالل: »حماس« الخارج ُتنِتج أسلحًة كاسرة للتوازن وُتجنِّد علماء

تضاؤل الثقة في إدارة الحكومات ألزمة كورونا

2400  إصابة منذ حزيران

تزايد أعداد المصابين بـ»كورونا« بالقدس ُينذر بوضع خطير
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ال����دويل  “التحالف  ق����وات  ���ّس��ل��م��ت 

ب���ق���ي���ادة  داع�ض”  ت���ن���ظ���ي���م  مل���ك���اف���ح���ة 

ب�سماية  قاعدة  ام�ض،  املتحدة  الوليات 

ال��ع�����س��ك��ري��ة ج���ن���وب���ي ب����غ����داد ل��ل��ق��وات 

العراقية.

وكانت القاعدة قد تعر�ست اجلمعة، 

ل��ه��ج��وم ب��� 4 ���س��واري��خ، وف��ق��ا مل��ا اأع��ل��ن��ه 

اجل��ي�����ض ال���ع���راق���ي. وق����ال ال��ت��ل��ف��زي��ون 

ال��دويل  التحالف  “قوات  اإن  الر�سمي 

ب����ق����ي����ادة ال������ولي������ات امل����ت����ح����دة ���س��ل��م��ت 

للقوات  ب�سماية  ق��اع��دة  يف  مع�سكرها 

ال���ع���راق���ي���ة«. ومل ي���ح���دد اجل���ه���ة ال��ت��ي 

ان�����س��ح��ب��ت ب��اجت��اه��ه��ا ق����وات ال��ت��ح��ال��ف 

الدويل.

�سلمت  املا�سية  الأ�سهر  م��دى  وعلى 

6 ق���واع���د  ق������وات ال���ت���ح���ال���ف ال��������دويل 

ومواقع ع�سكرية غربي و�سمايل البالد 

البالد للقوات العراقية.

التي  ال�ساروخية  الهجمات  وتتكرر 

عراقيون  م�سلحون  الغالب  يف  ي�سنها 

اأه������داف ت�سم  م����وال����ون لإي������ران ع��ل��ى 

منذ  اأم��ري��ك��ي��ني،  وج��ن��ودا  دبلوما�سيني 

اأ�سهر.

منذ  الهجمات  هذه  وترة  وتزايدت 

اغ��ت��ي��ال ك���ل م���ن ق���ائ���د ف��ي��ل��ق ال��ق��د���ض 

الإي�����راين ق��ا���س��م ���س��ل��ي��م��اين، وال��ق��ي��ادي 

اأب��و  ال��ع��راق��ي��ة،  ال�سعبي  احل�سد  بهيئة 

مهدي املهند�ض، يف غارة جوية اأمريكية 

ببغداد، يف 3 كانون الثاين املا�سي.

وت��ت��ه��م وا���س��ن��ط��ن ك��ت��ائ��ب ح���زب اهلل 

ال��ع��راق��ي وف�����س��ائ��ل اأخ���رى م��ق��رب��ة من 

اإيران بالوقوف وراء الهجمات.
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م��ن��ع اأه�����ايل خ���رب���ة ����س���رة، ج��ن��وب 

�����س����رق ن����اب����ل���������ض، م�������س���ت���وط���ن���ني م��ن 

التنقيب عن الآثار يف اأرا�سي اخلربة، 

وطردوهم من اأرا�سيهم.

م����واج����ه����ة  يف  ال����ن����ا�����س����ط  وق����������ال 

ال���س��ت��ي��ط��ان، ب�����س��ار ال��ق��ري��وت��ي ام�����ض، 

اإىل  و�سلو  امل�ستوطنني  م��ن  ع��دًدا  اإن 

اأج���ه���زة فح�ض  وب��ح��وزت��ه��م  اخل���رب���ة 

اأن  اإل  ب�����الآث�����ار،  خ���ا����س���ة  وخ����رائ����ط 

الأه�������ايل مت��ك��ن��وا م���ن ط���رده���م ق��ب��ل 

وق��ام��وا  التنقيب،  بعملية  ���س��روع��ه��م 

الثرية  واحلفر  املواقع  كافة  باإغالق 

امل�ستوطنني. حلمايتها من عبث 

اإىل  ت���ق���ع  ����س���رة  خ���رب���ة  اأن  ي���ذك���ر 

وتقطنها  ق��ري��وت،  قرية  من  اجلنوب 

ع�����دة ع����ائ����الت، وه�����ي م��ن��ط��ق��ة اآث�����ار 

ك��ن��ع��ان��ي��ة، وت��ق��ع ب��ي��وت اخل���رب���ة على 

م�سافة اأمتار من م�ستوطنتي )�سيلو( 

ج��ن��وًب��ا،  رحيل”  و”�سفوت  غ����رًب����ا، 

وت����ت����زاي����د ي����وًم����ا ب���ع���د ي�����وم م��ط��ام��ع 

وط��رد  عليها  لل�سيطرة  امل�ستوطنني 

منها. �سكانها 
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����س���وت جم��ل�����ض ال�����س��ع��ب، ال��غ��رف��ة 

ام�ض  ال�سومايل،  الرملان  الأدنى من 

حكومة  من  الثقة  �سحب  على  ال�سبت 

رئي�ض الوزراء ح�سن علي خري.

ال�سومالية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 

الر�سمية “�سونا” عن رئي�ض املجل�ض، 

حم��م��د م��ر���س��ل ���س��ي��خ ع��ب��د ال��رح��م��ن، 

 275 اأ����س���ل  م���ن   170 ب����اأن  ت�����س��ري��ح��ه 

ع�سوا يف املجل�ض �سوتوا �سد حكومة 

خ����ري، م��ق��اب��ل ث��م��ان��ي��ة م��ع��ر���س��ني، 

املجل�ض  ع��ق��ده��ا  جل�سة  خ��الل  وذل���ك 

لإج��������راء م���ن���اق�������س���ات ب�������س���اأن ع��م��ل��ي��ة 

املقبلة. الرئا�سية  النتخابات 

واأو����س���ح اأن ه���ذا ال��ق��رار ج���اء على 

لها  تعر�ست  التي  الن��ت��ق��ادات  خلفية 

ح��ك��وم��ة خ���ري ب�����س��اأن اإج���راءات���ه���ا يف 

جمال تعزيز الأمن يف البالد، قائال: 

قوات  اإقامة  يف  ف�سل  ال��وزراء  “رئي�ض 
اأم���ن وط��ن��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز اأم���ن احل��ك��وم��ة 

الفدرالية وحكومات الوليات«.

وطلب جمل�ض ال�سعب من الرئي�ض 

حممد،  اهلل  عبد  حممد  ال�سومايل، 

خ��ل��ف��ا  ج���دي���د  وزراء  رئ���ي�������ض  ت��ع��ي��ني 

خلري الذي يتوىل هذا املن�سب منذ 

فراير 2017.

يف  البالد  رئي�ض  اأعلن  جانبه،  من 

قرار  يقبل  اأن��ه  مكتبه  عن  �سدر  بيان 

“التباعد  اأن  م��ن  حم���ذرا  امل�سرعني، 

الت�سريعة  وال�سلطات  احلكومة  ب��ني 

ه���و ال����ذي ي��ق��و���ض ال��ت��ق��دم امل���ح���زر«.  

وت��ع��ه��د ب���اأن���ه ���س��ي��ع��ني ق��ري��ب��ا رئ��ي�����ض 

وزراء جديدا �سي�سكل حكومة جديدة 

النتقالية،  املرحلة  البالد من  “تنفذ 
وتعزز خدمات املجتمع«.

السادسة خالل أشهر.. »التحالف الدولي« 
يسلم قاعدة »بسماية« للقوات العراقية 

أهالي خربة صرة يطردون 
مستوطنين حاولوا التنقيب عن اآلثار

البرلمان الصومالي يقيل رئيس 
الوزراء بتصويت على الثقة
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الأر���ض  عن  للدفاع  الوطني  املكتب  ق��ال 

ال�سبوعي  تقرير  يف  ال�ستيطان  ومقاومة 

تنفذ  الح��ت��ال  �سلطات  اإن  ال�سبت،  ام�����ض 

وتهويدية  ا�ستيطانية  وم�ساريع  خمططات 

جديدة يف القد�ض وحمافظة بيت حلم.

ال��ن�����س��اط ال���س��ت��ي��ط��اين ل  اأن  واأ�����س����اف 

ي��ت��وق��ف وي��ت��ن��ق��ل م��ن حم��اف��ظ��ة اىل اأخ���رى 

اأن  غ����ر  امل���ح���ت���ل���ة،  ال���غ���رب���ي���ة  ال�������س���ف���ة  يف 

الأخ������رة تتخذ  ال���ف���رة  ت��رك��ي��زه يف  ب�����وؤرة 

م���ن م��ن��اط��ق الغ������وار ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وم��ن 

لها،  ه��دف��ا  وال��ق��د���ض  ب��ي��ت حل��م  حمافظتي 

ويجري  ال�ستيطان  منظمات  تن�سط  حيث 

ت�سجيل الرا�سي التي يتم ال�ستياء عليها 

م��ا ي�سمى  ب��ا���س��م  او  امل��ن��ظ��م��ات  ه���ذه  ب��ا���س��م 

ال�سندوق القومي اليهودي . 

ال�سبوع  بيت حلم  �سهدت حمافظة  فقد 

ما  اأع��ل��ن  حيث  ا�ستيطانية  هجمة  ال��ف��ائ��ت 

الإ�سرائيلي”  القومي  ب�”ال�سندوق  ي�سمى 

 526 اإج����راءات ت�سجيل و���س��م  الن��ت��ه��اء م��ن 

دومنا، من اأرا�سي بلدة نحالني جنوب غرب 

عت�سيون  غو�ض  “جممع  ل�سالح  حلم  بيت 

حم���اك���م  رف�����������ض  ع����ق����ب  ال�ستيطاين” 

الفل�سطينيني،  اأ�سحابها  دع��وى  الحتال 

قدمها  ال��ت��ي  الأوراق  ج��م��ي��ع  رف�����س��ت  ف��ق��د 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون ع��ل��ى م����دار اأع�����وام وت��ث��ب��ت 

م��ل��ك��ي��ت��ه��م ل���اأرا����س���ي وح��ك��م��ت ب��ال��ق�����س��ي��ة 

ذلك  اإث��ر  على  وج��رى  امل�ستوطنني،  ل�سالح 

ت�سجيلها على ا�سم ال�سندوق القومي الذي 

منح الرا�سي بدوره للم�ستوطنني .

غ��و���ض عت�سيون  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  وق���ال   

عاما   76 “بعد  نئمان:  �سلومو  ال�ستيطاين 

انتهى اإجراء طويل لت�سجيل الأرا�سي با�سم 

عليها  ا�ستحوذ  ال��ت��ي  “هيمونوتا”  �سركة 

ق��ب��ل �سبعة  ال��ي��ه��ودي  ال��ق��وم��ي  ال�����س��ن��دوق 

ومهم  تاريخي  ي��وم  “هذا  م�سيفا  عقود”، 

مل�����س��وؤول  ت��ع��ق��ي��ب  عت�سيون”..ويف  ل��غ��و���ض 

ال�سندوق “داين عطار” قال باإن “هذا يوم 

تاريخي ل�سالح ال�سهيونية ما ي�سمح ببناء 

الأر���ض  على  ال�ستيطانية  ال��وح��دات  مئات 

مبنطقة رو�ض ت�سورمي يف التجمع«.

واأ�����س����ار اأن����ه اىل ال�����س��رق م���ن ب��ي��ت حلم 

ا���س��ت��ول��ت ���س��ل��ط��ات الح���ت���ال اأي�����س��ا على 

العقبان  منطقة  يف  تقع  زراع���ي  دومن   700

ت�سييجها  ومت  ال��ف��ردي�����ض.  جبل  حميط  يف 

ب��اأ���س��اك ���س��ائ��ك��ة ون�����س��ب��ت ب��واب��ة ح��دي��دي��ة 

“هرودون”.  حديقة  اقامة  ل�سالح  عليها 

للمحافظة  ال�سرقية  املنطقة  تتعر�ض  فيما 

منذ فرة اإىل هجمة ا�ستيطانية من خال 

م�ساحات  جتريف  الحتال  اآليات  موا�سلة 

التي  كي�سان  قرية  املواطنني يف  اأرا�سي  من 

ل�سالح   ، ب��ي��ت حل��م  ع��ن  ك��م   20 ن��ح��و  تبعد 

هناحل”  “ايبي  م�ستوطنة  ح��دود  تو�سيع 

املقامة على اأرا�سي القرية.

ال�ستيطاين  املخطط  تنفيذ  اإط���ار  ويف 

ال�����وزراء بنيامني  ال���ذي اع��ل��ن ع��ن��ه رئ��ي�����ض 

ن��ت��ن��ي��اه��و، يف ����س���ب���اط م���ن ال���ع���ام اجل����اري 

ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة  5200 وح����دة  ب��ب��ن��اء  وي��ق�����س��ي 

م�ستوطنة  يف  ���س��ت��ق��ام  م��ن��ه��ا   0220 ج��دي��دة 

“هارحوماه”، املقامة على اأرا�سي جبل اأبو 
غنيم، اإ�سافة اإىل 3000 وحدة يف م�ستوطنة 

عن  النقاب  ك�سف  مت  همتو�ض”  “جفعات 
م��ئ��ات ال���وح���دات ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة اجل��دي��دة 

القد�ض  حمافظة  م��ن  خمتلفة  مناطق  يف 

م�ستوطنة  يف  وحدة   1700 وت�سويق  املحتلة 

ت�سويق  ع��ن  ف�سا   ) ه��م��ط��و���ض  ج��ف��ع��ات   (

نوف   ( م�ستوطنة  يف  جديد  �سكني  م�سروع 

املكرب  جبل  ارا���س��ي  على  القائمة   ) ت�سيون 

ج��ن��وب ���س��رق ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة يف ال��ق��د���ض 

مبنى   12 يف  ج��دي��دة  وح���دة   216 ويت�سمن 

يتكون كل منها من �ستة طوابق.

ويف ال��ق��د���ض امل��ح��ت��ل��ة ت��وا���س��ل ���س��ل��ط��ات 

الح����ت����ال م�����س��اري��ع��ه��ا ال��ت��ه��وي��دي��ة ح��ي��ث 

ت��ع��م��ل ب��ل��دي��ة ال��ق��د���ض ع��ل��ى اإق���ام���ة دولب 

“اأرمون هنت�سيف” )ق�سر  �سخم يف متنزه 

البلدة  على  �سيطل  الذي  ال�سامي(  املندوب 

الإغ��راءات  جمموعة  اإىل  القدمية.لين�سم 

ال�����س��ي��اح��ي��ة الأخ�������رى امل��خ��ط��ط لإق��ام��ت��ه��ا 

يف م��ن��ط��ق��ة احل���و����ض ال��ت��اري��خ��ي ل��ل��ق��د���ض، 

املبكى”،  “حائط  اإىل  املعلق  القطار  منها 

والأوميغا وج�سر معلق ومن�ساأة للتزلج. 

فيما بداأت جمعية “العاد” ال�ستيطانية 

ي�سمى  ما  الوطنية يف  ت�سغل احلديقة  التي 

جديد  مركز  باإقامة  �سلوان  يف  داود  مدينة 

ال����ذي ي�سمى  ال��ت��اري��خ��ي  امل��ب��ن��ى  ل���ل���زوار يف 

نفوذ  جم���ال  ���س��ي��و���س��ع  م��ا  �سات�ض”.  “بيت 
اأوميغا  اأي�ساً لإقامة  اجلمعية التي تخطط 

ب��ني م��ت��ن��زه ق�سر امل��ن��دوب ال�����س��ام��ي وغ��اب��ة 

ال�سام، وج�سر معلق يف اجلزء الغربي من 

ويف  القدمية.  البلدة  يف  التاريخي  احلو�ض 

الذي  املعلق  القطار  �سيمر  نف�سها  املنطقة 

�سيو�سل اإىل “حائط املبكى”. 

�سلطة  طواقم  هدمت  اأي�سا  القد�ض  ويف 

ح��ل��وة  وادي  ح���ي  يف  خم�����ازن   3 ال��ط��ب��ي��ع��ة 

ب��ب��ل��دة ���س��ل��وان ، ج��ن��وب امل�����س��ج��د الأق�����س��ى، 

حلوة  وادي  ح��ي  امل��غ��ارب��ة   “باب  منطقة  يف 

العامة”،  للمنفعة  الأر���ض  “حتويل  بحجة 

ال�ستيطاين  ال��ت��و���س��ع  خ��ط��ة  ���س��م��ن  وذل���ك 

والتهويد.

اعمال  يوا�سلون  امل�ستوطنون  زال  وم��ا 

ال�سفة  يف  املحافظات  خمتلف  يف  ال��ع��رب��دة 

الغربية. 
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تفا�سيل  ال�����س��ب��ت،  ام�����ض  الإي���ران���ي���ة،  ال�����س��ل��ط��ات  ك�سفت 

العا�سمة  �سرق  يف  ب�ساحية  اجلمعه،  اندلع،  الذي  احلريق 

الإيرانية طهران.

“اإيلنا” الإيرانية، عن نائب رئي�ض �سرطة  ونقلت وكالة 

ت�سبب  كهربيا  “ما�سا  اإن  ق��ول��ه،  ه��داون��د،  حميد  ط��ه��ران، 

العا�سمة  ���س��رق  يف  ب�ساحية  اأ���س��ج��ار  يف  ح��ري��ق  اإ���س��ع��ال  يف 

عن  ناجما  احل��ري��ق  “يكون  اأن  نافيا  طهران”،  الإي��ران��ي��ة 

انفجار«.

“اندلع حريق  اأعلنت عن  اإيرانية،  اإعام  و�سائل  وكانت 

جديد يف اأ�سجار قرب منطقة اإقامة خا�سة بقادة يف احلر�ض 

م�سل�سل  من  جديدة  حلقة  يف  طهران،  يف  واجلي�ض  الثوري 

من�ساآت  طالت  التي  املتتالية  واحلرائق  الغام�سة  احلوادث 

ومواقع كربى خال الأ�سابيع املا�سية يف اإيران«.

عن  الإع���ان  مت  املا�سي،  ح��زي��ران  يونيو/  اأواخ���ر  ومنذ 

و�سناعية  ع�سكرية  م��واق��ع  يف  وان��ف��ج��ارات  ح��رائ��ق  �سل�سلة 

ون����ووي����ة، واأي�������س���ا م��ع��ام��ل ت��ك��ري��ر ن��ف��ط وحم���ط���ات ط��اق��ة 

و�سركات. وم�سانع 

الإيرانية، غام ر�سا  الدفاع املدين  وقال رئي�ض منظمة 

ناجمة  النفجارات  تكون  اأن  ت�ستبعد  اإن طهران ل  جايل، 

اأو  امل��ع��ار���س��ة  ق��ب��ل جم��م��وع��ات  م��ن  ع��م��ل��ي��ات تخريبية  ع��ن 

لكن  املتحدة،  الوليات  قبل  �سيربانية من  فر�سية هجمات 

نتجت  النفجارات  اأن  اعتربوا  اآخرين  اإيرانيني  م�سوؤولني 

عن هجمات تقف وراءها اإ�سرائيل.

مخططات ومشاريع استيطانية وتهويدية جديدة بالقدس وبيت لحم

يضم مقار قادة الحرس الثوري.. إيران تكشف تفاصيل انفجار العاصمة

7  دول عربية لن تقيم صالة عيد 
األضحى بالمساجد

الجيش العراقي يعلن تولي إدارة 
جميع المنافذ الحدودية

األسير أبو الرب يعلق إضرابه 
المفتوح عن الطعام
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ملنع تف�سي فرو�ض كورونا، اأعلنت 7 دول 

ع��رب��ي��ة، ح��ت��ى الن ع��ن م��ن��ع اإق��ام��ة �ساة 

ع��ي��د الأ���س��ح��ى امل���ب���ارك يف ع��م��وم امل�ساجد 

اأو  وال�ساحات، وق�سرها على م�سجد واح��د 

وا���س��راط��ات  وب�����س��واب��ط  م�ساجد حم���ددة 

حازمة.

ال�سعودية،  الإ���س��ام��ي��ة  ال�����س��وؤون  وزارة 

اعلنت يف بيان لها اجلمعة، منع اإقامة �ساة 

عيد الأ�سحى يف ال�ساحات املك�سوفة، يف اإطار 

كورونا،  تف�سي  للحد من  وقائية  اإج���راءات 

املهياأة  وامل�ساجد  اجل��وام��ع  اعتماد  م��ق��ررًة 

فقط لإقامة �ساة العيد.

وزارة ال�سوؤون الإ�سامية املغربية، قررت 

امل�ساجد وجواز  العيد يف  اإقامة �ساة  منع 

اإقامتها يف املنازل دون خطبة.

ُي�سمح  اأن����ه  اأع��ل��ن��ت م�سر  م��ن ج��ان��ب��ه��ا، 

ب��اأداء �ساة عيد الأ�سحى يف اأحد امل�ساجد 

الكربى بالباد فقط، وبعدد حمدود.

مت  اإن��ه  العراقية،  ال�سحة  وزارة  وق��ال��ت 

فر�ض حظر جتوال �سامل يف الباد خال 

عطلة عيد الأ�سحى، للحيلولة دون تف�سي 

عموم  يف  ال�ساة  منع  يعني  ما  الفرو�ض، 

امل�ساجد وال�ساحات.

ال��وزاري��ة  اللجنة  اأع��ل��ن��ت  اجل���زائ���ر،  ويف 

يف  ت���وؤدى  ال�سحى  عيد  �ساة  اأن  للفتوى 

البيوت جماعة اأو فرادى ودون خطبة.

عدم  الأوق����اف  وزارة  اأعلنت  �سوريا،  ويف 

حمافظتي  يف  الأ�سحى  عيد  �ساة  اإق��ام��ة 

تف�سي  زي���ادة  ب�سبب  دم�����س��ق،  وري���ف  دم�سق 

الوباء.

الهيئة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  اأع��ل��ن  خليجيا، 

الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث 

اأن  اأن��ه تقرر  يف الإم���ارات، �سيف الظاهري، 

تقام �ساة عيد الأ�سحى يف املنازل، على اأن 

تبث التكبرات من خال الو�سائل املرئية 

وامل�سموعة.
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 اأعلن اجلي�ض العراقي، ام�ض، تويل قواته 

اإدارة جميع املنافذ الربية والبحرية للباد، 

با�ستثناء منافذ اإقليم ال�سمال، بهدف “منع 

الف�ساد والتجاوزات فيها.”

اإنها  امل�سركة  العمليات  ق��ي��ادة  وق��ال��ت 

امل��ن��اف��ذ  جل��م��ي��ع  اأم��ن��ي��ة  ق����وات  “خ�س�ست 
احلدودية بالباد، لإدارتها واإنفاذ القانون 

فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الف�ساد 

واإهدار املال العام”.

وميتلك العراق 14 منفذا بريا وبحريا، 

اإ�سافة اإىل 7 معابر رئي�سة باإقليم كرد�ستان 

�سمايل الباد، 4 منها مع اإيران و2 مع تركيا 

وواحد مع �سوريا.

انت�سرت يف  الأمنية  “القوات  اأن  وذك��رت 

م��ن��اف��ذ ال��ب��اد ك��اف��ة وه���ي خم��ول��ة بجميع 

حالة  اأي  ملحا�سبة  القانونية  ال�ساحيات 

جتاوز ومن اأي جهة كانت”.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قالت �سابقا 

اإنها مل تن�سر اأي قوات من اجلي�ض يف منافذ 

اإقليم ال�سمال، حيث تتوىل قوات البي�سمركة 

امل�سوؤولية الأمنية.

الإقليم يف  املا�سي، قال ممثل  والأ�سبوع 

بغداد فار�ض عي�سى، اإن “موؤ�س�سات احتادية 

من �سرطة اجلمارك واجلوازات تعمل داخل 

املعابر يف كرد�ستان، فيما تتوىل البي�سمركة 

حمايتها وفقا للقانون”.

ال����وزراء  رئي�ض  تعهد  امل��ا���س��ي،  وال�سهر 

ال�سيطرة على  بفر�ض  الكاظمي  م�سطفى 

جميع املنافذ احلدودية لإيقاف الهدر باملال 

العام، الذي يقدر مبليارات الدولرات.

وقبل هذه اخلطوة كانت املعابر تخ�سع 

لإدارة قوات م�سركة تتبع لوزارة الداخلية.
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علق الأ�سر حممد اأبو الرب اإ�سرابه عن 

ن�سرة  يوماً،   11 مل��دة  ا�ستمر  ال��ذي  الطعام 

واإ�سناداً لرفيقه الأ�سر كمال اأبو وعر، بعد 

مكاملة  ب��اإج��راء  ل��ه  بال�سماح  يق�سي  ات��ف��اق 

هاتفية ونقله لزيارة رفيقه الأ�سر اأبو وعر 

الذي يقبع يف �سجن “عيادة الرملة”، بعد 

من  �سفائه  م��ن  “حجره” وال��ت��اأك��د  انتهاء 

الإ�سابة بفرو�ض “كورونا«.

وكان اأبو الرب قد �سرع بالإ�سراب ونقل 

على اإثر ذلك اإىل عزل “اأوهليكدار”، اإ�سناداً 

لرفيقه الأ�سر اأبو وعر املُ�ساب بال�سرطان، 

بفرو�ض  اإ�سابته  عن  ع��ل��ن لحقاً 
ُ
اأ وال��ذي 

“كورونا”، عقب نقله من �سجن “جلبوع” 
حيث  هروفيه”،  “اأ�ساف  م�ست�سفى  اإىل 

اأنبوب  خ�سع لعملية جراحية فيها لو�سع 

�سجون  اإدارة  نقلت  وب��الأم�����ض  ل���ه،  تنف�ض 

الح���ت���ال الأ����س���ر اأب����و وع���ر اإىل ال��رم��ل��ة 

جمدداً، رغم و�سعه ال�سحي ال�سعب.

ال��رب  اأب���و  حممد  الأ���س��ر  اأن  اإىل  ُي�سار 

ب��ل��دة قباطية يف ج��ن��ني، وه��و حمكوم  م��ن 

عام  منذ  ومعتقل  ع��ام��اً،   30 مل��دة  بال�سجن 

.2003
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 ي���ع���م���ل امل�������س���ت���وط���ن���ون ����س���م���ن خ��ط��ة 

وتخريب  الزيتون  اأ�سجار  حلرق  منظمة، 

التمهيد  اأج��ل  من  الفل�سطينيني  اأرا���س��ي 

لل�سيطرة عليها ومنع اأ�سحابها الأ�سليني 

من الو�سول اإليها، كي تخلو لهم ال�ساحة 

تكون  اأو  ا�ستيطانية  ب��وؤرة  عليها  ويقيموا 

حيزا جديدا لمتداد امل�ستعمرة القريبة.

ه���ك���ذا ي��ع��م��ل م�����س��ت��وط��ن��و م�����س��ت��وط��ن��ة 

ق��رى  اأرا����س���ي  ع��ل��ى  امل��ق��ام��ة  “يت�سهار” 
وح��وارة  القبلية  وع�سرة  ومادما  بورين 

وع����وري����ف وع��ي��ن��ب��اب��و���ض ج���ن���وب م��دي��ن��ة 

تبداأ  حتى  ال�سيف  يحل  اأن  وم��ا  نابل�ض، 

ما  منطقة  يف  ي���وم  ك��ل  ت�ستعل  احل��رائ��ق 

وك���ل���ه���ا ت��ل��ت��ه��م ع�������س���رات ال�����دومن�����ات م��ن 

الأرا�����س����ي امل����زروع����ة ب���اأ����س���ج���ار ال��زي��ت��ون 

وغرها.

م��ن هجمات  ي���وم  ي��خ��ل��و  م���ادم���ا، ل  يف 

ق��ط��ع��ان امل�����س��ت��وط��ن��ني، حت���ت ح��م��اي��ة من 

التي  الحتال  وق��وات  امل�ستعمرة  حار�ض 

امل��ه��دد  الأرا����س���ي  دائ���م يف  ب�سكل  ت��ت��واج��د 

قطعان  م��ن  وا���س��ح��ة  بنية  بال�ستيطان، 

على  والم���ت���داد  بال�سيطرة  امل�ستوطنني 

اأر�سهم  خدموا  م��زارع��ني  اأرا���س��ي  ح�ساب 

ل�سنوات طويلة، لكن غول ال�ستيطان مل 

واقعا  اأم��را  �سار  بل  فح�سب  يهددها  يعد 

من  الق���راب  الأ�سليني  امل��زارع��ني  مينع 

اأرا�سيهم.

ويف هذا ال�ساأن، يو�سح ثائر ن�سار وهو 

امل���زارع���ني وع�����س��و يف جل��ن��ة حماية  اأح����د 

امل����زارع����ني، ب����اأن الم���ت���داد ال���س��ت��ي��ط��اين 

واأمرا  املتابعني  اأمام  اأ�سبح وا�سحا وجليا 

اأن ي�سلوا  ي��ح��اول��ون  ال��ذي��ن  ي���ردع  واق��ع��ا 

وحمايتها. لتاأهيلها  اأر�سهم 

يعتربون  “امل�ستوطنون  ن�����س��ار  ي��ق��ول 

اأم���ام ام��ت��داده��م،  �سجرة ال��زي��ت��ون ح��اج��زا 

ل����ذا ي���ل���ج���وؤون حل����رق الأر�������ض ع���ن ب��ك��رة 

مثل  يف  وال��ن��ار  ال�سيف،  يف  خا�سة  اأب��ي��ه��ا 

ه��ذه الأي���ام تلتهم ع�����س��رات ال��دومن��ات يف 

اأ�سجار كثرة  وقت قليل، وتروح �سحيتها 

الأهايل  النار من قبل  اإخماد  اأن يتم  قبل 

وطواقم الدفاع املدين«.

باأرا�سي  النار  ا�ستعلت  املا�سي  الثاثاء 

امل�����زارع�����ني، وو����س���ل���ت اأ����س���ج���ار ال���زي���ت���ون 

لت�سل  وام��ت��دت  وال��ل��وز،  وال��ت��ني  وال�سرب 

الأه���ايل  ال��دومن��ات، بينما خ��رج  ع�����س��رات 

النار ومتكنوا من  والدفاع املدين لإخماد 

اأحرقت  كانت قد  لكنها  �ساعات،  بعد  ذلك 

جي�ض  اأن  اإىل  وي�سر  الأ���س��ج��ار.  ع�سرات 

باأن  �سعر  ما  اإذا  ال�سبان  يقمع  الح��ت��ال 

النار تلتهم اأ�سجار الفل�سطينيني، يف حني 

اأنه ي�سمح لهم باإخماد النار اإذا �سعر باأنها 

“يت�سهار”. باجتاه م�ستعمرة  �ستمتد 

ول�����دى ع���ائ���ل���ة ن�������س���ار اأر�����س����ا زراع���ي���ة 

منظم  ب�سكل  عائلته  اأف��راد  مع  بها  يعتني 

وحراثتها  وتاأهيلها  لتعمرها  وي�سعون 

برغم العتداءات املتوا�سلة التي تعر�ست 

على  امل�ستوطنني  قطعان  عمد  حيث  لها، 

ق�����ض اأ����س���ج���اره���ا يف ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، 

و�سرقوا منها حيوانات كانت تعي�ض داخل 

م��غ��ارة ف��ي��ه��ا، ل��ك��ن الأ���س��ج��ار ك��ان��ت ت��ع��ود 

وتكرب وتثمر وفق ن�سار، م�سرا اإىل اأنهم 

النار يف  اأ�سعلوا  يف عملية احلرق الأخرة 

اأ�سجارها.

بورين  تعاين  م��ادم��ا،  ع��ن  ببعيد  لي�ض 

املجاورة ذات املعاناة من قبل امل�ستوطنني، 

اأق��دم  ال�سهر  ه��ذا  م��ن  ع�سر  التا�سع  ففي 

م�����س��ت��وط��ن��ني ي���رك���ب���ون دراج������ات رب��اع��ي��ة 

مبا�سر  ب�سكل  النران  اإ�سعال  على  الدفع 

امل��ي��ادي��ن يف  ال��زي��ت��ون مبنطقة  اأ���س��ج��ار  يف 

جبل �سلمان جنوب القرية.

ووف����ق رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ب���وري���ن ن�����س��ال 

ال��ن��ج��ار ف���اإن الأه����ايل ���س��اه��دوا ك��ي��ف ك��ان 

بني  م�ستعلة  م����واد  ي��ل��ق��ون  امل�����س��ت��وط��ن��ني 

اأ���س��ج��ار ال��زي��ت��ون ع��ل��ى م����راأى م��ن ج��ن��ود 

للم�ستوطنني  �سمحوا  ال��ذي��ن  الح��ت��ال 

م�ستعمرة  ب��اجت��اه  امل��ك��ان  م��ن  بالن�سحاب 

“يت�سهار«.
ع���ق���ب اإ����س���ع���ال ال����ن����ار ت���وج���ه ع�����س��رات 

ال�����س��ب��ان ب��رف��ق��ة ال���دف���اع امل����دين لإط��ف��اء 

ال����ن����ار ل���ك���ن ج����ن����ود الح�����ت�����ال ح����اول����وا 

ال�����س��ب��ان، ح��ي��ث ه��اج��م��ه��م ع�سرات  اإع��اق��ة 

اأطلق  امل�ستوطنني مب�ساندة اجلي�ض الذي 

قنابل ال�سوت والغاز امل�سيل للدموع جتاه 

اأهايل القرية.

30 دومن�����ا م��ن  احل���ري���ق ال���ت���ه���م ن���ح���و 

بحرق  اخل�سائر  وق���درت  ب��وري��ن،  اأرا���س��ي 

اأح��رق��ت  فيما  ك��ام��ل،  ب�سكل  ���س��ج��رة   150

اأخرى ب�سكل جزئي.

“ج” وفق  هذه الأرا�سي ت�سنف منطة 

الح��ت��ال  ومي��ن��ع  “اأو�سلو”،  ات��ف��اق��ي��ات 

بتن�سيق  اإل  اإليها  الو�سول  من  اأ�سحابها 

وحراثتها،  الزيتون،  ثمار  لقطف  م�سبق 

ويف كثر من الأوق���ات مينع الأه��ايل من 

اإليها رغم التن�سيق امل�سبق. الو�سول 

خ���ط���ة  “هناك  ال������ن������ج������ار:  ي������ق������ول 

جبل  �سفح  لت�سحر  ووا���س��ح��ة  ممنهجة 

ما  وه���و  ي��ت�����س��ه��ار،  ن��ف��وذ  لتو�سيع  ���س��ل��م��ان 

ت�سرفات  قبل  م��ن  ي��وم��ي  ب�سكل  ن�سهده 

ح�ساب  على  ميتدون  الذين  امل�ستوطنني 

اأرا�سينا، حتت رعاية اجلي�ض ».

تصحير محيط »يتسهار« بالنار.. لتوسيع نفوذ المستعمرة
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الـريـا�ضي

االنباط – عمان

و�شهد  االر�����ض  �شيخ  ب�شر  ال��ف��ر���ش��ان  تقا�شم 

�شبحا ورن��ي��م ال��ف��ار، األ��ق��اب فئات ال��واع��دي��ن يف 

اجل��واد  ن��ادي  كاأ�ض  بطولة  من  الرابعة  اجلولة 

ال��ع��رب��ي ل��ف��رو���ش��ي��ة ال��ق��ف��ز ع��ن احل���واج���ز، التي 

اأق��ام��ه��ا ن����ادي اجل�����واد ع��ل��ى م��ي��دان��ه اخل��ارج��ي 

الفرو�شية  احت��اد  اأع�شاء  بح�شور  ال�شبت،  ام�ض 

امللكي، ويف غياب اجلمهور وفق تعليمات اللجنة 

اأدارت  حيث  امللكي،  الفرو�شية  واحت���اد  االأوملبية 

قري�شة  اأح��م��د  برئا�شة  جلنة  اجل��ول��ة  مناف�شات 

الرئي�ض التنفيذي الإدارة القوة للفرو�شية ونادي 

اجلواد العربي، ومدير عام نادي اجلواد العربي 

مت  اخلتام  الق�شري.ويف  خ�شر  البطولة  ومدير 

تتويج الفر�شان اأ�شحاب املراكز االأوىل عل النحو 

التايل:

االر�ض  �شيخ  �شم،االأول:ب�شر   90-80 فئة   –
52: 38ث،  وب���زم���ن  )����ش���ح���ارى(  اجل������واد  ع��ل��ى 

الثاين:جاد �شيخ االر���ض على اجل��واد )ميكادو( 

ع���ادل على  ال��ث��ال��ث:حم��م��ود  66: 42ث،  وب��زم��ن 

اجل���واد )ل��ي��و( وب��زم��ن 43:13ث، ال��راب��ع: حمزة 

ع��ل��ي��ان ع��ل��ى اجل������واد )ك���ري���ك ك������راك( وب��زم��ن 

النابل�شي على اجلواد  44:62ث، اخلام�ض:كرمي 

)اندرا( وبزمن 74: 45ث،

�شبحا على  االأول:���ش��ه��د  ���ش��م،   100 فئة   –
اجلواد )ا�شربانزا( وبزمن 29: 51ث، الثاين:عبد 

كا�شينا(  )ك���وول  اجل���واد  على  قري�شة  الرحمن 

على  قوهجي  احمد  الثالث:  52ث،   :19 وبزمن 

فرح  ال��راب��ع:  60:86ث،  وب��زم��ن  )بلينا(  اجل���واد 

قلعجي على اجلواد )ا�شربانزا( وبزمن 60:94ث، 

اخل��ام�����ض: حم��م��د ح����رارة ع��ل��ى اجل����واد )اي���زي 

ال�����ش��اد���ض:ع��ائ�����ش��ة  65ث،   :41 وب���زم���ن  دان�����ش��ر( 

الداغ�شتاين على اجلواد )زادول��ن( وبزمن 47: 

67ث.

رنيم  االأول:  �شم،   110 حواجز  باإرتفاع  فئة   

ال���ف���ار ع��ل��ى اجل������واد )ب���ل�������ض( وب���زم���ن 34: 59 

على  ال��رواي  الثاين:يو�شف  65نقطة،  ثوجمعت 

ثوجمع   61  :00 وب��زم��ن  )دميا�شكو�ض(  اجل���واد 

65ن��ق��ط��ة، ال��ث��ال��ث: رام���ي ���ش��اه��ن ع��ل��ى اجل���واد 

65ن��ق��ط��ة،  17: 71 وج��م��ع  وب���زم���ن  )اومل���ب���ي���ك( 

الرابع: حممود الفار على اجلواد )وايت بيوتي( 

وبزمن 79: 70 ث وجمع 62 نقطة، اخلام�ض: يزن 

العريان على اجلواد )كاليد( وبزمن 77: 71 ث 

وجمع61 نقطة .

01

�شلط عد�شة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�شة« 

يف املوقع االلكرتوين

 شيخ االرض وصبحا والفار ابطال فئة الناشئين للفروسية

 تشكيل الجهاز التدريبي لفريق الكرمل

 تتويج ابطال دوري صغار الفرير

 كفرسوم يعزز صفوف فريقه

االنباط – اربد  

ال��ك��رم��ل  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����ض  ق����رر 

ب���اج���ت���م���اع���ه م�������ش���اء اجل���م���ع���ه امل���واف���ق���ة 

لفريق  ال��ت��دري��ب��ي  اجل��ه��از  ت�شكيل  ع��ل��ى 

امل��درب  الفني  امل��دي��ر  بقيادة  ال��ق��دم  ك��رة 

حممد  وم�شاعده  �شليمان  عبدالرحمن 

ت���وه���ان م���درب���ا ع���ام���ا وامل�������درب ف���را����ض 

�����ش����ريان م����درب����ا حل����را�����ض امل����رم����ى ك��م��ا 

ت��ق��رر يف االج��ت��م��اع امل��واف��ق��ة ع��ل��ى اع��ادة 

ت�����ش��ك��ي��ل جل��ن��ة ك���رة ال���ق���دم م���ن ال�����ش��ادة 

وذياب  اخل�شور  اإيهاب  و  ال�شهري  وائ��ل 

الزبيدي و معت�شم القوده . ومن املقرر 

من  اعتبارا  تدريباته  الفريق  يبا�شر  ان 

25 ال�شهر اجلاري . وكانت االدارة التقت 

للفريق  واالداري  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ك��ادري��ن 

ح��ي��ث مت االع��ت��م��اد وب�����ش��ك��ل ك��ب��ري على 

النادي  اأبناء  الرديف من  الفريق  العبي 

املرحوم  �شارك موؤخرا يف بطولة  والذي 

تعزيز  �شيتم  و  ال��ع��دوان  �شلطان  ال�شيخ 

وذلك  اخل��ربه  العبي  من  بعدد  الفريق 

بناء على تن�شيب اجلهاز الفني للفريق .

االنباط – عمان

دي  كلية  عام  ومدير  ن��ادي  رئي�ض  توج 

ال���ش��ال- ال��ف��ري��ر، ج��اب��ي غ����زواي، ال��ف��رق 

ال�شغار  دوري  م�شابقتي  ختام  يف  الفائزة 

ب��ك��رة ال��ق��دم وب��ك��رة ال�����ش��ل��ة، وال��ت��ي ج��رت 

مناف�شاتها على مالعب كلية دي ال�شال، 

ب��ح�����ش��ور ج���م���اه���ريي ك��ب��ري م���ن اأه����ايل 

واأثنى غزواي يف اخلتام، على  الالعبن. 

اىل  ي��ه��دف  وال���ذي  ال���دوري،  امل�شاركة يف 

غر�ض قيم الريا�شة يف نفو�ض اأبناء الفئة 

���ش��ن��وات، وال��رتك��ي��ز   10-6 ال��ع��م��ري��ة م��ن 

ع��ل��ى ال�����روح ال��ري��ا���ش��ي��ة ع��ن��د ال���ف���وز اأو 

اخل�شارة والريا�شة تذكي روح اجلماعة،

النادي  مدير  البطولة  على  واأ���ش��رف 

ف�������واز زه���������ران، وامل������درب������ون اإ����ش���م���اع���ي���ل 

اخل��ط��ي��ب وع�����دي ع���م���اري���ن ون��ب��ي��ل اأب���و 

غزالة وهبة فخر الدين و�شارة احلار�ض، 

وحم��م��د ح���وام���دة. ومت ت��ك��رمي اجل��ه��ات 

ال����داع����م����ة ل�����ل�����دوري وامل�������ش���رف���ن ع��ل��ى 

ال��ف��ائ��زة باملراكز  ال����دوري، وت��ت��وي��ج ف��رق 

ال�شامئون،  ال��ت��وايل:  على  وه��ي  االأوىل 

ك�����ن�����اري، ال�����ن�����اع�����وري، ال���ب���ن���ك االأه����ل����ي 

البلبي�شي  ون��دي��ن  ها�شم  را���ش��ون  ومثله 

منال  ال�شيدة  فيم�ض  اند  ريك  وحمالت 

العربي. ال�شامن،والن�شر 

االتباط – اربد  

ي���ب���داأ ف���ري���ق ك��ف��ر���ش��وم ل���ك���رة ال��ق��دم 

دوري  م���ب���اري���ات  حت�������ش���ريات���ه خل���و����ض 

اندية الدرجة االوىل لكرة القدم والتي 

تنطلق اعتبارا من 19 ت�شرين اول املقبل 

ع��ق��ب ع��ط��ل��ة ع��ي��د اال���ش��ح��ى امل���ب���ارك  . 

زهري  اي��اد  برئا�شة  ال��ن��ادي  ادارة  وك��ان��ت 

باملدير  ال��ن��ادي  مقر  يف  التقت  ع��ب��ي��دات 

ال��ف��ن��ي ل��ل��ف��ري��ق امل�����درب ال��وط��ن��ي م���راد 

البدء  على  االت��ف��اق  مت  حيث  احل���وراين 

يف  وامل��ب��ا���ش��رة  االأول  ال��ف��ري��ق  جتميع  يف 

ال��ت��دري��ب��ات ب��ع��د ع��ط��ل��ة ع��ي��د اال���ش��ح��ى 

امل��ب��ارك. وم��ن جهة اخ��رى اجن��زت ادارة 

الالعبن  مع  تعاقدها  اج��راءات  النادي 

في�شل  وابراهيم  عبيدات  عزام  �شليمان 

املو�شم  خ��الل  ال��ف��ري��ق  ليمثال  ع��ب��ي��دات 

احلايل .

االنباط – عمان

تلقى احتاد كرة القدم دعوة ر�شمية من االحتاد 

ال��ق��دم )ف��ي��ف��ا( مل�شاركة منتخبنا  ل��ك��رة  ال���دويل 

التي  العرب  كاأ�ض  ببطولة  القدم  لكرة  الوطني 

العام  االأم���ن  املقبل.وقالت  العام  قطر  يف  تقام 

الحتاد كرة القدم �شمر ن�شار اإن احتاد الكرة تلقى 

اجلمعة، دعوة ر�شمية من )فيفا ( للم�شاركة يف 

البطولة التي تقام يف قطر ما بن �شهري ت�شرين 

الثاين وكانون االأول من العام املقبل2021 .ووجه 

االحت��اد ال��دويل لكرة القدم ال��دع��وات ملنتخبات 

الدول العربية للم�شاركة يف البطولة التي ت�شبق 

تنظيم قطر لكاأ�ض العامل 2022.

يبا�شر  ���ش��وف  الوطني  منتخبنا  ان  وي��ذك��ر 

لنهائيات  امل��وؤه��ل��ة  للت�شفيات  االع����داد  م�شوار 

كا�ض ا�شيا ونهائيات بطولة كاأ�ض العامل يف قطر 

خالل املرحلة القادمة حيث تبقى امام الن�شامى 

 .. احلا�شمتن   وا�شرتاليا  الكويت  مواجهتي 

فيتال عن  الفني  املدير  يعلن  ان  املنتظر  وم��ن 

ق��ائ��م��ة ال��الع��ب��ن خ����الل ال�����ش��ه��ر ال���ق���ادم بعد 

انطالق مناف�شات دوري املحرتفن املقررة يف 2 

اب القادم .

االنباط - دعاء املو�سى 

كرتنا  منها  ع��ان��ت  التوقف  م��ن  طويلة  ف��رتة 

االأردنية و�شاهمت باخللل الذي ا�شاب منظومتنا 

الكروية كلها وانعك�شت ب�شكل وا�شح على م�شرية 

الكرة وتوا�شل م�شوارها والذي بات الو�شع فيها 

غري حمتمل لع�شاقها وملن هم ذو �شلة يف املجال 

الكروي نظرا لالآثار ال�شلبية التي اأثرت على كل 

العاملن من مدربن وفنين والعبن وادارين 

. .عن تلك االثار وغريها وعن م�شرية اللعبة يف 

عدد  الراء  ن�شتمع  ان  بد  ال  ك��ان  القادمة  الفرتة 

من املهتمن واملتابعن مل�شرية كرتنا فماذا قالوا 

.. املدير  الفني لنادي الرمثا عي�شى الرتك اكد 

باأنه وبعد فرتة التوقف اأ�شبحت الظروف اأ�شعب 

على االأندية االأردنية للحاجة جمددا على العمل 

يف االأمور الفنية واالإدارية وتهيئة االأمور النف�شية 

اجلاهزية  اأن  واأ�شاف   . الكروية  املنظومة  لكافة 

ب��ات��ت ج��ي��دة لالعبن خ��الل ه��ذه ال��ف��رتة نظرا 

خلو�شهم مترينات متو�شطة ال�شدة  حتى ال يتم 

اإرهاق الالعبن بعد فرتة التوقف وهدفها عودة 

افتقدوها  التي  الريا�شة  الأج��واء  الفرق  �شفوف 

�شي�شهد ظرفا  ال����دوري  ه���ذا  اأن  ال���رتك  وب���ن   .

ا�شتثنائيا ب�شبب غياب الداعم االأول خلف الفرق 

وذلك �شيكون له تاأثري كبري على نف�شية الالعبن 

الأن اجلماهري يف عامل امل�شتديرة مبثابة جزء واأكد 

اأ�شرف  ال�شلط  لنادي  االإداري  املدير  على كالمه 

احليا�شات حيث قال اأن نادي ال�شلط ا�شتقبل قرار 

االحتاد با�شتكمال الدوري بحالة ت�شتت يف �شفوفه 

ال��دوري من قبل  باإلغاء  اأن كانت طموحاته  بعد 

التي  االإحت���اد وذل��ك لعلمهم بعدم كفاية الفرتة 

�شتفر�ض  على االأندية العادة هيكلة �شفوفها.

املتوقع  �شمن  يكون  لن  ال��ق��ادم  اأن  اإىل  ولفت 

فيما يتعلق باالأداء وذلك الأن االعداد الذي قامت 

به االأندية ل�شفوفها بداأته من مرحلة ال�شفر مع 

الالعبن لعودتهم اإىل اأجواء املناف�شات الكروية .

وا�شحة  تكن  االأم���ور مل  اأن  وب��ن احليا�شات 

مبا يتعلق باالو�شاع الفنية لالعبن لذلك قامت 

املناف�شات  االأندية بتجهيز فرقها خلو�ض  اإدارات 

الودية ملعرفة ثغرات �شفوفها وحماولة تعديلها 

لتخو�ض زمام الدوري بوجه يليق باآدائها الطبيعي 

واأو�شح املحلل مهند احلجوج اأن جميعنا طالب 

بعودة ال���دوري وم��ع اق��رتاب العودة يجب النظر 

هناك  �شنجد  ال��ع��ودة  ه��ذه  ح��ول  منطقي  ب�شكل 

فوارق عديدة بن اأندية الكرة االردنية من ناحية 

االأندية  بع�ض  وذل��ك الن هنالك  وتكتيكية  فنية 

بالتدريبات واال�شتعداد  ب��داأت  العودة  اإع��الن  فور 

وهنالك اأندية تاأخرت ببداية فرتة االعداد .واأما 

فيما يتعلق باالأمور املادية قال اأن جميع االأندية 

�شتواجه ظروف مت�شابهة نوعا ما من حيث تاأخر 

الرواتب وامل�شتحقات  املالية املخ�ش�شة لالعبن .

وي���رى احل���ج���وج  ان ه���ذا امل��و���ش��م  �شي�شجل 

القدم االردنية  اأ�شعب موا�شم كرة  ب�شفته من 

الأ�شباب  تعي�شها  التي  ال�شعبة  للظروف  نظرا 

التي تفتقد  يتحملها االحت��اد واالأندية نف�شها، 

حل��ل��ول ا���ش��ت��ث��م��اري��ة ل��ي�����ش��ب��ح��وا ق���ادري���ن على 

مواجهة اي ظروف ا�شتثنائية.

 وقال االإعالمي الريا�شي مهند جويل�ض اأن 

قرار االحتاد بعودة الدوري من جديد  كان قراراً 

�شليماً، وي�شب يف م�شلحة املنتخب الوطني يف 

التاأهل  يف  حظوظه  على  يحافظ  اأن  اأراد  ح��ال 

ملونديال قطر 2022. واأكد على اأن امل�شاكل املادية 

 ، االأخ����رية  االآون����ة  ال�شطح يف  ال��ت��ي طغت على 

�شت�شتمر يف حال عدم دفع الدعم املادي  من قبل 

االأندية  ا�شتعدادات  االأندية.وعن  االحت��اد جتاه 

املحلية ل��دوري املحرتفن، بن اأن االأن��دي��ة لن 

احلكومة  منحتها  التي  الق�شرية  امل��دة  تكفيها 

للعودة اإىل الريا�شة مع موعد انطالقة الدوري 

من جديد، م�شرياً اإىل اأن االأندية مل تلعب كثرياً 

قبل التوقف �شوى جولة واحدة يف الدوري .

املو�شم  اأن  احل��وامت��ة  ح�شن  امل�شجع  وق���ال   

ال��ك��روي احل���ايل ب��ع��د ف���رتة ال��ت��وق��ف الطويلة 

واالإعداد البدين والفني غري املكتمل  التي قامت 

فيه خمتلف االندية يجعل منه مو�شماً ا�شتثنائياً 

يف ظل حاجته ملراحل اإع��داد جديدة من جميع 

ال��ن��واح��ي ل��الع��ب��ن وذل���ك ب�شبب ال��ع��ودة غري 

الطبيعية التي �شهدها .

واأك��د االعالمي منري حرب على اأن جائحة 

االأن��دي��ة ب�شكل كبري  ك��ورون��ا زادت م��ن م�شاكل 

ب��ع��د غ��ي��اب ال��الع��ب��ن ط����وال ه���ذه ال��ف��رتة عن 

التمرينات وال�شلوكيات الريا�شية التي لها الدور 

الريا�شي  ل��الع��ب  البدنية  امل�����ش��رية  يف  الكبري 

اأن االأن��دي��ة  تعاقدت م��ع العديد من  .واأو���ش��ح 

االأ�شماء الكروية  لبناء �شفوف فرقها ولكن بعد 

اأخلت خزائنها  االن��دي��ة  اأن  تبن  التوقف  ف��رتة 

هبائاً منثورا حلاجة الهيكلة اجلديدة ملنظومة 

الفريق .

االنباط – عمان

الرئي�ض  ب�����ش��ار احل���وام���دة،  ال��دك��ت��ور  اك��د 

ال�����ش��اب��ق ل��ن��ادي ال���وح���دات ب���ان ال���ن���ادي مير 

ح���ال���ي���ا ب���ظ���روف ���ش��ع��ب��ة ب���ع���د ح���ل جم��ل�����ض 

ببطالن  العليا  املحكمة  ق���رار  اإث���ر  االإدارة، 

ن���ت���ائ���ج االن����ت����خ����اب����ات.وق����ال احل�����وام�����دة، يف 

���ش��دور  “منذ  “في�شبوك”  ع��ل��ى  ���ش��ف��ح��ت��ه 

امل�شهد  اتابع  واأن��ا  االنتخابات،  بطالن  ق��رار 

واالن���ق�������ش���ام ال���وح���دات���ي ب��ح��ر���ض وخ��رج��ت 

االآخ���ر  ال��ط��رف  م��ن  االأ����ش���وات  بع�ض  علينا 

واأن  االنتخابات،  يف  تزوير  ال  اأن  على  ت�شدد 

ال��ت��ي �شبقت  ب����االإج����راءات  م���ا ح�����ش��ل خ��ط��اأ 

االنتخابات وهو ما يخ�ض االإدارة ال�شابقة”. 

اأ����ش���ارت لها  ال��ت��ي  “كل االأخ���ط���اء  واأ����ش���اف: 

امل��ح��ك��م��ة ه��ي اأخ��ط��اء م��ق�����ش��ودة، ف���اإن ف���ازوا 

ما  وه��ذا  ا�شتخدموها  خ�شروا  واإن  تركوها 

ح�شل ب��ال��ف��ع��ل، وب��راأي��ي ف���اإن م��ن ف��ع��ل ه��ذا 

ال�شرعية  االإدارة  ولي�ض  املحاكمة  ي�شتحق 

لفعل  اإال  ي�شتند  مل  حمكمة  ب��ق��رار  املنحلة 

ق�شائيا  بالرد  بحقنا  نحن  ونحتفظ  فاعل، 

“الدكتور   : وا�����ش����اف  امل��ن��ا���ش��ب  وب���ال���وق���ت 

ال�شباب،  لوزارة  العام  االأمن  ح�شن اجلبور 

اأن  ومهني  منطقي  وب�شكل  مقابلة  يف  اأك���د 

اإج������راءات  واأن  م�����زورة  ل��ي�����ش��ت  االن��ت��خ��اب��ات 

االآخ��ر  ال��ط��رف  اأن  ح��ن  �شليمة، يف  ال����وزارة 

وت��اب��ع:  الوزارة”.  ع��ل��ى  ال��ل��وم  ب��اإل��ق��اء  ب����داأ 

م��ن اأج��ل  احل����راك  ب����داأ  ق��ل��ي��ل��ة  اأي����ام  “بعد 
االأم��ر  ال���وزارة  وت��رك��ت  موؤقتة  اإدارة  ت�شكيل 

ن��ادي  اأن  متنا�شية  ه���ذا،  وق��ت��ن��ا  ح��ت��ى  ع��ائ��م��ا 

الن�شاطات  وح��ج��م  ن��اد  ك��اأي  لي�ض  ال��وح��دات 

للمتابعة  وحتتاج  كبرية  املالية  وااللتزامات 

“فريق كرة القدم الذي  احلثيثة” ووا�شل: 

ي�شتعد بعد اأيام خلو�ض مباريات الدوري، ال 

يجد اأي اإداري يطلب منه اأي �شلفة للفريق، 

لالعبن  روات��ب  توزيع  يف  ا�شتحالة  وهناك 

قبل العيد وقبل بدء املناف�شات، فمن يتحمل 

ذلك يا وزارة ال�شباب؟ ومن �شيكون مفو�شا 

با�ض  تعبئة  حتى  اأو  االأي��ت��ام  عيديات  لدفع 

الفريق بالديزل للذهاب للتمرين؟”.

 النشامى في بطولة العرب الكروية

 صعوبات وبداية استثنائية لموسم كرة القدم االردنية  

 الحوامدة ..وضع الوحدات الحالي صعب



الريا�ضي
11الأحد  2020/7/26

 ميالن يضع اللقب امام يوفنتوس

 اصابة مبابي تفسد فرحة سان جيرمان

 الدوري االنجليزي يودع عشاقه

 كورونا تهدد مشاركة هاليب
روما - وكاالت

املفتوحة  ب��ال��رم��و  ب��ط��ول��ة  تفقد  رمب���ا 

ال��روم��ان��ي��ة  وه���ي  الع��ب��ات��ه��ا،  اأب���رز  للتن�س، 

���س��ي��م��ون��ا ه��ال��ي��ب، ب��ع��د اأن ق���ررت اإي��ط��ال��ي��ا 

14 يوًما على  فر�س احلجر االإجباري ملدة 

يف  وبلغاريا،  رومانيا  م��ن  اإليها  القادمني 

ظ���ل ا���س��ت��م��رار اأزم�����ة ك���ورون���ا.وق���ال وزي���ر 

اإن  �سبرانزا،  روب��رت��و  االإي��ط��ايل،  ال�سحة 

االأ���س��خ��ا���س ال���ذي���ن ت���واج���دوا يف ب��ل��غ��اري��ا 

14 يوًما، �سيخ�سعون  اآخر  ورومانيا خالل 

ل��ل��ح��ج��ر ال�������س���ح���ي ل�����دى و����س���ول���ه���م اإىل 

اأول  ب��ال��رم��و،  بطولة  و�ستكون  اإي��ط��ال��ي��ا. 

م�ستوى  ع��ل��ى  االح�����رايف  للتن�س  ب��ط��ول��ة 

البطوالت  توقف  منذ  وال�سيدات  الرجال 

يف م������ار�������س/اآذار امل���ا����س���ي، و���س��ت��ق��ام ع��ل��ى 

 3 من  بداية  �سقلية،  يف  الرملية  املالعب 

باملا  اأوليفيرو  وقال  املقبل.  اأغ�سط�س/اآب 

بر�سالة  بعثوا  املنظمني  اإن  امل�سابقة،  مدير 

اإعفاء  فيها  طلبوا  �سبرانزا،  اإىل  عاجلة 

من  البطولة  يف  امل�ساركات  التن�س  العبات 

احل��ج��ر ال�����س��ح��ي. واأ����س���اف ب��امل��ا يف ب��ي��ان 

مثل  الع��ب��ة  ���س��ت��م��ن��ع  االإج��������راءات  “هذه 
���س��ي��م��ون��ا ه��ال��ي��ب امل�����س��ن��ف��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��امل��ي��ا، 

ويف  بالرمو”.  ب��ط��ول��ة  يف  امل�����س��ارك��ة  م��ن 

بالرمو، �ستكون هناك اإجراءات احرازية 

ووق����ائ����ي����ة �����س����ارم����ة، و���س��ت��خ�����س��ع ج��م��ي��ع 

ال��الع��ب��ات ل��ل��ف��ح��و���س ق��ب��ل ال�����س��ف��ر وع��ن��د 

باملا  ذل��ك.وق��ال  بعد  اأي���ام   4 وك��ل  الو�سول 

“نحن على قناعة باأن االإجراءات ال�سحية 
املحرفات  الالعبات  احت��اد  اتخذها  التي 

�سارمة مبا يكفي ل�سمان �سالمة و�سحة، 

العاملني  جميع  بل  الالعبات،  فقط  لي�س 

باحلدث”. املرتبطني 

روما - وكاالت

-1( االإي������ج������اب������ي  ال�����ت�����ع�����ادل  ح�������س���م 

و���س��ي��ف��ه  م���ي���الن  ����س���ي  اإي  م���واج���ه���ة   )1

36 من  اأت���االن���ت���ا،  يف اف��ت��ت��اح اجل���ول���ة ال�����

ال����������دوري االإي������ط������ايل. وك�������ان اأت����االن����ت����ا 

ب��ح��اج��ة ل��الن��ت�����س��ار مل��وا���س��ل��ة ال�����س��غ��ط 

باللقب  للتتويج  االأق��رب  يوفنتو�س،  على 

وال�������ذي اأه�������در ت���ل���ك ال���ف���ر����س���ة اجل���ول���ة 

امل��ا���س��ي��ة ب��ال�����س��ق��وط اأم������ام اأودي���ن���ي���زي. 

العجوز” بحاجة  “ال�سيدة  واأ�سبح فريق 

ل��ت��ع��ادل ف��ق��ط خ���الل م��ب��اري��ات��ه ال��ث��الث 

التا�سع  للمو�سم  اللقب  حل�سم  املتبقية 

للفوز  ي�سعى  امليالن  ك��ان  حني  تواليا.يف 

للمناف�سة  املقبل  املو�سم  التاأهل  ل�سمان 

اأوروبيا.تقدم الركي هاكان كالهاجنولو 

ب��ال��دق��ي��ق��ة  ل���ل���رو����س���ون���ري  اأول  ب���ه���دف 

)14(، قبل اأن ينجح جنم هجوم اأتاالنتا، 

اإدراك  يف  زاب����ات����ا،  دوف������ان  ال��ك��ول��وم��ب��ي 

التعادل لل�سيوف )34(.

وق��ب��ل��ه��ا اأه������در االأوك���������راين رو����س���الن 

م��ال��ي��ن��وف�����س��ك��ي رك���ل���ة ج������زاء الأت���االن���ت���ا 

ك��ان  ال���ت���ي  امل����ب����اراة  يف   )26( ب��ال��دق��ي��ق��ة 

ال�����س��ي��وف ه��م االأخ���ط���ر ف��ي��ه��ا ���س��واء من 

ناحية اال�ستحواذ اأو الفر�س اأمام املرمى.

اإىل  ر�سيده  اأتاالنتا  يرفع  التعادل  وبهذا 

يوفنتو�س  مع  الفارق  ليقل�س  نقطة   75

وليبتعد  م��وؤق��ت��ا،  ن��ق��اط   5 اإىل  امل��ت�����س��در 

الثالث  ميالن  اإنر  عن  موؤقتا  بنقطتني 

وبـ3 نقاط عن الت�سيو الرابع.اأما ميالن 

باري�س - وكاالت

فاز باري�س �سان جرمان على �سانت اإيتيان 

بهدف دون رد، اجلمعة على ملعب دو فران�س، 

الغايل  اللقب  لينتزع  فرن�سا،  ك��اأ���س  نهائي  يف 

حمقًقا الثنائية املحلية. �سجل نيمار دا �سيلفا 

ليتوج   ،14 الدقيقة  يف  الوحيد  امل��ب��اراة  ه��دف 

فريقه باللقب للمرة ال�13 يف تاريخه. وا�ستطاع 

النادي الباري�سي اأن ينجو من اللقاء احلما�سي 

بفوز �ساق، حيث �سهدت املباراة التحامات قوية 

بني العبي الفريقني، ت�سببت يف اإ�سابة كيليان 

مبابي وم��غ��ادرت��ه ال��ل��ق��اء، وط���رد ل��وي برين، 

العب �سانت اإيتيان يف الدقيقة 31.

ومل يقدر كيليان مبابي مهاجم باري�س �سان 

�سد  فريقه  م��ب��اراة  ا�ستكمال  على  ج��رم��ان، 

�سانت اإيتيان،

ويف الدقيقة )30(، اأ�سيب مبابي يف الكاحل 

نتيجة ت��دخ��ل عنيف م��ن ل��وي ب��ري��ن مدافع 

العبي  ب��ني  ا�ستباكات  اإيتيان.واندلعت  �سانت 

الكارت  الإ�سهار  اللقاء  حكم  دفعت  الفريقني، 

االأ���س��ف��ر 3 م����رات ل���روم���ان ح��م��وم��ة وجي�سي 

لياندرو  االأرجنتيني  الو�سط  والع���ب  م��ول��ني 

الفيديو،  بتقنية  اال�ستعانة  وبعد  باريدي�س. 

ق��رر احل��ك��م اأي�����س��ا ط��رد ال��الع��ب ل��وي برين 

العنيف �سد كيليان مبابي. بعد ثبوت تدخله 

ومل تنجح حماوالت اإ�سعاف مبابي، حيث غادر 

امللعب لي�سارك مكانه بابلو �سارابيا، والنتيجة 

ت�سر لتقدم باري�س بهدف �سجله نيمار جونيور 

يف الدقيقة 14.

حيث  عنيفة،  مبابي  كيليان  اإ�سابة  وت��ب��دو 

عاد للملعب يف الدقائق االأخ��رة يرتدي واقيا 

ط��ب��ي��ا، وي�����س��ر ع��ل��ى ع��ك��ازي��ن. وع��ل��ى االأرج����ح، 

امل���ب���اراة ه��ي االأخ����رة يف م�سرة  �ستكون ه���ذه 

اأنها االأخ��رة  اإذ  اإيتيان،  لوي برين مع �سانت 

ا يف  يف املو�سم احلايل بفرن�سا وهو االأخر اأي�سً

عقد الالعب املخ�سرم مع ناديه.

لندن - وكاالت

ال��دوري  م�سوار  على  اأخ��را  ال�ستار  ي�سدل 

بعدما  االأح��د  اليوم  م�ساء  املمتاز،  االإجنليزي 

ح�����س��م ل��ي��ف��رب��ول ال��ل��ق��ب ال��غ��ائ��ب ع��ن خ��زائ��ن��ه 

30 عاما. وبعد اإجناز الريدز، تبقى بع�س  منذ 

االأهداف املعلقة، لعدد من الفرق، التي تنتظر 

يف  خا�سة   ،)38( اخلتامية  اجلولة  يف  احل�سم 

م��ع��رك��ة ال��ه��ب��وط، وامل��ق��اع��د االأوروب����ي����ة. يعد 

تاكد  ال��ذي  الوحيد  الفريق  �سيتي  نورويت�س 

هوية  اإىل  وبالنظر  االأدن����ى،  ل��ل��درج��ة  هبوطه 

الفريقني املتبقيني فاملوقف يعد معقًدا للغاية 

بني الثالثي بورمنوث وواتفورد واأ�ستون فيال. 

ويحتل اأ�ستون فيال املركز 17 بر�سيد 34 نقطة 

وب��ف��ارق اأه���داف )-26(، وي��ت��واج��د وات��ف��ورد يف 

اأه���داف  وب��ف��ارق  نقطة   34 بر�سيد   18 امل��رك��ز 

 19 املركز  يف  فيتواجد  ب��ورمن��وث  اأم��ام   ،)27-(

 .)27-( اأه�����داف  وب���ف���ارق  ن��ق��ط��ة   31 ب��ر���س��ي��د 

الثالثة  االأن���دي���ة  تلعب  االأخ����رة  اجل��ول��ة  ويف 

و�ست  فيال  اأ�ستون  يواجه  االأر���س، حيث  خ��ارج 

ه����ام، وي��ق��اب��ل وات���ف���ورد اآر����س���ن���ال، ب��ي��ن��م��ا يحل 

�سباق  و�سهد  اإي��ف��رت��ون.  على  �سيفا  ب��ورمن��وث 

بني  ���س��راًع��ا حمتدًما  االأوىل،  االأرب��ع��ة  امل��راك��ز 

�سيتي.  ولي�سر  وت�سيل�سي  يونايتد  مان�س�سر 

ويحتاج يونايتد للتعادل مع لي�سر يف اجلولة 

كما  الذهبي،  املربع  يف  املو�سم  الإنهاء  االأخ��رة 

على  ال��ت��ع��ادل  لنقطة  ��ا  اأي�����سً ت�سيل�سي  ي��ح��ت��اج 

مكانا  ليحجز  وولفرهامبتون  اأمام  تقدير  اأقل 

ب��ني رب��اع��ي امل��ق��دم��ة. وب����دوره ي��ح��ت��اج لي�سر 

للتاأهل  يونايتد،  مان�س�سر  على  للفوز  �سيتي 

قريبا  ك���ان  ب��ع��دم��ا  اأوروب�����ا،  اأب��ط��ال  دوري  اإىل 

حال  ويف  ال�سهر.  قرابة  منذ  تاأهله،  ح�سم  من 

�سيتاأهلون  ال���ف���وز،  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ث��ع��ال��ب  ف�����س��ل 

لدور املجموعات من الدوري االأوروبي، بف�سل 

فارق االأهداف الكبر مقارنة بوولفرهامبتون 

الرتيب. خام�س 

يحتل وولفرهامبتون املركز ال�ساد�س بفارق 

ن��ق��ط��ة واح����دة ع��ن ت��وت��ن��ه��ام ال�����س��اب��ع، ومي��ل��ك 

الذئاب فارق اأهداف 13 مقابل 14 ل�سبرز.

وب����ات م��ن ���س��ب��ه امل���وؤك���د ح�����س��ول واح����د من 

على  وت�سيل�سي،  ولي�سر  يونايتد  مان�س�سر 

الرتيب،  �ساد�س  و�سي�سمن  اخلام�س،  املركز 

ال��ت��اأه��ل ل��ل��دوري االأوروب�����ي. وب��ال��ت��ايل فهدف 

اإنهاء  وولفرهامبتون وتوتنهام االآن هو تفادي 

اآر�سنال  توج  ال�سابع. ويف حال  املركز  املو�سم يف 

 1 يوم  ت�سيل�سي  اأمام  االإجنليزي  بكاأ�س االحتاد 

اأغ�سط�س/ اآب املقبل، �سيخطف اجلانرز بطاقة 

املركز  االأوروب���ي م��ن �ساحب  ل��ل��دوري  ال��ت��اأه��ل 

ال�����س��اب��ع. وي��ل��ع��ب وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون يف اجل��ول��ة 

�سبرز  ي��واج��ه  بينما  ت�سيل�سي،  �سد  االأخ���رة 

االإجن��ل��ي��زي  النجم  ي��ح��ارب  ب��اال���س.  كري�ستال 

ج��ي��م��ي ف�����اردي م��ه��اج��م ل��ي�����س��ر ���س��ي��ت��ي لنيل 

احلذاء الذهبي الأول مرة يف تاريخه، ويت�سدر 

23 ه��دف��ا.وي��ن��اف�����س  ح��ال��ي��ا ال��ق��ائ��م��ة ب��ر���س��ي��د 

وبير  هدًفا(   21( اإجن��ز  داين  الرباعي  ف��اردي 

ه����دًف����ا( وحم��م��د  اأوب���ام���ي���اجن )20  اإمي����ري����ك 

ويلعب  ه��دًف��ا(.   19( �سرلينج  ورح��ي��م  �سالح 

ي�ستقبل  بينما  يونايتد،  مان�س�سر  �سد  فاردي 

يونايتد،  �سيفيلد  فريق  )�ساوثهامبتون(  اإجنز 

اأوب��ام��ي��اجن )اآر���س��ن��ال( فيواجه وات��ف��ورد،  اأم���ام 

نيوكا�سل،  ملواجهة  )ليفربول(  �سالح  ويذهب 

�سيتي(  )مان�س�سر  �سرلينج  ي�ستقبل  واأخ��ًرا 

نورويت�س.

وحت����اول االأن���دي���ة اإن���ه���اء امل��و���س��م يف اأف�����س��ل 

مركز ممكن، ففي الوقت الذي مل تتحدد فيه 

املا�سية  املوا�سم  اأنه يف  اإال  بعد،  املالية  اجلوائز 

كان الفارق يف هذا اجلانب بني كل مركز ي�سل 

2 مليون جنيه اإ�سرليني. اإىل 

برنلي  حار�س  بوب  نيك  الثنائي  ويتناف�س 

الفوز  على  �سيتي  مان�س�سر  حار�س  واإدير�سون 

على  الثنائي  حافظ  بعدما  ال��ذه��ب��ي،  بالقفاز 

15 مباراة. نظافة �سباكهما يف 

مدريد - وكاالت

ال�سبت،  اإ���س��ب��اين   �سحفي  تقرير  ك�سف 

الفرن�سي  م�ستقبل  ب�ساأن  جديد  تطور  عن 

خالل  بر�سلونة،  جن��م  ج��ري��زم��ان  اأن��ط��وان 

“موندو  ل�سحيفة  ووف��ًق��ا  امل��ق��ب��ل  امل��و���س��م 

���س��ي��خ��ر  ب��ر���س��ل��ون��ة  ف�������اإنَّ  ديبورتيفو”، 

اجل��م��ي��ع، ب�����اأنَّ ج���ري���زم���ان ل��ي�����س ل��ل��ب��ي��ع يف 

املركاتو املقبل. ونوهت “لكن حال و�سول 

�سبتمر/ يف  جريزمان  يخ�س  رائع  عر�س 

اأي����ل����ول، ع���ق���ب ان���ت���ه���اء م�������س���ارك���ة ال��ف��ري��ق 

ال��ن��ادي  اإل��ي��ه  ف�سي�ستمع  االأب��ط��ال،  ب���دوري 

جريزمان  اأنَّ  اإىل  واأ���س��ارت  الكتالوين”. 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى االأرق�����ام ه���ذا امل��و���س��م، لي�س 

و6  ه���دًف���ا   15( ل��ل��غ��اي��ة  ���س��ي��ًئ��ا  اأو  ج����ي����ًدا، 

فر�سة  اأم��ام��ه  اأنَّ  كما  حا�سمة(،  مت��ري��رات 

االأب��ط��ال.  دوري  يف  اإح�����س��ائ��ي��ات��ه  لتح�سني 

اأتلتيكو  مع  جريزمان  اأرق��ام  اأنَّ  واأو�سحت 

م���دري���د يف امل��و���س��م امل��ا���س��ي ك��ان��ت اأف�����س��ل، 

الالعب  اأن  االعتبار  يف  الو�سع  يجب  لكن 

الفرن�سي نادًرا ما تواجد يف مركزه املف�سل 

مع بر�سلونة .

�سوريا - وكاالت

الفني  امل��دي��ر  معلول،  نبيل  التون�سي  اأك��د 

ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ال�������س���وري، اأن�����ه ي��ح�����س��ر مل��ع�����س��ك��ر 

مباريات  نهاية  بعد  املحليني،  طويل لالعبني 

معلول،  الكاأ�س.وقال  وبطولة  املحلي  الدوري 

يف ت�����س��ري��ح��ات ���س��ح��ف��ي��ة، ف����ور و���س��ول��ه اإىل 

تون�س  م��ن  ط��وي��ل��ة  ك��ان��ت  “الرحلة  ���س��وري��ا: 

ل��رك��ي��ا وم��ن��ه��ا ل��ب��روت واأخ����را ���س��وري��ا، ويف 

كورونا”.  الخ��ت��ب��ارات  نخ�سع  ك��ن��ا  م��ط��ار  ك��ل 

املو�سم  نهاية  بعد  �سيكون  “املع�سكر  واأ�ساف: 

يف ���س��وري��ا، ���س��ي��ت��م ا���س��ت��دع��اء ع���دد ك��ب��ر من 

ال��الع��ب��ني ال��ذي��ن ل��ف��ت��وا االأن��ظ��ار يف ال���دوري 

امل��ح��ل��ي، وك���ذل���ك ���س��ن��ب��ق��ى ن���راق���ب ال��الع��ب��ني 

بطوالتهم  اأن  خا�سة  اخل���ارج،  يف  امل��ح��رف��ني 

ال����دويل  “االحتاد  وزاد:  قريبا”.  ���س��ت��ب��داأ 

ل�”الفيفا داي”  اأي��ام  بعدم وج��ود  ق��رارا  اتخذ 

ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات االآ���س��ي��وي��ة واالإف���ري���ق���ي���ة، ورغ���م 

بالالعبني  مباريات  خو�س  على  �سنعمل  ذلك 

لدينا  ليكون  الفر�سة،  واإعطائهم  املحليني، 

اأكرث من خيار”. وتابع: “كل الالعبني يجب 

يجند  اأن  يجب  اجلميع  بجاهزية،  يكونوا  اأن 

الالعب  للمونديال،  بالتاأهل  احللم  لتحقيق 

وروحا  وقالبا  قلبا  معنا  ويكون  يجتهد  الذي 

رج��ال  اإىل  ب��ح��اج��ة  الأن��ن��ا  م��ق��ع��ده؛  �سي�سمن 

ومقاتلني”.

لندن - وكاالت

ت��ع��ر���س امل�����س��ري حم��م��د ���س��الح، جنم 

ل��ي��ف��رب��ول، ل�����س��دم��ة ق��وي��ة ع��ق��ب اإع���الن 

رابطة  بجائزة  اخلا�س  اال�ستفتاء  نتيجة 

ال��ك��ت��اب الأف�����س��ل الع���ب يف ال��رمي��رل��ي��ج 

مل���و����س���م 2019-2020.وك���������������������ان ج�������وردان 

ل��ي��ف��رب��ول، م���ن ح�سد  ه��ن��در���س��ون ق��ائ��د 

اجل���ائ���زة ال��ت��ي ���س��ب��ق اأن ن��ال��ه��ا ���س��الح يف 

ل�سحيفة  ووف���ًق���ا   .2018-2017 م��و���س��م 

فاإن حممد �سالح  “مرور” الريطانية، 
اال�ستفتاء  يف  ���س��وت  اأي  على  يح�سل  مل 

ت��رت��ي��ب  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت  امل���و����س���م.  ه����ذا 

هو:  االأع��ل��ى  االأ���س��وات  �ساحب  اخلما�سي 

هندر�سون - كيفني دي بروين )مان�س�سر 

)مان�س�سر  را�سفورد  ماركو�س   - �سيتي( 

و�ساديو  داي��ك  ف��ان  – فرجيل  يونايتد( 

اأن ترتيب  واأو���س��ح��ت  م��اين )ل��ي��ف��رب��ول(. 

لكن  معروف،  غر   15 ال�  الالعبني  باقي 

اجل��م��ي��ع ح�����س��ل ع��ل��ى ����س���وت واح����د على 

االأق���ل.وت�������س���م ب���اق���ي ال��ق��ائ��م��ة: اأرن���ول���د 

وان  اأرون   - )ل��ي��ف��رب��ول(  بيكر  واأل��ي�����س��ون 

�سرلينج   - يونايتد(  )مان�س�سر  بي�ساكا 

واأج���وي���رو )م��ان�����س�����س��ر ���س��ي��ت��ي( – اآدام���ا 

اإجن��ز  داين   - )وولفرهامبتون(  ت���راوري 

– ج�����اك ج��ري��ل��ي�����س  )����س���اوث���ه���ام���ب���ت���ون( 

)اأ�ستون فيال( - جيم�س مادي�سون وجون 

)لي�سر(. اإيفانز 

 جريزمان ليس للبيع

 مدرب سوريا بحاجة لمقاتلين
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االنباط-وكاالت

ح����ذر ت��ق��ري��ر ل��ه��ي��ئ��ة ال�����ص��ح��ة ال���ع���ام���ة يف 

اإجنلرتا، ال�صبت، من اأن الذي يعانون ال�صمنة 

اأك����ر من  م��ع��ر���ص��ون  ال�����وزن،  ال���زي���ادة يف  اأو 

ال�صديد،  االع��ت��ال  اأو  ال��وف��اة  خلطر  غريهم 

اإ�صابتهم مبر�ض كوفيد-19. وذلك يف حال 

البيانات  اأن  العامة  ال�صحة  هيئة  وذك��رت 

ل��دي��ه��م م��وؤ���ص��ر كتلة  ي���رتاوح  اأن م��ن  اأظ��ه��رت 

الوفاة  بينهم خطر  يزيد  و35   30 اجل�صم بني 

زادت  بينما  امل��ئ��ة،  يف   40 بن�صبة  ب��ك��وف��ي��د-19 

املئة بني من يرتفع لديهم  90 يف  اإىل  الن�صبة 

.40 كتلة اجل�صم عن  موؤ�صر 

ي��زي��د موؤ�صر  ال��ذي��ن  االأ���ص��خ��ا���ض  وُي�����ص��ن��ف 

م�صابون  اأن��ه��م  على   30 ع��ن  اأج�صامهم  كتلة 

فاإن  العامة  ال�صحة  هيئة  وبح�صب  بال�صمنة، 

اإجن��ل��رتا  يف  البالغني  م��ن  تقريبا  امل��ئ��ة  يف   63

اأو من ال�صمنة. يعانون من زيادة يف الوزن 

اإليها  تو�صلت  التي  النتيجة  على  وتعليقا 

ه��ي��ئ��ة ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة، ق��ال��ت ك��ب��رية خ��راء 

“الدليل  تد�صتون:  األي�صون  بالهيئة،  التغذية 

اأو  ال�����وزن  زي�����ادة  اأن  ب���و����ص���وح  ي���ب���نينّ  احل����ايل 

خطري  باعتال  االإ�صابة  خطر  تزيد  ال�صمنة 

من  ال��ع��دي��د  اأو  ك��وف��ي��د-19  ب�صبب  ال��وف��اة  اأو 

ح�صبما  للحياة”،  املهددة  االأخ��رى  االأمرا�ض 

“رويرتز”. نقلت 

بوري�ض  ال��ري��ط��اين  ال����وزراء  رئ��ي�����ض  وك���ان 

ج��ون�����ص��ون ق��د ق���ال اجل��م��ع��ة، اإن���ه ي��ج��ب على 

ال���ن���ا����ض اإن���ق���ا����ض وزن����ه����م، واأ�����ص����ارت ت��ق��اري��ر 

االأ����ص���ب���وع  ه�����ذا  ق���ي���ود  ف���ر����ض  اح���ت���م���ال  اإىل 

ع��ل��ى االإع�����ان ع���ن االأط��ع��م��ة غ���ري ال�����ص��ح��ي��ة 

بريطانيا.

و�صحة  الغذائية  االأنظمة  اأ�صتاذة  واعترت 

جيب،  ���ص��وزان  اأك�����ص��ف��ورد،  جامعة  يف  ال�صكان 

اأزم��ة  مب��دى  جون�صون  “اإقرار  امل��ه��م  م��ن  اأن��ه 

فيما  بريطانيا  تواجهها  التي  العامة  ال�صحة 

ال�صمنة”. مب�صاألة  يتعلق 

ت��ق��ري��ر هيئة  ال��ت��ي راج���ع���ت  وق���ال���ت ج��ي��ب 

هذا  ب��رز  “لقد  لل�صحفيني:  العامة  ال�صحة 

نعرفها  م�صاألة  هذه  كوفيد-19.  ب�صبب  االأمر 

م��ن��ذ ف���رتة ل��ك��ن��ه��ا مل ت�����ص��ل ق��ط اإىل ���ص��دارة 

احلكومة”. عمل  اأولويات  قائمة 

تعهد  قد  الريطاين  ال��وزراء  رئي�ض  وك��ان 

نف�صه  هو  وتخل�ض  ال�صمنة،  م�صكلة  مبعاجلة 

من بع�ض الكيلوغرامات منذ اأن دخل العناية 

عن  الناجم  بكوفيد-19  اإ�صابته  اإث��ر  امل��رك��زة 

امل�صتجد. كورونا  بفريو�ض  االإ�صابة 

االنباط-وكاالت

االأمرا�ض  على  ال�صيطرة  مراكز  اأفادت 

وال����وق����اي����ة م��ن��ه��ا يف ال�����والي�����ات امل��ت��ح��دة 

من  كبريا  عددا  باأن  اجلمعة،  االأمريكية، 

مر�صى “كوفيد-19” ال يتعافون ب�صرعة، 

وباأنهم يعانون من اأعرا�ض م�صتمرة، مثل 

وال�صعال. التعب 

ووف��������ق ت����ق����ري����ر ������ص�����ادر ع�����ن م����راك����ز 

منها  والوقاية  االأم��را���ض  على  ال�صيطرة 

ثلث  يقارب  ما  ف��اإن  املتحدة،  ال��والي��ات  يف 

ممن  امل�صتجد  كورونا  بفريو�ض  امل�صابني 

اإدخ��ال��ه��م  يتطلب  نحو  على  مي��ر���ص��وا  مل 

اإىل  ���ص��ح��ت��ه��م  ت��ع��د  مل  امل�����ص��ت�����ص��ف��ى،  اإىل 

ثاثة  م��رور  بعد  حتى  الطبيعي  و�صعها 

اأ����ص���اب���ي���ع ع��ق��ب ت�����ص��خ��ي�����ص��ه��م ب��االإ���ص��اب��ة 

بالوباء.

نيوز”  ����ص���ي  ب����ي  “اإن  ���ص��ب��ك��ة  ون���ق���ل���ت 

ال  اإنها  قولها  بورتر،  كيت  عن  االإخبارية 

وت�صرع  واالإره��اق  تعاين من احلمى  تزال 

وم�صكات  التنف�ض  و�صيق  القلب  �صربات 

ع��ل��ى  ي���وم���ا   129 م�����رور  رغ����م  ال����ن����وم،  يف 

“كوفيد-19”. تعافيها من 

وا����ص���ت���ن���دت م����راك����ز ال�������ص���ي���ط���رة ع��ل��ى 

االأمرا�ض والوقاية منها يف النتيجة التي 

 274 اآراء  ا���ص��ت��ط��اع  اإل��ي��ه��ا ع��ل��ى  ت��و���ص��ل��ت 

منهم،  املئة  يف   35 ق��ال  ب��ك��ورون��ا،  مري�صا 

�صحتهم  ا���ص��ت��ع��ادة  م��ن  يتمكنوا  مل  اإن��ه��م 

باملر�ض،  اإ�صابتهم  على  اأ�صابيع  مرور  بعد 

ه����وؤالء  م���ن  امل���ئ���ة  يف   20 ن�����ص��ب��ة  اأن  ع��ل��م��ا 

التي  ال�صابة  العمرية  الفئات  اإىل  ينتمون 

ترتاوح اأعمارها بني 18 و34 عاما.

وق�������ارن�������ت ال������درا�������ص������ة ب������ني ك�����ورون�����ا 

واالإن��ف��ل��ون��زا ال��ع��ادي��ة م��ن ح��ي��ث ال��ت��ع��ايف، 

امل��ئ��ة من  90 يف  ي��ق��ارب  اإن م��ا  حيث ق��ال��ت 

تام  ب�صكل  يتعافون  باالإنفلونزا،  امل�صابني 

بعد مرور اأ�صبوعني تقريبا على ت�صخي�ض 

باملر�ض. اإ�صابتهم 

امل�صجلة  االأعرا�ض  اأن  الدرا�صة  وبينّنت 

لدى املتعافني من كورونا والتي ا�صتمرت 

بعد �صفائهم متثلت ب�صكل رئي�صي بالتعب 

امل�صتمر. وال�صداع  املتوا�صل  وال�صعال 

 تقرير طبي يحذر: السمنة تزيد 
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متحدث باسم هاري وميغان ينفي 
مشاركتهما بكتاب عن العائلة

االنباط-وكاالت

ق���ال اأق�����ارب ب��اك�����ص��ت��اين ي��ب��ل��غ م��ن العمر 

اإن���ه ت��ع��اف��ى م��ن مر�ض  103 اأع�����وام واأط���ب���اء 

كوفيد-19 لي�صبح من بني اأكر الناجني �صنا 

من املر�ض يف العامل، متغلبا على ال�صعاب يف 

بلد يعاين من �صعف نظام الرعاية ال�صحية.

�صكان  العليم، وهو من  وخ��رج عزيز عبد 

قرية يف منطقة �صيرتال اجلبلية ال�صمالية، 

احل��االت  لعاج  مركز  م��ن  املا�صي  االأ���ص��ب��وع 

اإ�صابته  اأظهرت االختبارات  اأن  بعد  الطارئة 

يف اأوائل يوليو .

لرويرتز  العليم،  عبد  جنل  اأحمد،  وق��ال 

م���ن ق��ري��ت��ه ال��واق��ع��ة ب��ال��ق��رب م���ن احل���دود 

“كنا  واأفغان�صتان  ال�صني  م��ع  الباك�صتانية 

ن�صعر بالقلق عليه نظرا ل�صنه، لكنه مل يكن 

منزعجا على االإطاق”.

ون���ق���ل اأح���م���د ع���ن وال������ده ق���ول���ه اإن�����ه مر 

بالكثري يف حياته واإنه مل ي�صعر باخلوف من 

الفريو�ض، لكنه مل يكن مرتاحا، بالرغم من 

ذلك، للبقاء يف العزل.

اأحمد، وهو جنار جتاوز اخلم�صني،  وقال 

ال�صبعينيات  اإن والده كان يعمل جنارا حتى 

و9  زوج���ات   3 وتوفيت يف حياته  العمر،  م��ن 

انف�صل  اأب��اه  اأن  والبنات، م�صيفا  االأبناء  من 

ع��ن زوج��ت��ه ال��راب��ع��ة وه��و م��ت��زوج حاليا من 

اخلام�صة.

وقال م�صوؤول طبي كبري يف مركز احلاالت 

ال�صحية،  خ��ان  اآغ��ا  خلدمة  التابع  الطارئة 

ك��ان  العليم  اإن ع��ب��د  ن����واز، اجل��م��ع��ة،  ���ص��ردار 

يف  والنف�صي  امل��ع��ن��وي  للدعم  اأي�����ص��ا  بحاجة 

فرتة العزل والعاج.

 270000 م���ن  اأك�����ر  ب��اك�����ص��ت��ان  و���ص��ج��ل��ت 

يت�صبب  ال��ذي  باملر�ض،  وف��اة  و5763  اإ�صابة 

فيه فريو�ض كورونا امل�صتجد.

ال�صهر  االإ���ص��اب��ات يف  ت��راج��ع��ت  ويف ح��ني 

من  حكوميون  م�����ص��وؤول��ون  يخ�صى  امل��ا���ص��ي، 

ارتفاع جديد يف عيد االأ�صحى.

االنباط-وكاالت

اأكد متحدث با�صم االأمري الريطاين 

الكتاب  اأن  ماركل،  ميغان  وزوجته  ه��اري 

ال������ذي ي���ت���وق���ع �����ص����دوره يف اأغ�����ص��ط�����ض، 

املالكة،  العائلة  داخ��ل  حياتهما  ويتناول 

مل  واأن��ه  فقط،  املوؤلفني  لتجارب  ي�صتند 

تتم مقابلة الزوجني لدى كتابته.

وذك�����ر م���ت���ح���دث ب���ا����ص���م ال����زوج����ني يف 

ب���ي���ان: “مل حت���دث ل���ق���اءات م���ع االأم���ري 

هاري وزوجته ميغان ماركل، دوق ودوقة 

“العثور  كتاب  يف  ي�صهما  ومل  �صا�صك�ض، 

على احلرية”.

جتارب  اإىل  ي�صتند  “الكتاب  واأ�صاف: 

الفريق  يف  كع�صوين  اخل��ا���ص��ة  امل��وؤل��َف��ني 

ال�����ص��ح��ف��ي ال����ذي ي��غ��ط��ي اأخ���ب���ار ال��ع��ائ��ل��ة 

ال�����ص��ح��ف��ي��ة  ت��غ��ط��ي��ت��ه��م��ا  واإىل  امل���ال���ك���ة 

امل�صتقلة”.

وم��ن امل��ت��وق��ع اأن ي�����ص��رد ال��ك��ت��اب، وه��و 

دوران���د  ك��ارول��ني  ال�صحفية  ت��األ��ي��ف  م��ن 

وال�����ص��ح��ف��ي اأوم����ي����د ����ص���ك���وب���ي، ال��ل��ذي��ن 

بالتف�صيل  املالكة،  العائلة  اأخبار  يغطيان 

امللكية  املوؤ�ص�صة  ب��اأن  الزوجان  �صعر  كيف 

ذكرته  ملا  وفقا  وذلك  دعمهما  يف  اأخفقت 

“تلغراف” الريطانية. �صحيفة 

تاميز”  “ذا  ���ص��ح��ي��ف��ة  وا���ص��ت�����ص��ه��دت 

ت�������ص���ري اإىل  ال����ك����ت����اب  مب���ق���ت���ط���ف���ات م�����ن 

يعتقد  اإذ  العائلة  اأف���راد  ب��ني  م�صاحنات 

ميغان  يحبون  ال  اأقاربه  بع�ض  اأن  ه��اري 

اأن �صعبية الزوجني  اآخرين ي�صعرون  واأن 

“كبحها”. يجب 

و�صفت  ميغان  اإن  ال�صحيفة  وق��ال��ت 

“كاملوت  ب���اأن���ه���ا  ال�������ص���ح���اف���ة  ان����ت����ق����ادات 

وك��ال��ة  ذك���رت  ح�صبما  اجلروح”،  ب���اآالف 

“رويرتز”.
ال��ك��ت��اب  ف�����اإن  “تلغراف”،  وب��ح�����ص��ب 

ي����ق����دم ه�������اري وم����ي����غ����ان ك����ق����وى ت��غ��ي��ري 

لكن  امللكية،  حتديث  على  ال��ق��درة  لديها 

والتغطية  الرمادية”  “البزات  تثبطهما 

االإعامية حلياتهما اخلا�صة.

وي��ع��ي�����ض ال����زوج����ان واب��ن��ه��م��ا اآرت�����ص��ي 

ل��و���ض  ���ص��ه��را يف   14 ال��ع��م��ر  ال���ب���ال���غ م���ن 

اأجنلو�ض حاليا بعد التخلي عن اأدوارهما 

امللكية يف مار�ض.

وت�����زوج ه�����اري م���ن امل��م��ث��ل��ة ال�����ص��اب��ق��ة 

ق��ي��ل يف  2018 يف ح���دث  م��ي��غ��ان يف م��اي��و 

ذلك الوقت اإنه اأ�صفى على العائلة املالكة 

ب��ري��ق ه��ول��ي��وود واأج������واء م��ن احل��داث��ة، 

يف  الثنائيات  اأ�صهر  من  ال��زوج��ني  وجعل 

العامل.

االنباط-وكاالت

ي��ع��م��ل ع���ل���م���اء ح���ف���ري���ات رو�������ض ع��ل��ى 

حمفوظ  �صخم  عظمي  هيكل  ا�صتخراج 

�صمايل  بحرية  قرب  �صويف  ملاموث  جيدا 

�صيبرييا.

الهيكل  اأجزاء من  العثور على  وجرى 

العظمي من قبل رعاة الرنة املحليني يف 

يامالو  منطقة  يف  بت�صيفاالفاتو  بحرية 

اأيام. نينيت�ض قبل ب�صعة 

ووج�����د ال����رع����اة ج�����زءا م���ن ج��م��ج��م��ة 

من  وال��ع��دي��د  ال�صفلي  وال��ف��ك  احل��ي��وان 

االأ����ص���اع و���ص��ظ��ي��ة ق���دم م��ع اأع�����ص��اب ال 

�صليمة. تزال 

قبل  نفق  ال�صويف  املاموث  اأن  ويعتقد 

ال��ع��ل��م��اء  اأن  رغ����م  ع����ام،   10000 ح����وايل 

ي��ع��ت��ق��دون اأن جم��م��وع��ات ���ص��غ��رية رمب��ا 

وجزيرة  اأال�صكا  يف  اأط��ول  لفرتة  عا�صت 

ران����غ����ي����ل ال����رو�����ص����ي����ة ق���ب���ال���ة ال�������ص���اح���ل 

ال�صيبريي.

التليفزيون  ملحطات  لقطات  واأظهرت 

عن  يبحثون  علماء  اجلمعة،  الرو�صية، 

الطمي  يف  العظمي  الهيكل  م��ن  اأج����زاء 

البحرية. بجانب 

العظام  م��ن  م��زي��دا  العلماء  وا���ص��ت��ع��اد 

ووجدوا اأي�صا �صظايا اأكر �صخامة بارزة 

�صي�صتغرق  االأمر  اإن  وقالوا  الطمي،  من 

خا�صة  معدات  اإىل  ويحتاج  طويا  وقتا 

ال�صتعادة ما تبقى من الهيكل العظمي.

ي���ف���ج���ي���ن���ي���ا  ق�����ال�����ت  ال�����������ص�����ي�����اق،  ويف 

�صيمانوف�صكي  م��ع��ه��د  م��ن  خ��وزي��اي��ن��وف��ا 

اإن  م��ت��ل��ف��زة،  ت�صريحات  يف  ���ص��اخل��ارد  يف 

ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ال��ه��ي��ك��ل ال��ع��ظ��م��ي ال��ك��ام��ل 

ل��ل��م��ام��وث ن�����ادر ن�����ص��ب��ي��ا، وت�����ص��م��ح ه��ذه 

فهمهم  ب��ت��ع��م��ي��ق  ل��ل��ع��ل��م��اء  االك��ت�����ص��اف��ات 

للماموث.

من  العديد  على  العثور  مت  اأن��ه  يذكر 

جيف املاموث املحفوظة جيدا يف الرتبة 

�صيبرييا. �صمايل  ال�صقيعية 

من ناحية اأخرى، تعاين �صيبرييا من 

املتحدة  موجة حر، وحذرت وكالة االأمم 

م��ت��و���ص��ط  اأن  م����ن  اجل���م���ع���ة،  ل��ل��ط��ق�����ض، 

درج������ات احل�������رارة اأع���ل���ى م���ن امل��ت��و���ص��ط 

ال�صهر املا�صي مبقدار 10 درجات مئوية.

 في بحيرة سيبيرية.. هيكل عظمي عمره 10000 عام


