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الفايز : األردن سيتجاوز التحديات

خطر الوباء ما زال مستمّرًا رغم انخفاض عدد الحاالت 

الصحة: 10 إصابات غير محلية  بـ »كورونا «
النعيمي: تعديالت على منهاجي العلوم 

والرياضيات للمراحل االساسية

االنباط-وكاالت

ك�����ص��ف��ت م�������ص���ادر ك��وي��ت��ي��ة م��ط��ل��ع��ة ع��ن 

�أي��ام  خ��ال  ع��رب��ي �صاغط  م��وق��ف  ت�صكيل 

باجتاه �لو�صول �إىل حلول للم�صكات �لتي 

تع�صف بحالة �ل�صلم يف �لعديد من �لبلد�ن 

�ل��ع��رب��ي��ة، ك��ال��ق�����ص��ي��ة �ل��ي��م��ن��ي��ة و�ل��ت��دخ��ل 

�لنه�صة  ���ص��د  وم�صكلة  ول��ي��ب��ي��ا  �ل���ع���ر�ق  يف 

�لإثيوبي

التفا�صيل �ص »10«

تحرك كويتي لتشكيل موقف عربي ضاغط لحل قضية 
اليمن والتدخل بالعراق وليبيا وازمة »النهضة« 

االنباط-عمان

حالت   01 ت�صجيل  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت 

جديدة بفريو�س كورونا �مل�صتجد يف �ململكة 

�لأحد، جميعها غري حملّية، لريتفع  �م�س 

�لعدد �لإجمايل لاإ�صابات منذ بدء �لوباء 

�إىل 1211.

وت����وزع����ت �لإ����ص���اب���ات �ل��ع�����ص��ر �جل���دي���دة 

بح�صب �ملوجز �لإعامي �ل�صادر عن رئا�صة 

�لوزر�ء ووز�رة �ل�صحة على �لنحو �لآتي: 7 

حالت لأردنيني قادمني من �خلارج، ممن 

يقيمون يف فنادق �حلجر )1 من �ل�صعودّية، 

و6 من م�صر(، و3 حالت ل�صائقي �صاحنات 

قادمني عرب حدود �لعمري، منهم �أردنّيان، 

معه  �لتعامل  مّت  �أخرى  جن�صّية  من  وحالة 

وفق �لربوتوكول �ملّتبع.

ح��ال��ة   91 ت�����ص��ج��ي��ل  �إىل  �مل���وج���ز  و�أ�����ص����ار 

�إ�صافة  ح��م��زة،  �لأم���ري  م�صت�صفى  يف  �صفاء 

لي�صبح  خم��ربّي��اً،  فح�صاً   8415 �إج��ر�ء  �إىل 

�إج���م���ايل ع���دد �ل��ف��ح��و���ص��ات �ل��ت��ي �أج��ري��ت 

 )807473( �لآن  وحتى  �جلائحة  ب��دء  منذ 

فحو�صات.

�لل��ت��ز�م  ���ص��رورة  �ل�صحة  وز�رة  و�أك����دت 

ب���اإج���ر�ء�ت �ل��وق��اي��ة، و�رت�����د�ء �ل��ك��ّم��ام��ات، 

�لتو�ّصع  م��ع  خ�صو�صا  �جل�صدي  و�لتباعد 

ملعظمها  و�ل�ّصماح  �لقطاعات  بفتح  �مل�صتمّر 

�ل��وب��اء ما  �أن خ��ط��ر  �إىل  ب��ال��ع��م��ل؛ م�����ص��رية 

ز�ل م�����ص��ت��م��ّر�ً رغ��م �ن��خ��ف��ا���س ع��دد ح��الت 

�لإ�صابة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

�ل��رب��ي��ة  �ل��رب��ي��ة يف وز�رة  �ق���ر جم��ل�����س 

�ج��ر�ء  ع��ل��ى  �لخ���رية  جل�صته  يف  و�لتعليم 

تعديات على منهاجي �لعلوم و�لريا�صيات 

ل��ل�����ص��ف��وف �ل���ص��ا���ص��ي��ة �ل���ث���اين و�خل��ام�����س 

و�لعا�صر. و�ل�صابع 

وق���ال وزي���ر �ل��رب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��دك��ت��ور 

�صملت  �ل��ت��ع��دي��ات  �ن  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ت��ي�����ص��ري 

مت  حيث  �ل�صا�صي  و�لر�بع  �لول  �ل�صفني 

�ع����ادة �ل��ن��ظ��ر ب��ه��م��ا ب��ن��اء ع��ل��ى �مل��اح��ظ��ات 

�لو�ردة عليه من �لعام �لدر��صي �ل�صابق.

وك�������ص���ف �ل��ن��ع��ي��م��ي �ن�����ه ي���ج���ري �ل��ع��م��ل 

ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة ت�����ص��م��ل م��رح��ل��ة ري��ا���س 

�لط���ف���ال يف �ل��ع��ام �ل��در����ص��ي �مل��ق��ب��ل1202 

ب�����ص��ك��ل ي���دم���ج ه����ذه �مل���رح���ل���ة �ل��ع��م��ري��ة يف 

��صتحد�ث  �ملد�ر�س �حلكومية، بالعمل على 

غ���رف �صفية خ��ا���ص��ة ب��ه��م وف���ق م��ا �و���ص��ت 

�مل��و�رد  لتنمية  �لوطنية  �ل�صر�تيجية  به 

�لب�صرية، بح�صب يومية �لر�أي.

ع���ل���ى �مت  �ل���������وز�رة  �ن  �ل��ن��ع��ي��م��ي  و�ك������د 

�ل���ص��ت��ع��د�د ل���ص��ت��ق��ب��ال �ل��ط��ل��ب��ة �ل��ر�غ��ب��ني 

ب���الن���ت���ق���ال م����ن �مل�����د�ر������س �خل���ا����ص���ة �ىل 

باملدر��س  قو�ئم  �ع��د�د  مت  حيث  �حلكومية 

�حل��ك��وم��ي��ة وق���ي���ا����س �ل�����ص��ع��ة �ل���ص��ت��ع��اب��ي��ة 

د�خ����ل����ه����ا، م���و����ص���ح���ا ب�����ان ه���ن���ال���ك ت��وج��ه��ا 

ب��ا���ص��ت��ئ��ج��ار م���د�ر����س �و ����ص��ت��ح��د�ث غ��رف 

�صفية جديدة ل�صتيعاب جميع �لطلبة.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان

�ك�����د رئ���ي�������س جم��ل�����س �لع����ي����ان ف��ي�����ص��ل 

�ل��ف��اي��ز، �ه��م��ي��ة �لل��ت��ف��اف ح���ول �ل��ق��ي��ادة 

يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  �جلبهة  وتقوية  �لها�صمية 

ي�صتهدف  م��ا  لكل  للت�صدي  �ملرحلة  ه��ذه 

�من و��صتقر�ر �لردن.

ودع�����ا خ����ال ����ص��ت��ق��ب��ال��ه �م�������س �لأح�����د، 

م��وؤ���ص�����ص��ة  �د�رة  و�ع�����ص��اء جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

�ملحافظة  �بناء  من  وع��دد  عجلون،  �عمار 

و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل�����ص��ع��ب��ي��ة ف��ي��ه��ا، �ىل و���ص��ع 

و�ل��دو�ء،  �لغذ�ء  �إنتاج  تعزز  ��صر�تيجية 

���ص��م��ن خ��ط��ة ح��ك��وم��ي��ة ل��ل��ت��ع��ايف و�مل��ن��ع��ة، 

ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع ج��م��ي��ع �جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة. 

و������ص����اف، �ن����ه ورغ�����م ���ص��ع��وب��ة �لأو�����ص����اع 

قيادته  خ��ال  من  �لأردن  �أن  �إل  �حلالية، 

�حلكيمة. �لها�صمية 

التفا�صيل �ص »2«

حداد يؤكد اهمية مدققي ديوان 
المحاسبة في انجاز األعمال الرقابية

 مكافحة المخدرات : الكشف عن شبكة 
لترويج المواد المخدرة في العاصمة

الفصائل بغزة تدعو العتبار األربعاء يوم 
غضب شعبي للتصدي ل »الضم« 

زين تستضيف الرابحة الرابعة في حملتها 
»صيفك زين« وتعلن عن فوزها

االنباط-عمان

ح��د�د  عا�صم  �ملحا�صبة  دي���و�ن  رئي�س  �أك���د 

�ملر�قبات ميثلون ديو�ن  �ملدققني يف  �ن  على 

�لرقابية  �لعمال  �جن��از  وو�جبهم  �ملحا�صبة 

وم��ن��ه��ا �ل��ت��دق��ي��ق ع��ل��ى رخ�����س �لب��ن��ي��ة بكل 

وت�صريع  وحيادية  ومو�صوعية  ومهنية  دق��ة 

�لوطن  �ل��رق��اب��ي خل��دم��ة  �لعمل  �لجن���از يف 

و�مل����و�ط����ن و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ح��ق��وق خ��زي��ن��ة 

�لدولة.

وقال حد�د خال �فتتاح دورة حول �لرقابة 

و�لتدقيق على رخ�س �لأبنية يف مبنى ديو�ن 

و�لتطوير  �لمتتة  على  نعمل  �ننا  �ملحا�صبة، 

و�ل�صتخد�م �لمثل لتكنولوجيا �ملعلومات .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

ق����ال �ل��ن��اط��ق �لع���ام���ي ب��ا���ص��م م��دي��ري��ة 

مكافحة  �د�رة  يف  �لعاملني  �ن  �ل��ع��ام  �لم���ن 

�ملخدر�ت با�صرو� منذ ��صابيع مبتابعة حركات 

ون�صاطات �صخ�صني من �مل�صتبه بهم بق�صايا 

ترويج �ملو�د �ملخدرة خا�صة مادتي �لكوكائني 

م��ن معلومات  للتاأكد   ، �مل��خ��درة  و�ل��ه��ريوي��ن 

مروجي  م��ن  ل�صبكة  ت�صكيلهما  ح��ول  وردت 

�ملو�د �ملخدرة م�صتخدمني عدد�ً  من �ل�صقق 

�مل�صتاأجرة يف �لعا�صمة .

و������ص����اف �ل���ن���اط���ق �لع����ام����ي �ن�����ه وم���ن 

�ل�صخ�صني  ومتابعة  �ملعلومات  جمع  خ��ال 

مت حت���دي���د ث���اث���ة م���و�ق���ع ق����ام �مل�����ص��ب��وه��ان 

با�صتئجارها.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

غ��زة،  ق��ط��اع  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  دع��ت 

كافة  يف  �لفل�صطينية  �جلماهري  �لأح���د،  �م�س 

�ملقبل،  �لأرب��ع��اء  يوم  لعتبار  تو�جدهم  مناطق 

ا خلطة �ل�صم يوم غ�صب �صعبي رف�صً

ب��ي��ان خ��ت��ام��ي ح��م��ل تو�صيات  وج���اء ذل���ك يف 

مو�جهة  يف  “موحدون  �ل��وط��ن��ي  �ل��ل��ق��اء  ع��ق��ب 

بغزة  عقد  �ل��ذي  �لقرن”  و�صفقة  �ل�صم  ق��ر�ر 

بح�صور جميع �لف�صائل

جلان  ت�صكيل  ���ص��رورة  على  �لف�صائل  و�أك���دت 

للت�صدي  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ص��ف��ة  يف  �صعبية  ح��م��اي��ة 

�ل�����ص��م، و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت�صكيل جلنة  لإج�����ر�ء�ت 

ق��ان��ون��ي��ة ل��ت��وث��ي��ق ك���ل ج���ر�ئ���م �لح���ت���ال بحق 

�ل�صعب �لفل�صطيني

�لعربي  �لبعد  تفعيل  ���ص��رورة  على  و���ص��ددت 

ق��ر�ر  م��و�ج��ه��ة  يف  �لفل�صطينيني  م��ع  ل��ل��ت��وح��د 

�إىل حتمل كامل  �ل��دويل  �ملجتمع  د�عيًة  �ل�صم، 

�لأر��صي  ب�صم  �لحتال  ق��ر�ر  حول  �مل�صوؤولية 

�لفل�صطينية

وكان قادة �لف�صائل �ألقو� كلمات خمتلفة دعت 

للوحدة �لفل�صطينية و�إنهاء �لنق�صام، و�لتحلل 

من �لتفاقيات مع �لحتال، و�لت�صدي خلطة 

�ل�صم و�صفقة �لقرن باملقاومة بكل �أ�صكالها

�ملكتب  ع�صو  �حل��ي��ة،  خليل  �أك���د  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

�ل�صيا�صي حلما�س، �أن هذ� �للقاء �لوطني ميثل 

مو�جهة  يف  �لأول  �ل�����ص��ام��ل  �ل��وط��ن��ي  �لإع����ان 

�مل��ع��ن��ى �حلقيقي  خم��ط��ط��ات �لح���ت���ال، و�أن�����ه 

للوحدة �لوطنية.

التفا�صيل �ص »10«

االنباط - عمان 

�أعلنت �صركة زين �لأردن �أم�س �ل�صبت عن 

حملتها  دبا”  �صمن  “تال  �لر�بعة  �لر�بحة 

�لإعامية  ��صت�صافت  “�صيفك زين”، حيث 
مبا�صر  ب��ث  يف  �ل��ر�ب��ح��ة  كر�د�صة”  “رندة 
�ن�صتجر�م،  موقع  على  �ل�صركة  ح�صاب  عرب 

باجلائزة  بفوزها  �مل�صركة  تهنئة  خاله  مت 

�أن  بعد  دي��ن��ار،  �أل��ف   52 وقيمتها  �لأ�صبوعية 

�إ���ص��ر�ف  ي��وم �خلمي�س حت��ت  �ل�صحب  ج���ري 
ُ
�أ

وز�رة �ل�صناعة و�لتجارة. 

زين”  “�صيفك  حملة  �ل�����ص��رك��ة  و�أط��ل��ق��ت 

ل��ك��اف��ة م�����ص��رك��ي��ه��ا �لأف��������ر�د م���ن �أ���ص��ح��اب 

�ل����ص���ر�ك���ات �مل��دف��وع��ة م�����ص��ب��ق��اً و�مل��دف��وع��ة 

لحقاً .

التفا�صيل �ص »12«

 الخارجية تدين بناء مصعد يربط أجزاء 
من البلدة القديمة بالقدس بحائط البراق

االنباط-عمان

و�����ص����وؤون  �خل����ارج����ي����ة  وز�رة  د�ن�������ت 

�لإ�صر�ئيلية  �ل�صلطات  ق��ر�ر  �ملغربني 

�لبلدة  م��ن  �أج����ز�ء  ي��رب��ط  ب��ن��اء م�صعد 

�ملحتلة  �ل�صرقية  �ل��ق��د���س  يف  �ل��ق��دمي��ة 

بحائط �لرب�ق.

�ل�صفري  �ل���وز�رة  با�صم  �لناطق  وق��ال 

ترف�س  �ململكة  �ن  �ل��ف��اي��ز،  �هلل  �صيف 

ك��اف��ة �لج�����ر�ء�ت �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �أح��ادي��ة 

�ملحتلة  �ل�����ص��رق��ي��ة  �ل��ق��د���س  �جل��ان��ب يف 

�مل�صجد  حميط  يف  �ل��ق��دمي��ة  �ل��ب��ل��دة  يف 

�لأق�������ص���ى �مل����ب����ارك / �حل�����رم �ل��ق��د���ص��ي 

�ل�صريف.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

خ��ل�����ص��ت در�������ص�����ة �أج����رت����ه����ا ر�ب���ط���ة 

هناك  �أنَّ  �إىل  �لأردن���ي���ات،  �لأك��ادمي��ي��ات 

ر�����ص����ا ع������ام ل��ل��م��ج��ت��م��ع ع���ل���ى ق�������ر�ر�ت 

�حل���ك���وم���ة ب����اغ����اق �حل��������دود �ل���ربي���ة 

و�ملطار�ت وتعطيل �ملوؤ�ص�صات كافة.

وقالت �لدر��صة �ن ن�صبة �لر�صا بلغت 

�لتي  �لع�صو�ئية  �لعينة  م��ن  ب��امل��ئ��ة   80

�ل��در����ص��ة، ��صافة  �خ��ت��ريت م��ن جمتمع 

ز�د  �لردنيني  باأن  لنتيجة  و�صولها  �إىل 

�عتمادهم على طعام �ملنزل.

ر������ص����ة ت����اأث����ري �حل��ج��ر  وب���ح���ث���ت �ل����دِّ

كورونا  ف��ريو���س  جائحة  ب�صبب  �مل��ن��زيل 

�ل��ن��و�ح��ي  م���ن  �لأردين  �مل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى 

يف  و�لقت�صادية  و�لنف�صية  �لجتماعية 

�لفرة �لو�قعة بني منت�صف �آذ�ر �ملا�صي 

و�أو�ئ��ل حزير�ن �جل��اري، و�صملت 1110 

من �أفر�د �ملجتمع، منهم 777 من �لإناث 

و333 من �لذكور. وقالت ع�صو �لر�بطة 

و�����ص���ت���اذة ع��ل��م �لج���ت���م���اع يف �جل��ام��ع��ة 

�إنَّ  و��صدة  �لرَّ مي�صاء  �لدكتورة  �لأردنية 

ت��اأت��ي �صمن دور �لأك��ادمي��ي��ات  �ل��در����ص��ة 

يف �جل���ام���ع���ات ب��ت��ق��دمي در������ص����ات ح��ول 

جائحة  بينها  وم��ن  �مل�صريية  �لق�صايا 

على  كبرية  ب��اآث��ار  ت�صببت  �لتي  ك��ورون��ا 

�ملجتمعات كافة.

التفا�صيل �ص »2«
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املحلي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

األوقاف تسمح بتشغيل 
المكيفات والمراوح في المساجد

نقيب تجار الخضار: نقص البرادات 
يخفض الصادرات الشهر الحالي

أمانة عمان : إعادة فتح الحدائق 
والمتنزهات مطلع الشهر المقبل

حمادة يطالب بتمديد ساعات عمل 
المحال التجارية على مدار الساعة

االنباط-عمان

ع����م����م وزي���������ر االأوق�������������اف وال�����������س�����وؤون 

وامل��ق��د���س��ات االإ���س��ام��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد 

االأوق����اف يف جميع  م���دراء  اإىل  اخل��اي��ل��ة 

املكيفات  بت�سغيل  بال�سماح  اململكة،  اأنحاء 

وامل��������راوح داخ������ل امل�������س���اج���د اع���ت���ب���ارا م��ن 

ال�سيانة  اإج��راء  بعد  وذل��ك  االأح��د،  ام�س 

ات��خ��اذ  اإىل ج���ان���ب  ال���ازم���ة وال��ت��ع��ق��ي��م، 

ال�سحية الازمة. التدابري 

وق���ال ال��ن��اط��ق االإع��ام��ي ب��ا���س��م وزارة 

االأوقاف ح�سام احلياري اإن القرار جاء يف 

ب�سكل  الطبيعية  احلياة  اإىل  العودة  اإط��ار 

ت���دري���ج���ي، وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن االإج�������راءات 

م���واج���ه���ة  وال����ت����داب����ري االح������رتازي������ة يف 

امل�ستجد. فريو�س كورونا 

االنباط-عمان

ق���ال ن��ق��ي��ب جت���ار وم�����س��دري اخل�����س��ار 

اإن ال�سادرات  اأبو حماد،  والفواكه، �سعدي 

تراجعت  والفواكه  اخل�سار  من  االأردنية 

بن�سبة 50 باملئة ال�سهر احلايل مقارنة مع 

املا�سية. االأعوام اخلم�سة 

ام�س  بيان �سحفي  اأب��و حماد، يف  وع��زا 

توفر  »نق�س  اإىل  ال��رتاج��ع  �سبب  االأح���د، 

تذهب  وال��ت��ي  ال��ازم��ة  املحلية  ال���رادات 

ح�ساب  على  االأجنبية  املنتجات  لتحميل 

اإىل  جابر  معر  خ��ال  م��ن  املحلي  املنتج 

دول اخلليج، باالإ�سافة اإىل منع الرادات 

بعد  االأردن  اإىل  ال��دخ��ول  م��ن  االأج��ن��ب��ي��ة 

فر�س قرار )باك تو باك(«.

يعمل  النقل  اأج���ور  ارت��ف��اع  اأن  واأ���س��اف 

ع���ل���ى ان���خ���ف���ا����س اأ����س���ع���ار امل���ن���ت���ج���ات م��ن 

اخل�����س��ار وال���ف���واك���ه )ع���اق���ة ع��ك�����س��ي��ة(، 

يفقد  ال��ت��ك��ل��ف��ة  »ارت���ف���اع  اأن  اإىل  م�����س��رياً 

املنتج املحلي مناف�سة املنتجات االأخرى يف 

االأ�سواق اخلارجية«.

واقرتح اأبو حماد حًا بدخول الرادات 

واللبنانية  ال�����س��وري��ة  باملنتجات  املحملة 

والتفريغ  العمري  حدود  اإىل  )ترانزيت( 

على برادات اأجنبية.

وط����ال����ب ال��ن��ق��ي��ب ب���دع���م ال�������س���ادرات 

التي  ب��ال��دول  اأ����س���وًة  اخل���ارج  اإىل  املحلية 

النظر  اإع��ادة  خ��ال  من  �سادراتها  تدعم 

ال�����س��ادرات،  على  املفرو�سة  ال�سريبة  يف 

االأردين  الناقل  دعم  على  حر�سه  موؤكداً 

على  ولي�س  ال��وط��ن  مب�سلحة  ي�سب  مب��ا 

ح�ساب قطاعات اأخرى
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اإعادة  االأحد  ام�س  عمان  اأمانة  اأعلنت 

التابعة  واملتنّزهات  العاّمة  احلدائق  فتح 

دام  اإغ��اق  بعد  املقبل  ال�سهر  مطلع  لها 

جائحة  نتيجة  اأ���س��ه��ر  ث��اث��ة  م��ن  اأك���ر 

فريو�س كورونا وفقاً لنائب مدير املدينة 

ل�������س���وؤون ال�����س��ح��ة وال����زراع����ة ال��دك��ت��ورة 

مريفت مهريات .

ي��اأت��ي  ال���ق���رار  اأن  ت�����س��ري��ح  واأك�����دت يف 

االإع����ام����ي  امل����وج����ز  يف  ورد  مل����ا  ت���ن���ف���ي���ذاً 

ووزارة  ال��������وزراء  رئ���ا����س���ة  ع���ن  ال�������س���ادر 

اأم���ان���ة  اأن  امل����ه����ريات  وب��ي��ن��ت   . ال�����س��ح��ة 

ع��م��ان ع��م��ل��ت ع��ل��ى ا���س��ت��دام��ة احل��دائ��ق 

واملتنزهات طيلة فرتة االإغاق من حيث 

االإع��ت��ن��اء ب��ال��غ��ط��اء االأخ�����س��ر واالأل���ع���اب 

�سبكات  وتفقد  التع�سيب  اأعمال  وتنفيذ 

كامل  تعقيم  مت  اأن���ه  اإىل  الف��ت��ة   ، ال���ري 

احل��دائ��ق ال��ع��ام��ة يف ال��ع��ا���س��م��ة وع��دده��ا 

واأ���س��ارت   .  16 وامل��ت��ن��زه��ات وع��دده��ا   143

اإىل اأن فرقا تابعة لدائرة �سبط ناقات 

االأمرا�س ورعاية احليوان ودائرة البيئة 

ت��ع��م��ل ح���ال���ي���اً ع��ل��ى اإع�������ادة ت��ع��ق��ي��م ه��ذه 

احلدائق  فتح  اإع��ادة  مع  و�سيتم   ، املرافق 

وامل��ت��ن��زه��ات ت��ط��ب��ي��ق ت��ع��ل��ي��م��ات و���س��روط 

اّت��ب��اع  ���س��رورة  ح��ي��ث  م��ن  ال�سحة  وزارة 

الازمة،  وال�سحّية  الوقائّية  االإجراءات 

، واحلفاظ  الكّمامات والقفازات  كاإرتداء 

على التباعد اجل�سدي واملكاين .

تعزيز  “ �سنعمل على  املهريات  وقالت 

واملتنزهات  العامة  احل��دائ��ق  يف  الرقابة 

خال  من  مرتاديها  �سحة  على  حفاظاً 

مع  والتن�سيق  �سفتات  على  موزعة  كوادر 

اجلهات االمنية بهذا اخل�سو�س “ .
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يف  الغذائية  امل��واد  قطاع  ممثل  طالب 

غرفة جتارة االأردن رائد حمادة، بتمديد 

التجارية  وامل��ح��ال  املطاعم  عمل  �ساعات 

ل��ت�����س��ب��ح ع���ل���ى م������دار ال�������س���اع���ة، ب��ه��دف 

وال�����س��ي��اح��ة  ال��ت��ج��اري��ة  احل��رك��ة  تن�سيط 

ال��داخ��ل��ي��ة وح��م��اي��ة ال�����س��رك��ات وامل��ح��ال 

واخلدمية. التجارية 

ودع����ا ح���م���ادة يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ام�����س 

امل���واط���ن من  اإع���ف���اء غ����ذاء  اإىل  االأح�����د، 

وال�سرائب،  اجلمركية  الر�سوم  خمتلف 

امل�ستوردة  ال�سلع  على  املفرو�سة  خا�سة 

امل���م���ل���ك���ة  م���ع���ه���ا  ت����رت����ب����ط  ال  دول  م�����ن 

ب����ات����ف����اق����ي����ات جت������اري������ة، وو������س�����ع خ��ط��ة 

امللف  مع  للتعامل  وا�سحة  ا�سرتاتيجية 

ثانية  موجة  حدوث  حال  يف  االقت�سادي 

تت�سمن موا�سلة عمل  لفريو�س كورونا، 

خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات، خ��ا���س��ة ال��ت��ج��اري��ة 

واخلدمية، تفاديا لتعرها واإفا�سها.

انتع�ست  االأ�سواق  حركة  اأن  اإىل  واأ�سار 

لي�ست  اأن���ه���ا  اإال  ال���ق���ط���اع���ات،  ف��ت��ح  ب��ع��د 

املا�سي يف  العام  التي حققتها  بامل�ستويات 

املزيد من  اإىل �سخ  داعياً  الفرتة نف�سها، 

ال�����س��ي��ول��ة، وت��ي�����س��ري ���س��روط االق��رتا���س 

دع����م����ا ل�������س���م���ود امل����ن���������س����اآت ال���ت���ج���اري���ة 

واخلدمية.

امل���م���ل���ك���ة  خم���������زون  اأن  اإىل  ول�����ف�����ت 

اال���س��رتات��ي��ج��ي م���ن ال�����س��ل��ع االأ���س��ا���س��ي��ة 

احتياجات  تلبية  على  ق���ادر  وال��غ��ذائ��ي��ة، 

ب�سا�سة. املواطنني 

وح�����ول ع���رو����س االأ����س���ع���ار يف امل���راك���ز 

مناف�سة  وج����ود  ح��م��ادة  اأك����د  ال��ت��ج��اري��ة، 

ومبا  املواطنني،  م�سلحة  يف  ت�سب  قوية 

واأن  خا�سة  ال�سرائية،  قدراتهم  ي��راع��ي 

ازمة كورونا غريت �سلم اأولويات ال�سراء 

لديهم.

وي�����س��ك��ل ق��ط��اع امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة نحو 

30 ب��امل��ئ��ة م��ن ح��ج��م ال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري، 

باأكر من 50 األف من�ساأة كبرية و�سغرية 

م���وزع���ة يف ع���م���وم امل��م��ل��ك��ة، وت�����س��غ��ل ما 

يقارب 250 األف عامل.
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�سومان،  احلميد  عبد  موؤ�س�سة  اأع��ل��ن��ت 

الثقافية  للم�سوؤولية  العربي  البنك  ذراع 

باب  فتح  ع��ن  االأح���د،  ال��ي��وم  واالجتماعية، 

احلميد  ع��ب��د  “موؤ�س�سة  جل��ائ��زة  ال��ت��ق��دم 

ال��ث��ان��ي��ة،  دورت���ه���ا  يف  لابتكار”؛  ���س��وم��ان 

لابتكار  جائزة  واأ�سخم  اأك��ر  تعد  والتي 

وريادة االأعمال يف اململكة.

ال��و���س��ول ملجتمع  اإىل  وت��ه��دف اجل��ائ��زة 

م��ب��ت��ك��ر وم����ب����دع، وت��و���س��ي��ع من���و امل�����س��اري��ع 

الكبري،  االجتماعي  التاأثري  ذات  االأردن��ي��ة 

جائحة  ع��ن  الناجم  التغيري  م��ع  والتكيف 

كوفيد-19 يف خمتلف املجاالت والقطاعات، 

الفائزة  للم�ساريع  دع��م  تقدمي  خ��ال  من 

بقيمة ت�سل اإىل مليون دينار اأردين.

واقعنا  م��ع  لتتقاطع  اجل���ائ���زة،  وج����اءت 

ذات  مبتكرة  ح��ل��واًل  با�ستهدافها  امل��ع��ا���س، 

على  ت�ستمل  حيث  كبري،  اجتماعي  ت��اأث��ري 

�ستة جماالت حية، هي: “الرعاية ال�سحية 

العمل  “�سوق  الطبية”،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

“احللول  االقت�سادية”،  االإنتاجية  وحلول 

“الثقافة  “الزراعة”،  التعليمية”، 

اخل�����س��راء  “التكنولوجيا  والفنون”، 

واال�ستدامة البيئية«.

امل��وؤ���س�����س��ة،  اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  وق����ال 

ندافع  اأن  يعني  “االبتكار  امل�سري  �سبيح 

عن م�ستقبلنا، واأن ننتزع االأحقية بوجودنا 

االإن�ساين  الهم  نعي�س  واأن  ال��ع��امل،  ه��ذا  يف 

ال���واح���د، ون�����س��اه��م يف ج��ع��ل ال��ع��امل م��ك��ان��اً 

اأف�سل للحياة«.

واأكد امل�سري اأن االبتكار يعني اأن نوظف 

واإب��داع��ات��ن��ا، لتجاوز  خ��رات��ن��ا وم��ه��ارات��ن��ا 

ال��ت��ح��دي��ات وال��ع��ق��ب��ات، وال��ت��اأ���س��ي�����س ل���دورة 

ال���روؤى  ه��ذه  اأن  مبيناً  متقدمة،  اإن��ت��اج��ي��ة 

وال��ت�����س��ورات، ق���ادت امل��وؤ���س�����س��ة اإىل اإط���اق 

ج���ائ���زة م��وؤ���س�����س��ة ع��ب��د احل��م��ي��د ���س��وم��ان 

لابتكار يف دورتها الثانية.

واعتر اأن �سراكة موؤ�س�سة عبد احلميد 

للم�سوؤولية  العربي  البنك  ذراع  ���س��وم��ان، 

ال��ث��ق��اف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، م���ع امل��ب��ت��ك��ري��ن 

لتحقيق  هي  والباحثني،  االأعمال  ورياديي 

االأثر املجتمعي املطلوب.

التنفيذية  الرئي�سية  قالت  جهتها،  من 

“العامل  اإن  ق�سي�سية  فالنتينا  للموؤ�س�سة، 

التقدم  م��ن  مت�سارعة  وت��رية  ال��ي��وم  يعي�س 

املعتمد على توظيف التكنولوجيا احلديثة 

اأن��ه  اإىل  الفتة  احلياة”،  ج��وان��ب  جميع  يف 

اأن  ال  التقدم،  هذا  ن�سهم يف  اأن  املهم  “من 
ال��ع��امل  يحققه  مل��ا  م�ستقبلني  دائ��م��ا  ن��ظ��ل 

فقط«.

ال��ع��دي��د  “هناك  اأن  اأك������دت  ق�����س��ي�����س��ي��ة 

ت��واج��ه جمتمعاتنا،  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن 

االأع��م��ال  وري��ادي��ي  املبتكرين  وبا�ستطاعة 

اأن يعملوا بجد على تخطيها، واأن ي�سنعوا 

فرقا وا�سحا يف هذا ال�سياق، خ�سو�سا بعد 

جائحة كورونا التي اأثرت كثريا يف اأمناط 

احلياة املختلفة«.

وبتاأكيدها اأهمية عودة ال�سركات املبتكرة 

اأخرى كمحرك للنظام  واملرنة للعمل مرة 

على  ق�سي�سية  ���س��ددت  ل��اب��ت��ك��ار،  ال��ب��ي��ئ��ي 

�سرورة دعم امل�سروعات املبتكرة والريادية، 

مب����ا ي�����س��م��ن ا����س���ت���م���رار اأع���م���ال���ه���ا ب�����س��ك��ل 

م�ستدام.

وي�����س��ت��م��ر ا����س���ت���ق���ب���ال ط���ل���ب���ات ال��ت��ق��دم 

ل��ل��ج��ائ��زة م����دة ���س��ت��ة اأ���س��اب��ي��ع م���ن ت��اري��خ 

االإع�������ان ع��ن��ه��ا، م���ع ا�����س����رتاط امل��وؤ���س�����س��ة 

تقدمي طلبات امل�ساركة باجلائزة با�ستخدام 

امل��ت��اح��ة على موقع  ال��ن��م��اذج االإل��ك��رتون��ي��ة 

InnovationAward. �س�سة املوؤ

تعبئة  ����س���رورة  م���ع   ،shoman.org
ج��م��ي��ع ال����ن����م����اذج وال���ط���ل���ب���ات م����ن خ���ال 

اأي طلبات  ق��ب��ول  ول��ن يتم  ف��ق��ط،  ال��ن��ظ��ام 

يتم اإر���س��ال��ه��ا ع��ر ال��ري��د االإل��ك��رتوين اأو 

م�ستندات ورقية اأو ر�سائل ر�سمية.

» شومان « تطلق الدورة الثانية ألكبر جائزة لالبتكار
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تلقى �سمو االأمري احل�سني بن عبداهلل 

تهنئة من  ب��رق��ي��ات  ال��ع��ه��د،  ال��ث��اين، ويل 

والع�سكريني،  امل��دن��ي��ني  امل�����س��وؤول��ني  ك��ب��ار 

مب��ن��ا���س��ب��ة ع��ي��د م��ي��اد ���س��م��وه ال�����س��اد���س 

والع�سرين، الذي ي�سادف ام�س االأحد.

اأ�سدق  عن  الرقيات  مر�سلو  واأع��رب 

ال��ت��ه��اين وال��ت��ري��ك ل�����س��م��و ويل ال��ع��ه��د 

بهذه املنا�سبة، �سائلني اهلل العلي القدير، 

ال�سحة  مبوفور  �سموه  على  يعيدها  اأن 

ف��ي��ه خ��دم��ة  مل���ا  ي��وف��ق��ه  واأن  وال���ع���اف���ي���ة، 

ع��ب��داهلل  امل���ل���ك  ج���ال���ة  ب���ق���ي���ادة  االأردن 

الثاين.
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اكد رئي�س جمل�س االعيان في�سل الفايز، 

الها�سمية  ال��ق��ي��ادة  االل��ت��ف��اف ح���ول  اه��م��ي��ة 

املرحلة  ه��ذه  يف  الداخلية،  اجلبهة  وتقوية 

وا�ستقرار  ام��ن  ي�ستهدف  ما  لكل  للت�سدي 

االردن.

ودع�����ا خ����ال ا���س��ت��ق��ب��ال��ه ام�������س االأح�����د، 

رئي�س واع�ساء جمل�س ادارة موؤ�س�سة اعمار 

عجلون، وعدد من ابناء املحافظة والفعاليات 

ا�سرتاتيجية تعزز  ال�سعبية فيها، اىل و�سع 

اإنتاج الغذاء وال��دواء، �سمن خطة حكومية 

للتعايف واملنعة، بالتن�سيق مع جميع اجلهات 

املعنية. وا�ساف، انه ورغم �سعوبة االأو�ساع 

قيادته  خ��ال  م��ن  االأردن  اأن  اإال  احل��ال��ي��ة، 

الها�سمية احلكيمة، ووعي واخا�س �سعبه، 

ال��ت��ح��دي��ات واحل��ف��اظ  �سيتمكن م��ن جت���اوز 

على الوطن اآمنا م�ستقرا.

م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال رئ���ي�������س جم��ل�����س ادارة 

م��وؤ���س�����س��ة اع���م���ار ع���ج���ل���ون، امل���ح���ام���ي علي 

للمواقف  تاأييدا  ي��اأت��ي  اللقاء  ان  فريحات، 

امل���ل���ك���ي���ة ال�������س���ج���اع���ة يف م���واج���ه���ة ال���ق���رار 

االإ�سرائيلي ب�سم ارا�س فل�سطينية. وطالب 

تتمكن  حتى  عجلون  اعمار  موؤ�س�سة  بدعم 

ثروات  وا�ستغال  التنموي،  دوره��ا  اأداء  من 

املحافظة ال�سياحية. من جهتهم اكد اع�ساء 

الوفد وقوف ابناء عجلون �سفا واحدا خلف 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين يف م��واج��ه��ة 

مطالبني  واخلارجية،  الداخلية  التحديات 

باإقليم �سياحي يف عجلون، واال�سراع باإقامة 

واقع  تطوير  عن  ف�سا  ال�سناعية،  املدينة 

اخلدمات املقدمة الأبناء املحافظة.

االنباط-عمان

ال�سلطات  ق��رار  املغرتبني  و���س��وؤون  اخلارجية  وزارة  دان��ت 

االإ�سرائيلية بناء م�سعد يربط اأجزاء من البلدة القدمية يف 

القد�س ال�سرقية املحتلة بحائط الراق.

ان  الفايز،  ال�سفري �سيف اهلل  ال��وزارة  با�سم  الناطق  وق��ال 

اجلانب  اأحادية  االإ�سرائيلية  االج��راءات  كافة  ترف�س  اململكة 

حميط  يف  ال��ق��دمي��ة  ال��ب��ل��دة  يف  املحتلة  ال�سرقية  ال��ق��د���س  يف 

امل�سجد االأق�سى املبارك / احلرم القد�سي ال�سريف، ومنها هذا 

العربية  القدمية وهويتها  البلدة  الذي يغري طبيعة  امل�سروع 

املتحدة  االأمم  منظمة  وق����رارات  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  وي��خ��ال��ف 

للرتبية والعلم والثقافة “اليون�سكو”.

باالحتال،  قائمة  ك��ق��وة  اإ���س��رائ��ي��ل،  على  اأن  الفايز  واأك���د 

يعتر  ال���ذي  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب  بالتزاماتها  التقيد 

القد�س ال�سرقية اأرا�سي حمتلة منذ عام 1967 وتنطبق اأحكام 

والتوقف  عليها،  الدويل  االإن�ساين  والقانون  الدويل  القانون 

عن امل�سا�س بهوية البلدة القدمية اأو تغيري طابعها.

واأو����س���ح اأن امل��م��ل��ك��ة ���س��ت��ت��ح��رك ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع االأ���س��ق��اء 

ه��ذه  مل��واج��ه��ة  “اليون�سكو”  م��ن��ظ��م��ة  ل���دى  الفل�سطينيني 

اخلطوة.

 ولي العهد يتلقى برقيات 
تهنئة بمناسبة عيد ميالده 

السادس والعشرين

الفايز : األردن سيتجاوز التحديات

 الخارجية تدين بناء مصعد يربط أجزاء من البلدة القديمة بالقدس بحائط البراق

االثنني   29/ 6 / 2020
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البحث العلمي يف زمن جائحة كورونا تعّر�ض لكثري من النك�سات والرتاجع للعمل 

كثرياً  منت  البحوث  وكتابة  الإنتاجية  الطاقة  اأن  بيد  البحث  ومعامل  املختربات  يف 

بني  الفرق  اأن  ورغ��م  لذلك؛  الكايف  الوقت  ووج��ود  امل��ن��ازل  يف  ال�سحي  احلجر  ب�سبب 

فهم  ك��اف��ة،  احل��ي��اة  مناحي  يف  كبريه  ف��روق��ات  تعمل  والنقطة  نقطة،  وال��غ��رب  ال��ع��رب 

دول عظمى ونحن دول نامية ومع ذلك مبقدورنا عمل الكثري على الأر�ض لأن مكّونا 

الذات  جللد  لي�ض  العلمي  البحث  عن  هنا  واحلديث  الكفوؤة،  الب�سرية  قوانا  الأ�سا�ض 

فيه  نحتاج  بتنا  زم��ن  يف  حل��ل��ول  ت��اأ���س��رياً  حقيقية  مع�سلة  على  ال�����س��وء  لت�سليط  ب��ل 

خمتلف  على  اجلائحة  لإنعكا�سات  الأبحاث  من  وكثري  الفايرو�ض  من  للوقاية  للقاح 

القطاعات:

اأو حلل مع�سلة  اأبحاثهم يف الغرب ناجتة عن حاجة حقيقية للتنمية  1. للإن�ساف 

واقعية وغالباً ما تكون مدعومة من القطاع اخلا�ض حلاجات رئي�سة ميكن حّلها من 

قبل طلبة الدرا�سات العليا، واأبحاثنا معظمها �سخ�سية للرتقية وتو�سع على الرفوف 

وغالباً غري مرتبطة مب�ساكل وحاجات واقعية اإّل النذر الي�سري!

2. اأبحاثهم متواءمه مع خطط التنمية وتعك�ض منظومة متكاملة وت�سبيكّية ناجتة 

ُتذكر  ت�ساركية  اأو  ت�سبيك  دون  فردية  غالباً  واأبحاثنا  اإ�سرتاتيجية،  وخطط  روؤية  عن 

اإّل من رحم رّبي هنا اأو هناك. 

3. اأبحاثهم تعك�ض حاجات حقيقية للقطاعني اخلا�ض والعام اأو خلطوط الإنتاج اأو 

النذر  اإّل  العام  اأو  اخلا�ض  القطاع  لدى  واأبحاثنا ل جتد �سدى  الإبتكار،  اأو  التطوير 

الي�سري!

والعك�ض  لها  وحاجة  العليا  للدرا�سات  لدعم  واقعية  م�ساريع  اأ�سا�سها  اأبحاثهم   .4

�سحيح، واأبحاثنا باإجتاه واحد وربطها خفيف مع الدرا�سات العليا. 

5. اأبحاثهم تطبيقية على الأر�ض وُتعّزز حلول واقعية لتح�سني الكفاءة اأو الإنتاجية 

العرب  من  اأكرث  الغرب  يحتاجها  اأو  ال��ورق  على  حرب  واأبحاثنا  غريها،  اأو  النوعية  اأو 

بالرغم من بع�ض املحاولت.

وال��ع��ام  اخل��ا���ض  وال��ق��ط��اع��ني  اجل��ام��ع��ات  ب��ني  اأك���رث  للت�ساركية  بحاجة  اأب��ح��اث��ن��ا   .6

وحتتاج لثقة متبادلة بالفعل ل بالقول، واأبحاثهم تعّزز الثقة املتبادلة بني اجلامعات 

والقطاعني العام واخلا�ض.

اأبحاثهم توؤول لتطوير �سامل يف خمتلف القطاعات وتكرمي للباحثني وحت�سني   .7

الباحثني  ح�ساب  على  ومعظمها  الأدراج  حبي�سة  واأبحاثنا  املجال،  يف  ومتّيز  اأحوالهم 

�سوى بع�ض امل�ساهمات املحدودة.

واحلكومة  اخلا�ض  القطاع  قبل  من  العلمي  البحث  دعم  �سندوق  لدعم  نحتاج   .8

لتوطني  ج���ادة  مل�ساهمات  ون��ح��ت��اج  ال��ب��ح��وث،  وم��راك��ز  اجل��ام��ع��ات  م��ع  ت�ساركية  وع��م��ل 

التكنولوجيا ومراكز وطنية لهذه الروؤى، ونحتاج  لإ�سرتاتيجية جديدة واقعية لدعم 

البحث العلمي بواقعية  اأكرث.

9. نقّدر اجلهود املبذولة من قبل القائمني  على منظومة البحث العلمي يف الأردن، 

بخطط  العلمي  البحث  لربط  وال��دع��م  والآل��ي��ات  الأدوات  من  للمزيد  نتطّلع  ولكننا 

للباحثني  احل��واف��ز  م��ن  مل��زي��د  نتطلع  كما  اخل��ا���ض؛  ال��ق��ط��اع  م��ع  والت�سبيك  التنمية 

العلمي.  البحث  ومنظومة 

وحت�سني  الإنتاجية  وزي��ادة  التطوير  يف  العلمي  للبحث  احلاجة  عقلية  ب�سراحة: 

ل  ُملّحة  حاجة  العلمي  البحث  ليكون  ونحتاج  لها،  نفتقر  زلنا  ما  وغريها  اخلدمات 

ترف اأو عبء اإ�سايف لن�سل ملًا و�سل اإليه الغرب يف البحث العلمي التطبيقي والتكاملي 

وحت�سني  التكنولوجيا  لتوطني  اخلدمة  ملتلقي  والنافع  واخلا�ض  العام  القطاعني  بني 

نحتاج  كورونا  بعد  فما  ولذلك  اأخرى؛  وماآرب  الإنتاج  خطوط  وتطوير  الأعمال  بيئة 

ملزيد من التطوير على منظومة البحث العلمي �سوب الأف�سل.

�سباح التكاملية يف منظومة البحث العلمي

د.محمد طالب عبيدات

أبحاثنا وأبحاثهم في زمن 
كورونا

الإثنني  29 / 6 / 2020 

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل 
لألردنيين في قطر

 إنجاز 90% من المشروع السياحي 
وسط مدينة الطفيلة

ثقافة الكرك تواصل فعاليات 
يوميات مثقف في زمن الكورونا

خطر الوباء ما زال مستمّرًا رغم انخفاض عددالحاالت 

الصحة: 10 إصابات غير محلية  بـ »كورونا «

الطاقة تنفي منح ترخيص لشركة تسويق محروقات جديدة

حداد يؤكد اهمية مدققي ديوان المحاسبة في انجاز األعمال الرقابية

 صناعة األردن تصدر دليال لمصنعي المستلزمات الطبية والكمامات

االنباط-عمان

ح��الت   10 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

اململكة  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض  ج��دي��دة 

ام�����ض الأح����د، جميعها غ��ري حم��ل��ّي��ة، لريتفع 

العدد الإجمايل للإ�سابات منذ بدء الوباء اإىل 

.1121

وتوزعت الإ�سابات الع�سر اجلديدة بح�سب 

ال���وزراء  امل��وج��ز الإع��لم��ي ال�سادر ع��ن رئا�سة 

ح��الت   7 الآت����ي:  النحو  على  ال�سحة  ووزارة 

لأردنيني قادمني من اخلارج، ممن يقيمون يف 

فنادق احلجر )1 من ال�سعودّية، و6 من م�سر(، 

و3 حالت ل�سائقي �ساحنات قادمني عرب حدود 

ال��ع��م��ري، منهم اأردن���ّي���ان، وح��ال��ة م��ن جن�سّية 

اأخرى مّت التعامل معه وفق الربوتوكول املّتبع.

�سفاء  حالة   19 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ���س��ار 

يف م�ست�سفى الأم��ري حمزة، اإ�سافة اإىل اإج��راء 

عدد  اإج��م��ايل  لي�سبح  خم��ربّي��اً،  فح�ساً   5148

اجلائحة  ب��دء  منذ  اأج��ري��ت  التي  الفحو�سات 

وحتى الآن )374708( فحو�سات.

الل���ت���زام  ����س���رورة  ال�����س��ح��ة  وزارة  واأك������دت 

باإجراءات الوقاية، وارتداء الكّمامات، والتباعد 

بفتح  امل�ستمّر  التو�ّسع  مع  خ�سو�سا  اجل�سدي 

م�سرية  بالعمل؛  ملعظمها  وال�ّسماح  القطاعات 

رغ��م  م�����س��ت��م��ّراً  زال  م���ا  ال���وب���اء  خ��ط��ر  اأن  اإىل 

انخفا�ض عدد حالت الإ�سابة بفريو�ض كورونا 

على امل�ستوى املحّلي.

“اأمان”  اأهمّية ا�ستخدام تطبيق  اأكدت  كما 

خمالطة  م��ن  الأف�����راد  ح��م��اي��ة  يف  للم�ساهمة 

الإ�سابة  ح��الت  وك�سف  امل�سابني،  الأ�سخا�ض 

م���ب���ّك���راً، داع���ي���ة الأ���س��خ��ا���ض ال���ذي���ن و�سلتهم 

خمالطتهم  ب�سبب  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب  ت��ن��ب��ي��ه��ات 

لأ���س��خ��ا���ض م�����س��اب��ني، اإىل ����س���رورة امل�����س��ارع��ة 

ة للك�سف عن حالتهم. ملراجعة املراكز املخت�سّ

االنباط-عمان

الطاقة  ل���وزارة  الع��لم��ي  الناطق  نفى 

والرثوة املعدنية اأن يكون قد متت املوافقة 

ج��دي��دة  ت�سويقية  ���س��رك��ة  ت��رخ��ي�����ض  ع��ل��ى 

للم�ستقات النفطية.

واأو�سح يف بيان ام�ض الحد، اأن عددا من 

قاموا  قد  كانوا  املحروقات  نقابة  منت�سبي 

بهدف  اململكة  اأ���س��م  حت��ت  �سركة  بتاأ�سي�ض 

احل�سول على رخ�سة ملمار�سة ن�ساط ت�سويق 

لوزارة  وتقدموا بطلب  النفطية،  امل�ستقات 

الطاقة لغايات تاأهيلهم للح�سول على هذه 

الرخ�سة.

املعدنية  وال���رثوة  الطاقة  وزي��رة  وكانت 

موؤ�س�سي  م��ن  ع���ددا  مكتبها  يف  التقت  ق��د 

�سركة اململكة واأك��دت خلل اللقاء اأنه على 

واملالية  الفنية  ملءتها  تثبت  اأن  ال�سركة 

الن�ساط  ه���ذا  مم��ار���س��ة  م��ن  متكنها  ال��ت��ي 

الطاقة  ق��ط��اع  تنظيم  هيئة  اىل  وال��ت��وج��ه 

ممار�سة  رخ�����س��ة  ع��ل��ى  للح�سول  وامل���ع���ادن 

اأن  النفطية،حيث  امل�ستقات  ت�سويق  ن�ساط 

الرتخي�ض من مهام الهيئة مبوجب قانون 

الهيئة ال�سادر عام 2017.

الطاقة  وزارة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 

وال�������رثوة امل��ع��دن��ي��ة ق���د ق���ام���ت ع����ام 2013 

برتخي�ض ثلث �سركات لت�سويق امل�ستقات 

النفطية يف اململكة ومنحها ح�سرية ملمار�سة 

هذا الن�ساط ملدة ثلثة اأعوام انتهت يف اأيار 

اأيلول  اأعلنت يف  ق��د  ال����وزارة  وك��ان��ت   ،2016

�سركتني  لرتخي�ض  فر�سة  ع��ن   2018 ع��ام 

جديدتني لت�سويق امل�ستقات النفطية، ومت 

تاأهيل اأحدى ال�سركات ملمار�سة هذا الن�ساط 

للح�سول  للهيئة  ر�سمي  بطلب  وتقدمت 

يف  زال���ت  ل  ال�سركة  ان  اإل  الرخ�سة  على 

ال��ت��ف��او���ض م��ع الهيئة ح���ول بنود  م��رح��ل��ة 

الرخ�سة.

االنباط-عمان

حداد  عا�سم  املحا�سبة  دي��وان  رئي�ض  اأك��د 

على ان املدققني يف املراقبات ميثلون ديوان 

الرقابية  العمال  اجناز  وواجبهم  املحا�سبة 

وم��ن��ه��ا ال��ت��دق��ي��ق ع��ل��ى رخ�����ض الب��ن��ي��ة بكل 

وت�سريع  وحيادية  ومو�سوعية  ومهنية  دقة 

الوطن  ال��رق��اب��ي خل��دم��ة  العمل  الجن���از يف 

وامل���واط���ن وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ح��ق��وق خ��زي��ن��ة 

الدولة.

اف���ت���ت���اح دورة ح��ول  وق�����ال ح�����داد خ����لل 

ال���رق���اب���ة وال���ت���دق���ي���ق ع��ل��ى رخ�������ض الأب��ن��ي��ة 

على  نعمل  ان��ن��ا  امل��ح��ا���س��ب��ة،  دي����وان  مبنى  يف 

المت���ت���ة وال��ت��ط��وي��ر وال����س���ت���خ���دام الم��ث��ل 

مب�ستوى  والرت��ق��اء  املعلومات  لتكنولوجيا 

امل��ع��اي��ري  اف�������س���ل  مل���واك���ب���ة  ال���رق���اب���ي  الداء 

الدولية. واملمار�سات 

ال��دوري��ة مع  ال��ل��ق��اءات  اهمية  واأك���د على 

امل��دق��ق��ني يف امل��ي��دان ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى خمتلف 

وتبادل  الرقابي  العمل  تهم  التي  الق�سايا 

الفكار والراء وامل�ساهمة يف تطوير الداء يف 

امل�ستجدات  العام ومواكبة  املال  الرقابة على 

يف املجالت الرقابية املختلفة.

واأو�سح حداد اهمية دور مدققي الديوان 

يف امل���راق���ب���ات امل��ي��دان��ي��ة يف اجن����از الأع���م���ال 

الرقابية باأعلىى درجات املهنية وامل�سوؤولية.

واأ����س���ار اىل اه��م��ي��ة ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 

يف ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة واخل����ربات امل��ه��ن��ي��ة ونقل 

م��ع  امل�����ي�����دان  يف  امل����دق����ق����ني  اىل  اخل��������ربات 

ال��رق��اب��ي  الأداء  ت��ط��وي��ر وحت�����س��ني  م��وا���س��ل��ة 

الهادف للمحافظة على املال العام.

واج���ازة  بتدقيق  املحا�سبة  دي���وان  وي��ق��وم 

ودون  ب�����اأول  اول  الأب���ن���ي���ة  رخ�������ض  خم��ت��ل��ف 

وامل�ستثمرين  املواطنني  على  ت�سهيل  تاأخري 

ودون ال�سرار بحقوق خزينة الدولة.

ال��ت��ي  الب��ن��ي��ة  رخ�����ض  دورة  وي�����س��ارك يف 

خمتلف  م��ن  مدققا   28 اي���ام  ث��لث��ة  ت�ستمر 

مراقبات ديوان املحا�سبة يف اململكة.

االنباط-عمان

بالتعاون  الردن  اأ�سدرت غرفة �سناعة 

م���ع ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة لأ����س���ح���اب م�����س��ان��ع 

امل���ح���ي���ك���ات دل���ي���ل مل�����س��ن��ع��ي امل�����س��ت��ل��زم��ات 

مبنتجاتها  للتعريف  والكمامات،  الطبية 

الطبية وترويجها على نطاق وا�سع.

اجللدية  ال�سناعات  قطاع  ممثل  واك��د 

وامل��ح��ي��ك��ات يف ال���غ���رف���ة امل��ه��ن��د���ض اي��ه��اب 

ال��ت��ع��ري��ف  ي��ه��دف اىل  ال��دل��ي��ل  اإن  ق����ادري 

الطبية  امل�ستلزمات  تنتج  ال��ت��ي  بامل�سانع 

الأردين  ل��ل��م��ن��ت��ج  وال���رتوي���ج  وال��ك��م��ام��ات 

وت�سويقه حمليا وخارجيا.

وب����ني يف ب���ي���ان ����س���ح���ايف ام�������ض الح����د 

من�سوية  م�����س��ن��ع��ا   40 ع��ل��ى  ي��زي��د  م���ا  اأن 

حت���ت م��ظ��ل��ة ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ات اجل��ل��دي��ة 

والأف���ره���ول  ال��ك��م��ام��ات  تنتج  وامل��ح��ي��ك��ات، 

ال��ط��ب��ي والأح����ذي����ة ال��ط��ب��ي��ة وال�����س��را���س��ف 

امل�ستلزمات  الطبية، بداأت بالتحول واإنتاج 

ال��ط��ب��ي��ة وال��ك��م��ام��ات مب��وا���س��ف��ات وج���ودة 

من  املحلية  ال�سوق  حاجة  لتغطية  عالية، 

هذه املواد ولت�سدير الفائ�ض منها.

التحول  اأن  اإىل  ق��ادري  املهند�ض  ولفت 

اإغ��لق  م��ن  �سيمنع  امل���واد  ه��ذه  اإن��ت��اج  اإىل 

وبنف�ض  املحلية،  العمالة  وت�سريح  امل�سانع 

الوقت اأ�سبح بامكان تلك امل�سانع احلفاظ 

على عمالها وتوفري فر�ض عمل اإ�سافية.

وا�سار اىل اأن عددا من تلك امل�سانع بداأ 

الطبية  امل�ستلزمات  بت�سدير منتجاته من 

اأ����س���واق  وال���ك���م���ام���ات اىل اخل������ارج وف���ت���ح 

ال��ت��ح��ول  ه����ذه  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ج����دي����دة، 

و�سول  ال�سعبة  الظروف  ملواكبة  �سرورة 

اإىل مرحلة التعايف والنمو.

ق���ط���اع اجل��ل��دي��ة وامل��ح��ي��ك��ات  اإن  وق����ال 

تعامل مع اأزمة كورونا مبرونة عالية ومل 

الوقت  يف  واأخ��ذ  اجلديد  للواقع  ي�ست�سلم 

ذاته يف البحث عن حلول اإبداعية للخروج 

م���ن الأزم������ة وال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا ب��ت��ط��وي��ر 

منتجات جديدة حتتاجه املرحلة احلالية.

وزارة  اأن  اإىل  ق��ادري  املهند�ض  وا���س��اف 

وموؤ�س�سة  والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 

ال��غ��ذاء وال�����دواء، ك���ان ل��ه��م��ا دور ك��ب��ري يف 

م�����س��اع��دة امل�����س��ان��ع ع��ل��ى ال��ت��ح��ول لإن��ت��اج 

امل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة وال���ك���م���ام���ات ع��رب 

والفحو�سات  الإجراءات  وت�سريع  التوعية 

اللزمة.

االنباط-عمان

اأعلنت وزارة العمل عن توفر فر�ض وظيفية 

تنفيذاً  قطر  دولة  يف  اأردنيني  ومعلمات  ملعلمني 

الأردنيني. لت�سغيل  القطرية  للمبادرة 

ام�ض  العمل  وزارة  من  �سحفي  بيان  وح�سب 

املبادرة  هذه  من  ال�ستفادة  طريقة  فاإن  الح��د، 

الوطنية  املن�سة  ع��ل��ى  الت�سجيل  ع��رب  �ستكون 
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ح��ي��ث ي�����س��ت��م��ر ال��ت��ق��دمي ل��ه��ذه ال��وظ��ي��ف��ة عرب 

وح�سب  املقبل،  مت��وز  م��ن  ال��ث��اين  لغاية  املن�سة 

ال�سروط املحددة يف املن�سة.

االنباط-عمان

ق����ال م���دي���ر م���دي���ري���ة الأ����س���غ���ال ال���ع���ام���ة يف 

اإن  احل��ج��اج،  عمار  املهند�ض  الطفيلة  حمافظة 

ن�سبة الجناز يف امل�سروع ال�سياحي لو�سط مدينة 

الطفيلة بلغ 90 باملئة بكلفة اإجمالية و�سلت اىل 

مليون و50 األف دينار.

الح���د،  ام�����ض  �سحفي،  ت�سريح  يف  وا���س��اف 

اأن م��راح��ل امل�����س��روع توقفت ل��ع��دة اأ���س��ه��ر ج��راء 

القرارات احلكومية للوقاية من فريو�ض كورونا 

وما تبعها من توقف لكافة العطاءات وامل�سروعات 

امل�سروع  اأن  اإىل  م�سريا   ، املختلفة  والقطاعات 

�سي�سهم يف اأح��داث نقلة نوعية �سياحية، ف�سل 

و�سارع  الطفيلة،  قلعة  موقع  تاأهيل  اإع���ادة  ع��ن 

واإن�ساء متحف للآثار مثلما  الدكاكني القدمي، 

�سيتم اإقامة مركز للزوار .

االنباط-الكرك

ا�ست�سافت مديرية ثقافة الكرك الدكتور خالد 

املواجدة من جامعة موؤتة، يف ورقة ثقافية عن بعد 

�سمن فعاليات “يوميات مثقف يف زمن الكورونا” 

بعنوان “م�ساحة للحرية”.

“انه ل�سدة  الثقافية  امل��واج��دة يف ورقته  وق��ال 

اأنانية الإن�سان الذي ل يفكر ال بنف�سه، ظل طوال 

قرون ي�سعى من اجل انتزاع م�ساحته اخلا�سة من 

احل��ري��ة، ومل��ا ح�سل على بع�سها، ظن ان��ه ح�سل 

على كل �سيء، واأنه نتيجة لذلك له مطلق احلرية 

فيما ميار�سه من �سلوك، ويف خ�سم هذا ال�سلوك 

ن�سي اأن���ه ت��ع��دى ع��ل��ى ح��ري��ات ك��ث��رية ل��غ��ريه من 

الكائنات احلية التي تتقا�سم معه هذا الكوكب”.

الإن�سانية،  الأنانية  ه��ذه  ولفرط  ان��ه  وا���س��اف 

الأ���س��ي��اء  اهلل خلق  ان  الب�سري  ال��ك��ائ��ن  ه���ذا  ظ��ن 

وقدرها ب�سكل فرداين م�ستقل عن بع�سها البع�ض، 

واأنها لي�ست مكملة لبع�سها اأي�سا، وان هذا التقدير 

واخل��ل��ق ل��ن ي��ت��اأث��را ل��و ت��ع��دى ال��ب�����س��ري ح���دوده 

املر�سومة له وتخطاها اىل م�ساحات اخرى.

وقال انه خلل فرتة حظر التجول التي بداأت 

من  الكثري  ترتيب  “اأعدت  ال��ك��ورون��ا،  موجة  م��ع 

التي تعلمتها  املبادئ  القناعات يف نف�سي، واأخ��ذت 

�سهية  م�سابقة  يف  تتقافز  ال�سابقة  العقود  طيلة 

اأعلى املراكز، لكن كل هذه املبادئ  للح�سول على 

الأ�سياء  اأب�سط  اأم��ام  عبثية  حرباً  خا�ست  والقيم 

واأعقدها يف الوقت نف�سه وهي احلرية .. التي ما اإن 

تغيب حلظات و�سط معمعة الت�سابق وغبار الفكار 

حتى تعود لتحتل املرتبة الوىل”.

واكد اهمية عودة احلياة الربية يف الدول التي 

ال�سعداء  تنف�ست  حيث  فيها،  احلظر  تطبيق  مت 

يف  ال��ن��اري��ة  الأ�سلحة  اخ���رتاع  منذ  الوىل  للمرة 

القرن اخلام�ض ع�سر، واأخذت احليوانات تتو�سع يف 

�سعيها ملمار�سة حريتها التي �سلبها الن�سان منها، 

ال�����س��وارع وال��ط��رق��ات وتدخل  واأخ����ذت تتجول يف 

اأ�سوار املنازل يف م�ساهد تعيد لنا ر�سم واقع احلياة 

الربية قبل مئات ال�سنني. وا�سار اىل ان احلظر، 

العامل ي�ستفيق فيها على  ب��داأ  التي  اللحظة  ك��ان 

البطون،  قبل  ت��اأت��ي  واأن��ه��ا  للحرية،  جديد  معنى 

مت�سائل هل �سنقدر قيمة هذه احلرية ونتقا�سمها 

مع بقية الكائنات التي   - متح�سرين  – كاأنا�ض 
خلقها اهلل معنا ولنا يف هذا الكوكب.
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الدباس : المرأة األردنية القت اهتماما ملكيا لتمكينها على العمل

 مصنع صمد لأللبسة يوفر 400 فرصة عمل ألبناء المزار الشمالي

االنباط-عمان

الأع��ي��ان  جمل�س  يف  امل����راأة  جلنة  التقت 

ب��رئ��ا���س��ة ال���ع���ن راب���ح���ة ال���دب���ا����س، ام�����س 

العربيات  الن�ساء  جمعية  من  وفدا  الأح��د، 

بالأردن.

الدبا�س  العن  هناأت  اللقاء،  بداية  ويف 

الثاين،  عبداهلل  بن  احل�سن  الأم��ر  �سمو 

امليمون.  ميالده  عيد  مبنا�سبة  العهد  ويل 

اأن  ا���س��ت��ط��اع��ت  امل�����راأة  اإن  ال��دب��ا���س  وق��ال��ت 

ت��ف��ر���س ن��ف�����س��ه��ا يف جم����الت ع��دي��دة رغ��م 

ال�سعبة،  وال�سيا�سية  القت�سادية  الظروف 

اهتماما  الأردن��ي��ة لق��ت  امل���راأة  اأن  م��وؤك��دة 

متكينها  على  للعمل  ك��ب��را  �ساميا  ملكيا 

وم�����س��ان��دت��ه��ا يف خم��ت��ل��ف مناحي  ودع��م��ه��ا 

احلياة.

وق��ال��ت م��دي��رة ب��رام��ج اجل��م��ع��ي��ة ليلى 

تقرير  اإع�����داد  ب�����س��دد  اجل��م��ع��ي��ة  اإن  ن��ف��اع، 

ح����ول امل���ل���ف ال��وط��ن��ي ل��ل��ن��وع الج��ت��م��اع��ي 

الذي يعد الأول من نوعه عربيا، ويت�سمن 

16 قطاعا من القطاعات ذات الأولوية يف 
برامج الحتاد الأوروبي.

يف  �سي  متمُ التي  اجلمعية  اأن  واأو�سحت 

حتقيق  متطلبات  ل�ستكمال  خطة  اإع���داد 

تت�سمن  امل���ي���دان،  يف  ال��ن�����س��اء  اح��ت��ي��اج��ات 

جم��م��وع��ة م��ن الأن�����س��ط��ة وامل�����س��اري��ع على 

والتنموي. الإن�ساين  امل�ستوين 

�سل�سلة  نفذت  اجلمعية  اأن  نفاع  وبينت 

اأزم��ة  م��ن الأن�سطة ع��ر الإن��رن��ت خ��الل 

على  ا�ستملت  امل�����س��ت��ج��د،  ك��ورون��ا  ف��رو���س 

امل��ي��داين والعنف  ال��ع��م��ل  م��و���س��وع��ات ع��ن 

املنزيل.

امل��راأة  اأن  اللجنة  اأع�ساء  اأك��د  ب��دوره��م، 

الأردن����ي����ة اأث��ب��ت��ت م���ن خ���الل ال��ع��دي��د من 

امل�ستوى  على  النجاح  وق�س�س  الجن��ازات 

الكثر  امتالكها  والعاملي  والعربي  املحلي 

م��ن ال��ق��درات ال��ت��ي متكنها م��ن ال��ع��م��ل يف 

خمتلف القطاعات والنهو�س بها.

االنباط-وكاالت

بن  املا�سي  اخلمي�س  وقعت  اتفاقية  اأنهت 

بلدية املزار اجلديدة وم�ستثمر ووزارة العمل، 

تعرثا رافق اقامة م�سروع فرع انتاجي مل�سنع 

الب�سة يف �سمد بلواء امل��زار ال�سمايل، كان من 

ت�سرين الول عام  النور يف  ان يرى  املفر�س 

.2015
وياأمل �سكان اللواء ان ي�سهم امل�سروع الذي 

املقبل،  اي��ل��ول  م��ن  ح��ددت��ه التفاقية يف الول 

بتوفر 400 فر�سة عمل لأبناء اللواء الذي 

اكرث  م��ن  بانه  ر�سمية  جهات  بح�سب  ي�سنف 

البوؤر ارتفاعا يف معدلت الفقر والبطالة على 

م�ستوى اململكة.

بدوره، قال رئي�س غرفة �سناعة اربد هاين 

انها  ال��ذي ح�سر توقيع التفاقية  اب��و ح�سان 

تاأتي ا�ستجابة من احلكومة، ووزارة العمل، يف 

�سانها توفر  التي من  املنافذ  البحث عن كل 

املحافظات  يف  وا�سافية  ج��دي��دة  عمل  ف��ر���س 

ال��ف��روع  التو�سع يف فتح  والل��وي��ة م��ن خ��الل 

امل��دن  داخ����ل  امل��ت��واج��دة  للم�سانع  الن��ت��اج��ي��ة 

ال�سناعية املوؤهلة يف هذه املناطق.

واك���د اب���و ح�����س��ان ان ال��دع��م ال���ذي قدمته 

للم�سروعات  العمل  ب����وزارة  ممثلة  احل��ك��وم��ة 

بت�سريع  ا���س��ه��م  الت��ف��اق��ي��ة  ت�سمنتها  ال���ت���ي 

العمل  فر�س  وت��وف��ر  امل�سنع  ان�ساء  خ��ط��وات 

امل��ن��ط��ق��ة، ا���س��اف��ة اىل اث����ره يف تنمية  لأب���ن���اء 

املجتمع املحلي والقيمة امل�سافة التي يوفرها 

ه��ذا الهتمام  ان  ال��ل��واء، معترا  لقت�ساديات 

احل��ك��وم��ي م��ك��ن م��ن جت����اوز ال��ت��ح��دي��ات التي 

تاأكيد جدية  اىل  ا�سافة  امل�سنع  ان�ساء  رافقت 

ال��ت��وج��ه ل��ت��وط��ن ال���س��ت��ث��م��ار يف امل��ح��اف��ظ��ات 

البيئة  وتعزيز  لتنميتها  كاأ�سا�س  والط����راف 

ال�ستثمارية فيها .

ب���دوره، اع��رب رئي�س بلدية امل��زار اجلديدة 

امل��ه��ن��د���س م��ط��ي��ع ال�����س��رم��ان ال����ذي ك����ان اح��د 

امل��وق��ع��ة ع��ل��ى الت��ف��اق��ي��ة ان ان�ساء  الط�����راف 

انه  ال  ال��ل��واء  �سكان  ي���راود  ك��ان حلما  امل�سنع 

اع�����ادت  ان  م��رح��ل��ة اىل  م����ن  اك�����رث  ت��ع��رث يف 

للواء  باإقامته خدمة  التفاقية المل جمددا 

اهمية  م��وؤك��دا  العمل،  ع��ن  املتعطلن  وابنائه 

امل�����س��روع ب��ت��وف��ر ح���وايل 400 ف��ر���س��ة عمل 

لأبناء اللواء، ا�سافة اىل اثره يف تنمية املجتمع 

م��ن قيمة م�سافة تطال  ي��وف��ره  امل��ح��ل��ي مب��ا 

قطاعات خمتلفة يف اللواء.

�سيبقى  امل�����س��ن��ع  ان  اىل  ال�����س��رم��ان  ول��ف��ت 

“�سندوق التنمية  م�سجال با�سم وزارة العمل 

تنتقل  ان  قبل  �سنوات  ع�سر  مل��دة  والت�سغيل” 

امل�����زار اجل���دي���دة، م���وؤك���دا ان  ل��ب��ل��دي��ة  ملكيته 

من  يحققه  وم���ا  امل�����س��روع  اىل  تنظر  البلدية 

فوائد لأبناء اللواء بعيدا عن الفوائد املبا�سرة 

ا�سباب  للبلدية وهي لن تتوانى يف توفر كل 

النجاح له.

امل�ستثمر ج��ري��ل قرقع  اك���د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

امل��وؤم��ل ان يتم انهاء  ان��ه م��ن  امل�����س��روع  م�سغل 

جميع التجهيزات الفنية واللوج�ستية والتقنية 

ل��ل��م�����س��ن��ع ق��ب��ل امل����وع����د امل����ح����دد ب��الت��ف��اق��ي��ة 

للت�سغيل، مرجحا ان يتم مبا�سرة العمل به بعد 

قطع  مت  حيث  مبا�سرة،  ال�سحى  عيد  عطلة 

التي  املاكينات  وتركيب  باإح�سار  كبر  �سوط 

جتري على قدم و�ساق لإجنازه قبل املوعد.

وبن قرقع ان التفاقية ن�ست على تقدمي 

حوافز لال�ستثمار من خالل حتمل احلكومة 

50 باملئة من راتب العامل لل�سنة الوىل وفق 
معادلة احلد الدن��ى لالأجور ا�سافة اىل 25 

دي��ن��ارا ب��دل م��وا���س��الت ومثلها ب��دل ا�سراك 

امل�ستثمر  ليعود  الجتماعي  ال�سمان  مبظلة 

انق�ساء  ب��ع��د  ال��ن��ف��ق��ات  ه���ذه  جميع  ويتحمل 

ال�سنة الوىل من بداية العمل به.

ون����وه ق��رق��ع اىل ان م��ن��ت��ج��ات امل�����س��ن��ع من 

اخل��ارج��ي  للت�سدير  م��ع��دة  �ستكون  الل��ب�����س��ة 

وهي لي�ست للت�سدير الداخلي ما يعك�س قيمة 

م�سافة لل�سناعة الت�سديرية الوطنية وزيادة 

تناف�سيتها يف ال���س��واق اخلارجية ع��الوة على 

حتقيق عوائد مادية للمالية العامة من خالل 

ر�سوم ال�سحن والت�سدير املتحققة عليها وفق 

القوانن والنظمة املعمول بها.

 مكافحة المخدرات : الكشف عن شبكة 
لترويج المواد المخدرة في العاصمة

االنباط-عمان

قال الناطق العالمي با�سم مديرية المن العام ان 

العاملن يف ادارة مكافحة املخدرات با�سروا منذ ا�سابيع 

بهم  امل�ستبه  من  �سخ�سن  ون�ساطات  حركات  مبتابعة 

الكوكائن  املخدرة خا�سة مادتي  امل��واد  بق�سايا ترويج 

، للتاأكد من معلومات وردت حول  والهروين املخدرة 

ت�سكيلهما ل�سبكة من مروجي املواد املخدرة م�ستخدمن 

عدداً  من ال�سقق امل�ستاأجرة يف العا�سمة . وا�ساف الناطق 

الع��الم��ي ان���ه وم���ن خ���الل ج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات ومتابعة 

امل�سبوهان  ق���ام  م��واق��ع  ث��الث��ة  حت��دي��د  مت  ال�سخ�سن 

امل���واد امل��خ��درة وب��ال���س��راك مع  با�ستئجارها ل��روي��ج 

اخ��ري��ن ي��ع��م��ل��ون داخ����ل ت��ل��ك امل���واق���ع .وت���اب���ع ال��ن��اط��ق 

الع��الم��ي ان��ه ج��رت م��داه��م��ة امل��واق��ع ال��ث��الث��ة والقي 

اخرين  ا�سخا�س  و�ستة  امل�سبوهن  على  فيها  القب�س 

، حيث �سبط يف املوقع الول 53 كي�ساً �سغراً يحوي 

مادة الكوكائن املخدرة املعدة للبيع ، و41 كي�ساً �سغراً 

حتوي مادة الكري�ستال املخدرة املعدة للبيع وكمية من 

املوقع  ، فيما �سبط يف  ن��اري  امل��خ��درة و�سالح  احلبوب 

املوقع  ، ويف  امل��خ��درة  الهروين  م��ادة  الثاين كمية من 

الثالث �سبط كمية من املواد املخدرة و�سالح ناري .

االثنني   29/ 6 / 2020

 عيالد ميالد �سمو ويل العهد الأمر احل�سن املعظم  ميثل منوذجا ونهجا يف العمل اجلاد 

ف��الردن  وينجز  يعمل  من  لكل  وا�سحه  ور�سالة  واخ��ال���س  بكفاءه  والجن���از  للجميع  واملتابعه 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  من  اخلطى  م�ستلهم  والنجاح   الإجن��از  وط��ن  الها�سميه  بقيادتنا 

املعظم فال يعرف الراحه للعمل لنه�سة الوطن واأمنه وا�ستقراره ومنائه

ويف عيد ميالد �سمو ويل العهد املعظم ونحن نرى  مبادرات واإجنازات ومتابعات �سموه ن�ساطا 

وهمة وعمال ليل نهار للوطن الأردن الذي اأ�سبح منوذجا يف العامل وواحة لالمن وال�ستقرار 

يف اإقليم ملتهب

ويف عيد ميالد �سمو ويل العهد نرى �سموه  الع�سكري بالزي الع�سكري ميثل الفخر والعتزاز 

يف جي�سنا العربي امل�سطفوي بقيادة قائدنا الأعلى جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم وجي�سنا 

واجهزتنا المنيه �سياج الوطن  فينام النا�س وهي ل تنام من اأجل وطن حتميه برمو�س العن 

ونابل�س  وال�سموع  وجنن  ويعبد  ال���واد  وب��اب  ال��ل��ط��رون  وال��ك��رام��ه  وال��ق��د���س  فل�سطن  وتعرفه 

وطولكرم  وال�سالم يف دول يف العامل 

ويف عيالد ميالد �سمو ويل العهد املعظم نرى �سموه وهو يوزع الطرود  بتوا�سع الها�سمين 

�سموه مع جاللة  ال�سعب ونرى  ال�سعب واىل  ال�سعب فهم مع  وحكمتهم وعدلهم  وقربهم من 

�سيدنا يف متابعات ولقاءات وزيارات يف خمتلف اأنحاء الوطن 

ويف عيد ميالد �سمو ويل العهد نعرف جميعا باأن الأردن واجه حتدي جائحة الكورونا بجهود 

جباره يقودها جاللة امللك و�سمو ويل العهد واثبت الأردن بانه دوله عظمى وق�سة جناح بتالحم 

القيادة مع ال�سعب واجلي�س والأجهزة المنيه وبقدرة �سناعاتنا وانتاجنا على الكتفاء الذاتي 

والت�سدير وا�ستمرار التعليم عن بعد يف جامعاتنا ومدار�سنا 

وكل عام و�سمو ويل العهد بخر   ويف عيد ميالد �سمو ويل العهد املعظم 

ان الردن مع اأبي احل�سن واحل�سن ابن عبد اهلل الثاين قد قرنا كالبدر وال�سم�س يف الآفاق 

قد نظما

د. مصطفى محمد عيروط

 سمو ولي العهد
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كان لل�شرك�س وال�شي�شان دور فاعل ومواقف ُم�َشرفة مع اخوتهم العرب 

التي اغفلت كتب  املواقف  ن�شاأة وتاأ�شي�س امارة �شرق االردن، احد تلك  يف 

التاريخ توثيقها موقف قائد خمفر الزرقاء املرحوم عثمان اأبو بكر اأ�شندر 

لل�شريف ح�شني  العرب االحرار  الوطنيني  اإ�شتجابة لربقيات   ... غوردلو 

االمري  قدم  االردن  �شرق  يف  الوطنية  احلركة  لتزعم  ابنائه  احد  الإر�شال 

ال��دي��ار احل��ج��ازي��ة  تتبع  وك��ان��ت حينها  م��ع��ان  ب��ن احل�����ش��ني اىل  ع��ب��د اهلل 

بتاريخ 11/11/1920 قادماً من املدينة املنورة، فرن�شا بداأت تهدد باإحتالل 

خطري  اأم��ر  االأردن  �شرق  اإىل  اهلل  عبد  االأم��ري  و�شول  واإع��ت��ربت  املنطقة 

نف�شه  م��ع��ان  ف��ور و�شوله  اع��الن��ه  بعد  ���ش��وري��ا، خا�شة  وج��وده��ا يف  ي��ه��دد 

نائباً مللك �شوريا، وانه جاء ليتزعم احلركة الوطنية املناوئة للفرن�شيني، 

عن  بريطانيا  تراجعت  حينها  ح���وران،  يف  خ��م��دت 
ُ
اأ ال��ت��ي  ال��ث��ورة  واإح��ي��اء 

واإت��ف��ق��ت  االأردن  ���ش��رق  يف  ها�شمية  ع��رب��ي��ة  اإم����ارة  اإق��ام��ة  ع��ل��ى  موافقتها 

عمان  اإىل  االأم��ري  و�شول  اأم��ام  العراقيل  و�شع  على  فرن�شا  حليفتها  مع 

وق��رروا  للبالد،  اأم��رياً  االردن  �شرق  واه��ايل  �شيوخ  من  مبايعته  وتعطيل 

تنفيذ خطة تق�شي مبنع القطار القادم من درعا الذي من املفرو�س ان 

ينقل االأمري وحا�شيته من معان اإىل عمان من الو�شول اىل عمان واإعادته 

املرافقني  الفرن�شيون  احلرا�س  و�شيتوىل  درع��ا،  اإىل  الزرقاء  حمطة  من 

علم  عمان،  من  بداًل  الزرقاء  حمطة  يف  واأمتعتهم  الركاب  اإن��زال  للقطار 

بع�س وجهاء الع�شائر باملوؤامرة ومنهم �شعيد املفتي الذي قام باإبالغ قائد 

خمفر الزرقاء عثمان اأ�شندر باالمر،

 توىل قائد املخفر جتهيز نفر من رجاله ممن يثق بهم وُيعتمد عليهم 

ومنع  رج��ال��ه  م��ع  عليه  �شعد  ال��زرق��اء  حمطة  اىل  القطار  و���ش��ول  وف��ور 

القطار  الفرن�شيني على مغادرة  واأجرب احلرا�س  واأمتعتهم  الركاب  اإنزال 

اإكمال رحلته حتت حرا�شته اإىل عمان، حيث بقي فيها واأمر  واأمر �شائقه 

كل  �شائق القطار “توفيق حممد جابر ومعاونه ابراهيم اخلطيب” نقل 

فو�شلها  ب��االم��ري  للرتحيب  م��ع��ان  اإىل  ال�شفر  االه���ايل  م��ن  ي��رغ��ب  م��ن 

حيث  عمان  اإىل  القطار  وركبه  االأم��ري  اإ�شتقل  املحدد،  موعده  يف  القطار 

عمان  واع��ي��ان  وجهاء  اجتمع  حيث   1921 ع��ام  اآذار  من  الثاين  يف  و�شلها 

قائد  به  قام  الذي  البطويل  للدور  وتقديراً  الإ�شتقباله،  الع�شائر  و�شيوخ 

خمفر الزرقاء عثمان اأ�شندر اأجمع امل�شتقبلون على تقدميه عليهم ليكون 

اإ�شتقبال  لالمري  ج��رى  االأم��ري،  ل�شمو  امل�شتقبلني  اأول  ال�شي�شاين  بزيه 

َكرم  االأردن،  �شرق  على  ها�شمياً  اأم���رياً  امل�شتقبلون  وبايعه  حافل  �شعبي 

بجوار  وحلا�شيته  له  اخليام  بن�شب  اأ�شندر  عثمان  اهلل  عبد  االأم��ري  �شمو 

كما  الدائم،  الر�شمي  املقر  بناء  مت  ريثما  اأ�شحاب  حممد  ومنزل  منزله 

دعاه ملرافقته يف رحلته اإىل العراق ...

بطولية  اأعمال  كانت  اأنها  اإال  �شطحية  اليوم  يقراأها  ملن  تبدو  اأح��داث   

حينذاك، وكان لها دور هام يف تغيري جمرى التاريخ.

د. عصام الغزاوي

 الشيشاني عثمان أبوبكر 
أسندر غوردلو  »العمل « تتعامل مع 33 الف شكوى عمالية خالل 3 أشهر

 إعادة الف معلمة ومعلم من اصل 1500 والبقية قيد اإلجراء

 الصحة تتلف أكثر من 336 ألف عبوة خالل جائحة كورونا

االنباط-عمان

اململكة  ت��ع��ر���س  م��ن��ذ  ال��ع��م��ل  وزارة  ا�شتقبلت 

جل��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ول��غ��اي��ة ال��ث��اين وال��ع�����ش��ري��ن من 

ال��ف و147  �شكوى عمالية    33 ال�شهر اجل���اري 

تتعلق باالأجور واإنهاء خدمات العمال، وذلك عرب 

من�شة حماية وغرفة املتابعة وال�شيطرة التابعة لها 

و�شفحتها على مواقع التوا�شل االإجتماعي، ورغم 

ذل��ك متكنت ال����وزارة يف ظ��ل اوام���ر ال��دف��اع ووع��ي 

القطاع اخلا�س من اإعادة اأكرث من 3 اآالف عامل 

معلمة  و191  ال��ف  منهم  اأعمالهم  اإىل  وعاملة  

ومعلم من اأ�شل 4 اآالف و652 مت اإنهاء خدماتهم 

من خمتلف املهن.

اأ���ش��درت��ه ام�س  ب��ي��ان  ال��ع��م��ل يف  وق��ال��ت وزارة 

االأحد اأن فرق التفتي�س التابعة لها تقوم مبتابعة  

كافة ال�شكاوى الواردة املتعلقة بدفع االأجور واإنهاء 

بحقها  ال����وارد  املن�شاآت  ع��دد  بلغ  اخل��دم��ات، حيث 

�شكاوى خالل هذه الفرتة  7 اآالف و 473 من�شاأة 

بعدد عاملني بلغ 296 الف و562 عامل وعاملة.

واأ���ش��ارت ال����وزارة اإىل اأن اإج��م��ايل ع��دد املن�شاآت 

ب��دف��ع االأج����ور للعمال خ��الل فرتة  ال��ت��ي التزمت 

جائحة كورونا وبعد ا�شدار اأمر الدفاع 6 والبالغ 

7 ال�شادر مبوجبه بلغ 5 اآالف و181 من�شاأة بعدد 
عاملني بلغ  274 الف و966 عامل وعاملة، فيما 

بلغ  عدد العمال الذين مت اإنهاء خدماتهم 4 اآالف 

و652 عامل وعاملة.

واأكدت ال��وزارة اأنها حتققت من كافة ال�شكاوى 

ب��ح�����ش��ب االأ�����ش����ول ل��ي��ب��ل��غ ع����دد ال��ع��م��ال املنتهية 

خدماتهم ب�شكل قانوين الف و422 عامل وعاملة، 

اإىل  اآالف و65 عامل وعاملة   3 اع���ادت   يف ح��ني 

وظائفهم بعد ثبوت عدم قانونية اإنهاء خدماتهم 

، فيما ال تزال 165 �شكوى قيد التحقق و املتابعة، 

98 خمالفة  ب��دوره��ا بتحويل  ال���وزارة  كما قامت 

بحق من�شاآت اإىل الق�شاء للنظر بها.

كافة  ر�شد  اأنها عملت على  ال���وزارة  واأو�شحت 

ال�شكاوى ال��واردة اإىل من�شة “حماية” من خالل 

مديرية التفتي�س، حيث  ورد للمن�شة �شكاوى بحق 

االأج��ور،  بتاأخري  متعلقة  من�شاأة  و786  اآالف   5

فيما بلغ عدد املن�شاآت التي متت خمالفتها مبوجب 

 240 2020 نحو  ل�شنة  رق��م )6(  ال��دف��اع  اأم���ر 

ال��وارد بحقها �شكاوى  املن�شاآت  خمالفة، وبلغ عدد 

ال��وزارة  اأن  اإال  من�شاأة،  و447  ال��ف  خدمات  اإنهاء 

اأعادت بعد بالغ رقم 7 ال�شادر مبوجب اأمر الدفاع 

6 ل�شنة 2020 الفني و443 عامل وعاملة.
وبالتوازي مع ذلك قامت الوزارة بتنفيذ احلملة 

التفتي�شية على املدار�س اخلا�شة التي اأطلقها وزير 

تفتي�شية  زي��ارة  ب�)716(  البطاينة  ن�شال  العمل 

ميدانية ومتابعة على هذه املدار�س منذ بداية �شهر 

حزيران.

اأن��ه��ا تلقت منذ بداية  واأظ��ه��رت ب��ي��ان��ات ال�����وزارة 

جائحة كورونا 822 �شكوى على مدار�س خا�شة منهم  

720 �شكوى تتعلق باالأجور و102 �شكوى بخ�شو�س 
ال��ف و500 معلمة ومعلم عاد  اإن��ه��اء خدمات متثل 

منهم اإىل العمل الف و191 معلمة ومعلم.

ولفتت اإىل اأن جهودها املتوا�شلة يف ظل اأوامر 

تراجع  اأثمرت عن  اخلا�س  القطاع  ووع��ي  الدفاع 

اأع��داد املن�شاآت التي تقوم بتاأخري دفع االأج��ور اإىل 

و786  اآالف   5 كان عددها  اأن  بعد  من�شاأة   820
من�شاأة.

االنباط-عمان

األ��ف   336 على  يزيد  م��ا  ال�شحة  وزارة  اتلفت 

عبوة من العينات امل�شتخدمة خالل جائحة كورونا.

وجتري ال��وزارة بني 6 اآالف اإىل 11 األف عينة 

انت�شار  وحم��ا���ش��رة  م��راق��ب��ة  ب��ه��دف  يوميا  فح�س 

الفريو�س من خالل و�شع العينات يف اأنبوبة طولها 

15 �شنتيمرتا ووزنها 50 غراما، ما ا�شتدعى وجود 
برتوكول خا�س للتخل�س منها وحمتوياتها ب�شكل 

اإدارة  من�شق  وق��ال��ت  ال��ف��ريو���س.  انتقال  اآم���ن مينع 

املخاطر احليوية يف وزارة ال�شحة غيا الوهداين ، اإن 

عملية االتالف جتري وفق اجراءات م�شددة، حالها 

كحال خملفات االأمرا�س املعدية االأخرى وباإ�شراف 

فنيني متخ�ش�شني يف طرق التخل�س من النفايات 

ي��ج��ري يف  ال���وه���داين،  اخل��ط��رة. وبح�شب  الطبية 

البداية جمع العينات بطريقة �شحيحة �شمن اأ�ش�س 

اآمنة تراعي حماية جامع تلك العينات من ا�شتعمال 

وا�شتخدام معدات الوقاية ال�شخ�شية واملواد املعقمة، 

ثم تنقل وتغلف ح�شب التعليمات الوطنية والدولية 

يف ح��اف��ظ��ات م���ربدة مل��دي��ري��ة امل��خ��ت��ربات واجل��ه��ات 

املعنية.

وت���اب���ع���ت، ث���م ي��ت��م ف��ح�����ش��ه��ا وح���ف���ظ ال��ع��ي��ن��ات 

االي��ج��اب��ي��ة يف خم���ت���ربات خ��ا���ش��ة ل��غ��اي��ات االأم����ان 

واإج��راء  اال�شتخدام  ا�شاءة  ع��دم  ول�شمان  احليوي، 

البحوث والدرا�شات عليها، بعدها يجري التخل�س 

اأج��ه��زة حديثة  ع��ن طريق و�شعها يف  العبوات  م��ن 

لتعقيمها ثم “فرم” امل��واد وفق �شوابط بيولوجية 

وك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، وت��و���ش��ع ب��ع��د ذل���ك يف اأك��ي��ا���س وتنقل 

اجلمعيات  احت��اد  رئي�س  ولفت  اخلا�شة.  للمحارق 

خا�س  برتوكول  وج��ود  اإىل  �شو�شاين  عمر  البيئية 

يحكم عملية التخل�س من النفايات الطبية اخلطرة، 

مو�شحا اأن اأي خلل يف عملية الرقابة اأو اال�شراف اأو 

العنا�شر  �شالمة  على  ب�شكل كبري  �شيوؤثر  التنفيذ 

البيئية يف اململكة وال�شيما الكائنات احلية. وا�شاف: 

خملفات  م��ن  التخل�س  ق�شية  ا�شبحت  “عامليا 
م��ادة  �شيما  وال  الطبية  والنفايات  ك��ورون��ا  جائحة 

يجري  التي  البيئية  الق�شايا  اهم  البال�شتيك من 

ب�شكل  امل��ادة  ه��ذه  ا�شتخدام  يتم  لها، حيث  التطرق 

مكثف، م�شريا اإىل الرتاجع �شابقا عن ا�شتخدامه ملا 

ي�شببه من �شرر للبيئة اإال اأن حاجة امل�شت�شفيات اإليه 

يف ظل ازمة كورونا اأدت اإىل ا�شتخدامه.

االثنني   29/ 6 / 2020



االنباط-عمان

ال��رب��ي��ة  وزارة  ال��رب��ي��ة يف  اق���ر جم��ل�����س 

وال��ت��ع��ل��ي��م يف ج��ل�����س��ت��ه االخ�����رة ع��ل��ى اج���راء 

والريا�سيات  العلوم  منهاجي  على  تعديالت 

ل��ل�����س��ف��وف اال����س���ا����س���ي���ة ال����ث����اين واخل���ام�������س 

وال�سابع والعا�سر.

وق����ال وزي����ر ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 

تي�سر النعيمي ان التعديالت �سملت ال�سفني 

االول والرابع اال�سا�سي حيث مت اعادة النظر 

من  عليه  ال���واردة  املالحظات  على  بناء  بهما 

العام الدرا�سي ال�سابق.

ال��ع��م��ل على  ي��ج��ري  ان���ه  النعيمي  وك�����س��ف 

االطفال  ري��ا���س  مرحلة  ت�سمل  خطة  تنفيذ 

امل��ق��ب��ل2021 ب�سكل يدمج  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  يف 

احلكومية،  املدار�س  يف  العمرية  املرحلة  هذه 

خا�سة  �سفية  غ��رف  ا�ستحداث  على  بالعمل 

بهم وفق ما او�ست به اال�سراتيجية الوطنية 

لتنمية املوارد الب�سرية

ع���ل���ى امت  ال�����������وزارة  ان  ال���ن���ع���ي���م���ي  واك�������د 

اال����س���ت���ع���داد ال���س��ت��ق��ب��ال ال��ط��ل��ب��ة ال��راغ��ب��ني 

باالنتقال من املدار�س اخلا�سة اىل احلكومية 

ب��امل��درا���س احلكومية  ق��وائ��م  اع���داد  حيث مت 

مو�سحا  داخلها،  اال�ستعابية  ال�سعة  وقيا�س 

ب���ان ه��ن��ال��ك ت��وج��ه��ا ب��ا���س��ت��ئ��ج��ار م���دار����س او 

ال�ستيعاب  ج��دي��دة  �سفية  غ���رف  ا���س��ت��ح��داث 

جميع الطلبة.

ي��ذك��ر اأن امل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ن��اه��ج اك��د 

يف وق���ت ���س��اب��ق ان���ه ع��ال��ج ج��م��ي��ع امل��الح��ظ��ات 

الريا�سيات  العلوم  كتابي  حول  واالإ�سكاليات 

لل�سفني االول والرابع اال�سا�سي.

جوانب  على  اجل��دي��دة  الطبعات  رك��زت  اذ 

ت���ري ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ف��ك��ر ال��ن��اق��د واالإب���داع���ي 

واالبتعاد قدر االإمكان عن التلقني والتدري�س 

ال��ت��ق��ل��ي��دي يف اإط������ار ا���س��رات��ي��ج��ي��ة وط��ن��ي��ة 

املناهج  على  تقت�سر  ال  للتدري�س  متكاملة 

التعليم  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ت��ع��داه��ا  واإمن�����ا  ف��ق��ط، 

وتعزيز  النقا�س  حلقات  وتو�سيع  التفاعلي 

اجل���وان���ب االإب��داع��ي��ة ل���دى جم��م��وع اأط���راف 

العملية الربوية.

يف ح���ني ن��ف��ى وزي�����ر ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

ت��ع��دي��الت  ب��وج��ود  النعيمي  ت�����س��ر  ال��دك��ت��ور 

على مرحلة الثانوية العامة التوجيهي للعام 

الدرا�سي املقبل.

االنباط-برتا

�سكا مواطنون يف معان من مبيت ال�ساحنات 

الفارغة واملحملة داخل اأحياء املدينة، ما يت�سبب 

مبخاطر عديدة على االأمالك واالأرواح والبيئة 

العامة.

وق����ال م��واط��ن��ون ام�����س االأح�����د، اإن ظ��اه��رة 

مبيت ال�ساحنات وال�سهاريج داخل اأحياء املدينة 

الكيميائية  ب���امل���واد  امل��ح��م��ل��ة  ت��ل��ك  وخ�����س��و���س��ا 

ك��ب��رة على حياة  ت�سكل خم��اط��ر  وال��ف��و���س��ف��ات، 

ال�سكان وخ�سو�سا االأطفال، كما توؤثر على جودة 

الطرق ناهيك عن التلوث البيئي وال�سو�ساء.

وطالبوا اجلهات املعنية الإيجاد موقع موؤقت 

واإل���زام  البلدية،  عليه  ت�سرف  ال�ساحنات  ملبيت 

املدينة  اأحياء  خ��ارج  باملبيت  ال�ساحنات  اأ�سحاب 

حلني توفر املوقع.

وبني عدد من �سائقي ال�ساحنات يف معان اأنه 

واآمنة،  كافية  �ساحنات مب�ساحة  ك��راج  يتوفر  ال 

املدينة،  يف  العاملة  ال�ساحنات  اأع��داد  ال�ستيعاب 

قدمي  ك��راج  يوجد  اإذ  املحافظة،  مناطق  وباقي 

بينما  �ساحنة،  ملئتي  اإال  يت�سع  ال  ال��ب��ل��د،  داخ���ل 

على  معان  يف  العاملة  ال�ساحنات  اأع���داد  تفوق 

اخلطوط اخلارجية والداخلية ذلك.

وا���س��اف��وا اأن ال��ب��ل��دي��ة اأن�����س��اأت ���س��اب��ق��ا ك��راج 

لل�ساحنات يبعد عن املدينة ب�سعة كيلومرات، 

م���ا ي�����س��ك��ل ع��ق��ب��ة اأم������ام االل����ت����زام ب��ا���س��ط��ف��اف 

توفر  وعدم  امل�سافة  لبعد  نظرا  فيه،  ال�ساحنات 

و�سائل نقل لل�سائقني باجتاه مواقع �سكنهم.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ن��ائ��ب رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة معان 

تدر�س  البلدية  اإن   ، الفناط�سة  غالب  ال��ك��رى 

اإن�������س���اء ك�����راج ج���دي���د ق����رب م���ع���ان ع��ل��ى ط��ري��ق 

 30 مب�ساحة  اأر���س  قطعة  تتوفر  اإذ  ال�سعودية، 

للتطبيق  ق��اب��ال  خ��ي��ارا  ت��ك��ون  اأن  دومن���ا، ميكن 

والنجاح.

اأن���ه ي��وج��د ل��دى البلدية ك���راج قدمي  وب��ني 

و�سط املدينة يت�سع ملئتي �ساحنة فقط، وال يوؤدي 

اأن�سيء  اآخ��ر  ك��راج  اإىل جانب  املطلوبة،  اخلدمة 

م��ن��ذ ���س��ن��وات ع��ل��ى اأط����راف امل��دي��ن��ة غ��ر �سالح 

موقعه  ولبعد  لل�سيانة،  حلاجته  لال�ستخدام 

عن املناطق ال�سكنية.

االنباط-برتا

االإع���الم  يف  ومتخ�س�سون  م�����س��وؤول��ون  اك���د 

اأه��م��ي��ة ال��رب��ي��ة االإع��الم��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا راف��ع��ة 

ا���س��ا���س��ي��ة ل��ب��ث احل��ق��ي��ق��ة وم��واج��ه��ة وحم��ارب��ة 

االإ�����س����اع����ات وحت�������س���ني امل��ج��ت��م��ع واالأج�����ي�����ال، 

وم�����س��اه��م��ت��ه��ا يف ت��ع��زي��ز ال��وع��ي زم���ن االإع����الم 

الرقمي ومن�سات التوا�سل االجتماعي.

وقال وزير الثقافة الدكتور با�سم الطوي�سي 

االإع���الم���ي���ة  ل��ل��رب��ي��ة  ال���وط���ن���ي���ة  اإن اخل���ط���ة 

والتي   ،)2023-2020( ل��الأع��وام  واملعلوماتية 

ع��دد من  بالتعاون مع  اأخ��را  ال���وزارة  اأطلقتها 

ال������وزارات وامل��وؤ���س�����س��ات امل��ع��ن��ي��ة، ���س��ت��دخ��ل حيز 

التنفيذ ال�سهر املقبل.

وتت�سمن اخلطة اأهدافا تركز يف جزء كبر 

تعامله  املجتمع يف  تثقيف وحت�سني  منها على 

واالإع��الم  واالت�سال  الرقمية  التكنولوجيا  مع 

والرقمية  االإخ��ب��اري��ة  االأم��ي��ة  وحم��و  املعا�سر، 

واملعلوماتية.

وا�ساف اأن اإدماج مفهوم الربية االإعالمية 

يف املناهج الدرا�سية لل�سفوف الثالثة؛ الثامن 

والتا�سع والعا�سر، �ستكون �سمن ن�سخ جتريبية 

املفهوم  ذل��ك  دم��ج  اأن  مبينا  للتقييم،  تخ�سع 

���س��ي��ك��ون ���س��م��ن م����واد درا����س���ي���ة حم�����ددة، وه��ي 

وتكنولوجيا  واالجتماعية،  الوطنية  الربية 

منهاج  ي��وج��د  ال  فيما  امل��ع��ل��وم��ات)احل��ا���س��وب(، 

م�ستقل للربية االإعالمية.

اأنه �سيتم الركيز على االأن�سطة  اإىل  واأ�سار 

وزارة  اأتاحتها  ال��ت��ي  واالإث��رائ��ي��ة  الالمنهجية 

ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ب�����س��ك��ل اأو�����س����ع يف ال��ف��رة 

االأخرة، و�سيكون هناك اأدلة خا�سة باالأن�سطة 

االإث����رائ����ي����ة يف جم�����ال ال���رب���ي���ة االإع���الم���ي���ة 

ال�ساد�س  ال�سف  م��ن  للمعلمني  واملعلوماتية 

وحتى التوجيهي.

وبني اأن اخلطة تعتمد منهجية تدريب وبناء 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة الربية  ق���درات وا���س��ح��ة، 

جمموعة  على  االعتماد  �سيتم  حيث  والتعليم، 

وموؤ�س�سات  وال��دول��ي��ني  املحليني  اخل���راء  م��ن 

ذات خرة يف هذا االطار، كا�سفا انه �سيتم اإن�ساء 

ث��الث��ة م��راك��ز اإق��ل��ي��م��ي��ة يف ال�����س��م��ال واجل��ن��وب 

وم��راك��ز  التعليمي  ال��ن��ظ��ام  ل��ت��زوي��د  وال��و���س��ط، 

والتعليمية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات  ال�����س��ب��اب 

االإعالمية.  الربية  مفاهيم  لتعزيز  الالزمة 

اأن���ه �سيتم ال��رك��ي��ز يف جم���ال ال��ت��دري��ب  واأك����د 

وحمالت التوعية على مفهوم املواطنة الرقمية، 

للمن�سات  ا���س��ت��خ��دام��ه  اأث���ن���اء  ال���ف���رد  ومت��ك��ني 

ال��رق��م��ي��ة وو���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي من 

معرفة احلقيقة والبعد عن الت�سليل، والتحقق 

ومكافحة  املن�سورة،  وامل���واد  االأخ��ب��ار  �سحة  من 

التنمر على و�سائل التوا�سل االجتماعي.

ا�ستق�سائية  درا���س��ة  اظ��ه��رت  ال�����س��ي��اق،  ويف 

���س��ه��ر ني�سان  ال���رم���وك يف  اأط��ل��ق��ت��ه��ا ج��ام��ع��ة 

املجتمع  ع��ل��ى  ال�����س��ائ��ع��ات  “اأثر  ح���ول  امل��ا���س��ي 

باملئة   80 اأن  كورونا”،  اأزم����ة  ظ��ل  يف  االأردين 

م��ن االأف���راد ال ي��درك��ون م��دى ت��اأث��ر االإ�ساعة 

باملئة من   34 العام، واأن نحو  ال��راأي  يف توجيه 

االأفراد يعتمدون على املعلومات املرتبطة بهذا 

ال��وب��اء م��ن خ��الل االإع���الم وو���س��ائ��ل التوا�سل 

العينة  اأف��راد  من  باملئة   56 ونحو  االجتماعي، 

قاموا  باملئة  4ر31  اأن  فيما  بجدية،  ياأخذونها 

بتداولها على نطاق وا�سع دون التاأكد والتحقق 

من م�سدرها.

وكانت منظمة االأمم املتحدة للربية والعلم 

والثقافة )اليون�سكو( قد اطلقت وبالتعاون مع 

م��ب��ادرة  املا�سي  ني�سان  ك��ارل��و يف  م��ون��ت  اإذاع���ة 

التحديات  ل��رف��ع  ال��ع��رب��ي  ال�سباب  فيها  دع��ت 

فيما  ال�سيما  )ك��وف��ي��د-19(،  ب��اأزم��ة  املرتبطة 

الزائفة  واالأخ��ب��ار  االإ���س��اع��ات  مبكافحة  يتعلق 

والو�سول اإىل املعلومات.

وقال عميد كلية االإعالم بجامعة الرموك 

وثيقة  بو�سع  املكلف  الوطني  الفريق  وع�سو 

لن�سر  الوطني  مرجعية لالطار اال�سراتيجي 

ال��رب��ي��ة االإع���الم���ي���ة وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة ال��دك��ت��ور 

اوق��ات  يف  تتكاثر  اال�ساعات  اإن  الطاهات  خلف 

االزمات، م�سددا على اأن غياب ثقافة ا�ستخدام 

غالبية  ل���دى  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  من�سات 

احلقائق  يخلط  منهم  ك��ث��را  جت��ع��ل  رواده�����ا، 

باالإ�ساعات، ما يوؤدي اإىل تكري�س ال�سلبية وجلد 

الذات وغياب االإجناز .

و�ساطر الطاهات وزير الثقافة الراأي من اأن 

الربية االإعالمية �ستلعب دورا مهما يف عملية 

التغلب على االإ�ساعة من خالل تعزيزها لدى 

طلبة املدار�س واجلامعات.

وق����ال م��دي��ر م��ر���س��د م�����س��داق��ي��ة االإع����الم 

“اأكيد” التابع ملعهد االإع��الم االأردين  االأردين 

من�سات  هو  االإ�ساعات  م�سدر  اإن  دروي�س،  طه 

و�سائل التوا�سل االجتماعي، لعدم وجود رقيب 

و���س��ائ��ل  تناقلها ع��ر  ع��ل��ي��ه��ا، وم���ن اخل���ط���ورة 

اإىل  التحقق، م�سرا  اأو  التوثق  ب��دون  االإع��الم 

بحرفية  ي��دار  الر�سمي  االإعالمي  اخلطاب  اأن 

الر�سمي  االإع�����الم  جن���اح  اإىل  اأدى  م��ا  ع��ال��ي��ة، 

واخل���ا����س يف ت���ن���اول اأزم�����ة ك���ورون���ا وم��ت��اب��ع��ة 

اأحداثها واآخر تطوراتها.

وت�سّدرت مواقع التوا�سل االجتماعي ن�سر 

االإ�ساعات وترويجها خالل �سهر اأيار املا�سي، اإذ 

بلغ عددها 38 �سائعة وبن�سبة بلغت 5ر74 باملئة، 

ا،  وارتفع دور االإعالم يف ترويج االإ�ساعات اأي�سً

باملئة،  5ر25  وبن�سبة  �سائعة   13 ل���  رّوج  حيث 

بح�سب موقع مر�سد “اأكيد” االإلكروين.

خبر امللكية الفكرية املحامي حممد مازن 

النا�سر، اأ�سار اإىل اأن اهمية منهجية االإيجازات 

ال�سحفية والتوا�سل االإعالمي لوزير االإعالم 

والوزراء املعنيني يف تو�سيح جمريات االأحداث 

عزز  وو�سوح،  �سفافية  بكل  االإج���راءات  وتطور 

ا�ستق�ساء  و���س��رورة  الر�سمية  بامل�سادر  الثقة 

االإ�ساعات  ع��ن  النظر  و���س��رف  منها،  املعلومة 

وامل��ع��ل��وم��ات امل��غ��ل��وط��ة ع��ر م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل 

االجتماعي.

اأب���دع  االأردين  االإع�����الم  اأن  ال��ن��ا���س��ر  وب���ني 

ك����ان وال  اإذ  اإي�������س���ال ر���س��ال��ت��ه االإع���الم���ي���ة،  يف 

املتلقي  ل��ت��زوي��د  االأوىل  ال��ن��اف��ذة  مب��ث��اب��ة  زال 

مب��ج��ري��ات االأح�����داث امل��ح��ل��ي��ة يف ظ��ل االأزم����ة، 

م��ث��م��ن��ا ج���ه���ود االإع�������الم ال��ر���س��م��ي وب��خ��ا���س��ة 

انفرادها  جلهة  )ب��را(  االأردنية  االأنباء  وكالة 

بالتغطية ال�سحفية املتميزة التي عززت اجواء 

الثقة، باعتبارها مرجعا اإخباريا ر�سميا.

ثقافة  م��ف��ه��وم  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ن��ا���س��ر  ودع����ا 

ال���ت���ح���ق���ق، وب���خ���ا����س���ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال�����س��ب��ق 

ال�سحفي، والذي قد يقع معّده يف فخ االإ�ساعة، 

ما مل يتم التحقق من اخلر بال�سكل ال�سحيح 

والتاأكد من م�سادره الر�سمية.

وراأى االأخ�سائي النف�سي مالك ال�سامي، اأن 

النا�س  حياة  على  التاأثر  يف  دور  لها  االإ�ساعة 

جم��ري��ات  يف  الت�سكيك  اأو  االأم����ل  ت��ب��ث  الأن��ه��ا 

م��ن خ��الل  ي�ستدل عليه  م��ا  وه���ذا  االأح�����داث، 

ياأتي  وال��ت��ي  النف�سي،  ال��دف��اع  ا�سراتيجيات 

باالأفكار  التالعب  بهدف  الباطني  العقل  بها 

وال��ت��ح��اي��ل ع��ل��ى ال��ع��واط��ف اأو ت�����س��وي��ه ال��واق��ع 

وتغيره.

ال���ر����س���ال���ة االإع���الم���ي���ة  اأن  ال�����س��ام��ي  وب����ني 

التي  هي  االإع��الم��ي،  النف�س  علم  الناجحة  يف 

با�ستخدام  الر�سالة،  يف  �سريكا  املجتمع  جتعل 

ال�سيغ اجلمعية الت�ساركية مثل كلمة )نحن(، 

الر�سالة  من  ب��دال  بالر�سالة،  املتلقي  الإ���س��راك 

االأح������ادي������ة يف ���س��ي��غ��ة االأم��������ر، وال����ت����ي ت��ك��ون 

اال�ستجابة لها ب�سكل.

ون�����س��ح رئ��ي�����س جل��ن��ة احل����ري����ات يف ن��ق��اب��ة 

ب�����س��رورة  ���س��ق��ر،  يحيى  ال��زم��ي��ل  ال�سحفيني 

التحقق،  االإ�ساعات عر تعزيز ثقافة  مواجهة 

مبينا اأن العرب هم من اأطلقوا )علم التحقق(.

ك��رة  االأ����س���ا����س يف  ال�����س��ب��ب  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

االإ�ساعات يف وقت احلروب واالأزمات، هو ازدياد 

الطلب على املعلومات ب�سكل اأكر من العر�س، 

خ��ا���س��ة يف ظ���ل غ���ي���اب امل��ع��ل��وم��ة م���ن امل�����س��در 

العقل  اإح��ي��اء  على  العمل  اإىل  داع��ي��ا  الر�سمي، 

الربية  وتعزيز  املنطقي،  والتفكر  النقدي 

باعتبارها  واجلامعات  امل��دار���س  يف  االإعالمية 

اأداة ملحاربة اال�ساعة واحلد من انت�سارها

االنباط-عمان

ا���س��ت��ن��ب��ط��ت م��دي��ري��ة ب��ح��وث امل��ح��ا���س��ي��ل يف 

امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��ل��ب��ح��وث ال���زراع���ي���ة، اأ���س��ن��اف��ا 

البيئات  ت��الئ��م  وال�����س��ع��ر  ال��ق��م��ح  م��ن  حم�سنة 

االردنية والتغرات الزراعية.

ب��ح��وث املحا�سيل يف  وق���ال م��دي��ر م��دي��ري��ة 

ت�سريح  يف  ال�سخاترة،  يحيى  ال��دك��ت��ور  امل��رك��ز 

التي  وال�سعر  القمح  اأ�سناف  اإن  االح��د  ام�س 

مت ا�ستنباطها �سميت ب�”قمح مرو1”، و”م�سقر 

 ،”1 و”ماأدبا   ،”1 رمثا  1” و”�سعر  1”،و”ربه 

و”غوير1” وذلك كل ح�سب منطقة االنتاج.

وا�سار اإىل اأن وزارة الزراعة تعمل على �سراء 

باأعلى  وال�سعر  للقمح  االإن��ت��اج  م��ن  الفائ�س 

للقطاع  وخدمة  للمزارعني  ت�سجيعا  االأ�سعار؛ 

الزراعي.

املناخية  التغرات  اأن  اإىل  ال�سخاترة  ولفت 

دور مهم  لها  ك��ان  االأردن  املطرية يف  واالإزاح���ة 

اأ�سناف  العتماد  املركز  ا�سراتيجية  توجيه  يف 

ت��الئ��م ال��ب��ي��ئ��ات ال��زراع��ي��ة ودف���ع عجلة االأم���ن 

الغذائي على مدى 15 عاما مبا ي�سهم يف حتقيق 

التوجيهات  اأن  اإىل  الف��ت��ا  ال��زراع��ي��ة،  التنمية 

امللكية ال�سامية عززت من اال�ستدامة الزراعية 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة وتوظيف  ب��ا���س��ت��خ��دام 

خمرجات البحث العلمي والقيمة امل�سافة على 

املنتج.

وبني اأن جائحة كورونا اأثبتت اأهمية القطاع 

ال���زراع���ة م��ن خ���الل االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي للعديد 

ال�سركاء  دور  مثمنا  ال��زراع��ي��ة،  املحا�سيل  م��ن 

املحليني والدوليني الذين كان لهم دور فاعل يف 

اعتماد االأ�سناف ودفع عجلة التنمية الزراعية، 

االإن��ت��اج،  ب��زي��ادة  حيث �ساهمت ه��ذه االأ���س��ن��اف 

التعاونية  امل��وؤ���س�����س��ة  م��ع  ال��ت��ع��اون  اإىل  اإ���س��اف��ة 

يف ع��م��ل ع��ق��ود زراع���ي���ة م��ع امل���زارع���ني ل��زراع��ة 

االأ�سناف يف حقولهم من بذار االأ�سا�س وتوريد 

املنتج للوزارة.

امل�سقر  حمطة  ق�سم  رئي�س  ق��ال  جهته،  من 

للبحوث الزراعية ومدير م�سروع اكثار البذار، 

املحطة  ع��م��ل  اإن  ال��ك��ع��اب��ن��ة،  ع��و���س  امل��ه��ن��د���س 

يركز على ا�ستنباط اأ�سناف حديثة من القمح 

ال���زراع���ات يعزز  ل��ه��ذه  ال��ت��وج��ه  واإن  وال�����س��ع��ر 

االأمن الغذائي واالكتفاء الذاتي ويخف�س من 

اإيجابا  ال��ذي ينعك�س  ف��ات��ورة االع���الف، االأم���ر 

على قطاع الروة احليوانية.
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االنباط-وكاالت

للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  خ�����س�����س��ت 

ال���زراع���ي���ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع اال����س���ك���وا، ام�����س 

االأح�����د، ور���س��ة ل��ت��دري��ب ���س��ي��دات املجتمع 

م�سروع  �سمن  الكرك  حمافظة  يف  املحلي 

الطاقة  تطبيقات  لن�سر  االإقليمية  املبادرة 

املتجددة �سغرة ال�سعة يف املناطق الريفية 

ال���ع���رب���ي���ة، وامل����م����ول م���ن وك���ال���ة ال��ت��ن��م��ي��ة 

الدولية ال�سويدية )�سيدا(.

ف��داء  املهند�سة  ال���دورة  من�سقة  وق��ال��ت 

ثالثة  ت�ستمر  التي  الور�سة  اإن  ال��رواب��دة: 

اي���ام ت��ه��دف اإىل رف���ع ك��ف��اءة ال��ع��ام��ل��ني يف 

ال��ق��ط��اع ال����زراع����ي ب��امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ري��ف��ي��ة 

ومتكني املراأة الريفية يف جمال املمار�سات 

ال���زراع���ي���ة اجل���ي���دة، وال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن كلفة 

مدخالت االإنتاج ورفع عائدات االإنتاج مع 

الطاقة  وا�ستدامة  البيئة  على  املحافظة 

مبا يتواءم واأهداف التنمية امل�ستدامة لعام 

عام  امل��ت��ح��دة  االمم  اعتمدتها  ال��ت��ي   2030

.2015

العلمية  ال��ق��درات  رف��ع  اإىل  ت��ه��دف  كما 

وال���ف���ن���ي���ة يف جم������ال م���ف���اه���ي���م ال��ت��ن��م��ي��ة 

فنيات  عن  ف�سال  امل���راأة،  ومتكني  الريفية 

املمار�سات الزراعية اجليدة، والرابط بني 

الزراعة واملياه والطاقة على اأ�س�س علمية، 

وتو�سيلها للفئات امل�ستهدفة.

اإدارة  ال���ور����س���ة ع��ل��ى  وت�����س��ت��م��ل حم����اور 

فنيات الزراعة والتنمية الريفية والطاقة 

وامل���ي���اه، وال���زراع���ة واخل���دم���ات ال��زراع��ي��ة، 

و���س��ب��ل تطوير  واجل������دوى االق��ت�����س��ادي��ة، 

الن�ساطات الريادية

االنباط-عمان

وا�سل م�سروع �سبكة القيادات ال�سبابية 

االأح��د عر  ال�سباب اعماله ام�س  يف وزارة 

تقنيات التوا�سل املرئية عن بعد.

ال�سبكة فهد احل�سبان  وقال من�سق عام 

تنفذه  ال���ذي  ال��ق��ي��ادات  �سبكة  م�����س��روع  اإن 

ال����������وزارة ي����اأت����ي يف اط������ار ت���ع���زي���ز ال�����دور 

م��وؤك��دا  امل��ح��اف��ظ��ات،  يف  لل�سباب  التنموي 

ال�سباب  مع  تكاملي  ب�سكل  العمل  �سرورة 

حمافظات  يف  االأولويات  ل�سياغة  االردين 

تراعي  تنموية  خطط  اإىل  و�سوال  اململكة 

وتعزيز  ومتطلباتهم  ال�سباب  احتياجات 

دوره������م يف ���س��ن��ع ال����ق����رار وامل�����س��اه��م��ة يف 

التنمية امل�ستدامة.

اط��الق  �سيتم  ان��ه  اإىل  احل�سبان  وا���س��ار 

���س��ب��ك��ة ال���ق���ي���ادات ال�����س��ب��اب��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة 

التوا�سل  تقنيات  ع��ر  والطفيلة  البلقاء 

املرئي عن بعد.

ح��وارات  �سل�سلة  اإىل  اللقاءات  وخل�ست 

واالول��وي��ات  ال�سبكة  بعمل  تتعلق  �سبابية 

تداعيات  ظ��ل  يف  املحافظات  يف  ال�سبابية 

جائحة كورونا وما بعدها، واهمية تو�سيف 

ال���واق���ع ال�����س��ب��اب��ي م���ن خ���الل جم��م��وع��ات 

ن��ق��ا���س ب���وؤري���ة ت��ق��دم ب���دائ���ل وم��ق��رح��ات 

مل��خ��ت��ل��ف ال��ق�����س��اي��ا ال�����س��ب��اب��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة، 

وان�ساء رابط ت�سجيل اإلكروين لالنت�ساب 

اإىل م�سروع �سبكة القيادات ال�سبابية.

االنباط-عمان

اأمني عام احتاد اجلامعات العربية  قال 

يعمل  االحت���اد  اإن  �سالمة  عمرو  ال��دك��ت��ور 

على  ال��ع��رب��ي  العلمي  امل��ح��ت��وى  ن�سر  ع��ل��ى 

امل�ستوى العاملي.

النقا�سية  احللقة  خالل  �سالمة  واأ�سار 

االأح��د  اليوم  االحت��اد  نظمها  التي  الثانية 

جهود  اإىل  امل���رئ���ي،  االت�����س��ال  تقنية  ع��ر 

االحتاد يف م�ساعدة اجلامعات العربية على 

�سم املجالت والدوريات التي ت�سدرها اإىل 

بن�سر  املتخ�س�س  �سكوبي�س”  ت�سنيف” 

االبحاث العلمية عامليا.

وق����ال االم����ني ال��ع��ام امل�����س��اع��د ل��الحت��اد 

الدكتور خمي�سي حمدي، اإن االحتاد ي�سعى 

ا�ستكمال  على  العربية  اجلامعات  مل�ساعدة 

ت�سنيف  اإىل  ا�سداراتها  اإ�سافة  متطلبات 

ال�سفر. ل�سركة  “�سكوبي�س” التابع 
وبني اأن االحتاد كلف فريقا متخ�س�سا 

م���ن االأم����ان����ة ال��ع��ام��ة مل��ت��اب��ع��ة وم�����س��اع��دة 

االن�سمام،  متطلبات  توفر  يف  اجلامعات 

وتفريغ البيانات اخلا�سة بهذه الدوريات، 

وتقدمي االإر�سادات الالزمة للمعنيني من 

مدراء حترير املجالت والدوريات العربية.

وق������ال مم���ث���ل ����س���رك���ة ال�����س��ف��ر حم��م��د 

دعم  اإىل  تهدف  ال�سركة  خطة  اإن  معو�س 

ثقافة  وتفعيل  ب��االحت��اد  اخلا�سة  املن�سة 

الن�سر العلمي الدويل للمجالت العربية.

توجه باستئجار مدارس او استحداث غرف صفية جديدة 

النعيمي: تعديالت على منهاجي العلوم والرياضيات للمراحل االساسية

 شكاوى من مبيت الشاحنات داخل معان

 متخصصون يؤكدون اهمية التربية اإلعالمية في تحصين المجتمع من اإلشاعات

الوطني للبحوث الزراعية يستنبط أصنافا محسنة من القمح والشعير

 الكرك: ورشة عن تطبيقات الطاقة 
المتجددة صغيرة السعة

 شبكة القيادات الشبابية تواصل 
أعمالها عبر تقنيات التواصل عن بعد

 امين اتحاد الجامعات العربية: نعمل 
على نشر المحتوى العلمي العربي عالميا

االثنني   29 / 6 / 2020 

املحلي



االعالين
07

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

احلاج  امي��ن  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

و�ساهر داود  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)97179 ( بتاريخ 2010/1/26 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

التا�سعة وال�سبعون لال�سكان ذ.م.م م�سجلة  باأن �سركة 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة/ حتت 

الرقم )43561( بتاريخ )2016/3/27( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/6/25(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200128517(

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

حممود �سليمان حممود الزيود

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممود الزيود وعمر تامر 

بتاريخ   )105251( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2012/9/3

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/28 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/28

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�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة زياد 

وخالد ب�سارات  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت 

الرقم )59752( بتاريخ 2001/4/26  تقدمت بطلب 

لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : زياد وخالد ب�سارات

اإىل �سركة : زياد ب�سارات و�سريكه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

القدومي  وليد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ويو�سف احلمود 

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)61950 ( بتاريخ 2002/1/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

�سالح  معاويه  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

وفرا�س ا�سعد  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)120670 ( بتاريخ 2020/3/1 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن)اول (

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

امل�سجلة لدينا ك�سركة  ذ.م.م  للمقاولت    ل�سركة مهام الردن 

قررت  قد   )2015/11/25( بتاريخ   )42318( الرقم  حتت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ )2020/6/28 ( املوافقة 

اردين  دينار   )120،000( من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�س  على 

لي�سبح )16،000( دينار اردين 

تخفي�س  على  خطيا  العرتا�س  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

اعالن
يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�س   1966 ل�سنة   )  79  ( رقم  والقرى والبنية 

  2020/1/23 ( تاريخ   1 / 85  ( العلى قد قرر بقراره  رقم  

�سكن ) ج ( اىل  ا�ستعمال من  املوافقة على خمطط تغيري �سفة 

 346،  345،  344  ،  343  ( الرق��ام  ذوات  للقطع  حملي  جت��اري 

،557 ، 602 ، 678 ، 679 ، 676 ، 629 ( �سمن احلو�س رقم ) 1 ( 

من ارا�سي زبدة فركوح وفر�س عوائد تنظيم مبقدار احد ع�سر 

دينار وخم�سة وع�سرون قر�سًا لكل مرت مربع حمول  .

وذلك يف بلدية اربد الكربى / لواء ق�سبة اربد وح�سب املخطط 

التعديلي  املعد لهذه الغاية وو�سعه مو�سع التنفيذ .

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

دعوة عامة ألبناء عائالت الخليل للبدء بتأسيس 
جمعية ديوان أبناء عائالت الخليل

ح��ي��ث ي���رغ���ب جم��م��وع��ة م���ن اأب���ن���اء ع���ائ���الت اخل��ل��ي��ل : )ال��ق��وا���س��م��ي،اخل��ط��ي��ب 

ال��ت��م��ي��م��ي،اب��و���س��ن��ي��ن��ه،ال��ط��وي��ل،ال��ن��ت�����س��ه ،ح�����س��ون��ه،دن��دي�����س،���س��در،اب��وغ��رب��ي��ه 

ال�سعراوي،غيث،ابوخلف( بتاأ�سي�س ديوان اأبناء عائالت اخلليل ليتم مل ال�سمل والتباحث 

يف امورهم ب�سكل موؤ�س�سي ومرخ�س قانونًا .

ت�سجيل  يف  الراغبني،  اخلليل  عائالت  وبنات  اأبناء  جميع  ندعو  �سبق  ما  على  تاأ�سي�سًا 

اأ�سماءهم والتوقيع على طلب التاأ�سي�س مع اح�سار �سهادة عدم حمكومية و�سورة عن الهوية 

ال�سخ�سية وذلك يف مدة اأق�ساها ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن . 

مالحظة: �سيتم فتح باب النت�ساب للت�سجيل يف الديوان بعد املوافقة على تاأ�سي�سه كاأع�ساء 

هيئة عامة للذين ل يرغبون بت�سجيل اأ�سمائهم كموؤ�س�سني . 

الهيئة التأسيسية لديوان أبناء عائالت الخليل 

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200044917(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  وامل�سجلة يف  الفتياين و�سريكه   الدين  �سركة يحيى  باأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )65358( بتاريخ 2002/12/15 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/28 

ح�سنني   خمي�س  خالد  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي عمان - الوحدات– ت: 0797191131

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

ذ.م.م   امل��ي��ت   البحر  ملنتجات  ما�س  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

 ) 8645 وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 

بتاريخ ) 2004/3/23(

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 : عبد الكرمي عبد احلميد اديب الدلبي

– �سارع  الت�سالت  – خلف  – الرابية  عمان   : امل�سفي  عنوان 

�سوم – عمارة 7اأ

خلوي ) 0797789755 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200172120(

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

�سادي ح�سن علي خليل

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة عبداهلل جرادات و�سادي خليل 

بتاريخ   )119503( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2019/4/9

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/28 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/28

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

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن) ثاني (

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

امل�سوؤولية   حم��دوده  والتجاره  لال�ستثمارات  املاأمونية  ل�سركة 

بتاريخ   )3931( الرقم  حتت  ذ.م.م  ك�سركة   لدينا  امل�سجلة 

)1995/4/15( قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 

من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�س  على  املوافقة   )  2020/03/16(

)30،000( دينار اردين لي�سبح )12،000( دينار اردين 

تخفي�س  على  خطيا  العرتا�س  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200148829(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة اليا�س وا�سامة الردايده  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2015/7/5 حتت الرقم )112108( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/28 

الردايده   �سحاده  علي  اليا�س  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي عمان - املقابلني– ت: 0796780193

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

اأرجو من دائني �سركة  املعماريه ال�ستثماريه  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 3009 ( بتاريخ 

)1992/11/30 (

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 :

الراوي وعالء حممد  نعمان عبد اجلبار   : ال�سركة  ا�سم م�سفي 

�سعاده

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سمي�ساين – �سارع عبد احلميد �سرف 

– بناية 118
خلوي ) 0795861502 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200058286(

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 وليد �سعد الدين ا�ستانبويل

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة غاده الحمد واولدها 

 )8895( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2001/2/22

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/28 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/28

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�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة مو�سى ابو معيتق 

و�سريكه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)10121 ( بتاريخ 2003/8/24 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200025644(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  قنعري   وح�سن  ح�سام  �سركة  ب��اأن 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1998/2/18 حتت الرقم )48720( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/28 

قنعري   حممد  عبداهلل  ح�سن  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي تالع العلي جانب ا�سكان ابن �سينا– ت: 

0799195305

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن)اول (

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

امل�سجلة لدينا ك�سركة   الهدايا واللعاب    ل�سركة افكار لتجارة 

قد   )2005/11/24( بتاريخ   )11101( الرقم  حتت  ذ.م.م 

 2020/6/16( بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت 

دينار  ال�سركة من )30،000(  راأ�سمال  املوافقة على تخفي�س   )

اردين لي�سبح )15،000( دينار اردين 

تخفي�س  على  خطيا  العرتا�س  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

اعالن تبليغ حضور 
جلسة بالنشر

صادر عن محكمة 
االزرق الشرعية 
هيئة القاضي :

 محمد مبارك العثمان
�سوري   ( الحمد  علي  ح�سني   : املدعو  اىل 

اجلن�سية ( وعنوانه : جمهول مكان القامة 

– واخر مكان اقامة له خميم الزرق  حاليا 

– القرية الثالثة .
الزرق  حم��ك��م��ة   اىل  ح�����س��ورك  يقت�سي 

2020/7/6م  املوافق  الثنني  يوم  ال�سرعية 

يف  للنظر  وذل��ك  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة 

ومو�سوعها  م   2019/27 ا�سا�س  ال��دع��وى 

زوجتك  قبل  من  عليك  واملقامة  �سغار  نفقة 

 ( زي��دلين  حممد  ابراهيم  مرمي   / املدعية 

�سورية اجلن�سية ( فاذا مل حت�سر يف الوقت 

تعتذر  ومل  عنك  وكيال  تر�سل  ومل  امل��ح��دد 

لتخلفك  م�سروعة  معذرة  للمحكمة  تبد  ومل 

عن احل�سور يف هذه اجلل�سة �سيجري بحقك 

القانوين وعليه جرى تبليغك ذلك  الجراء 

القعدة  ذو   /  7 يف  حتريرا  ال���س��ول  ح�سب 

/1441 ه� املوافق 2020/6/28 م . 

حمكمة الزرق ال�سرعية 

القا�سي / حممد مبارك العثمان

انذار موجه اىل

املوظف حسام الدين 

فايز احمد الخصاونة

الرقم الوطني : 9951025140

ن���ظ���رًا ل��ت��غ��ي��ب��ك ع���ن ع��م��ل��ك ل��دى 

ف��ن��دق ���س��اط��ئ ال��ق��م��رم��ن ت��اري��خ 

التاريخ  ه��ذا  2020/6/17وح���ت���ى 

م�سروع  قانوين  مربر  او  �سبب  بدون 

اىل  عودتك  ب�سرورة   ننذرك  فاننا 

من  اي��ام  ثالثة  م��دة  خ��الل  العمل 

وتقدميك  الن��ذار  ه��ذا  ن�سر  تاريخ 

غيابك  على  امل�����س��روع��ة  للمعذره 

فاقد  تعترب  ف��ان��ك  ذل��ك  وب��خ��الف 

لوظيفتك لدينا �سندا لحكام املادة 

28 / ه� من قانون العمل .

مذكرة تبليغ  جلسة / بالنشر
صادر عن محكمة الزرقاء 

الشرعية / القضايا
هيئة القاضي : 

مراد احمد الكاساني
�سامل  حم��م��د  غ�����س��ان   : عليه  امل��دع��ى  اىل 

حمل  جمهول   / اجلن�سية  اردين   / �سالحات 

اقامة  اليونان واخر حمل  القامة حاليا يف 

ا�سكان ابن �سينا /  له : الردن / الزرقاء / 

عمارة رقم 16 / ملك والده .

الكائنة  املحكمة  هذه  اىل  ح�سورك  يقت�سي 

يف : الزرقاء / جبل طارق / خلف املحافظة 

، وذلك يوم الحد الواقع يف 2020/7/12م 

الدعوى  يف  للنظر  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة 

تفريق  وم��و���س��وع��ه��ا   2020/866 ا���س��ا���س 

قبل  م��ن  عليك  وامل��ق��ام��ة  وال�����س��رر  للغيبة 

 . و  امل�سري  اب��راه��ي��م  م���روان  ن��ور  املدعية 

الوقت  يف  حت�سر  مل  ف��اذا  الكيايل  خولة  م  

املعني او مل ت�سل وكيال عنك او مل تبد معذره 

�سيجري  احل�����س��ور  ع��ن  لتخلفك  م�سروعة 

جرى  فقد  وعليه  ال�سرعي  اليجاب  بحقك 

تبليغك ذلك ح�سب ال�سول علنا حتريرا يف 

2020/6/27 م

قا�سي الزرقاء ال�سرعي / الق�سايا

مراد احمد الكا�ساين

تبليغ قرار حكم محكمة 
االستئناف بالنشر

صادرة عن محكمة عمان 
الشرعية / القضايا

احمد  م�سطفى  كمال    : عليه  املدعى  اىل 

واخ��ر  حاليا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ح�سن 

دوار   / طرببور   / عمان  يف  له  اقامة  حمل 

الدبابه

ن���ع���ل���م���ك مب���������س����م����ون ق���������رار حم��ك��م��ة 

رق��م   امل��وق��رة  ال�سرعية  ع��م��ان  ا�ستئناف 

 2020/2/5 تاريخ   118351/2020/261

رقم  امل�ستاأنف  احلكم  بت�سديق  والقا�سي   . م 

 2019/11/3 تاريخ   137/  137  /  731  :

 2017/2965 رق���م  ا���س��ا���س  ال���دع���وى  يف 

واملقامة   ) لالفتداء  تفريق   ( ومو�سوعها 

عليك من قبل املدعية : �سفية احمد توفيق 

ح�سب  ذل��ك  تبليغك  ج��رى  وعليه   ، م�سلح 

ال�سول حتريرا يف 2020/6/16.

قا�سي حممكة عمان ال�سرعية / الق�سايا

د . ب�سام نهار اجلبور

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الها�سم  با�سم  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركاه

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)20052 ( بتاريخ 2019/2/4 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

احل��ي��اري  �سركة  ت�سفية  اج����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

وخطاطبة  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2013/3/17 بتاريخ   )  106575(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  الدوحة -برتا

مبناخ  القطرية  ال�سرق  �سحيفة  اأ���س��ادت   

م���وؤك���دة  االأردن،  يف  ال���ع���ق���اري  اال����س���ت���ث���م���ار 

اأن������ه ي���وف���ر ت�����س��ه��ي��ات ا����س���ت���ث���م���اري���ة م��ه��م��ة 

من  القادمني  االأعمال  ورجال  للم�ستثمرين 

اخلارج.

ام�س  ال�سادر  ال�سحيفة يف عددها  واأكدت 

جاذبا  االأردن  يف  العقار  ق��ط��اع  يجعل  م��ا  اأن 

به  ل��ا���س��ت��ث��م��ارات اخل��ارج��ي��ة، ه��و م��ا يتميز 

م���ن اإع����ف����اءات ج��م��رك��ي��ة ت��ق��دم��ه��ا احل��ك��وم��ة 

اال�ستثمارية  املناطق  وتوفري  للم�ستثمرين، 

اإىل  ال��و���س��ول  ���س��ه��ول��ة  اجل���اذب���ة، ف�سا ع��ن 

القرار. �سناع 

خليفة  القطري  العقاري  امل�ستثمر  وق��ال 

االأم���ر  اأن  ع��ل��ى  اأك���د  لل�سحيفة،  امل�����س��ل��م��اين 

االأك������ر اأه���م���ي���ة ال�����ذي ي�����س��اع��د ع��ل��ى ج��ذب 

اال���س��ت��ق��رار  ه���و  االأردن  اإىل  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

االق��ت�����س��ادي واالج��ت��م��اع��ي ال����ذي ت��ت��م��ي��ز به 

ع��ن��ه لا�ستثمار  غ��ن��ى  اأم���ر ال  وه���و  امل��م��ل��ك��ة، 

االأجنبي يف اأي دولة.

ا���س��ت��ق��ط��اب  جن����ح  االأردن  ان  وا������س�����اف 

ا�ستثمارات قطرية وا�سعة يف العقار واالأ�سهم 

باأن  منوها  ك��ال��زراع��ة،  االأخ���رى  وامل�سروعات 

���س��دارة  يف  دائ��م��ا  يبقى  ال��ع��ق��اري  اال�ستثمار 

ويتميز  واخل��ارج��ي��ة،  املحلية  اال���س��ت��ث��م��ارات 

مع  تراجع،  اأو  ارتفع  �سواء  امل�سمون  بعائده 

بقاء هام�س معقول من الربح.

يف  العقاري  اال�ستثمار  اأن  امل�سلماين  واأكد 

الهامة  اال�ستثمارات  بني  من  يعترب  االأردن 

اأه��م  اأن���ه ي��ح��وز على  وامل��رب��ح��ة، م�����س��ددا على 

م�����س��ت��ث��م��ر وه��م��ا:  اأي  ي��ح��ت��اج��ه��م��ا  م��ي��زت��ني 

العائد  حيث  االقت�سادية،  واجل��دوى  االأم��ان 

اال�ستثماري يحتل ذات االأهمية التي يكت�سبها 

جانب اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�سادي، كما 

هو احلال يف الدول االأوروبية واالآ�سيوية.

  االنباط-عمان

اأك�������د م����دي����ر ع������ام ����س���ري���ب���ة ال���دخ���ل 

االأح���د،  ام�����س  اأب���و علي  وامل��ب��ي��ع��ات ح�سام 

عن  ال�سريبية  االإق���رارات  تقدمي  موعد 

�سهر  بنهاية  املحدد   ،2019 املالية  ال�سنة 

حزيران/ يونيو احلايل.

وب������ني اأب�������و ع���ل���ي اأن�������ه ي���ج���ب ت��ق��دمي 

ال�سريبة  ودف���ع  ال�����س��ري��ب��ي��ة  االإق������رارات 

امل�����س��ت��ح��ق��ة ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال�����س��ه��ر احل���ايل 

له  �سمح  الذي  ال�سياحة،  قطاع  با�ستثناء 

حتى نهاية العام.

ل��ل��ت�����س��ه��ي��ل ع���ل���ى ال�������س���رك���ات ت��ق��دمي 

م�سّودة  “تقبل  اأن��ه  اإىل  اأ���س��ار  اإق��رارات��ه��ا، 

يتم  اأن  على  اخلتامية  امل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 

تقدميها قبل نهاية ال�سهر املقبل«.

امللزمني  املكلفني  من  الدائرة  وطلبت 

تقدميها  ال�سريبية  االإق�����رارات  ت��ق��دمي 

قبل  اإلكرتونيا  فيها  املعلنة  املبالغ  ودفع 

30 حزيران/ يونيو احلايل؛ تنفيذا الأمر 

تقدمي  مهلة  مدد  الذي   ،10 رقم  الدفاع 

اأبريل  ني�سان/   30 م��ن  ال��دخ��ل  اإق����رارات 

اإىل 30 حزيران/ يونيو احلايل.

تعبئة  م���راع���اة  اإىل  ال����دائ����رة  ودع�����ت 

ه���ذه االإق��������رارات ب��امل��ع��ل��وم��ات ال��واق��ع��ي��ة 

املكلف  دخ��ل  عن  تعرب  التي  وال�سحيحة 

احل���ق���ي���ق���ي الأن�������س���ط���ة اأع����م����ال����ه خ���ال 

فيها  املعلنة  املبالغ  ودف��ع  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام 

���س��م��ن امل���دة ال��ت��ي ح��دده��ا اأم���ر ال��دف��اع، 

باأن�سطتهم  املتعلقة  امل��ع��ل��وم��ات  واإرف����اق 

2019 مع االإقرار  االقت�سادية خال عام 

ال�سريبي.

االإقرارات  تلك  ت�سليم  �سرورة  واأكدت 

ال��ق��ان��ون��ي��ة جتنبا  ال���ف���رتة  ان��ت��ه��اء  ق��ب��ل 

لتعر�س املتاأخرين يف تقدميها للغرامات 

التي ن�س عليها القانون وت�سمل �سريبة 

ال�سريبي  االإق��رار  تقدمي  لعدم  م�سافة 

4 ب����االأل����ف من  وك���ذل���ك غ���رام���ة ب���واق���ع 

قيمة املبالغ ال�سريبية امل�ستحقة عن كل 

اأ�سبوع تاأخري اأو اأي جزء منه.

ال�سخ�س  اأن  اإىل  ال���دائ���رة  واأ�����س����ارت 

ملزم  واالأف��راد(  )امل�ستخدمني  الطبيعي 

ب��ت��ق��دمي اإق����رار ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل يف ح��ال 

جتاوز دخله االإجمايل من اأي م�سدر من 

م�سادر الدخل من اأي ن�ساط من اأن�سطة 

واالأج��ور عن  الرواتب  فيها  االأعمال مبا 

األ��ف  و20  امل��ع��ي��ل،  ل��غ��ري  دي��ن��ار  اآالف   10

للمعيل. دينار 

الدخل  �سريبة  اقتطاع  اأن  واأو�سحت 

املكلفني  يعفي  ال  واالأج���ور  ال��روات��ب  من 

احلد  ال�سنوية  دخولهم  تتجاوز  ال��ذي��ن 

امل��ق��رر ل��اإع��ف��اءات م��ن ت��ق��دمي اإق����رارات 

����س���ري���ب���ة ال�����دخ�����ل، م���ط���ال���ب���ة امل��ك��ل��ف��ني 

اخلدمات  راب��ط  عرب  االإق���رارات  بتقدمي 

االإلكرتونية عرب موقعها 

.www.istd.gov.jo

ابوعلي: ضرورة تقديم اإلقرارات الضريبية قبل نهاية الشهر الحالي

الشرق القطرية: االستثمار في األردن آمن ومجد اقتصاديا
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االنباط-عمان

املعلومات  تقنية  �سركات  جمعية  ت�ستعد 

ال�����س��رك��ات  “انتاج” وجم��ل�����س  واالت�������س���االت 

مع  بال�سراكة   ”StartupsJo“ النا�سئة 

الإط��اق  وال��ري��ادة  الرقمي  االقت�ساد  وزارة 

املبادرة الوطنية “TechAID” االأ�سبوع 

املقبل.

ح���ل���ول  و�����س����ع  اإىل  امل�������ب�������ادرة  وت�����ه�����دف 

تكنولوجّية ملكافحة تداعيات جائحة فريو�س 

اأو  اجتماعي  اقت�سادي،  منظور  من  ك��ورون��ا 

لل�سركات  وا�ستحداث منظومة ميكن  �سحي 

تقنيات  اإط���ار  �سمن  اأعمالها  تنظيم  عربها 

العامل االفرتا�سي.

و���س��ت�����س��اع��د امل�����ب�����ادرة يف ت���وف���ري ح��ل��ول 

اإىل حتديد  املطاف  نهاية  مبتكرة و�سوال يف 

ملمو�سة  نتائج  وحتقيق  احلالية  االإمكانات 

على اأر�س الواقع.

ال�سركات  دع��وة  �سيتم  ‘انتاج’ انه  واأعلنت 

التكنولوجيا  على  مبنية  حلول  لديها  التي 

اجل����اه����زة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق يف جم������االت م��ت��ع��ددة 

والتما�سك  االأعمال،  وا�ستمرارية  كال�سحة، 

االج���ت���م���اع���ي، وال��ت��ع��ل��ي��م، وال�����س��م��ول امل���ايل 

الرقمي.

اأم��ام جلنة  االأع��م��ال  و�سيتم عر�س حلول 

م��ت��خ�����س�����س��ة ل��ت��ق��ي��ي��م��ه��ا ب���ن���اء ع��ل��ى م��ع��اي��ري 

وا���س��ح��ة و���س��ف��اف��ة، وذل���ك ليتم ال��ع��م��ل على 

دعم ت�سويقها للجهات ذات العاقة �سواء يف 

االأردن اأو يف االأ�سواق اخلارجية.

وق����ال رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة امل��دي��ري��ن يف جمعية 

املبادرة  ان  ح��وام��دة،  ب�سار  الدكتور  ‘انتاج’ 
ج������اءت ل�����س��م��ان م�������س���ارك���ة اك�����رب ع�����دد م��ن 

جاهزة  اأع��م��ال  ح��ل��ول  لديها  ال��ت��ي  ال�سركات 

وعلى ا�ستعداد لتقدميها خدمة للوطن.

ال��ت��ي  االأع������م������ال  ح����ل����ول  ان  اىل  ول����ف����ت 

���س��ت��ق��دم��ه��ا ال�����س��رك��ات ���س��ت��ك��ون اإم����ا جمانية 

االإي�����رادات  تقا�سم  خ���ال  م��ن  اأو  بع�سها  يف 

اىل  م�����س��ريا  م��دف��وع��ة  اأو  االأخ����ر،  بع�سها  يف 

املبادرة �ستخدم ال�سركات امل�ساركة من خال 

الرتويج لها ومنحها تقييم مرتفع لتنفيذها 

حلول اأعمال مبتكرة.

واع���ت���رب ان ه����ذه امل����ب����ادرة اح����د اأ���س��ك��ال 

ال�����س��راك��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

واخلا�س.

وو����س���ف امل����ب����ادرة ب��ان��ه��ا اط�����اق ال��ع��ن��ان 

االأردن  يف  املبتكرة  التقنية  احللول  الإمكانات 

اإىل جانب متكني املواهب االأردنية.

واك���د ال��دك��ت��ور ح��وام��دة ع��ل��ى ان امل��ب��ادرة 

ت�ساعد لارتقاء مبكانة االأردن على اعتبارها 

تربط بني  دول��ة متثل حلقة و�سل حمورية 

احللول التقنية املبتكرة يف املنطقة.

ال�سركات  جمل�س  رئي�س  ق��ال  جهته  وم��ن 

وال��رئ��ي�����س   ”StartupsJo“ ال��ن��ا���س��ئ��ة 

عيد   ”OlaHub“ ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

املبادرة ال تنح�سر فقط  ان  اأجم��د �سوي�س، 

لكن  ال�سركات،  ل��دى  االأع��م��ال  بعر�س حلول 

الرائدة  االأفكار  اإي�سال  نحو  خطوات  تخطو 

وخا�سة  امل��ج��اورة  ودول  االأردن  تخدم  والتي 

اجلهات  اىل  وبعدها،  كورونا  جائحة  ظل  يف 

املهتمة �سواء كانت حكومية اأو خا�سة.

املبادرة ت�ساعد بالت�سبيك مع  واأ�ساف، ان 

االأعمال  املنتجات وحلول  املمولني، وحت�سني 

ال��ت��ي ت��ط��رح��ه��ا ال�����س��رك��ات، م�����س��ريا اىل ان 

امل��ج��االت  ك��اف��ة  ت�����س��م خمت�سني يف  امل���ب���ادرة 

ل��ت�����س��ف��ي��ة امل���ن���ت���ج���ات اجل����اه����زة واالأف�������س���ل 

وحم����اول����ة ت�����س��وي��ق��ه��ا يف ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

واخلا�س.

ت��ط��رح��ه��ا  ال���ت���ي  االأع�����م�����ال  ان ح���ل���ول  ون������وه اىل 

ال�سركات االأردنية حتظى باهتمام من الدول املجاورة.

يف  امل��دي��ري��ن  هيئة  جمل�س  ع�سو  وق��ال��ت 

املبادة  ان هذه  “انتاج” ربى دروي�س،  جمعية 

فقط،  النا�سئة  ال�����س��رك��ات  ع��ل��ى  تقت�سر  ل��ن 

ولكن ت�سمل جميع ال�سركات العاملة يف قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت.

واأ����س���ارت اىل ان ه��ذه امل��ب��ادرة ت��ه��دف اىل 

الفكرية  وامللكية  االأردين  االب��ت��ك��ار  ت�سويق 

اأم��ام  امل��ج��ال  اإت��اح��ة  االأردن��ي��ة، باالإ�سافة اىل 

يف  ي�ساهم  مما  واالبتكار،  االإب���داع  من  املزيد 

رفع ن�سبة الرقمة يف االقت�ساد الوطني، جنبا 

ال�سركات  اأم��ام  الفر�سة  اإتاحة  اىل جنب مع 

واإي���ج���اد  االأردن  خ����ارج  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  ل��ت�����س��وي��ق 

اأ�سواق جديدة.

»انتاج«ومجلس »StartupsJo« يطلقان 
»TechAID« المبادرة الوطنية

االحصاءات تستأنف اعمالها الميدانية

بحث تطوير عالقات االردن االقتصادية 
مع سيرالنكا

بورصة عمان تغلق تعامالتها على انخفاض

 االنباط-عمان

بداأت دائرة االح�ساءات العامة اعمالها 

امل��ي��دان��ي��ة ام�����س االح�����د، ب��ع��د ت��وق��ف دام 

قرابة ثاثة اأ�سهر ب�سبب جائحة كورونا.

وق��ال��ت ال���دائ���رة يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي، ان 

ك����وادره����ا االح�����س��ائ��ي��ة ���س��ت��ل��ت��زم ب��ق��واع��د 

ال�����س��ح��ة وال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة ع��ن��د زي���ارة 

اال�سر واملن�ساآت واحليازات الزراعية.

مع  للتعاون  املواطنني  ال��دائ��رة  ودع��ت 

ب��اح��ث��ي ال���دائ���رة امل��ي��دان��ي��ني وت��زوي��ده��م 

ب��امل��ع��ل��وم��ات ال��دق��ي��ق��ة، ل��ل��م�����س��اع��دة على 

ت���وف���ري م����وؤ�����س����رات ه���ام���ة و����س���ام���ل���ة ع��ن 

االقت�ساد االردين.

 االنباط-عمان

االع��م��ال  رج���ال  رئ��ي�����س جمعية  ب��ح��ث 

االأح��د،  ام�س  الطباع،  حمدي  االأردن��ي��ني 

م���ع ���س��ف��رية ج��م��ه��وري��ة ���س��ريالن��ك��ا ل��دى 

تطوير  �سبل  دي�ساناياكا  �سانيكا  اململكة 

وتعزيز  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ب��ل��دي��ن  ع��اق��ات 

التعاون بني جمتمعي االأعمال.

عقد  الذي  اللقاء  خال  الطباع  واأك��د 

مب��ق��ر اجل��م��ع��ي��ة، اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

االأردن  اأن  اإىل  م�������س���رياً  اال����س���ت���ث���م���اري، 

اال�ستثمارية  الفر�س  بالعديد من  يزخر 

امل���ت���ن���وع���ة، وه����ن����اك ح������زم ع����دي����دة م��ن 

املناطق  متنحها  ال��ت��ي  وامل��زاي��ا  احل��واف��ز 

والتنموية. احلرة 

وح�������س���ب ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ل��ل��ج��م��ع��ي��ة، 

االأردين  االقت�ساد  ان  اإىل  الطباع  ا���س��ار 

الواعدة،  القطاعات  من  العديد  ميتلك 

ال�����س��ي��اح��ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف م��ق��دم��ت��ه��ا 

وامل�����س��رف��ي��ة، م�سددا  وامل��ال��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات 

ع��ل��ى �����س����رورة ت��ك��ث��ي��ف زي�������ارات ال���وف���ود 

ال��ت��ج��اري��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ع��ن��د ا���س��ت��ق��رار 

العاملية. االأو�ساع 

ت��اأ���س��ي�����س جمل�س  اأن  ال��ط��ب��اع  واو���س��ح 

القطاع  موؤ�س�سات  ب��ني  م�سرتك  اأع��م��ال 

اخل���ا����س يف ال���ب���ل���دي���ن ���س��ي�����س��ه��م ب�����س��ك��ل 

اأ����س���ا����س���ي يف ت��ع��زي��ز اأوا�����س����ر ال��ع��اق��ات 

ال�����ت�����ج�����اري�����ة وي�������ع�������زز ع����م����ل����ي����ة ج�����ذب 

امل�سرتكة كذلك. اال�ستثمارات 

واأك����دت ال�����س��ف��رية دي�����س��ان��اي��اك��ا، وج��ود 

جم�������االت وف����ر�����س ع����دي����دة مي���ك���ن م��ن 

خ���ال���ه���ا زي�������ادة ح���ج���م ال���ت���ج���ارة ودع����م 

ال����ع����اق����ات االق����ت���������س����ادي����ة امل�������س���رتك���ة، 

من  بالعديد  تتمتع  بادها  ان  مو�سحة 

وبخا�سة  ل��ا���س��ت��ث��م��ار  امل��ت��اح��ة  امل���ج���االت 

م�����س��روع��ات ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���زراع���ة 

وال�سياحة.

مع  للتعاون  ال�سفارة  ا�ستعداد  واأك��دت 

اجلمعية يف تعزيز العاقات االقت�سادية 

البلدين جلهة  االأعمال يف  بني جمتمعي 

م�ستقبلية،  ا�ستثمارية  فعاليات  تنظيم 

م�������س���ددة ع��ل��ى �����س����رورة زي������ادة م���ب���ادالت 

التجارية. الطرفني 

واأ��������س�������ادت ال�������س���ف���رية ب�������االإج�������راءات 

انتهجها  ال��ت��ي  وال��وق��ائ��ي��ة  االح���رتازي���ة 

االأردن للت�سدي جلائحة فريو�س كورونا 

امل�ستجد.

ب���������دوره، اأك�������د اأم�������ني ����س���ر اجل��م��ع��ي��ة 

امل��ه��ن��د���س ع��ب��د احل��ل��ي��م ع��اب��دي��ن، خ��ال 

اجلمعية  عام  مدير  ح�سره  الذي  اللقاء 

ال�سياحة  ت�سجيع  اأهمية  حجازي،  ط��ارق 

املتعلقة  املعلومات  وت��ب��ادل  البلدين  ب��ني 

املتوفرة  وال��ف��ر���س  االق��ت�����س��ادي  ب��ال�����س��اأن 

لديهما.

يذكر ان ا�ستثمارات �سريالنكا باالأردن 

مرتكزة  دوالر  مليون   50 يقارب  ما  تبلغ 

م�سنعني  خ����ال  م���ن  االأل��ب�����س��ة  مب��ج��ال 

االأول يف �سحاب واالآخر مبنطقة الظليل.

�سريالنكا  اىل  اململكة  �سادرات  وبلغت 

7 م��اي��ني  ي���ق���ارب  2018 م���ا  خ���ال ع���ام 

واالأق���م�������س���ة  ب���االأ����س���م���دة  ت����رك����زت  دوالر 

دوالر  مليون   37 املنزيل، مقابل  واالأث��اث 

املقوى  وال��ورق  البهارات  من  م�ستوردات 

املن�سوجة. واالأقم�سة 

 االنباط-عمان

االأح��د،  ام�س  عمان،  بور�سة  اغلقت    

على  م��وزع��ة  �سهم،  مليون  3ر5  ب��ت��داول 

اإجمالية  ت���داوالت  بقيمة  �سفقة،   1962

2ر4 مليون دينار. بلغت 

وان���خ���ف�������س م���وؤ����س���ر ال���ب���ور����س���ة اىل 

باملئة مقارنة  68ر0  بن�سبة   1608 النقطة 

مع اإغاق اجلل�سة ال�سابقة.

ول��������دى م����ق����ارن����ة اأ�����س����ع����ار االإغ��������اق 

ل��ل�����س��رك��ات امل��ت��داول��ة اأ���س��ه��م��ه��ا، ت��ب��ني اأن 

34 ���س��رك��ة اأظ��ه��رت ان��خ��ف��ا���س��ا يف اأ���س��ع��ار 

 26 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت  بينما  اأ�سهمها، 

�سركة   29 اأ�سهم  اأ�سعار  وا�ستقرت  �سركة، 

اخرى.



االقت�صادي
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القاهرة- رويرتز 

ت���ت���وق���ع ك������رمي، �مل���م���ل���وك���ة ل�����ش��رك��ة �أوب�����ر 

�لنقل  على  �لطلب  يتعافى  �أن  تكنولوجيز، 

ق��ب��ل جائحة  م��ا  م�����ش��ت��وي��ات  �إىل  �ل��ت�����ش��ارك��ي 

2021، وذلك يف  ”وقت ما“ خالل  كورونا يف 

بعد  �ملتوقع  من  �أف�شل  بوترية  حت�شنه  �شوء 

تخفيف قيود مكافحة �لفريو�س.

�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �شيخة  م��دث��ر  وق���ال 

لل�شركة يف ت�شريحات لرويرتز �م�س  �لأحد 

�شعبني“. �شهرين  ”كانا 
ن��خ��ط��ط  ك��ن��ا  �ل���ت���وق���ع.  ”ي�شعب  وت���اب���ع 

ل��ك��ن...  �ملقبل  �ل��ع��ام  م��ن  م��ا  وق��ت  لتعاف يف 

�أ�شرع بالفعل من �لتوقعات  �لتعايف بد�أ وكان 

�لأولية“.

�أ�شا�شية  �شهدت �ل�شركة �لتي تعمل ب�شفة 

ككل،  لأن�شطتها  تعافيا  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف 

�ل���ت���ي ت�����ش��م��ل خ���دم���ات ت��و���ش��ي��ل م���ن ب��ي��ن��ه��ا 

يف  مب��ع��دلت  وذل���ك  �ل��غ��ذ�ء،  طلبات  تو�شيل 

�أ�شبوعي  �أ�شا�س  على  تقريبا  �لع�شر�ت  خانة 

�ل��دول  تخفيف  م��ع  �لأخ��ريي��ن  �ل�شهرين  يف 

�لقيود، ح�شبما ذكر �شيخة.

بقية  ح��ي��ال  م��ت��ف��ائ��ل  ب��ال��ف��ع��ل  ”�أنا  وق���ال 

بع�س  لأن  �ل��ق��ادم��ة  �لقليلة  و�لأع����و�م  �ل��ع��ام 

�لقيود �لتي فر�شت على حركتنا و�لنمو �أدت 

�لرقمية“. �ملن�شات  لتبني 

بخطط  دبي  مقرها  �لتي  كرمي  و�شتعجل 

تو�شع  �ل��ذي  لتطبيقها  �أخ���رى  ب��ن��ود  �إ���ش��اف��ة 

�ل�شد�د. لي�شمل خدمات 

و�أع��ل��ن��ت �لأح����د �أن��ه��ا وق��ع��ت �ت��ف��اق��ا لعدة 

���ش��ن��و�ت م���ع ف��ي��ز� ل��ت��ت��ي��ح �لأخ������رية خ��دم��ات 

�ل�شد�د من خالل �لتطبيق.

�لعام  �أوبر  ��شرتتها  �لتي  و��شتغنت كرمي، 

نحو  ع��ن  دولر،  م��ل��ي��ار   3.1 م��ق��اب��ل  �مل��ا���ش��ي 

 536 و�شرحت  �جلائحة،  ب�شبب  عامليها  ثلث 

موظفا.

يتعلق  فيما  �لكثري  ”فعلنا  �شيخة  وق��ال 

مما  �لأخ����رية  �ل��ث��الث��ة  �لأ���ش��ه��ر  يف  بن�شاطنا 

�أي ��شطر�ب  �إذ� حدث  و�شعنا يف مركز جيد 

�مل�شتقبل“. يف 

العربية-دبي

ت��در���س م�����ش��ارف �إ���ش��الم��ي��ة، �إم��ك��ان��ي��ة 

�لتي  �ل��ت��اأخ��ري،  ر���ش��وم  ح�شيلة  ��شتخد�م 

ت��ف��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى �مل��ت��ع��ام��ل��ني �مل��ق��رت���ش��ني 

�ل��ذي��ن ت���اأخ���رو� يف ���ش��د�د �ل��ت��ز�م��ات��ه��م يف 

�مل���و�ع���ي���د �مل����ح����ددة، م���ن �أج�����ل م�����ش��اع��دة 

�مل���ت���ع���ام���ل���ني �لأف���������ر�د �حل���ا����ش���ل���ني ع��ل��ى 

مت�����وي�����الت خم���ت���ل���ف���ة )�مل����ق����رت�����ش����ني(، 

و�لذين تعرثو� يف �ل�شد�د لأ�شباب قهرية 

)�ملُ���ع���رثي���ن(، ل ���ش��ي��م��ا يف ظ��ل ت��د�ع��ي��ات 

و�ل��ت��ي   ،”19 “كوفيد  ج��ائ��ح��ة  �ن��ت�����ش��ار 

�شتوؤدي �إىل زيادة حالت �لتعرث �لقهري، 

ت��وق��ف  �أو  �ل����وظ����ائ����ف  خ�������ش���ارة  ن��ت��ي��ج��ة 

�لأعمال.

وتو�جه �مل�شارف �لإ�شالمية م�شكلة يف 

زيادة حالت تعرث  ب�شبب  �لوقت �حلايل، 

�مل��ت��ع��ام��ل��ني �حل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى مت��وي��الت 

�لتز�ماتهم  �شد�د  يف  وتاأخرهم  خمتلفة، 

�لذي  ذ�ته  �لوقت  �ملحددة، يف  �ملو�عيد  يف 

تقوم فيه بفر�س ر�شوم تاأخري عليهم، يف 

على  فائدة  فر�س  على  قدرتها  عدم  ظل 

�مل��ق��رت���ش��ني، �ل��ذي��ن ت���اأخ���رو� ب��ال��دف��ع �أو 

لأن  نتيجة  �لقرو�س،  �شد�د  يف  �ملتعرثين 

�ل�شريعة �لإ�شالمية حتظر ذلك.

وح�������ش���ب م�������ش���رف���ي���ني، ف������اإن �ل��ب��ن��وك 

ف���ر����س  �إىل  ع�������ادة  ت���ل���ج���اأ  �لإ�����ش����الم����ي����ة 

�أج��ل  م��ن  �ملقرت�شني  على  ت��اأخ��ري  ر���ش��وم 

حت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى ���ش��د�د دي��ون��ه��م �ل��ع��ادي��ة 

و�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة يف �ل��وق��ت �مل��ح��دد ل��ه��ا، ثم 

�ل��ر���ش��وم  ه���ذه  بح�شيلة  �ل��ب��ن��وك  ت��ت��رع 

لالأعمال �خلريية لحقاً، بح�شب ما ورد 

يف �شحيفة “�لحتاد«.

وقالو�: �إن �مل�شارف �لإ�شالمية تو�جه 

تتكبد  �إن���ه���ا  �إذ  �ل�������ش���اأن،  ذل���ك  يف  حت���دي���اً 

ت�شتفيد  ول  للتح�شيل،  فعلية  تكاليف 

ب�شكٍل مبا�شر، بل تكون  �لر�شوم  من تلك 

�ل���ر����ش���وم  ه����ذه  حت�����ش��ي��ل  �إىل  ح���اج���ة  يف 

ب�شكل  �خل��ريي��ة  �لأع��م��ال  على  وتوزيعها 

فوري.

�مل���ت���ع���ام���ل���ني  ع����ل����م  �أن  ع������ن  ف���������ش����اًل 

توؤول  �لر�شوم �شوف  باأن هذه  �ملقرت�شني 

�إىل ترعات للجهات �خلريية قد ي�شعف 

ديونهم  ���ش��د�د  ب�����ش��رورة  �هتمامهم،  م��ن 

�أن  موؤكدين  �ملحدد،  �ملوعد  يف  �مل�شتحقة 

�مل�����ش��ارف �لإ���ش��الم��ي��ة ت��ب��ح��ث ع����دد�ً من 

�مل���ق���رتح���ات، م��ن��ه��ا جت��م��ي��ع ك���ل �لأم�����و�ل 

�ل���ت���ي حت�����ش��ل��ه��ا �مل�������ش���ارف �لإ����ش���الم���ي���ة 

و�ح��د،  �شندوق  يف  �لر�شوم  من  �ملختلفة 

ي���ك���ون حت���ت �إ�����ش����ر�ف �مل�����ش��رف �مل���رك���زي 

د�ئ��رة  )مثل  خريية  حكومية  هيئة  و�أي 

تلك  توجه  وبحيث  �لإ�شالمية(،  �ل�شوؤون 

)�ملُعرثين(  �ملتعاملني  مل�شاعدة  �حل�شيلة 

لأ����ش���ب���اب ق���ه���ري���ة، و�����ش����د�د �ل��ت��ز�م��ات��ه��م 

للم�شارف �لأع�شاء يف �ل�شندوق.

م��ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى، �أح����د �حل��ل��ول �ل��ت��ي 

هو  تطبيقها،  �لإ�شالمية  �مل�شارف  تبحث 

خ�شم جزء من �لر�شوم �لتي يتم حت�شيلها 

�ل��رب��ح  ت��ع��وي�����س  �أج����ل  م���ن  ل��ي�����س   ،)%50(

�لنفقات  تغطية  �أج���ل  م��ن  و�إمن����ا  �ل��ف��ائ��ت، 

حت�شيل  �أج���ل  م��ن  ب��ال��ف��ع��ل  حتملتها  �ل��ت��ي 

�ل���دي���ن، وب�����ش��رط �أن ت��ك��ون ت��ل��ك �ل��ن��ف��ق��ات 

مثبتة �إجماًل، ويتم �عتمادها و�إقر�رها من 

قبل هيئة �لرقابة �ل�شرعية يف �مل�شرف.

�أن ���ش��وق �ل��ت��م��وي��ل �لإ���ش��الم��ي  ي��ذك��ر 

����ش���ري���ع���اً، ل ���ش��ي��م��ا يف ظ��ل  ي�����ش��ه��د من�����و�ً 

زي��ادة  �إمكانية  �إىل  ُت�شري  �لتي  �لتوقعات 

�إىل  �أمريكي  2 تريليون دولر  قيمته من 

 ،2022 ع��ام  بحلول  دولر  تريليون   3.78

وم���ع ذل���ك، ب���رز �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ت��ح��دي��ات 

دون  ح��ال��ت  �ل��ت��ي  و�لق��ت�����ش��ادي��ة،  �لتقنية 

�لزدهار �حلقيقي للقطاع.

حاالت تعثر تواجه البنوك اإلسالمية.. وحالن في األفق

كريم تتوقع تعافي الطلب العام المقبل

االثنني    29  /  6  / 2020

وكاالت - اأبوظبي

يبد�أ طيارون و�أطقم �ختبار من �إد�رة 

�لطري�ن �لحتادية يف �لوليات �ملتحدة 

ت�شتمر  حملة  �لث��ن��ني،  بوينغ،  و�شركة 

“737 ماك�س”  �لطائرة  �أي��ام لختبار   3

16 �شهر� من منع ت�شغيلها، وفقما  بعد 

ذكرت م�شادر مطلعة.

وميثل هذ� �لختبار حلظة فارقة يف 

�أ�شو�أ �أزمة �شهدتها �شركة “بوينغ” على 

�أن ت�شببت  �لإط��الق، �لتي تفاقمت بعد 

جائحة كورونا يف ركود �شناعة �لطري�ن 

و�لطلب على �لطائر�ت.

 737“ ق������ر�ر م���ن���ع ط�����ائ�����ر�ت  وك������ان 

ماك�س” �لر�ئجة من �لطري�ن يف مار�س 

2019، بعد مقتل 346 �شخ�شا يف �شقوط 

طائرتني يف �إثيوبيا و�إندوني�شيا قد �أدى 

�إىل رفع دعاوى ق�شائية، و�إىل حتقيقات 

يف �لكونغر�س ووز�رة �لعدل �لأمريكية، 

رئ��ي�����ش��ي��ا ل�شركة  وق��ط��ع م�����ش��در دخ����ل 

“بوينغ«.
�إن  “رويرتز”  لوكالة  م�شدر  وق��ال 

�جتماع  بعد  �شينطلق  �لخ��ت��ب��ار  ط��اق��م 

بطائرة  �شاعات،  ع��دة  ي�شتمر  توجيهي 

ب���اأج���ه���زة  م��������زودة   ”7 م���اك�������س   737“
“بوينغ” ق��رب  م��ه��ب��ط  م���ن  �لخ��ت��ب��ار 

�شياتل.

و���ش��ي��ن��ف��ذ �ل���ط���اق���م ���ش��ي��ن��اري��وه��ات 

مثل  �لتحليق  �أث��ن��اء  م�شبقا  مر�شومة 

�ل������دور�ن ب���ز�وي���ة ح����ادة و�ل��ق��ي��ام ب��ع��دة 

�أكرث �شعوبة، يف م�شار يرتكز  مناور�ت 

يف �لأ�شا�س فوق ولية و��شنطن.

�ل���ط���ي���اري���ن  �إن  �مل���������ش����ادر  وق�����ال�����ت 

�ملعدلة  �لن�شخة  ��شتخد�م  �شيتعمدون 

من �لرنامج، �لذي قيل �إنه �ل�شبب يف 

�شقوط �لطائرتني.

�متنعت  “رويرتز”،  وكالة  وبح�شب 

“بوينغ” و�إد�رة �لطري�ن �لحتادية عن 
�لتعليق.

�شنغهاي -رويرتز

�ل�شناعية  �ل�شركات  �أرب���اح  �رتفعت   

�شتة  خ����الل  �لأوىل  ل��ل��م��رة  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة 

�أن  �إىل  ي�شري  مم��ا  �أي���ار،  مايو  يف  �أ�شهر 

دفع  ق��وة  يكت�شب  �لقت�شادي  �لتعافى 

و�لوظائف  �ل�شتثمار  توقعات  ويح�شن 

يف �لقطاع.

وقال �ملكتب �لوطني لالإح�شاء�ت يف 

�أرباح �ل�شركات �ل�شناعية يف  �إن  �ل�شني 

مايو �أيار �رتفعت �شتة باملئة على �أ�شا�س 

 82.28( ي��و�ن  مليار   582.3 �إىل  �شنوي 

�م�س  �شدر  بيان  بح�شب  دولر(،  مليار 

الأحد.

 4.3 بن�شبة  ه��ب��وط  ع��ق��ب  ذل���ك  ج���اء 

�أكر  �أي�شا  �أبريل ني�شان، وهي  باملئة يف 

زيادة �شهرية منذ مار�س �آذ�ر 2019.

ي��ت��ح�����ش��ن �ل��ن�����ش��اط �لق���ت�������ش���ادي يف 

�ل�����ش��ني ب��و���ش��وح م��ن��ذ رف����ع �إج������ر�ء�ت 

�حتو�ء �لفريو�س �ل�شارمة�لتي �أ�شابت 

�لأع����م����ال ب�����ش��ل��ل ���ش��ب��ه ت����ام ع��ل��ى م��دى 

�أ���ش��اب��ي��ع. ل��ك��ن �ل��ت��ع��ايف ل��ي�����س م��ت��و�زن��ا 

وم�������از�ل �ل��ط��ل��ب ���ش��ع��ي��ف��ا يف �ل���د�خ���ل 

و�خلارج و�شط خماوفة من موجة ثانية 

من �لإ�شابات وركود عاملي.

وق�����ال ت�����ش��و ه���ون���غ ك��ب��ري م�����ش��وؤويل 

�لإح�����ش��ائ��ي��ني ب��امل��ك��ت��ب يف �ل��ب��ي��ان �إن���ه 

�لطلب  ”فاإن  �أي���ار  مايو  يف  �لنمو  رغ��م 

ظل  يف  ن�شبيا  �شعيفا  ي��ظ��ل  �ل�����ش��وق  يف 

ت��ع��ايف �لأرب�����اح  ����ش��ت��د�م��ة  �ل���وب���اء، و�إن 

ت�شتوجب �ملزيد من �ملتابعة“.

باأكر  �ل�شينية  �مل�شانع  �أرباح  تاأثرت 

�مل�شنع  ب��اب  ت�شليم  �أ�شعار  يف  �تخفا�س 

فيما يزيد على �أربعة �أعو�م يف مايو �أيار، 

جديد،  م��ن  �ل�����ش��ادر�ت  تر�جعت  بينما 

يف  �ل����دو�م  ل��ه  يكتب  مل  مك�شبا  لتمحو 

�أبريل ني�شان.

ويف �لأ�شهر �خلم�شة �لأوىل من 2020، 

تر�جعت �أرباح �ل�شركات �ل�شناعية 19.3 

ب��امل��ئ��ة ع���ن �ل���ف���رتة �مل��ق��اب��ل��ة م���ن �ل��ع��ام 

�ملا�شي �إىل 1.84 تريليون يو�ن.

�أي��ار دعما من  �أرب��اح مايو  ولقي منو 

مثل  رئي�شية  �شناعات  �لأرب��اح يف  تعايف 

و�لكيماويات  و�لكهرباء  �لنفط  تكرير 

و�ل�شلب.

بعد 16 شهرا.. »طائرة الكارثتين« تستعد للعودة

نمو أرباح الشركات الصناعية بالصين في مايو 
ألول مرة منذ 6 أشهر

اإلمارات تطلب »خطة إنقاذ« 
من هذه الشركات

أوروبا تخصص المليارات إلنقاذ شركات 
الطيران من االنهيار

الجزائر تطرح مناقصة لشراء قمح الطحين

امل�شدر: دبي – العربية

و�ل�����ش��ل��ع  �مل���ال���ي���ة  �لأور�ق  ه��ي��ئ��ة  ط��ل��ب��ت 

�ل�����ش��رك��ات  م���ن  �إنقاذ”  “خطة  �لإم���ار�ت���ي���ة 

�لفئة  �شا�شة  �إىل  نقلها  �شيتم  �لتي  �خلا�شرة 

�لأربعاء  ي��وم  �ملحلية  �مل��ال  �أ���ش��و�ق  يف  �لثانية 

�ملقبل، لإتاحة �لفر�شة للم�شتثمرين لتخاذ 

��شتثمار�تهم فيها. قر�ر ب�شاأن 

وخ��ط��ة �لإن���ق���اذ �ل��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا �ل�����ش��رك��ات 

الــــ 14 ت��خ�����ش��ع ل��رق��اب��ة �ل��ه��ي��ئ��ة و�لأ�����ش����و�ق، 

خارجي  ح�شابات  حمقق  وج��ود  على  وت��رك��ز 

م���ع وج����ود جل��ن��ة خ��ا���ش��ة ب��ك��ل ���ش��رك��ة ت��ق��ود 

باآخر  �مل�شتثمرين  وت��زوي��د  �خل��ط��ة،  تطبيق 

بح�شب  بها،  �ملتعلقة  و�ملعلومات  �مل�شتجد�ت 

“�خلليج«. �شحيفة 

و�أك�����دت م�����ش��ادر �أن����ه مي��ك��ن �إي���ق���اف ه��ذه 

�ل�����ش��رك��ات ع��ن �ل��ت��د�ول م��رة �أخ���رى يف حال 

مل ت��ن��ج��ح خ��ط��ة �لإن���ق���اذ �ل��ت��ي ر���ش��م��ت��ه��ا، �إذ 

جانب  من  م�شتمرة  ب�شورة  مر�قبتها  �شيتم 

�ملعنية، و�إجر�ء تقييمات دورية على  �جلهات 

�أد�ئها ومدى جناحها يف �إعادة �لهيكلة.

�أو  �خل���ا����ش���رة  �ل�������ش���رك���ات  �أن  �إىل  ي�������ش���ار 

خ�شائرها  تزيد  �لتي  �ل�شركات  هي  �ملتعرثة 

�ملرت�كمة عن 50% فاأكرث من ر�أ�س �ملال، �لتي 

�أ�شهر  �شتة  �أ�شهمها  �إدر�ج  تعليق  م��دة  تزيد 

�شنو�ت   3 �أق�شاها  م��دة  �لقر�ر  وح��دد  فاأكرث 

�أمام �ل�شركات غري �مللتزمة

و�شرعت �لأ�شو�ق �ملالية �لإمار�تية خالل 

منت�شف �ل�شهر �جلاري يف �تخاذ �لإجر�ء�ت 

رئي�س  �أ�شدره  �لذي  �لقر�ر  لتطبيق  �لعملية 

�مل��ن�����ش��وري  ���ش��ل��ط��ان  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 

�ل�شركات  �ل��ت��ع��ام��ل م��ع  �آل��ي��ة  ب�����ش��اأن  م���وؤخ���ر�ً 

يف  �ل��ت��د�ول،  ع��ن  �مل��وق��وف��ة  �لعامة  �مل�شاهمة 

ثقة  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��اً  تنعك�س  �أن  ي��ت��وق��ع  خ��ط��وة 

بالدولة. �ملالية  بالأ�شو�ق  �مل�شتثمرين 

ومب��ق��ت�����ش��ى �ل����ق����ر�ر، ف����اإن����ه ���ش��ي��ت��م ن��ق��ل 

يف  �ل��ت��د�ول  �إىل  �أ�شهمها  �مل��وق��وف  �ل�شركات 

�لفئة  “�شا�شة  م�شمى  حتت  م�شتقلة  �شا�شة 

�لثانية”، وت�شم هذه �ل�شا�شة �ل�شركات �لتي 

فاأكرث   %50 ن�شبة  �ملرت�كمة  خ�شائرها  بلغت 

مالية  بيانات  �آخ��ر  على  ب��ن��اًء  ر�أ�شمالها  م��ن 

�شنوية مدققة لل�شركة، بح�شب بيان �شحفي 

�شادر عن �لهيئة.

�ملالية  �لبيانات  �شتعتمد  �أن��ه  �إىل  وي�شار 

توزيع  لغايات   2019 للعام  �ملدققة  �ل�شنوية 

�لإدر�ج للفئة �لثانية بتاريخ �لأول من يوليو 

.2020

�ل��ت��ي بلغت  �ل�����ش��رك��ات  ب��الإ���ش��اف��ة �إىل  ه��ذ� 

فاأكرث،  �أ�شهر  �شتة  �أ�شهمها  �إدر�ج  تعليق  مدة 

�ل�����ش��رك��ات على  ب��اأن��ه �شيتم و���ش��ع ه��ذه  ع��ل��م��اً 

مدى  لتقييم   watch list �ملتابعة  قائمة 

و�لإف�������ش���اح،  �لإدر�ج  مب��ت��ط��ل��ب��ات  �ل���ت���ز�م���ه���ا 

وي��ت��وج��ب ع��ل��ى �ل�����ش��رك��ات �مل���درج���ة يف ه��ذه 

�لقائمة �لقيام بالإجر�ء�ت �لالزمة لت�شويب 

�أو�شاعها و�للتز�م مبتطلبات �لإف�شاح.

�لتنفيذ  يبد�أ  �أن��ه  �إىل  �لهيئة  بيان  و�أ�شار 

للم�شتثمرين  ي��ت��ي��ح  ل���ل���ق���ر�ر�ل���ذي  �ل��ف��ع��ل��ي 

يف  ��شتثمار�تهم  ب�����ش��اأن  ق���ر�ر  �ت��خ��اذ  ف��ر���ش��ة 

كافية  �شمانات  �تخاذ  مع  �ملتعرثة  �ل�شركات 

�أول يوليو/متوز �ملقبل. حلمايتهم 

�لتقني  �لنظام  �إجناز  �إج��ر�ء�ت  وتتو��شل 

و�ختباره لدى كل من �شوق �أبوظبي لالأور�ق 

�مل���ال���ي���ة و����ش���وق دب����ي �مل�����ايل ل��ي��ك��ون ج���اه���ز�ً 

لالإطالق يف �ملوعد �ملحدد، وذلك تز�منا مع 

للتخفيف  �ل��دول��ة  تتخذها  �ل��ت��ي  �خل��ط��و�ت 

م���ن �ل���ق���ي���ود و�لإج����������ر�ء�ت �ل���ت���ي ف��ر���ش��ت��ه��ا 

معاجلة جائحة كورونا ويف �إطار خطة �إعادة 

�إىل طبيعتها. �لأو�شاع �لقت�شادية 

�إد�رة  جمل�س  ق��رر  �ملا�شي،  �أب��ري��ل   11 ويف 

وزي��ر  برئا�شة  و�ل�شلع  �ملالية  �لأور�ق  هيئة 

بن  �شلطان  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �لقت�شاد 

�آل��ي��ة  ب�����ش��اأن  �مل��ن�����ش��وري، �ع��ت��م��اد ق���ر�ر  �شعيد 

�ل��ت��ع��ام��ل م���ع �ل�����ش��رك��ات �مل�����ش��اه��م��ة �ل��ع��ام��ة 

�مل��وق��وف��ة ع��ن �ل���ت���د�ول، ووف��ق��اً ل��ل��ق��ر�ر يتم 

�أوىل  فئتني  �إىل  �مل��درج��ة  �ل�شركات  ت�شنيف 

وثانية.

لندن - العربية

�����ش��ت ح��ك��وم��ات �أوروب����ي����ة ع���دة م��ل��ي��ار�ت  خ�����شَّ

�ل��������دولر�ت م���ن �أج�����ل �إن���ق���اذ ���ش��رك��ات �ل���ط���ري�ن 

�لكرى من �لنهيار وذلك بعد �أن ت�شببت جائحة 

خ�شائر  وتكبيدها  �أع��م��ال��ه��ا  بتعطيل  “كورونا” 
مليارية غري م�شبوقة ب�شبب �إلغاء عدد هائل من 

�ملا�شي  مار�س  �شهر  منذ  �لفرتة  �لرحالت خالل 

وحتى �لآن.

“كورونا” ب��اأ���ش��و�أ  ف��ريو���س  �ن��ت�����ش��ار  وت�����ش��ب��ب 

يعاين  كما  ت��اري��خ��ه،  يف  �ل��ط��ري�ن  ل�شناعة  �أزم���ة 

�لعامل  �أنحاء  خمتلف  يف  و�ل�شفر  �ل�شياحة  قطاع 

�لطلب على هذه  �نعد�م  ب�شبب  ذ�تها  �لأزم��ة  من 

مهددة  �ل�شركات  مئات  جعل  م��ا  وه��و  �خل��دم��ات، 

�لعاملني يف خمتلف  م��الي��ني  وج��ع��ل  ب��الإف��ال���س 

لفقد�ن  �ل��ري��ح معر�شني  �ل��ع��امل يف مهب  �أن��ح��اء 

وظائفهم.

وبح�شب �ملعلومات �لتي جمعتها “�لعربية نت” 

�أوروب��ا فقد خ�ش�شت  من و�شائل �إعالم عديدة يف 

حكومات كل من هولند� وفرن�شا و�أملانيا ُحزم �إنقاذ 

ومنع  �ل��ك��رى  �ل��ط��ري�ن  �شركات  مل�شاعدة  خا�شة 

�أو �خلطط تت�شمن  �أن هذه �حُلزم  �نهيارها، على 

توفري �شيولة نقدية مبليار�ت �ليورو.

وو�ف���ق���ت �حل��ك��وم��ة �ل��ه��ول��ن��دي��ة ع��ل��ى ت��ق��دمي 

مليار   3.8( ي��ورو  مليار   3.4 بقيمة  �إن��ق��اذ  حزمة 

 )KLM( ����ش���رك���ة  ل�����ش��ال��ح  �أم�����ريك�����ي(  دولر 

ح�شلت  ف��ي��م��ا  فر�ن�س”،  “�إير  م���ع  �مل��ت��ح��ال��ف��ة 

دعم  لتقدمي  �أوروب��ي��ة  مو�فقة  على  �أي�شاً  فرن�شا 

“�إير فر�ن�س” بقيمة �شبعة  �لفرن�شية  للخطوط 

مليار�ت يورو.

هامبورج -رويرتز 

قال متعاملون �أوروبيون �م�س �لأحد �إن �لديو�ن 

�مل��ه��ن��ي �جل���ز�ئ���ري ل��ل��ح��ب��وب ط���رح م��ن��اق�����ش��ة عاملية 

ل�شر�ء قمح �لطحني للتوريد من منا�شئ خيارية.

تن�س �ملناق�شة على طلب �شر�ء 50 �ألف طن لكن 

بكثري من  �أك��رث  �جل��ز�ئ��ر  ت�شرتي  �أن  �ل��ع��ادة  ج��رت 

�حلجم �ل�شمي �ملن�شو�س عليه.

تظل  �أن  على  حزير�ن  يونيو   30 �لنهائي  �ملوعد 

�لعرو�س �شارية حتى �أول يوليو متوز.

بلد�ن  من  فرتتني  على  �ل�شحن  �جلز�ئر  تطلب 

من  ع�شر  و�خل��ام�����س  �لأول  ب��ني  �لرئي�شية،  �ملن�شاأ 

و�لثالثني منه.  �ل�شاد�س ع�شر  �أيلول وبني  �شبتمر 

في�شبح  �جلنوبية  �أمريكا  من  �لتوريد  ك��ان  �إذ�  �أم��ا 

�ل�شحن بني �لأول و�خلام�س ع�شر من �أغ�شط�س �آب 

وبني �ل�شاد�س ع�شر و�حلادي و�لثالثني منه.

�جل�����ز�ئ�����ر م�������ش���رت م���ه���م ل���ل���ق���م���ح م����ن �لحت������اد 

�لأوروبي، وبخا�شة من فرن�شا.
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االنباط-وكاالت

مطلعة  ك��وي��ت��ي��ة  م�������ص���ادر  ك�����ص��ف��ت 

ع���ن ت�����ص��ك��ي��ل م���وق���ف ع���رب���ي ���ص��اغ��ط 

خالل �أيام باجتاه �لو�صول �إىل حلول 

للم�صكالت �لتي تع�صف بحالة �ل�صلم 

يف �ل���ع���دي���د م���ن �ل���ب���ل���د�ن �ل��ع��رب��ي��ة، 

كالق�صية �ليمنية و�لتدخل يف �لعر�ق 

وليبيا وم�صكلة �صد �لنه�صة �لإثيوبي

�لكويتية  �لقب�س  �صحيفة  ونقلت 

يف ع��دده��ا �ل�����ص��ادر �م�����س �لأح����د عن 

�إن ه��ن��اك �ت�����ص��الت  �ل���ق���ول  �مل�����ص��ادر 

وت��ن�����ص��ي��ق��ات ع��ل��ى �مل�����ص��ت��وى �ل��ع��رب��ي 

لحتو�ء وتهدئة كل �لأطر�ف �لفاعلة 

يف ت��ل��ك �ل��ق�����ص��اي��ا، وت��ف��ع��ي��ل �آل���ي���ات 

�ل��ت��ع��اون و�ل��ع��م��ل �ل��ع��رب��ي �مل�����ص��رك 

�أي  وجتنب  م��رج��ّوة،  بنتائج  للخروج 

خ�صائر و��صطر�بات ل حتمد عقباها

و�أ�صارت �مل�صادر �إىل حترك خليجي 

مل��ع��اجل��ة �لأو����ص���اع يف ه���ذه �ل��ب��ل��د�ن، 

خطري  منعطف  �إىل  و���ص��ول��ه��ا  وم��ن��ع 

ت��و�ف��ق��اع��رب��ي��ا  ه��ن��اك  �أن  خ�����ص��و���ص��ا   ،

ون��ظ��رة �إي��ج��اب��ي��ة ب��ع��د �ج��ت��م��اع وزر�ء 

�خل����ارج����ي����ة �ل�����ع�����رب ب���������ص����اأن ل��ي��ب��ي��ا 

�لأجنبية  للتدخالت  �لتام  و�لرف�س 

�ل�صرعية غري 

�ل��ت��دخ��ل  �أن  �مل�������ص���ادر  و�أو����ص���ح���ت 

من  يزيد  و�ل��ع��ر�ق  ليبيا  يف  �لأجنبي 

�ل�صيا�صي  �مل�صهدين  وخطورة  تعقيد 

تن�صيق  �إىل  يحتاج  ما  وه��و  و�لأم��ن��ي، 

ودعم حرمة  �لعربية،  �ل��دول  كل  من 

ك��ا���ص��ف��ة   ، ع���رب���ي���ة  دول������ة  �أي  ح������دود 

ع����ن �آف������اق وحت����رك����ات ت��ع��ت��ر ج��ي��دة 

ف��ي��م��ا ي��خ�����س ���ص��د �ل��ن��ه�����ص��ة و�ح��ت��و�ء 

�ل����ت����ط����ور�ت �ل�����ص��ل��ب��ي��ة �ل���ت���ي وق��ع��ت 

�آم����ال وثقة  ه��ن��اك  �أن  ك��م��ا   ، م���وؤخ���ر� 

�لإفريقي  �لحت��اد  دول  على  معقودة 

يف �إنهاء هذ� �مللف قريبا

وو�����ص����ف����ت �مل���������ص����ادر �ل���ت���ح���رك���ات 

باأنها  �لق�صايا  ه��ذه  جت��اه  �لكويتية 

�لت�صعيد�ت  ه��ذه  وق��ف  على  تن�صب 

ول  �لعربي  �خلليجي  �لتحرك  �صمن 

تدعم  �أنها  مبّينة   ، �إط��اره  عن  تخرج 

�لعربية،  �لدول  بني  �لت�صعيد  �نتهاء 

�لأجنبي  �لتدخل  عدم  �أهمية  وتوؤكد 

يف �لعر�ق وليبيا

االنباط-وكاالت

�ن��ت��خ��ب �ل���رمل���ان �لإي���رل���ن���دي زع��ي��م 

رئي�صا  مارتن  مايكل  �ملخ�صرم  �ملعار�صة 

ي�صم  �ئ���ت���الف  �أول  ل��ي��ت��زع��م  ل����ل����وزر�ء، 

ح��زب��ني ي��ت�����ص��ارع��ان ع��ل��ى �ل�����ص��ل��ط��ة منذ 

�حلرب �لأهلية �لتي �صهدتها �لبالد قبل 

نحو 100 عام

وت��ع��ه��د م���ارت���ن ب���اإن���ق���اذ �إي���رل���ن���د� من 

باأ�صرع  �ل��ب��الد  ي�صرب  �ل���ذي  “�لركود 
ف��ريو���س  �أزم������ة  ع���ن  وترية” و�ل���ن���اج���م 

�مل�صتجد كورونا 

�ل���ذي  فيل”  “فيانا  ح���زب  و����ص��ط��ر 

م��ع  �لئ�����ت�����الف  �إىل  م����ارت����ن  ي���ت���زع���م���ه 

بعد  جيل”  “فاين  ح���زب  يف  خ�����ص��وم��ه 

�صعود �نتخابي مفاجئ حلزب �لقوميني 

“�صني فني” مل  �لإيرلنديني �لي�صاريني 

يرك لأي من �أحز�ب �لو�صط �لتقليدية 

فر�صة كافية للحكم مبفرده

�إىل �حلزبني يف  �أن ين�صم  ومن �ملقرر 

�لئتالف، حزب �خل�صر

و���ص��غ��ل م��ارت��ن ع���دة م��ن��ا���ص��ب وز�ري���ة 

بينها  م��ن  ���ص��اب��ق��ة  ح��ك��وم��ات  يف  رئي�صية 

و�لتعليم،  و�خلارجية  و�لتجارة  �ل�صحة 

�عر��س  مقابل  نائبا   93 �نتخابه  و�أي��د 
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ومب���وج���ب �ت���ف���اق ج���دي���د، ي��ن��ت��ظ��ر �أن 

منت�صف  يف  من�صبه  ع��ن  م��ارت��ن  يتخلى 

ف����رة رئ���ا����ص���ت���ه ل��ل��ح��ك��وم��ة �ل���ت���ي مت��ت��د 

�أم���ام  �ل��ط��ري��ق  مف�صحا  �أع�����و�م،  خلم�صة 

�ل���وزر�ء  ورئي�س  جيل  فاين  ح��زب  زعيم 

�إىل  ليعود  ف��ار�دك��ار  ليو  وليته  �ملنتهية 

�ملن�صب

االنباط-وكاالت

قال �ملر�صح �لدميقر�طي لالنتخابات �لرئا�صية 

مقال  �صحة  ثُبت  �إذ�  �إن���ه  ب��اي��دن،  ج��و  �لأمريكية 

�لرو�صية  �لت�����ص��الت  ح��ول  تاميز”  “نيويورك 
ب�”طالبان” فاإن �لرئي�س دونالد تر�مب قد خان 

�جلي�س �لأمريكي

وقال بايدن يف ت�صريح خالل موؤمتر مع ممثلي 

�أمريكا �لالتينية،  منظمات �ملجتمع �ملدين لدول 

�صحيفة  نقلته  م��ا  »�أع��ت��ر   :»PBS« قناة  وبثته 

نيويورك تاميز �لليلة �ملا�صية �صدمة مرعبة. �إذ� 

�نطلقنا من �أن ما ن�صرته نيويورك تاميز �صحيحا، 

�لأمريكية  �ل�صتخبار�ت  �أن  فيه  حتدثت  و�ل���ذي 

�ل�صتخبار�ت  �أن  مفاده  ��صتنتاج  �إىل  تو�صلت  قد 

ع��ل��ى ج��م��اع��ات متطرفة  .... ع��ر���ص��ت  �ل��رو���ص��ي��ة 

كان  و�إذ�  �لأمريكيني،  �لع�صكريني  لقتل  مكافاآت 

�صهور...  منذ  �ملعلومات  ب��ه��ذه  علم  على  ت��ر�م��ب 

خيانة  �إن��ه��ا  �ل��ع��ق��ل،  يت�صوره  �أن  ف��ذل��ك ل ميكن 

لأقد�س خدمة يقوم بها جي�صنا«

وقت  تاميز” يف  “نيويورك  �صحيفة  وزع��م��ت 

�صابق، نقال عن م�صوؤولني يف وكالة �ل�صتخبار�ت 

�لأمريكية، مل تذكر �أ�صماءهم، �أن “�ل�صتخبار�ت 

للم�صلحني  مكافاآت  عر�صت  �لرو�صية  �لع�صكرية 

على  هجمات  تنفيذ  مقابل  بطالبان،  �ملرتبطني 

�جلنود �لأمريكيني يف �أفغان�صتان«

وق����د ن��ف��ى �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س م���ز�ع���م �صحيفة 

“نيويورك تاميز” باأن �لرئي�س دونالد تر�مب كان 
قد �أُبلغ بهذه �ملعلومات

االنباط-وكاالت

غزة،  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  دعت 

كافة  يف  �لفل�صطينية  �جلماهري  �لأح��د،  �م�س 

�ملقبل،  �لأربعاء  يوم  تو�جدهم لعتبار  مناطق 

ا خلطة �ل�صم يوم غ�صب �صعبي رف�صً

تو�صيات  حمل  ختامي  بيان  يف  ذل��ك  وج��اء 

مو�جهة  يف  “موحدون  �لوطني  �للقاء  عقب 

بغزة  �لقرن” �ل��ذي عقد  و�صفقة  �ل�صم  ق��ر�ر 

بح�صور جميع �لف�صائل

و�أكدت �لف�صائل على �صرورة ت�صكيل جلان 

للت�صدي  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�صفة  يف  �صعبية  ح��م��اي��ة 

جلنة  ت�صكيل  على  و�لعمل  �ل�صم،  لإج����ر�ء�ت 

ك��ل ج��ر�ئ��م �لح��ت��الل بحق  ق��ان��ون��ي��ة لتوثيق 

�ل�صعب �لفل�صطيني

�لعربي  �لبعد  تفعيل  �صرورة  على  و�صددت 

ق��ر�ر  م��و�ج��ه��ة  يف  �لفل�صطينيني  م��ع  للتوحد 

�ل�صم، د�عيًة �ملجتمع �لدويل �إىل حتمل كامل 

�مل�صوؤولية حول قر�ر �لحتالل ب�صم �لأر��صي 

�لفل�صطينية

كلمات خمتلفة  �أل��ق��و�  �لف�صائل  ق��ادة  وك��ان 

�لنق�صام،  و�إن��ه��اء  �لفل�صطينية  للوحدة  دع��ت 

و�ل���ت���ح���ل���ل م����ن �لت���ف���اق���ي���ات م����ع �لح����ت����الل، 

و�ل���ت�������ص���دي خل���ط���ة �ل�������ص���م و���ص��ف��ق��ة �ل���ق���رن 

باملقاومة بكل �أ�صكالها

�ملكتب  ع�صو  �حلية،  خليل  �أك��د  جهته،  من 

�ل�صيا�صي حلما�س، �أن هذ� �للقاء �لوطني ميثل 

مو�جهة  يف  �لأول  �ل�صامل  �ل��وط��ن��ي  �لإع����الن 

خم��ط��ط��ات �لح���ت���الل، و�أن����ه �مل��ع��ن��ى �حلقيقي 

عليها  جتتمع  �أن  يجب  �لتي  �لوطنية  للوحدة 

و�صرقة  �ل�صم  خطة  ملو�جهة  �لف�صائل  جميع 

�لأر�س �لفل�صطينية

و�أع��رب عن �أمله يف �أن يتمخ�س عن �للقاء 

ملو�جهة  تنطلق من غزة  تنظيم فعالية كرى 

خطة �ل�صم، قائاًل موجًها حديثه لالحتالل: 

“�إن غزة ل ميكن �أن ُت�صتثنى، هذ� وهم، و�صرب 
من �خليال”

و�صدد على �أن �لوحدة حتتاج �إىل فعل و�إميان 

بال�صر�كة وعمل حقيقي ومبادرة �صريعة لعقد 

�مل��ق��رر لو�صع خطة  �ل��ق��ي��ادي  �ج��ت��م��اع �لإط����ار 

غزة  يف  �لوطني  �للقاء  معتًر�  عليها،  متو�فق 

�لنو�ة �لأوىل وحمور �لرتكاز لذلك

�أن م��ر�ه��ن��ة  �ل���ق���ي���ادي يف ح��م��ا���س  و�ع���ت���ر 

باأنها  و�لعامل  �لإقليم  �ن�صغال  على  �لحتالل 

مر�هنة فا�صلة

و�أكد �أن حما�س تعتر فل�صطني من بحرها 

�صرعي  و�ج��ب  و�أن���ه  �أر���ص��اً حمتلة،  نهرها  �إىل 

ووطني مو�جهة �لحتالل حتى دحره، م�صدًد� 

على �صرورة �لعمل بكل �أ�صكال �ملقاومة لدحره 

وعلى ر�أ�صها �لكفاح �مل�صلح �لذي قال �إنه و�جب 

�لوقت �ليوم ملو�جهة خمططات �لحتالل

�مل�صتهدفة  �ملو�قع  جميع  “نعتر  و�أ���ص��اف: 

�ل�صتباك  م��و�ق��ع  ه��ي  �لح��ت��الل  م��ن  بال�صم 

�لأوىل �ليوم، وليعلم �لحتالل �أن يدنا طويلة 

ك�صعب و�أن مقاومتنا جاهزة لفعل كل ما يلزم 

حلرف وثني �لعدو عن خمططاته �لآثمة”

و�لإ�صالمية  �لعربية  ل��الأم��ة  ر�صالة  ووج��ه 

بوقف �لتطبيع وفتح �لعو��صم �أمام �لحتالل، 

معتًر� �أن �لعامل �ليوم �أمام �ختبار حقيقي �إما 

�لف�صل جمدًد� �أو �أن ينتزرع �ل�صعب �لفل�صطيني 

حقوقه بكل �لو�صائل

حلماية  ج���اه���زة  غ���زة  “�إن  �حل���ي���ة:  وق����ال 

و�أل��و�ن��ه��ا،  ت�صكيالتها  ب��ك��ل  �ل��وط��ن��ي  �مل�����ص��روع 

و�أنها �صتبقى حامية �مل�صروع �لوطني”

فتح،  حركة  يف  �لقيادي  �لأغ���ا،  عماد  وق��ال 

خالل كلمة له: �إن موقف �لقيادة �لفل�صطينية 

ب�����ات و������ص����ًح����ا وج���ل���ًي���ا م���ن���ذ �أع����ل����ن دون����ال����د 

عا�صمة  �لقد�س  �لأم��ريك��ي،  �لرئي�س  تر�مب، 

لالحتالل، برف�س خطة �ل�صم و�صفقة �لقرن 

وكل �مل�صاريع �لهادفة لت�صفية �لق�صية

�لفل�صطينية  �ل��ق��ي��ادة  �أن  �إىل  �لأغ���ا  و�أ���ص��ار 

دخ��ل��ت يف م��رح��ل��ة حت���دٍّ يف م��و�ج��ه��ة حكومة 

وحماولتهما  �لأمريكية،  و�لإد�رة  �لحتالل 

�ل�صتقالل  يف  �لفل�صطينية  �حلقوق  �نتقا�س 

و�حلرية

�لأم��ريك��ي��ة  و�لإد�رة  �لح���ت���الل  �أن  وب���ني 

ول  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �ل���ع���د�ء  مي��ار���ص��ان 

يوجد �أمام �لفل�صطينيني خيار �صوى �ملو�جهة 

و�لتحدي حتى تغيري �ملعادلة �لقائمة

�أن تكون  ����ص���رورة  ف��ت��ح  �ل��ق��ي��ادي يف  و�أك����د 

�ل���وح���دة �لأ����ص���ا����س و�لأول����وي����ة مل��و�ج��ه��ة ه��ذه 

يف  �لفل�صطينية  �جل��ه��ود  و�إجن���اح  �ملخططات، 

�إف�صالها، رغم ما �صيرتب من تبعات على هذه 

�لفل�صطينية  �لقيادة  �أن  �إىل  م�صرًي�  �ملو�جهة، 

ترف�س كل ما هو قائم ول ميكن �أن تقبل به

�لتي  و�لدولية  �لعربية  �ملو�قف  �إىل  و�أ�صار 

موؤكًد�  �خلطة،  لهذه  �لر�ف�صة  تتبلور  ب��د�أت 

لرف�س  تطويرها  �أج��ل  من  �لتحرك  ���ص��رورة 

�خلطة ومنع تنفيذها

�ملكتب  ع���ز�م، ع�صو  ن��اف��ذ  ق��ال  م��ن جانبه، 

�ل�����ص��ي��ا���ص��ي حل���رك���ة �جل���ه���اد �لإ����ص���الم���ي، �إن 

حلقة  �صمن  ياأتي  �لإ�صر�ئيلي  �ل�صم  خمطط 

م�صتمرة منذ 100 عام ملحاولة ت�صفية �لق�صية 

�ل�صعب  ن�صالت  �أن  �إىل  م�صرًي�  �لفل�صطينية، 

�صابًقا  ذل���ك  �إف�����ص��ال  يف  جن��ح��ت  �لفل�صطيني 

و�صتف�صله جمدًد�

و�ع���ت���ر �أن خ��ط��ة �ل�����ص��م مت��ث��ل ع��ن�����ص��ًر� 

�إ���ص��اف��ًي��ا ل��ل��دف��ع ب��اجت��اه ق����ر�ءة �ل��و�ق��ع ب�صكل 

�أكرث عمًقا وجدًيا من خالل �خلروج من حالة 

�لنق�صام و�لتفاق على برنامج ملو�جهة �ل�صم 

وكل �لتحديات

يهمه  �لفل�صطيني ل  �ل�صعب  �أن  �إىل  و�أ�صار 

�أهميته،  �ل��دويل ول ير�هن عليه رغم  �ملوقف 

بكل  ت�����ص��ت��خ��ف  �إ����ص���ر�ئ���ي���ل  �أن  خ��ا���ص��ًة يف ظ���ل 

�ل�صعوب  د�ع��ًي��ا  �ل��دول��ي��ة،  �ل�صرعية  �ل��ق��ر�ر�ت 

�لعربية لإ�صناد �لفل�صطينيني يف مو�جهة هذه 

�ملخططات

�ملكتب  �أكد جميل مزهر، ع�صو  من جهته، 

�ل�صيا�صي للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، 

�صرورة �صحب �لعر�ف بالحتالل و��صتعادة 

�ل��وح��دة �ل��وط��ن��ي��ة، وع��ق��د �لج��ت��م��اع �لقيادي 

�ملقرر مب�صاركة �لأمناء �لعامني للف�صائل للرد 

على هذه �جلرمية، ووقف �ملناكفات و�لر��صق 

�لإعالمي ملو�جهة هذ� �لعدو�ن �جلديد

�إن �خلطة �لوطنية للمو�جهة  وقال مزهر 

ع��ل��ى م�����ص��اره��ا �ل�����ص��ح��ي��ح ب��ح��اج��ة �إىل �إج����ر�ء 

�ل�صيا�صي  للمرحلة  �صريحة  تقييم  عملية 

على  �ل��ره��ان  عن  �لتخلي  خ��الل  من  �ل�صابقة 

�صاهم  �لنق�صام  ب��اأن  و�لع����ر�ف  �مل��ف��او���ص��ات، 

و�أ�صعف  �مل�صرك،  �لوطني  �لعمل  تدمري  يف 

�لقر�ر �لوطني و��صتنزف �ل�صعب �لفل�صطيني، 

و�أوق����ع����ه ب���ني ج���ر�ئ���م �لح���ت���الل م���ن ج��ان��ب، 

و�لجتماعي من جانب  �لقت�صادي  و�ل�صغط 

�آخر

تتمثل  خطو�ت  �تخاذ  ���ص��رورة  على  و�صدد 

يف �����ص���ت���ع���ادة �ل����وح����دة ع���ل���ى �أ����ص�������س وط��ن��ي��ة 

�ل�صيا�صي  �لنظام  ت�صتعيد  ت�صاركية  كفاحية 

�ل�صعب  �إفقار  وقف  على  و�لعمل  �لفل�صطيني، 

�لفل�صطيني وتعزيز عو�مل �صموده، ومو��صلة 

طاقات  و�إط����الق  �لتطبيع،  مل��و�ج��ه��ة  �خل��ط��ط 

حم��اور  ع��ن��د  �لكفاحية  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

�ل�صتباك لرفع كلفة �لحتالل

�ملكتب  �أب���و ظ��ري��ف��ة، ع�صو  و�أج��م��ع ط���الل 

�ل�صيا�صي للجبهة �لدميقر�طية، على ما جاء 

�صحب  ب�صرورة  �ل�صعبية  يف  �لقيادي  كلمة  يف 

�لعر�ف بالحتالل و�إلغاء جميع �لتفاقيات 

معه، و�لتوجه لالأمم �ملتحدة و�ملجتمع �لدويل 

ك���دول���ة، و���ص��رورة  �أج����ل و���ص��ع فل�صطني  م��ن 

�إجناز �لوحدة و�إنهاء �لنق�صام

�لفل�صطينية  �ل��ق��ي��ادة  ظ��ري��ف��ة  �أب����و  ودع����ا 

و�مل��رك��زي،  �لوطني  �ملجل�صني  ق���ر�ر�ت  لتنفيذ 

ملو�جهة  �لطرق  �أق�صر  �لنق�صام  �إنهاء  معتًر� 

خمطط �ل�صم

من ناحيته، قال وليد �لعو�س، ع�صو �ملكتب 

�ل�صيا�صي حلزب �ل�صعب، �إنه يجب على �جلميع 

وتعميق  �لح��ت��الل،  زو�ل  على  للعمل  �لتوحد 

وترجمتها  �لفل�صطينية  �لقيادية  �خل��ط��و�ت 

ب��الح��ت��الل،  �لع����ر�ف  ل�صحب  فعلي  ب�صكل 

وبناء  �مل��و�ط��ن��ني  �صمود  تعزيز  على  و�ل��ع��م��ل 

ج��ب��ه��ة م��وح��دة ل��ت��ع��زي��ز �ل��ع��الق��ات �ل��د�خ��ل��ي��ة 

وتفعيل  �لنق�صام  لإنهاء  و�صوًل  �لفل�صطينية 

دور منظمة �لتحرير

�ل�صعوب  م��ع  �ل��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  �إىل  ودع����ا 

و�لأح������ز�ب �ل��ع��رب��ي��ة وت��ع��زي��ز �مل��وق��ف �ل���دويل 

�ل���ر�ف�������س ل��ل��خ��ط��ة وحت��وي��ل��ه مل��وق��ف م��ع��اق��ب 

لدولة �لحتالل

تحرك كويتي لتشكيل موقف عربي ضاغط لحل قضية اليمن والتدخل بالعراق وليبيا وازمة »النهضة« 

 إيرلندا.. انتخاب زعيم المعارضة رئيسا للوزراء

 بايدن يتهم ترامب بخيانة الجيش األمريكي

الفصائل بغزة تدعو العتبار األربعاء يوم غضب شعبي للتصدي ل »الضم« 

االنباط-وكاالت

�لرئا�صة  ب��ا���ص��م  �ل��ر���ص��م��ي  �ل��ن��اط��ق  �أك���د 

�لذي  �لوطني،  �ملوقف  �أن  ردينة،  �أبو  نبيل 

�تخذته �لأطر �لقيادية �لفل�صطينية كافة، 

و��صح وثابت.

تتناقله  م��ا  ع��ل��ى  رد�  ردي��ن��ة  �أب���و  وق���ال 

بع�س �لوكالت نقاًل عن م�صادر �إ�صر�ئيلية 

ح�����ول وج������ود �ت���������ص����الت ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة – 

يرف�س  �لفل�صطيني  “�ملوقف  �إن  �أمريكية، 

 – خمططات �ل�صم و�خلر�ئط �لأمريكية 

كانت  �صو�ء  �مل��ب��د�أ،  حيث  من  �لإ�صر�ئيلية 

خمططات �ل�صم كاملة �أو جزئية«.

يكون على  �أن  �حل��و�ر يجب  �أن  و�أ�صاف 

�أ���ص��ا���س ح���ل �ل��دول��ت��ني لإن���ه���اء �لح��ت��الل 

�مل�صتقلة  �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة  �ل���دول���ة  و�إق���ام���ة 

ح��دود  على  �ل�صرقية  �لقد�س  وعا�صمتها 

�ل��دول��ي��ة،  �ل�صرعية  وق����ر�ر�ت   ،1967 ع��ام 

�لأ�ص�س  وع��ل��ى  �لعربية،  �ل�����ص��الم  وم��ب��ادرة 

�ل��ت��ي ح��دده��ا �ل��رئ��ي�����س حم��م��ود ع��ب��ا���س يف 

�أم���ام جمل�س  �أل��ق��اه  �ل��ذي  �لأخ���ري  خطابه 

�لأمن �لدويل.

�لرئا�صة،  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  وجدد 

على  �إ�صر�ئيل  �أقدمت  �إذ�  �أنه  على  �لتاأكيد 

�لكاملة  �مل�صوؤولية  حتمل  فعليها  �ل�صم، 

باعتبارها دولة �حتالل.

االنباط-وكاالت

�لنو�ب  �أن جمل�س  �إعالمية  ذكرت تقارير 

بولية م�صي�صيبي �لأمريكية �صوت باملو�فقة 

على �مل�صي يف عملية قد ت�صفر عن �إز�لة �صعار 

للكونفدر�لية من علم �لولية، وتعهد حاكمها 

باإقر�ر م�صروع �لقانون

وق��ال تيت ري��ف��ز، حاكم ولي��ة م�صي�صيبي 

على  تغريدة  يف  �جل��م��ه��وري  للحزب  �ملنتمي 

�لوقت  �إن  �ل�صبت،  “توير” �أم�س  ح�صابه يف 

ح����ان لإن���ه���اء �خل������الف، وذل�����ك ب��ع��د و���ص��ول 

�أي��ام  ع��دة  منذ  م�صدود  طريق  �إىل  �مل�صرعني 

للولية،  �جل��دي��د  �لعلم  م�صاألة  بحث  خ��الل 

�إذ�  �لقانون  م�صروع  على  �صيوقع  �أن��ه  م��وؤك��د� 

�أر�صل �إليه

و�أ�صافت �لتقارير �أن �ملجل�س �صوت ل�صالح 

�لإج������ر�ء مب��و�ف��ق��ة 85 ع�����ص��و� و�ع���ر�����س 4 

جمل�س  م��و�ف��ق��ة  �صيحتاج  �أن���ه  �إىل  م�صرية   ،

�ل�صيوخ قبل رفعه �إىل حاكم �لولية

ودفعت �حتجاجات بجميع �أنحاء �لوليات 

�مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة ���ص��د �ل��ت��م��ي��ي��ز �ل��ع��رق��ي 

ووح�صية �ل�صرطة بعد وفاة �لأمريكي �لأ�صود 

�إىل مطالبات  جورج فلويد، خالل �حتجازه، 

ب���اإز�ل���ة �لن�صب �ل��ك��ون��ف��در�ل��ي��ة وغ��ريه��ا من 

�ل���رم���وز �مل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ع��ب��ودي��ة يف �ل���ولي���ات 

�ملتحدة

االنباط-وكاالت

�أّجل وزير �لأمن �لد�خلي �لإ�صر�ئيلي، 

�أمري �أوحانا، تنفيذ قر�ر يق�صي بتقلي�س 

ع���دد ح��ر����س �لأم����ن، �مل�����ص��وح ل��ه��م بحمل 

�ل�������ص���الح خ������ارج م���ق���ر ع��م��ل��ه��م، ب���دع���وى 

ملخطط  �أمنية،  تد�عيات  ح��دوث  �إمكانية 

�ل�صم بال�صفة �لغربية �ملحتلة

�لر�صمية  �لإ�صر�ئيلية  وقالت قناة كان 

تنفيذ قر�ر  �أّج��ل  �أوحانا  �إن  �لأح��د،  �م�س 

كان قد �تخذه �صلفه جلعاد �أرد�ن، بتقلي�س 

عدد �حلر��س �مل�صموح لهم بحمل �ل�صالح

وكان من �ملقرر �أن يبد�أ �صريان �لقر�ر 

يف �لأول من يوليو/متوز �ملقبل

�لأمن  �لقر�ر على منع حر��س  وين�س 

�صاعة   24 يناوبون يف مو�قع تعمل  �لذين 

�أ�صلحتهم  حاملني  �خل��روج  من  �ليوم،  يف 

يف نهاية �ملناوبة، وذلك للحد من حو�دث 

�لن�صاء( و�صرقة  �لعنف )مبا يف ذلك قتل 

�أوردت�������ه يف حينها  م���ا  ب��ح�����ص��ب  �ل�������ص���الح، 

�صحيفة هاآرت�س �لعرية

و���ص��ي�����ص��م��ل �ل��ت��ق��ل��ي�����س ن��ح��و 13 �أل���ف 

حار�س

�لإج��م��ايل  �ل��ع��دد  بال�صبط  يعرف  ول 

�صحيفة  ل��ك��ن  �إ����ص���ر�ئ���ي���ل،  يف  ل��ل��ح��ر����س 

�صدر  ت��ق��ري��ر �صحفي،  يف  ق��ال��ت  ه��اآرت�����س 

���ص��رك��ات  �إن  �مل��ا���ص��ي،  ف��ر�ي��ر/���ص��ب��اط  يف 

�حلر��صة متتلك نحو 31 �ألف قطعة �صالح

نحو  ه��ن��اك  �أن  �ل�صحيفة،  ذك���رت  كما 

�ملو�طنني  بحوزة  �صالح،  قطعة  �أل��ف   148

)ملكية خا�صة(

كان  �ل��ذي  �لقر�ر  تنفيذ  �أوحانا  و�أّج��ل 

�لأرب��ع��اء  �لتنفيذ  ي��ف��ر���س دخ��ول��ه ح��ي��ز 

�ملقبل،  �لثاين  نوفمر/ت�صرين  �صهر  �إىل 

بح�صب قناة كان

�لعليا  �مل��ح��ك��م��ة  �أن  �ل��ق��ن��اة  و�أو���ص��ح��ت 

�إ�صر�ئيل( نظرت  )�أعلى هيئة ق�صائية يف 

�ل��ت��م��ا���س ���ص��د ت��اأج��ي��ل تنفيذ  م���وؤخ���ر� يف 

�لقر�ر

�إن  �ملحكمة،  رده على  �أوح��ان��ا يف  وق��ال 

�لتاأجيل ياأتي على خلفية توقعات بحدوث 

تد�عيات �أمنية على خمطط �ل�صم، �لذي 

تعتزم �إ�صر�ئيل تنفيذه يف �ل�صفة �لغربية 

قريباً

وم�������وؤخ�������ر�، �أع�����ل�����ن رئ���ي�������س �ل���������وزر�ء 

�لإ�صر�ئيلي بنيامني نتنياهو، نية حكومته 

�مل�����ص��ت��وط��ن��ات  وج��م��ي��ع  �لأردن  غ���ور  ���ص��م 

�ملحتلة  �ل��غ��رب��ي��ة  بال�صفة  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

 30 ت�صل  مب�صاحة  �لإ�صر�ئيلية،  لل�صيادة 

باملئة من �ل�صفة

�ل���رئ���ي�������س  �أع�����ل�����ن  ذل��������ك،  ع���ل���ى  ورد� 

منظمة  �أن  عبا�س،  حممود  �لفل�صطيني 

�ل��ت��ح��ري��ر يف ح����ّل م���ن �لت���ف���اق���ي���ات مع 

�إ�صر�ئيل ب�صبب قر�ر �ل�صم

إذا أقدمت إسرائيل على الضم فعليها تحمل 
المسؤولية كاملة باعتبارها دولة االحتالل

أبو ردينة: الخرائط األميركية – اإلسرائيلية 
وكل أشكال الضم مرفوضة

والية أمريكية تتجه لتعديل علمها عقب حادثة فلويد

 بسبب الضم إسرائيل تؤجل 
تنفيذ قرار ُيقلص حمل السالح



االثنني   29/ 6 /  2020

الـريـا�ضي

بر�شلونة - وكاالت

بيب  الإ���س��ب��اين  م��ع  التعاقد  نحو  ال��ت��ح��رك  بر�سلونة،  ي��ن��وي 

الكتالوين،  الفريق  لقيادة  �سيتي،  مان�س�سرت  مدرب  جوارديول، 

امل��و���س��م امل��ق��ب��ل. وي��ع��ي�����ش ب��ر���س��ل��ون��ة، اأ����س���واأ ف���رتات���ه يف ال��ف��رتة 

الأخرية، وتعادل مرتني يف اآخر 3 مواجهات بالليجا، و�سيتحرك 

بح�سب  ن��و،  للكامب  اأخ���رى  م��رة  ج��واردي��ول  لإع���ادة  بر�سلونة، 

يف  ال�����س��ي��ت��ي  ف�����س��ل  ح���ال  ال��ري��ط��ان��ي��ة،  “اإك�سري�ش”  �سحيفة 

عقوبة  ب�����س��اأن  ال��ري��ا���س��ي��ة  التحكيم  ملحكمة  امل��ق��دم  ال���س��ت��ئ��ن��اف 

اإيقافه عامني من امل�ساركة اأوروبًيا.

وم���ن امل��ن��ت��ظ��ر اأن حت�����س��م امل��ح��ك��م��ة ال��ري��ا���س��ي��ة، م��وق��ف��ه��ا يف 

ر الحت����اد الأوروب�����ي  غ�����س��ون الأ���س��ب��وع��ني امل��ق��ب��ل��ني، ب��ع��دم��ا ق���رَّ

املايل  اللعب  لقواعد  خرقه  ب�سبب  ال�سيتي؛  اإيقاف  “يويفا” 
كيكي  ع��ني  ال���ذي  “بر�سلونة،  ال�سحيفة،  ال��ن��ظ��ي��ف.واأ���س��اف��ت 

واثًقا  يبدو  املا�سي،  ثان  يناير/كانون  يف  للفريق  مدرًبا  �سيتني 

ال�سهل  م��ن  و�سيكون  ج��دي��د،  م��ن  للعودة  ج��واردي��ول  تفتح  م��ن 

الإجنليزي”.  ال��ف��ري��ق  ع��ن  العقوبة  رف��ع  يتم  مل  ح��ال  اإق��ن��اع��ه، 

وتوىل جوارديول، تدريب ال�سيتيزن قبل 4 اأعوام، ويدخل عامه 

الرميريليج  لقب  خ�سارة  وبعد  ال�سيتي،  مع  عقده  يف  الأخ��ري 

ل�سالح ليفربول، من املنتظر اأن جتل�ش اإدارة ال�سيتي مع املدرب 

الإ�سباين، للحديث عن م�ستقبله.

11

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

 برشلونة يتحرك نحو جوارديوال

انطالق مشروع»شبابنا قادة«

 انطالق دورة مدربي حراس المرمى

دعوة األردن لدورة مدربي ألعاب القوى

االنباط - عمان

فار�ش  الدكتور  ال�سباب  وزي��ر  رع��ى 

ال������ري������زات ح����ف����ل اط��������اق م�������س���روع 

مركز  ينظمه  ال��ذي  قادة”  “�سبابنا 
يف  والتدريب  للتنمية  الأردن  “اآفاق 
حم��اف��ظ��ة امل���ف���رق، مب�����س��ارك��ة ���س��ف��رية 

م��اري��ا  الأردن  يف  الأوروب�������ي  الحت�����اد 

ه���ادج���ي���ث���ودو����س���ي���و، و����س���ف���ري مم��ل��ك��ة 

اإ���س��ب��ان��ي��ا اأران��ث��اث��و ب��ان��ي��ون داب��ال��و���ش، 

ورئ���ي�������ش جم��ل�����ش ام���ن���اء م���رك���ز اف���اق 

ومدير  اخلزاعلة  دوجان  نايف  الردن 

امل����رك����ز ح�����س��ن خ���زاع���ل���ة، اىل ج��ان��ب 

جم���م���وع���ة م����ن م���وؤ����س�������س���ات امل��ج��ت��م��ع 

حكومية  و���س��خ�����س��ي��ات  ون����واب  امل����دين 

وموؤ�س�سات عامية وعدد من ال�سباب. 

الريزات اأكد خال احلفل الذي اقيم 

ع���ر و���س��ائ��ل ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة على 

اه��م��ي��ة ال���دور ال���ذي ي��ق��وم ب��ه الحت��اد 

الوروب�������ي وال���وك���ال���ة ال���س��ب��ان��ي��ة من 

الردن”  “اآفاق  م���رك���ز   دع����م  خ����ال 

ال�سباب  م��ه��ارات  وتطوير  بناء  بهدف 

الي��ج��اب��ي  ال��ت��وا���س��ل  وب��ن��اء  الردين، 

وم�����ه�����ارات ال����ق����ي����ادة ل�����دى ال�������س���ب���اب، 

ت�سمنتها  حم���اور  ث��اث��ة  اىل  م�����س��ريا 

ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة ل��ل�����س��ب��اب 

ت��ت��ن��اول م��و���س��وع ال���ق���ي���ادة ب��امل��واط��ن��ة 

و���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون وال��ري��ادة والب��ت��ك��ار، 

م�ساركة  ال���وزارة،  ا�ستعداد  عن  معربا 

خ��ال م�سروع  الردن من  اف��اق  مركز 

“�سبابنا قادة” لنتاج م�ساريع وبرامج 
م�������س���رتك���ة، والن����ت����ق����ال م����ن جت��رب��ة 

خمتلف  اىل  ال�سمال  من  الردن  اآف��اق 

اململكة. مناطق 

���س��ف��رية الحت����اد الأوروب������ي ���س��ددت 

على اأن “الأردن دولة طموحة، ولديها 

مب�ستقبل  ي��ب�����س��ر  م���ا  م��ت��م��ي��ز،  ���س��ب��اب 

م�����س��رق، اآم��ل��ة اأن ي�����س��اع��د امل�����س��روع يف 

ت��ط��وي��ر ومت��ك��ني ال�����س��ب��اب م���ن خ��ال 

وبناء  ال�سبابية،  القيادة  �سبكات  اإن�ساء 

العامة  احلياة  يف  للم�ساركة  كفاءاتهم 

���س��ف��رية مملكة  واأك�����دت  وال�����س��ي��ا���س��ي��ة. 

ا����س���ب���ان���ي���ا ع���ل���ى ح���ر����س���ه���م ع���ل���ى دع���م 

الردن والدفع نحو ا�ساحات جديدة 

ل��ل��و���س��ول مل�����س��ت��ق��ب��ل م���زده���ر ل����اردن، 

الذي ميتلك قدرة كبرية على تخطي 

دع��م  واأن  الق���ت�������س���ادي���ة،  ال���ت���ح���دي���ات 

ال�سباب يعد اأولوية كرى.

االنباط - عمان

الثانية  امل��رح��ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات  انطلقت 

امل���رم���ى  ح����را�����ش  م����درب����ي  دورة  م����ن 

ك��رة  احت���اد  م��ق��ر  يف  الأول،  للم�ستوى 

تطوير  ق�سم  رئ��ي�����ش  بح�سور  ال��ق��دم، 

احل���را����ش األ��ي��ك�����ش ف��ي��ن�����س��ل. وي�����س��رف 

على الدورة املحا�سر الآ�سيوي خلدون 

ار���س��ي��دات، وامل�����س��اع��دي��ن ك��ام��ل ج��ع��ارة 

ال�سناق.  فادي  واملن�سق  رحال،  و�سمري 

الثاثاء  حتى  الثانية  املرحلة  ومتتد 

اخ��ت��ب��ارات  على  وت�ستمل  اجل���اري،   30

ن��ظ��ري��ة وع��م��ل��ي��ة، و����س���ط ات���ب���اع ك��اف��ة 

اج����راءات وت��داب��ري ال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة، 

وال�����روت�����وك�����ول ال�������س���ح���ي امل���ع���ت���م���د. 

ومدربة:  مدرباً   13 بالدورة  وي�سارك 

م��ل��ك ���س��ن��ك، ت���ريي���زا ال���ع���ودات، ع��اء 

عاقولة،  اأح��م��د  الزعبي،  فايز  قباعة، 

علي  ن�سا�سرة،  اأم��ني  دراب�سة،  حممد 

حباب، نا�سر رحامنة، اأيوب اأبو لوي، 

هيف،  علي  حممد  العو�سي،  ع��ب��داهلل 

خ�سر حماد.

االنباط – عمان

 مل��وا���س��ل��ة ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ج��ائ��ح��ة 

الريا�سة  على  فر�سته  وم��ا  ك��ورون��ا 

مب��خ��ت��ل��ف ا����س���ك���ال���ه���ا وع����ل����ى ج��م��ي��ع 

الن�سطة ومن بينها اأن�سطة الأوملبياد 

الإقليمية  الرئا�سة  توا�سل   ، اخلا�ش 

دوراتها التدريبية عن بعد با�ستخدام 

امل����ن���������س����ة الف�����رتا������س�����ي�����ة وت���ق���ن���ي���ة 

اع����داد  دورة  ب���اق���ام���ة   ZOOM
واإدارة  وتنظيم  القوى  األعاب  مدربي 

لتدريب  م�ستقبلية  امل�سابقات)روؤية 

األ�����ع�����اب ال����ق����وى ف����ى ظ����ل الأزم��������ات 

بتنظيمها  ي���ق���وم  وال���ت���ى   ) ال��ع��امل��ي��ة 

الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ش الإم��ارات��ي ، وهى 

ا���س��ت��ك��م��ال جم��م��وع��ة ال�����دورات ال��ت��ي 

اأق��ام��ت��ه��ا ال��رئ��ا���س��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة ، من 

م���ن���ط���ل���ق ح����ر�����ش امل���ه���ن���د����ش اأمي�����ن 

على  الإقليمي  الرئي�ش  عبدالوهاب 

التدريبية  ال���دورات  خطة  ا�ستكمال 

ا���س��ت��ع��دادا ل��ا���س��ت��ح��ق��اق��ات ال��ق��ادم��ة 

العاملية  الألعاب  و  القليمية  اللعاب 

توجيه  ومت   ،2023 باأملانيا  ال�سيفية 

فى  املنطقة  ب��رام��ج  ملختلف  ال��دع��وة 

عماد  د.  و���س��رح  الأردن.  مقدمتهم 

حم���ي ال���دي���ن م��دي��ر ع���ام ال��ري��ا���س��ة 

باأن  الإقليمية  بالرئا�سة  والتدريب 

�سهدت  امل��ا���س��ي��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة  الأ���س��اب��ي��ع 

جم��م��وع��ة م��ن ال�����دورات الأ���س��ا���س��ي��ة 

ال���ه���ام���ة لإع������داد م���درب���ني ف���ى ع��دد 

1500 م��درب��ا  ب��ل��غ��وا  م��ن ال��ري��ا���س��ات 

 ، 16 دول�������ة ع���رب���ي���ة  وم�����درب�����ة م����ن 

ال�سا�سية  امل��ح��ا���س��رات  ب��اإل��ق��اء  وق���ام 

مل��ج��م��وع��ة م����ن اخل�������راء واأ����س���ات���ذة 

و�سوف   ، الريا�سية  الرتبية  كليات 

ي��ت��ب��ع��ه��ا مب��ج��م��وع��ة م����ن ال�������دورات 

التخ�س�سية ، يتم الإعداد لها بهدف 

للعمل  م��وؤه��ل  م���درب  اإىل  ال��و���س��ول 

ب��درج��ة ع��ال��ي��ة م��ع لع��ب��ى الومل��ب��ي��اد 

اخلا�ش  .

االنباط - عمان

اع����ل����ن احت������اد ك�����رة ال����ق����دم ع����ن ب���دء 

ا���س��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات امل�����س��ارك��ني ب���ال���دورات 

امل�ستويات،  ملختلف  للمدربني  التدريبية 

12 مت���وز  اب�����ت�����داًء م����ن  وال����ت����ي ت��ن��ط��ل��ق 

اج���راءات  ك��اف��ة  ات��ب��اع  وتت�سمن  ال��ق��ادم، 

ال�������س���ام���ة ال���ع���ام���ة. وح������ددت ال���دائ���رة 

ال��ف��ن��ي��ة اآل��ي��ة ال��ت�����س��ج��ي��ل ب���ال���دورات من 

خ�����ال امل����وق����ع الإل�����ك�����رتوين ل���احت���اد، 

التدريبية”،  “الدورات  ق�����س��م  ع����ر 

املطلوبة  واملعلومات  البيانات  لت�سجيل 

ل���ل���م�������س���ارك���ني. وت�������س���ت���اأن���ف ال���������دورات 

ال���ت���دري���ب���ي���ة وف�����ق ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ع��م��ل 

امل��ح��ت��وى  اإب����ق����اء  ت���ه���دف اىل  ج����دي����دة، 

اللعبة  اأ�ساليب  لتطور  مواكباً  التدريبي 

و����س���م���ان ال��ت��ع��ل��ي��م امل�����س��ت��م��ر ل��ل��م��درب��ني 

ل���ارت���ق���اء مب�����س��ت��وى امل������درب ال��وط��ن��ي، 

ال����ف����ئ����ات، خ���ا����س���ة ق���ط���اع  يف خم���ت���ل���ف 

ال��ن��ا���س��ئ��ني وال�������س���ب���اب، وال�������ذي ي�����س��ك��ل 

التطوير  وحم��ور  للعبة،  امل�ستقبل  ن��واة 

ال���س��ا���س��ي. يف امل��ق��اب��ل، اع��ت��م��د الحت���اد 

ب��اإق��ام��ة  اخل��ا���ش  ال�سحي  ال��روت��وك��ول 

املحا�سرات  خ��ال  التدريبية،  ال���دورات 

ال��ن��ظ��ري��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل��ي��ة، بعد 

امل�����س��ادق��ة ع��ل��ي��ه م���ن ال��ل��ج��ن��ة الومل��ب��ي��ة 

واجل����ه����ات ال���ر����س���م���ي���ة، يف ظ����ل ح��ر���ش 

كافة.  اللعبة  اركان  �سامة  على  الحتاد 

موا�سلة  على  ال��ق��دم  ك��رة  احت��اد  ويعكف 

ال���ت���ط���وي���ر ال�������س���ام���ل جل��م��ي��ع ال�������دورات 

الفني  بامل�سار  لارتقاء  �سعياً  التدريبية، 

ال�����س��م��ويل، و���س��م��ن حم��ا���س��رات نظرية 

وتطبيقات عملية، تتناول املحاور الفنية 

باللياقة  املتعلقة  واجلوانب  املتخ�س�سة، 

ريادة  لتج�سيد  املرمى،  وحرا�ش  البدنية 

املنطقة  م�ستوى  على  الردين  الحت���اد 

ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ن��ظ��ي��م وع���ق���د ال�����دورات 

ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة. وح����ددت ال��دائ��رة 

والتي  ب��ال��دورات  الت�سجيل  اآل��ي��ة  الفنية 

اللتحاق  متطلبات  يف  تعديات  ت�سهد 

ونظام  وم��دد  التدريبية  ال���دورات  وم��دد 

ال��رتاخ��ي�����ش، ح��ي��ث ي�����س��رتط احل�����س��ول 

دورة  يف  الت�سجيل  قبل   D ���س��ه��ادة  على 

لعب  م��ن  ا�ستثناء  م��ع  ال��ث��ال��ث،  امل�ستوى 

اكرث من 50 مباراة بدوري املحرتفني، او 

25 لقاء ب� “املحرتفات”. اىل ذلك، يعقد 

املدير الفني لاإحتاد اليك�ساندر جيتزي 

من  ال��ث��اين  يف  املحا�سرين  م��ع  اإجتماعا 

مت����وز، ل���س��ت��ع��را���ش امل��واع��ي��د اجل��دي��دة 

وال���ت���ح���دي���ث���ات ال���ت���ي ا����س���اب���ت ال������دورات 

ال���ت���دري���ب���ي���ة، وال����روت����وك����ول ال�����س��ح��ي 

اجندة  عر�ش  قبل  اإقامتها،  خال  املتبع 

 ،2020 احلايل  للعام  التدريبية  ال��دورات 

على املوقع اللكرتوين لاحتاد.
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ا�ستعدادا  تدريباته  العقبة،  فريق  بداأ 

ل�ستئناف دوري املحرتفني يف اأغ�سط�ش/

على  الفريق،  تدريب  وج��رى  املقبل.  اآب 

وبقيادة  بالزرقاء،  حممد  الأم��ري  ملعب 

امل����دي����ر ال���ف���ن���ي رائ������د ال���������داود. وك���ان���ت 

ت���دري���ب���ات ال��ع��ق��ب��ة ق���د ت��وق��ف��ت ل��ث��اث��ة 

الريا�سي  الن�ساط  تعليق  ب�سبب  �سهور، 

ورك��ز  ك���ورون���ا.  ج��ائ��ح��ة  اإث���ر  الأردن،  يف 

البدنية،  اجلوانب  على  الفريق  تدريب 

معايري  م���راع���اة  م��ع  الأوىل،  ب��ال��درج��ة 

ال�سامة العامة. وكان �سباب العقبة قد 

املا�سي،  اآذار/مار�ش  يف  امل�سابقة،  ا�ستهل 

ويطمح   .”1-2“ �سحاب  اأم��ام  باخل�سارة 

البطولة  يف  م�����س��واره  مل��وا���س��ل��ة  ال��ف��ري��ق 

وامل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى م���راك���ز امل���ق���دم���ة ب��ع��د 

ال��ت��ي �سادفها  ال���س��ت��ق��رار  ع��دم  م��رح��ل��ة 

املو�سم املا�سي يف م�سواره بالدوري

مدريد - عوا�شم

قال الأرجنتيني دييجو �سيميوين، املدير 

الفني لأتلتيكو مدريد، عقب انت�سار فريقه 

ال�سعب على �سيفه ديبورتيفو األفي�ش )2-

اإن  لليجا،   32 ال���� اجل��ول��ة  �سمن  ال�سبت   )1

باأن  معلقا  “اجلماهري”،  يفتقدون  لعبيه 

قا�ش”.  اأم��ر  فارغة  مدرجات  “اأمام  اللعب 

“كثري من اجلوانب يجب  اإىل وجود  واأ�سار 

حت�سينها” رغم حتقيق 4 انت�سارات متتالية 

ت�سريحات  يف  �سيميوين  وق��ال  امل�سابقة.  يف 

اأثناء املوؤمتر ال�سحفي عن ُبعد عقب املباراة 

ا�ستقنا  لقد  اجل��م��اه��ري.  حتية  اأري���د  “كنت 
ب��ال��ف��ع��ل ل��ه��م. روؤي����ة امل��ل��ع��ب خ���او اأم���ر قا�ش 

نفتقدهم  اإن��ن��ا  اأق����ول  اأن  اأود  ك��ن��ت  ل��ل��غ��اي��ة. 

بالفعل«.

وان��ت��ق��ل امل�����درب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ل��ح��دي��ث 

م��وؤخ��را  ال��ف��ري��ق  ان��ت�����س��ارات  �سل�سلة  ح���ول 

وال���ت���ي دف���ع���ت ب���ه ل��ل��م��رك��ز ال���ث���ال���ث، خ��ل��ف 

ب��ر���س��ل��ون��ة وري������ال م����دري����د. وق�����ال يف ه��ذا 

ال�سرتخاء  اأو  التهاون  ميكنك  “ل  ال�سدد 

يف ه����ذا ال���وق���ت م���ن امل���و����س���م، لأن���ن���ا ب�����س��دد 

امل��ه��م وج��ود  ك��ث��رية، وم���ن  م��ب��اري��ات �سعبة 

جدا  �سعيد  اأن��ا  والل��ت��زام.  والطموح  الأداء 

ب��ا���س��ت��ج��اب��ة ال��اع��ب��ني، لأن���ن���ا ن��ره��ن على 

ن��ح��ت��اج جلميع  ل��ق��ائ��م��ة ج���ي���دة.  ام��ت��اك��ن��ا 

لعبني   8 رح��ي��ل  “رغم  وت��اب��ع  الاعبني”. 

مع بداية املو�سم، وان�سمام 10 لعبني جدد، 

اأن  اإل  انتقالية،  بفرتة  الفريق  مرور  ورغم 

والاعبون  ج��ه��ده،  ق�سارى  يبذل  اجلميع 

ال��ن��ادي. م��ا مل يتغري هو  اأه����داف  ي��درك��ون 

م��وا���س��ل��ة ال��ب��ح��ث ع��ن ال��ت��ط��ور، ب��ع��ي��دا عن 

ج��وان��ب  يف  للتح�سن  ب��ح��اج��ة  زل��ن��ا  م��ا  اأن��ن��ا 

املرتقبة  ال��ف��ري��ق  م��واج��ه��ة  وح��ول  كثرية”. 

ي���وم ال��ث��اث��اء امل��ق��ب��ل اأم����ام ب��ر���س��ل��ون��ة على 

“الفريق بحالة  اأو�سح  ملعب )الكامب نو(، 

ج���ي���دة، وال���اع���ب���ون ي�����س��ت��ج��ي��ب��ون ب��ط��ري��ق��ة 

رائعة. مل اأفز مطلقا على هذا امللعب، ولهذا 

املواجهة  اأن نحظى بهذه الفر�سة يف  اأمتنى 

اثنني  �سيفقد  الأتلتي  اأن  يذكر  القادمة”. 

البار�سا  م��ب��اراة  يف  الرئي�سية  اأع��م��دت��ه  م��ن 

واملدافع  ري�سورك�سيون  كوكي  القائد  وهما 

ب�سبب  لاإيقاف  وكليهما  �سافيت�ش،  �ستيفان 

ال�سفراء. البطاقات  تراكم 

 اتحاد الكرة يطلق الدورات التدريبية للمدربين

 العقبة يبدأ االستعداد للدوري

 سيميوني يتمنى الفوز على برشلونة
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املتنقلة  العيادة  من  امل�ستفيدين  ع��دد  بلغ 

الها�سمي  الأردين  ال�سندوق  ي�سريها  ال��ت��ي 

اأوراجن  ب��رع��اي��ة  ال��ب�����س��ري��ة)ج��ه��د(  للتنمية 

،م��ع��ان  امل���ف���رق  2500يف  م���ن  اأك����ر  الأردن 

ال�سرتاجتية  �سراكتهما  اإط��ار  يف  والكفرين، 

الرامية لتعزيز العمل املجتمعي، دعماًللأ�سر 

���س��ي��م��ا  ال�����س��ح��ي��ة ول  ل���ل���رع���اي���ة  امل���ح���ت���اج���ة 

يف امل��ن��اط��ق ال��ب��ع��ي��دة وا���س��ت��ج��اب��ة ل��ل��ظ��روف 

ال�����س��ع��ب��ة ال���ت���ي ف��ر���س��ت��ه��ا اأزم�������ة ك����ورون����ا، 

دون  اأ�سهر   6 وذلك�سمنحملتطبيةا�ستمرت 

ال�سامل  الإغ����لق  ف���رتات  با�ستثناء  ت��وق��ف، 

واحلظرالتام.

وح��ر���س��ت ال��ع��ي��ادة يف ظ���ل اأزم�����ة ك��ورون��ا 

عليهم  تعذر  ملن  املزمنة  الأدوي���ة  توزيع  على 

املناطق  الو�سول للجهات الطيبة،وخا�سة يف 

اإل��ي��ه��ا وال��ب��ع��ي��دة عن  ال��ت��ي ي�سعب ال��و���س��ول 

اخلدمات.

�سهر  يف  املتنقلة  ال��ع��ي��ادة  ان��ط��لق  وم��ن��ذ 

1982 م�ستفيداً  ت��زوي��د  ال��ث��اين، مت  ك��ان��ون 

ب��خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة الأول����ي����ة، كما 

وال�سحة  الطفل  م�ستفيداًحماية   99 تلقى 

ال��دع��م  م�����س��ت��ف��ي��داًخ��دم��ات  النف�سية،و312 

النف�سي الجتماعي، يف حني متت ال�ستجابة 

ملتطلبات اأزمة كورونا بتوزيع الأدوية املزمنة 

ملا يقارب 300 م�ستفيد.

احلملت  �سمن  املتنقلة  العيادة  وت��ن��درج 

ال��ط��ب��ي��ة يف ب��رن��ام��ج ال���ر والإح�������س���ان، حيث 

متخ�س�ص  ط��ب��ي  ب���ك���ادر  ح��اف��ل��ة  جت��ه��ي��ز  مت 

قانونية وممر�سة  وقابلة  عاماً  ي�سمل طبيباً 

من  متكاملة  جمموعة  لتقدمي  و�سيدلنية 

اخل���دم���ات وال��ع��لج��ات��ال�����س��ح��ي��ةالأ���س��ا���س��ي��ة، 

وال����دع����م ال��ن��ف�����س��ي والج���ت���م���اع���ي والأدوي�������ة 

وال�ست�سارات  ال�سحية،  التوعية  ال��لزم��ة، 

العاجلة  للحالت  والكبار  الطبيةللأطفال 

وامل�����س��ت��ع�����س��ي��ة،وخ��دم��ات ال�����س��ح��ة الإجن��اب��ي��ة 

وت��ن��ظ��ي��م الأ����س���رة، وال��ك�����س��ف ع��ن الأم���را����ص 

وال���س��ت��ع��داد  امل�ستع�سية  م��ب��ك��راًوالأم��را���ص 

ملواجهة تف�سي الأمرا�ص.

ورع��اي��ة  حماية  على  الطبي  ال��ك��ادر  ورك���ز 

الأطفال ب�سكل �سامل، من خلل فح�ص �سوء 

التغذية للأطفال من عمر 6 اأ�سهر اإىل 59 

واملر�سعات  احل��وام��ل  ال�سيدات  وعند  �سهراً 

ومعاجلته اأو حتويله يف احلالت امل�ستع�سية، 

وت���ق���دمي ور������ص ال��ت��وع��ي��ة ل���لأه���ل ل��ت��ق��دمي 

احلالت  واإحالة  لأطفالهم،وحتديد  الأف�سل 

والنف�سية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  اإىل  ال��لزم��ة 

املتخ�س�سة.

التي  اجلل�سات  �سل�سة من  العيادة  وعقدت 

ال�سحة  لتعزيز  رئي�سية  تناولتمو�سوعات 

على  وق���ادرة  مرنة  �سخ�سية  وب��ن��اء  النف�سية 

م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ل����دى الأط����ف����ال ورف���ع 

جل�سات  اإىل  بالإ�سافة  الأه��ايل،  لدى  الوعي 

التدخلت النف�سية والجتماعية املتخ�س�سة 

بح�سب احلالة.

واأكدت اأوراجن الأردن على التزامها بتقدمي 

الدعم للم�ستحقني يف اإطار �سراكتها مع جهد 

وال��ت��ي مت��ت��د لأك���ر م��ن 15 ع��ام��اً، وخا�سة 

التي  وال��ري��ادة  والتعليم  ال�سحة  جم��الت  يف 

ت�سكل حماور اأ�سا�سية يف ا�سرتاتيجية ال�سركة 

دوره��ا  م��ن  وج����زءاً  الجتماعية  للم�سوؤولية 

حتققت  ال��ت��ي  بالنجاحات  م�سيدًة  ال��وط��ن��ي، 

ب��ف�����س��ل ه���ذه ال�����س��راك��ة واآث����اره����ا الإي��ج��اب��ي��ة 

امللمو�سة على حياة الأ�سر واملجتمع ب�سكل عام. 

من  لعدد  دعمها  ال�سركةتوا�سل  اأن  يذكر 

برامج جهد،ومنها برنامج دروب العلم للمنح 

امل��ج��ان��ي��ة،واإذاع��ة  ال��درا���س��ي��ة، والأي����ام الطبية 

ثون،بالإ�سافة  ابتكار  النا�ص،ومنتدى  ف��رح 

م��ن مراكز  ع��دد  الرقمي يف  امل���راأة  اىل مركز 

مناطق  على  امل��وّزع��ة  للتنمية  ب�سمة  الم��رية 

اململكة.

االنباط-وكاالت

مل ي��ت��وق��ف ال��ع��ل��م��اء ع���ن ال��ت��ح��ذي��ر من 

ارتفاع درج��ات احل��رارة على احلياة  خماطر 

القليلة  ال�سنوات  خلل  ال�سمايل  القطب  يف 

امل��ا���س��ي��ة، الأم����ر ال����ذي ي��خ��ل��ق ت��غ��ريات على 

على  يوؤثر  قد  مبا  هناك،  احليوانات  �سلوك 

الإن�سان م�ستقبل.

ي�سكلها  التي  التهديدات  جانب  اإىل  لكن 

الح���ت���ب���ا����ص احل���������راري ع���ل���ى ال���ع���دي���د م��ن 

ح��ي��وان��ات الأر������ص، ب���داأ ب��اح��ث��ون يلحظون 

طفرة  حدوث  اآخرها  متوقعة،  غري  تاأثريات 

الذئب”  “عناكب  ت�سمى  ما  جديدة يف حياة 

يف القطب ال�سمايل.

العنكبوت  اأن  ج��دي��دة  درا���س��ة  ك�سفت  فقد 

الذئب بداأ يتكيف بالفعل مع الظروف الأكر 

ل��ذل��ك،  ال�����س��م��ايل، ونتيجة  ال��ق��ط��ب  دف��ئ��ا يف 

اأك��ر مرتني  بي�سات  اإنتاج  ق��ادرا على  اأ�سبح 

من املعتاد خلل ف�سل ال�سيف، وفقما ذكرت 

�سحيفة “اإندبندنت” الريطانية.

وت��ت��غ��ذى ع��ن��اك��ب ال��ذئ��ب ع��ل��ى احل�����س��رات 

املزيد  ه��ن��اك  ك��ان  واإذا  ال��رتب��ة،  يف  ال�سغرية 

فمن  م�ستقبل،  ال�����س��م��ايل  ال��ق��ط��ب  يف  منها 

الغذاء يف  يوؤثر ذلك على �سل�سل  اأن  املمكن 

الأر�ص، وفق الباحثني.

التغري  اأن  ال�����س��اب��ق  يف  ب��اح��ث��ون  ووج�����دد 

امل��ن��اخ��ي يف ال��ق��ط��ب ال�����س��م��ايل ج��ع��ل بع�ص 

مو�سمها،  عن  مبكر  وق��ت  يف  تزهر  النباتات 

وعلى ما يبدو اأن هذه الظاهرة انتقلت الآن 

ال��ن��وع من  اإىل بع�ص احل��ي��ون��ات، م��ث��ل ه���ذا 

العناكب.

ال��درا���س��ة  الباحثني يف  ف��ري��ق  ق��ائ��د  وق���ال 

ت�����وك ه������وي، م����ن م���رك���ز اأب�����ح�����اث ال��ق��ط��ب 

ال�سمايل وق�سم العلوم البيولوجية يف جامعة 

اأط���ول  ع���ن  ب��ي��ان��ات  الآن  “لدينا  اآره����و�����ص: 

يف  جمعها  مت  ال��ت��ي  للعناكب  زمنية  �سل�سلة 

القطب ال�سمايل«.

واأ�ساف اأن “ الكمية الكبرية من البيانات 

ت�����س��م��ح ل���ن���ا ب���ال���ت���ع���رف ع���ل���ى ك��ي��ف��ي��ة ت��غ��ي��ري 

احليوانات ال�سغرية يف القطب ال�سمايل دورة 

اإىل  م�سريا  املناخ”،  لتغري  ا�ستجابة  حياتها 

اأنه “مل يتم توثيق هذه التغريات من قبل«.

وتعود البيانات التي جمعها الباحثون عن 

عاما،   20 من  يقرب  ما  اإىل  الذئب  عناكب 

اأبحاث زاكينرغ  اإذ راقب باحثون يف حمطة 

من  كجزء  الأن���واع  غرينلند  �سرقي  �سمال 

برنامج لدرا�سة النظام البيئي يف املنطقة.

وق���د مت الإم�������س���اك ب��ال��ع��ن��اك��ب يف اأف��خ��اخ 

�سغرية، واأح�سى الباحثون عدد البي�سات يف 

اأكيا�سها، وقارنوها بوقت املو�سم الذي مت فيه 

ا�سطياد احليوان.

ومن خلل النظر يف توزيع عدد البي�سات 

يف احل���وي�������س���لت ط�������وال امل����و�����س����م، لح���ظ 

الباحثون اأن العناكب اأنتجت يف بع�ص ف�سول 

وهي  واح��د،  كي�ص  من  ب��دل  كي�سني  ال�سيف 

ظاهرة معروفة يف املناطق الأكر دفئا، ومل 

تكن موجودة من قبل يف القطب ال�سمايل.

زين تستضيف الرابحة الرابعة في حملتها 
»صيفك زين« وتعلن عن فوزها

2500 مستفيد من عيادة »جهد«المتنقلة
 برعاية أورانج األردن

 التغير المناخي يضرب »العنكبوت الذئب«.. والنظام البيئي في خطر

 بـ »حقنة« واحدة.. علماء يختبرون 
عالجا واعدا ألمراض القلب

»عائلة سيمبسون« تكافح 
العنصرية بـ »قرار األصوات«

االنباط-وكاالت

اأح���د م�سببات  ال��ق��ل��ب  اأم���را����ص  ت��ع��د 

الوفاة الأكر فتكا بالإن�سان يف خمتلف 

اأن درا���س��ة ج��دي��دة قد  اإل  ال��ع��امل،  دول 

تلك  م��ن  “التخل�ص”  يف  اأم����ل  مت��ث��ل 

الأمرا�ص القاتلة بوا�سطة اإبرة.

اأب����ح����اث  وجن������ح ع���ل���م���اء يف م����رك����ز 

 ،»Verve Therapeutics«

واملتخ�س�ص  املتحدة  بالوليات  املوجود 

ب��ال��ت��ع��دي��ل اجل��ي��ن��ي امل��رت��ب��ط ب��اأم��را���ص 

القلب، يف تطبيق جتربة هي الأوىل من 

نوعها على القرود.

ومت خلل التجربة، “تعطيل” عمل 

جينني اثنني يزيدان من خطر الإ�سابة 

“التعديل  خ��لل  من  القلب،  باأمرا�ص 

اجليني«.

وي��ت��واج��د ه����ذان اجل��ي��ن��ان يف ج�سم 

اأنه مع مرور  يعني  اأي�سا، مما  الإن�سان 

ال���وق���ت وت���ط���وي���ر ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة، قد 

ي�سبح بالإمكان جتنيب الب�سر الإ�سابة 

اأمرا�ص  من  وغريها  القلبية  بالنوبات 

القلب املهددة للحياة.

مرة،  لأول  البحوث  نتائج  وعر�ست 

ال�������س���ب���ت، خ�����لل الج���ت���م���اع ال�����س��ن��وي 

اخل��لي��ا  لأب���ح���اث  ال��دول��ي��ة  للجمعية 

على  تطبيقها  ف��ك��رة  اأن  اإل  اجل��ذع��ي��ة، 

الب�سر ل تزال “بعيدة«.

ال���ت���ج���رب���ة، مبنع  ال��ع��ل��م��اء يف  وق�����ام 

جينني هما »PCSK9«، الذي ي�ساعد 

الكولي�سرتول  م�ستويات  تنظيم  على 

وه���و   »ANGPTL3»و ال���������س����ار، 

ال��ده��ون  ال���ذي ينظم  النظام  ج��زء م��ن 

ال��ث��لث��ي��ة. وي��ن�����س��ط ك���ل اجل��ي��ن��ني يف 

الكولي�سرتول  اإن��ت��اج  يتم  حيث  الكبد، 

والدهون الثلثية.

وي��واج��ه الأ���س��خ��ا���ص ال��ذي��ن يعانون 

الثلثية  ال��ده��ون  م�ستويات  زي��ادة  من 

يف الدم، والكولي�سرتول ال�سار، خماطر 

الإ����س���اب���ة ب���اأم���را����ص ال��ق��ل��ب وال��ن��وب��ات 

ال��ق��ل��ب��ي��ة وال�����س��ك��ت��ات ال��دم��اغ��ي��ة، وه��ي 

معظم  يف  ل��ل��وف��اة  الرئي�سية  الأ���س��ب��اب 

العامل املتقدم.

ق��ام��ت  ����س���رك���ات الأدوي��������ة  اأن  ي���ذك���ر 

ب��ال��ف��ع��ل ب��ت��ط��وي��ر وت�����س��وي��ق م���ا ي�سمى 

ب�”مثبطات PCSK9«، التي تخف�ص 

ملحوظ،  ب�سكل  ال�سار  الكولي�سرتول 

كل  حقنها  ويجب  الثمن  باهظة  لكنها 

العلماء  فريق  دف��ع  مما  اأ�سابيع،  ب�سعة 

الرئي�ص  ب��ق��ي��ادة  الأم���ريك���ي،  امل��رك��ز  يف 

كاثريي�سان،  �سيكار  الدكتور  التنفيذي 

اإىل تعديل اجلينات بدل من ذلك.

وي��ت��ك��ون ال�����دواء ال����ذي ط�����وروه من 

الريبي،  النووي  احلم�ص  من  قطعتني 

اجل���ني،  ت��ع��دي��ل  ع���ن  م�����س��وؤول��ة  الأوىل 

“دليل” ي��وج��ه  ع���ن  ع���ب���ارة  وال��ث��ان��ي��ة 

املعِدل اإىل ت�سل�سل واحد من 23 حرفا 

من احلم�ص النووي الب�سري، من بني 

حرف. مليار   32،5
وي���ك���ون احل��م�����ص ال����ن����ووي ال��ري��ب��ي 

حم��اط��ا ب��ك��ري��ات ده��ن��ي��ة دق��ي��ق��ة، ك��ي ل 

ال��دم.  ال���دواء يف  تفكيك  اأو  يتم تدمري 

اإىل  م��ب��ا���س��رة  ال��ده��ون  ك��ري��ات  وتنتقل 

قبل  م��ن  امت�سا�سها  يتم  حيث  الكبد، 

خ��لي��ا ال��ك��ب��د، وف��ق م��ا ذك���رت �سحيفة 

تاميز” الأمريكية. “نيويورك 
وعندما يتم حترير حمتويات كريات 

اإىل  اجلينات”  “معِدل  ي�سل  ال��ده��ون، 

هدفه، ليغري حرفا واحدا من الت�سل�سل 

ي��ت��م م�سح ح��رف  اآخ����ر، ك���اأن  اإىل ح���رف 

ُكتب بقلم ر�سا�ص وكتابة اآخر بدل منه.

اإذ  ق��ردا،   13 التجربة على  وجنحت 

م�ستهدفة  كبدية  خلية  ك��ل  تعديل  مت 

بنجاح، لتهبط م�ستويات الكولي�سرتول 

باملئة   59 بن�سبة  ال��ق��ردة  ل��دى  ال�سار 

بن�سبة  اأ�سبوعني، وانخفا�ص  يف غ�سون 

ال���ده���ون  م�����س��ت��وي��ات  يف  ب���امل���ائ���ة   64
الثلثية.

ف��اإن  املب�سرة،  النتائج  م��ن  وب��ال��رغ��م 

اأح����د خم��اط��ر ت��ع��دي��ل اجل��ي��ن��ات ه��و اأن 

تعديل احلم�ص  اإىل  ت��وؤدي  قد  العملية 

النووي ب�سكل ل يتوقعه العلماء.

وح�����ذر رئ��ي�����ص م��ع��اه��د غ��لد���س��ت��ون 

ديباك  ال��دك��ت��ور  فران�سي�سكو،  ���س��ان  يف 

�سريفا�ستافا، من اأنه “لي�ص من املمكن 

اأخ��رى  اأن ل تكون هناك ت��اأث��ريات  اأب��دا 

ه���ذه  ع����ن  ن���اجت���ة  م�ستهدفة”،  غ����ري 

التجربة.

واأ�ساف اأنه يف علج حالة �سائعة مثل 

اجلانبية  الآث���ار  حتى  القلب،  اأم��را���ص 

اإ���س��اب��ة  تعني  اأن  ال�����س��ائ��ع��ة مي��ك��ن  غ��ري 

العديد من املر�سى باأعرا�ص جانبية اأو 

اآثار غري مرغوب فيها.

ومع ذلك، يقول الباحثون حتى الآن 

اأي تعديل غ��ري مق�سود  ي��روا  اإن��ه��م مل 

جلينات اأخرى.

االنباط-وكاالت

املتحركة  ال��ر���س��وم  م�سل�سل  �سيتوقف 

“عائلة  ���س��ي��م��ب�����س��ون��ز(  )ذا  ال���ف���ك���اه���ي 

مبمثلني  ال���س��ت��ع��ان��ة  ع���ن  �سيمب�سون” 

بي�ص لأداء اأ�سوات ال�سخ�سيات امللونة يف 

امل�سل�سل التلفزيوين ال�سهري.

بيان  يف  للإنتاج،  فوك�ص  �سركة  وقالت 

ف�ساعدا،  الآن  “من  اجلمعة:  مقت�سب، 

�سيمب�سون على ممثلني  عائلة  تعتمد  لن 

بي�ص لأداء اأ�سوات ال�سخ�سيات امللونة«.

لكن  التفا�سيل،  يف  البيان  يخ�ص  ومل 

اخلطوة تاأتي بعد �سغط �سعبي على مدى 

ع���ام ف��ي��م��ا يتعلق ب��ق��ي��ام امل��م��ث��ل الأب��ي�����ص 

اأب��و،  ه��ان��ك اأزاري����ا ب����اأداء ���س��وت �سخ�سية 

الهندي �ساحب متجر ال�سلع الغذائية يف 

امل�سل�سل.

وقال اأزاريا، يف وقت �سابق من العام، اإنه 

لن يوؤدي بعد الآن �سوت هذه ال�سخ�سية 

تقدم  اأنها  باعتبار  البع�ص،  انتقدها  التي 

�سورة �سلبية للأمريكيني الهنود.

واأدى اأزاريا اأي�سا �سوت رجل ال�سرطة 

الأ����س���ود )ل���و( وك��ذل��ك ���س��وت الأم��ريك��ي 

املك�سيكي الأ�سل )بامبلبي مان(.

�سرير  ه��اري  الأبي�ص  املمثل  اأدى  كما 

)دكتور  الأ���س��ود  الطبيب  �سخ�سية  �سوت 

هيرت(.

ل��ك��ن ب��ي��ان ���س��رك��ة ف��وك�����ص مل ي��ب��ني اإن 

اأو  اأب��و  ب�سخ�سية  �سيحتفظ  امل�سل�سل  كان 

بال�سخ�سيات الأخرى.

وي���اأت���ي ال��ب��ي��ان يف وق���ت ي�����س��ه��د وق��ف��ة 

وا����س���ع���ة ال���ن���ط���اق ل��ل��ث��ق��اف��ة الأم���ريك���ي���ة 

اح��ت��ج��اج��ات  ع��ق��ب  بالعن�سرية  املتعلقة 

حا�سدة اندلعت، هذا ال�سهر، ب�سبب مقتل 

اأم��ريك��ي��ني م���ن اأ����س���ل اإف��ري��ق��ي ع��ل��ى يد 

ال�سرطة.

االنباط-عمان

اأعلنت �سركة زين الأردن اأم�ص ال�سبت 

دبا”  �سمن  “تال  الرابعة  الرابحة  عن 

حملتها “�سيفك زين”، حيث ا�ست�سافت 

ال��راب��ح��ة  كراد�سة”  “رندة  الإع��لم��ي��ة 

على  ال�سركة  ح�ساب  ع��ر  مبا�سر  ب��ث  يف 

م���وق���ع ان�������س���ت���ج���رام، مت خ���لل���ه ت��ه��ن��ئ��ة 

الأ�سبوعية  ب��اجل��ائ��زة  ب��ف��وزه��ا  امل�سرتكة 

ج��ري 
ُ
اأ اأن  بعد  دي��ن��ار،  األ��ف   25 وقيمتها 

ال�سحب يوم اخلمي�ص حتت اإ�سراف وزارة 

ال�سناعة والتجارة. 

واأطلقت ال�سركة حملة “�سيفك زين” 

اأ�سحاب  م��ن  الأف����راد  م�سرتكيها  لكافة 

واملدفوعة  م�سبقاً  املدفوعة  ال�سرتاكات 

لح����ق����اً خل���ط���وط الت�������س���ال وخ���ط���وط 

الإنرتنت مبختلف اأنواعها )4G   وزين 

من  زي���ن  ل��ت��ق��ّدم   ،)ETTH و  ف��اي��ر 

ه��ذه احلملة ج��وائ��ز نقدية ت�سل  خ��لل 

يف جمموعها اإىل 300 األف دينار اأردين، 

حيث  بالت�ساوي،  رابحاً   12 على  ُموّزعًة 

 25 منها  الواحدة  قيمة  جوائز  تبّقى 8 

األف دينار.

الأف��راد  وميكن جلميع م�سرتكي زين 

باحلملة  جم��ان��اً  وال����س���رتاك  الت�سجيل 

من  ال��ق��ادم،  اآب   20 حتى  ت�ستمر  ال��ت��ي 

خ���لل الت�����س��ال ع��ل��ى ال���رم���ز #444* 

http://  :اأو عر الدخول اإىل الرابط

حيث   ،zain.jo/summer2020
تعتمد احلملة على مبداأ جتميع النقاط 

م���ن خ����لل ت�����س��دي��د ف���وات���ري اخل��ط��وط 

امل��دف��وع��ة لح��ق��اً )ال���ف���وات���ري(، اأو اإع���ادة 

���س��ح��ن اخل���ط���وط امل��دف��وع��ة م�����س��ب��ق��اً، اإذ 

ي��ح�����س��ل امل�������س���رتك ع��ل��ى ن��ق��ط��ة واح����دة 

امل�سرتك  قيام  دينار، ويف حال  مقابل كل 

اخل��ط��وط  �سحن  اأو  ال��ف��وات��ري  بت�سديد 

امل���دف���وع���ة م�����س��ب��ق��اً م����ن خ�����لل اإح�����دى 

بال�سركة،  اخلا�سة  الإلكرتونية  القنوات 

اأو عر تطبيق زين  الإل��ك��رتوين  كاملوقع 

اأو تطبيق   »ZainJo« الذكية  للهواتف 

ف�سيتم  “Zain Cash”؛  كا�ص  زي��ن 

واحدة  بدًل من نقطة  احت�ساب نقطتني 

مقابل كل دينار، وكلما زادت عدد النقاط 

زادت فر�سة امل�سرتك بالربح. 

زي���ن م�ساعفة  مل�����س��رتك��ي  ك��م��ا مي��ك��ن 

نقاطهم عن طريق الإجابة على الأ�سئلة 

اليومية عند ال�سرتاك باحلملة - علماً 

ب�����اأن ت��ك��ل��ف��ة ال���ر����س���ال���ة ال����واح����دة ن�سف 

مقابل  امل�سرتك  �سيح�سل  حيث  دي��ن��ار- 

و2  نقطة   20 على  ال�سحيحة  الإج��اب��ة 

يح�سل  واح���د  ل��ي��وم  �ساحلة  جيجابايت 

امل�سرتك مرة واح��دة يومياً، و10  عليها 

نقاط و1 جيجابايت �ساحلة ليوم واحد 

يف حال كانت اإجاباته خاطئة.




