
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 »يوميتهم علينا« توّزع أكثر من 71 ألف 
طرد لعمال المياومة

االنباط-عمان  

��ة ن����وى، اإح����دى م��ب��ادرات  اأع��ل��ن��ت م��ن�����صّ

موؤ�ص�صة ويل العهد، ام�س الأحد، عن جتاوز 

عدد الطرود الغذائية املوزعة على عائالت 

“يوميتهم  ح��م��ل��ة  ���ص��م��ن  امل��ي��اوم��ة  ع��م��ال 

 71 اإىل  اليوم  حتى  اإطالقها  علينا” منذ 

األفا.

ة، يف بيان �صحفي، اأن عدد  واأعلنت املن�صّ

الطرود املعّدة واجلاهزة للتوزيع و�صل اإىل 

اإكمال  على  العمل  �صيتم  ط��رد،  األ��ف   85
توزيعها خالل الفرتة املقبلة، بالتعاون مع 

الأردنية  اخلريّية  الهيئة  يف  العمل  �صركاء 

الها�صمّية واجلمعيات، وبالتن�صيق مع فريق 

احلماية الجتماعية بالعتماد على بيانات 

التنمية،  وزارة  يف  امل�صجلني  املياومة  عمال 

والأج��ه��زة  امل�صّلحة  ال��ق��وات  م��ع  وبالتعاون 

الأم��ن��ي��ة. وع��ن ال��ت��رع��ات، اأّك���د ال��ب��ي��ان اأن 

التي جمعت حتى  الترعات  قيمة  اإجمايل 

الآن من الأفراد وموؤ�ص�صات القطاع اخلا�س 

دي��ن��ار، وبلغ  األ���ف  جت���اوزت مليونني وم��ئ��ة 

�صخ�س،   3000 امل��ت��رع��ني  الأف����راد  ع��دد 

ق��دم��وا ت��رع��ات��ه��م ع��ن ط��ري��ق ال��ب��ط��اق��ات 

الئتمانية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ح��ال��ة   13 ت�صجيل  ال�����ص��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

اململكة  يف  امل�صتجّد  كورونا  بفريو�س  جديدة 

ام�����س الأح�����د، م��ن��ه��ا 12 ح��ال��ة غ��ري حم��ل��ّي��ة، 

وح����ال����ة واح��������دة حم���ل���ّي���ة، ل���ريت���ف���ع ال���ع���دد 

الإجمايل لالإ�صابات اإىل 808.

امل�����ص��اب بفريو�س  ُع���زل م��ن��زل  اىل ذل����ك.. 

تتبعت  ف��ي��م��ا   ، ع���م���ان  امل�����ص��ت��ج��د يف  ك����ورون����ا 

امل�صاب  خمالطي  الوبائي  ال�صتق�صاء  ف��رق 

الآن،  حتى  اإ�صابته  م�صدر  ُي��ع��رف  مل  ال���ذي 

وف���ق م�����ص��در. واأو����ص���ح امل�����ص��در اأن امل�����ص��اب 

يف  اإ�صابته  واكت�صفت  لالأ�صنان،  طبيبا  يعمل 

ب��ادر  اأن  بعد  ع��م��ان،  �صرق  الب�صري  م�صت�صفى 

مبراجعة امل�صت�صفى. من جهته؛ قال حمافظ 

املخت�صة  الأج��ه��زة  ان  �صهاب  �صعد  العا�صمة 

امل�صاب  الأ�صنان  طبيب  ي�صكنها  عمارة  عزلت 

يف ماركا اجلنوبية.

اجلديدة  ع�صرة  الثالث  احل��الت  وتوزعت 

رئا�صة  عن  ال�صادر  الإع��الم��ي  للموجز  وفقا 

الوزراء ووزارة ال�صحة .

التفا�صيل �ص »3«

االثنني  16 �شوال  1441 هـ  - املوافق    8  حزيران   2020 م - العدد  5357  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

تسجيل 13 اصابة

طبيب اسنان 
يقلب معادلة »كورونا«

Orange األردن مزّود خدمات االتصاالت 
لـ »مشروع الريتز- كارلتون عمان«

االنباط-عمان

  

وقعت Orange الأردن موؤخرا اتفاقية 

للتطوير  الإق��ب��ال  �صركة  م��ع  ا�صرتاتيجية 

العقاري والفنادق، مطور فندق وريزيدن�س 

الريتز-كارلتون عمان لتكون مزّود خدمات 

الت�������ص���الت ل��ل��م�����ص��روع. وق����ع الت��ف��اق��ي��ة 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  م��اري��ن��ي  ت���ريي  ال�صيد 

لل�صركة ورئي�س جمل�س اإدارة �صركة الإقبال 

توفيق  ال�صيد  والفنادق  العقاري  للتطوير 

فاخوري.

التفا�صيل �ص »6«

 الفيصلي يعقم مقر النادي ويقترب
 من العودة

 المسيحيون يعودون للكنائس بعد انقطاع 
ملتزمين بالتباعد الجسدي واجراءات السالمة

بحسب التقرير اإلحصائي السنوي الدارة المعلومات 
الجنائية في األردن

3019 جريمة  ارتكبت في المملكة خالل 
العام الماضي من غير االردنيين 

االنباط- عمر الزعبي

ا�صتئناف  م��ن  الفي�صلي   ال��ن��ادي  اق���رتب 

الحت��اد  اع��ل��ن  بعدما  اجلماعية،  تدريباته 

ال����ص���ي���وي���ة ل���ك���رة ال����ق����دم ع������ودة ال��ن�����ص��اط 

ال���ص��ي��وي��ة يف �صهر  ل��ل��ب��ط��ولت  ال��ري��ا���ص��ي 

����ص���روط �صحية  امل���ق���ب���ل، حت���ت  اغ�����ص��ط�����س 

وق��ان��ون��ي��ة م��ع��ي��ن��ة. ه���ذا ال���ق���رار دف���ع ادارة 

ال��ف��ي�����ص��ل��ي اىل حت��دي��د م��وع��د ال���ع���ودة اىل 

ال��ت��دري��ب��ات يف اق����رب وق����ت، خ�����ص��و���ص��اً وان 

الفريق ي�صعى لت�صويب او�صاعه.

التفا�صيل �ص »10«

االنباط-عمان

ام�س  الردن��ي��ة  الكنائ�س  اأج��را���س  دق��ت 

الح�����د، م��ع��ل��ن��ة ع����ودة امل�����ص��ي��ح��ي��ني لأداء 

اأك�����ر من  ان���ق���ط���اع دام  ب��ع��د  ���ص��ل��وات��ه��م 

ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�صار  ب�صبب  ي��وًم��ا   80

بينها  وم��ن  كافة  العامل  دول  يف  امل�صتجد 

الكنائ�س  اىل  امل�����ص��ل��ون  الأردن.وت�����واف�����د 

والفرح  ال�صعادة  ر�صمت  وجوههم  وعلى 

بعد بدء عودة احلياة اىل طبيعتها..

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

اأك���د ال��ت��ق��ري��ر الإح�����ص��ائ��ي ال�����ص��ن��وي لعام 

2019 وال�صادر عن اإدارة املعلومات اجلنائية 

واإن���اث���اً  ذك�����وراً  الأج���ان���ب  اأن  اىل  الأردن  يف 

اإرتكبوا خالل العام 2019 ما جمموعه 3019 

جرمية بارتفاع ن�صبته 3.1% مقارنة مع عام 

 771 اإرت��ك��ب��وا  حيث  ج��رمي��ة(،   2927(  2018

جرمية جنائية باإنخفا�س ن�صبته 8% مقارنة 

ن�صبته  ب��ارت��ف��اع  جنحة   2248 و   ،2018 ب��ع��ام 

الأجانب  اأن  كما   .2018 بعام  مقارنة   %7.6

من  جرمية   1527 ذل��ك  اىل  اإ�صافة  اإرتكبوا 

جرائم املخدرات )171 جرمية اإجتار و 1356 

املخدرة خالل  املواد  جرمية حيازة وتعاطي 

عام 2019( وباإنخفا�س ن�صبته 1.1% مقارنة 

مع عام 2018.

وت�����ص��ري ج��م��ع��ي��ة م��ع��ه��د ت�����ص��ام��ن ال��ن�����ص��اء 

الأردين “ت�صامن” اىل اأن �صكاوى اجلرائم 

2019 )وهي  الأجانب عام  املرتكبة من قبل 

عند  القانونية  اأو�صافها  تتغري  قد  �صكاوى 

النحو  على  ت��وزع��ت  الق�صاء(  اىل  اإحالتها 

ال��ت��ايل: 130 ج��رمي��ة وق��ع��ت على الإن�����ص��ان، 

 2132 و  العامة،  بالثقة  خملة  جرمية   36 و 

221 جرمية  جرمية وقعت على الأم��وال، و 

جرائم   113 و  ال��ع��ام��ة،  الإدارة  على  وق��ع��ت 

 289 و  العامة،  ال�صالمة  على  خطراً  �صكلت 

و  العامة،  والآداب  بالأخالق  خملة  جرمية 

98 جرمية اأخرى.

والآداب  بالأخالق  املخلة  وت�صكل اجلرائم 

العامة ما ن�صبته 9.5% من جمموع اجلرائم 

الن�صبة  كانت  فيما  الأج��ان��ب،  اإرتكبها  التي 

الأع���ل���ى ل��ل��ج��رائ��م ال���واق���ع���ة ع��ل��ى الأم�����وال 

اإرتكبوا  الأجانب  ب��اأن  علماُ   .%70.6 وبن�صبة 

لعام  الأردن  يف  اجلرائم  جممل  من   %11.4

ج��رمي��ة.وت�����ص��ي��ف   26521 وال��ب��ال��غ��ة   2019

التي  اجل���رائ���م  ب��ني  م��ن  ب����اأن  “ت�صامن” 
اأرتكبها الأجانب.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

اأن الأح�������داث اجل���اري���ة   مم���ا ل ���ص��ك ف��ي��ه 

حمالة  ل  �صتوؤثر  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف  الآن 

ع��ل��ى ال�������ص���ورة ال�����ص��ائ��دة ل���ل���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

اأنها  الأمريكية داخل النظام الدويل، ل�صيما 

وحقوق  الدولية  للتوازنات  الرئي�صي  املحرك 

الإن�صان وحماية احلريات يف العامل. فالإدارة 

الأم��ري��ك��ي��ة ب��ق��ي��ادة »دون���ال���د ت��رام��ب« تعي�س 

تداعيات  تواجه  وهي  داخلياً  مرحلًة ح�ّصا�صة 

كوفيد19-، اإىل جانب مظاهرات حا�صدة �صد 

العن�صرية، وخارجياً �صراع البيت الأبي�س مع 

ال�صني، ومع منظمة ال�صحة العاملية. 

ه�����ذا ط�����رح م���ف���ه���وم؛ »اأم����ري����ك����ا« ال��ف��اع��ل 

املحك،  على  الدولية  ال�صاحة  داخل  الأ�صا�صي 

ه���ل ه���ي ل��ع��ن��ة »ال���ق���د����س ال�������ص���ري���ف«. ل��ذل��ك 

الوليات  وخ��ارج  داخ��ل  التايل  ال�صوؤال  ُيطرح 

التظاهرات  تطيح  ه��ل  الأم��ري��ك��ي��ة:  امل��ت��ح��دة 

بطموحات ترامب لولية ثانية، اأم هي بداية 

ال��ره��ان  لك�صب  الأخ���ري  ه��ذا  �صي�صتغلها  ري��ح 

النتخابي القادم؟

التفا�صيل �ص »9«

 الصيف األمريكي الساخن.. هل يطيح بطموحات ترامب لوالية ثانية؟

 منتصف حزيران آخر موعد للمشاركة 
في هاكاثون الشباب العربي

االنباط-عمان

الأحد  ام�س  العهد  ويل  موؤ�ص�صة  اأعلنت 

ع���ن اآخ����ر م��وع��د ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف ه��اك��اث��ون 

اأمام  املجال  لفتح  الهادف  العربي،  ال�صباب 

اقرتاحات وحلول  لتقدمي  العربي  ال�صباب 

م��ب��ت��ك��رة، مل��ع��اجل��ة اآث������ار ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س 

كورونا امل�صتجد، وهو الثامن ع�صر من �صهر 

حزيران احلايل.

ودع����ت امل��وؤ���ص�����ص��ة يف ب��ي��ان ل��ه��ا ال�����ص��ب��اب 

للم�صاركة يف الهاكاثون وتقدمي مقرتحات 

تعمل على تقدمي حلول تقنية وتكنولوجية 

مبتكرة ل�صناع القرار مل�صاعدتهم يف التغّلب 

ع��ل��ى الآث������ار الق��ت�����ص��ادّي��ة والج��ت��م��اع��ّي��ة 

بهذه  العامل  تاأثر  مع  بظاللها  األقت  التي 

اجلائحة غري امل�صبوقة.

وبّينت اأن باب امل�صاركات مفتوح من خالل 

arabyouthcenter.  : ال����راب����ط 

o r g / a r / a r t i c l e / o u r -

initiative/arab-youth-

 35 �صن  حتى  لل�صباب   hackathon
ع���ام���اً، ���ص��م��ن ���ص��ت ق��ط��اع��ات ح��ي��وّي��ة ه��ي: 

الأمن الغذائي والدوائي، والنظام ال�صحي 

ودمي���وم���ت���ه، وال��ت��ع��ل��ي��م وف��ع��ال��ي��ة اإي�����ص��ال 

ال��ر���ص��ال��ة ال��رتب��وي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، و���ص��وق 

املحلي  الق��ت�����ص��اد  ودع���م  وال���ري���ادة،  العمل 

املوؤ�ص�صة  وك��ان��ت  املجتمعية.  وامل�����ص��وؤول��ي��ة 

اأعلنت يف وقت �صابق عن اإطالق الهاكاثون.

التفا�صيل �ص »2«

341   اردنيا 
وصلوا بسالم 

لميناء العقبه وتم 
نقلهم باحترافية 
الى الحجر الصحي 

بالبحر الميت 

 األمن العام 
يبدأ بتسيير 

الزوارق البحرية 
للمحافظة على 

البيئة
5 5



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان  

بعدم  ا�سبوعا  اخلنا�سري  �سائق  توقيف 

التزامه باحلجر املنزيل

االنباط-املفرق

ق����رر م���دع���ي ع����ام امل���ف���رق ت��وق��ي��ف ���س��ائ��ق 

���س��اح��ن��ة اخل���ن���ا����س���ري ال�����ذي ث��ب��ت ا���س��اب��ت��ه 

بفريو�س كورونا، مدة ا�سبوع

وج��اء ق��رار امل��دع��ي ال��ع��ام ال�����س��ادر بتاريخ 

االل���ت���زام  ع���دم  ت��ه��م��ة  ع���ن   ،4/6/2020
باحلجر املنزيل

بفريو�س  ا�سابة   100 من  اأك��ر  و�سجل 

خمالطتهم  اث��ر  اململكة  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا 

�سائق ال�ساحنة

االنباط-عمان  

اآدر،  يانو�س  املجر،  جمهورية  رئي�س  منح 

و�سام اال�ستحقاق املجري اإىل موؤ�س�سي �سركة 

ميلو م��ود االأردن��ي��ن �سمري ح��م��دان وزه��ري 

عو�س، وفق بيان لل�سركة اليوم االأحد.

وب��ح�����س��ب ال��ب��ي��ان، ك���ان ق����رار م��ن��ح و���س��ام 

العام  م��ن  �سباط  �سهر  يف  �سدر  اال�ستحقاق 

اأن  اإال  الر�سمية،  اجل��ري��دة  يف  ون�سر  احل��ايل 

اأيام نتيجة  الت�سليم جرت قبل ب�سع  مرا�سم 

اإىل  البيان،  واأ���س��ار  القائم.  الوبائي  الو�سع 

اأن التكرمي يعرب عن تقدير املجر وامتنانها 

اإجن��ازات  من  قدموه  ما  على  ال�سركة  ملالكي 

يف جمال التطوير العقاري والعمل الفندقي 

خالل العقدين املا�سين.

وث���م���ن ال�����س��ري��ك��ان ح���م���دان وع���و����س يف 

ال���ب���ي���ان، ت��ق��دي��ر ح��ك��وم��ة ب���وداب�������س���ت لعمل 

موؤكدين  م�ست،  ع��ام��ا   20 خ��الل  ال�سركة 

قدرة ال�سباب االأردنين على الريادة وتقدمي 

االإجنازات يف جميع اأنحاء العامل. واأ�سارا اإىل 

اأم��ام حتديات  ال�سياحة يقف حاليا  اأن قطاع 

غري م�سبوقة جراء االأزمة الوبائية العاملية، 

التخطيط  اإىل  ي��ح��ت��اج  م��ن��ه��ا  اخل�����روج  واأن 

ال�سليم والتفكري االإيجابي. 

االنباط-عمان  

اأع����ل����ن����ت ه���ي���ئ���ة اع����ت����م����اد م���وؤ����س�������س���ات 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل و���س��م��ان ج��ودت��ه��ا عن 

للطلبة  اجلامعية  ال��ك��ف��اءة  امتحان  ب��دء 

االأردنية  املتوقع تخرجهم من اجلامعات 

الدرا�سي  الف�سل  يف  واخلا�سة  الر�سمية 

ال���ث���اين وال�����س��ي��ف��ي م���ن ال���ع���ام اجل��ام��ع��ي 

الواقعة بن  يف الفرتة   2019-2020
اجلاري. حزيران   30 اإىل   21

وقالت الهيئة يف بيان ام�س االأحد، اأنها 

الكفاءة  المتحان  الحقا  موعدا  �ستحدد 

واالأردنين  الوافدين  للطلبة  اجلامعية 

املتواجدين خارج اململكة، ب�سبب الظروف 

م�سرية  ك��ورون��ا،  جائحة  ظ��ل  يف  الراهنة 

اإىل اأن االمتحان �سيكون بتقنية االمتحان 

االإلكرتوين )عن بعد(.

لالمتحان  يتقدم  اأن  الهيئة  وتوقعت 

على  موزعن  وطالبة  طالباً   44403
بن�سبة   32849 ال��ر���س��م��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 

74 باملئة، واجلامعات اخلا�سة 11554 
بن�سبة 26 باملئة.

 توقيف سائق الخناصري اسبوعا 

 المجر تمنح رجلي أعمال أردنيين 
وسام االستحقاق

 هيئة االعتماد: البدء بعقد 
امتحانات الكفاءة الجامعية

االأنباط- خا�ص

التحديات  بكافة  لالإحاطة  حماولة  يف 

على  ك��ورون��ا  جائحة  خلفتها  التي  واالآث���ار 

ال��ق��د���س  م���رك���ز  ن��ظ��م  االأردن،  يف  ال��ن�����س��اء 

االت�سال  تقنيات  ال�سيا�سية عرب  للدرا�سات 

ور���س��ة   ،Zoom Meeting ب��ع��د  ع��ن 

جائحة  “تداعيات  ب��ع��ن��وان  ح��واري��ة  ع��م��ل 

ميكن  االأردن…كيف  ن�����س��اء  ع��ل��ى  ك��ورون��ا 

احتواء ال�سرر؟«.

وحت�����دث يف ه����ذه ال���ور����س���ة ال���ت���ي ت��وىل 

اإدارت�����ه�����ا ع���ري���ب ال���رن���ت���اوي م���دي���ر م��رك��ز 

�سلمى  د.  ال�س�سيا�سية،  للدرا�سات  القد�س 

الوطنية  للجنة  ال��ع��ام��ة  االأم��ي��ن��ة  النم�س 

امل����راأة، مب�ساركة ح��وايل  ل�����س��وؤون  االأردن��ي��ة 

ال��ن�����س��ائ��ي��ة ون�����س��ط��اء  ال���ق���ي���ادات  م���ن   60
املجتمع املدين واملحلي.

ت��ن��ظ��ي��م ه���ذه ال��ور���س��ة يف �سياق  وي���اأت���ي 

م�سروع “نحو بيئة اجتماعية اآمنة للن�ساء 

القد�س  م��رك��ز  ينفذه  وال���ذي  االأردن”،  يف 

بالتعاون مع ال�سفارة الرنويجية يف عّمان.

واأو�����س����ى امل�������س���ارك���ون يف ور����س���ة ال��ع��م��ل 

ب�����س��رورة اإع������ادة ال��ن��ظ��ر ب��اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

الوطنية للحماية االجتماعية بحيث ت�سبح 

املهم�سة  ال��ف��ئ��ات  وت��غ��ط��ي  ���س��م��ول��ي��ة  اأك����ر 

من  مبا�سر  ب�سكل  ت�سررت  التي  والفقرية 

اأزم����ة ف��ريو���س ك���ورون���ا، ودع����وا اإىل اإن�����س��اء 

ِم��ن��ح ل��دع��م امل���راأة واحل��ف��اظ على  �سندوق 

ال�سغرية  االقت�سادية  امل�ساريع  ا�ستمرار 

االآثار  ظل  يف  بالن�ساء  اخلا�سة  واملتو�سطة 

االقت�سادية التي ت�سّببت بها اجلائحة.

خا�سة  ا�سرتاتيجية  اإع���داد  اإىل  دع��وا  و 

ال��ذي  الر�سمي  غ��ري  االقت�سادي  بالقطاع 

ي�سكل حوايل 25 باملائة من الناجت املحلي 

يف  ال��ع��م��ال��ة  م���ن  و44.6%  االإج����م����ايل 

توفري  يف  ال��ه��ام  دوره  ع��ن  ف�ساًل  اململكة، 

فر�س عمل لقطاع وا�سع من الن�ساء.

امل�ساركة  �سرورة  على  امل�ساركون  و�سّدد 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ل���ل���م���راأة وب��خ��ا���س��ة يف م��راك��ز 

وموؤ�س�سات �سنع القرار من املركز الوطني 

الإدارة االأزم�����ات وغ���ريه م��ن امل��وؤ���س�����س��ات يف 

ال��ق��ط��اع��ن ال���ع���ام واخل���ا����س مب���ا يف ذل��ك 

االأكر  امل��راأة هي  اأن  اإىل  بالنظر  النقابات، 

قدرة على حتديد اأولوياتها واحتياجاتها.

الوطنية  للجنة  العام  االأم��ن  وتناولت 

النم�س يف مداخلتها،  �سلمى  امل��راأة،  ل�سوؤون 

واجهت  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  امل�سكالت  اأب���رز 

ال��ن�����س��اء يف ظ��ل اأزم����ة ك���ورون���ا، وق��ال��ت اإن 

احل��ك��وم��ة ب��ذل��ت ج���ه���داً م��ن��ق��ط��ع ال��ن��ظ��ري 

اجلائحة،  اح��ت��واء  جم��ال  يف  عليه  نحييها 

عند  وتن�سيق  ت�ساور  غياب  هناك  ك��ان  لكن 

ات���خ���اذ ال����ق����رار، وع����دم اإي�����الء اال���س��ت��ج��اب��ة 

يف  ت�ستحقها  التي  االأول��وي��ة  امل��راأة  لق�سايا 

اإطار اخلطة الوطنية لال�ستجابة والتعامل 

مع اأزمة كورونا.

ب���اأزم���ة غري  م���ّر  االأردن  ب����اأن  واأ���س��اف��ت 

م�����س��ب��وق��ة، وجت��رب��ة ج��دي��دة م��ن امل��ه��م اأن 

لتدارك  ال��درو���س  ون�ستخل�س  منها  نتعلم 

االأخطاء يف امل�ستقبل.

حتديات  تواجه  اململكة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

فيما يتعلق بعمل الن�ساء عموماً، ومن ذلك 

عمل املراأة يف الزراعة ويف التعليم اخلا�س، 

وفيما يتعلق باحتياجات االأمهات العامالت 

ل��ل��ح�����س��ان��ات وري���ا����س االأط���ف���ال، واح��ت��ي��اج 

واأن  لوحدهن،  اأ�سراً  يعلن  اللواتي  الن�ساء 

التجربة بينت اأن عدم ا�ستجابة احلكومات 

امل�ساكل التي كانت تواجه  حلل الكثري من 

بع�س  ت��ع��ق��ي��د  اإىل  اأدى  ���س��اب��ق��اً،  ال��ن�����س��اء 

اأهمية اإجناز تلك  الق�سايا، لكنه ك�سف لنا 

االإ�سالحات.

احللول  تقدمي  يف  الق�سور  اإىل  ونوهت 

االأزم�����ة،  ال��ت��ي خلفتها  وال��ت��ب��ع��ات  ل���الآث���ار 

اأن���ه���ا مل ت��ك��ن ���س��م��ول��ي��ة، وم��ن  الف��ت��ة اإىل 

ع��دم  ال��ي��ه��ا  اأ����س���ارت  ال��ت��ي  التهمي�س  اأوج����ه 

ت���اأم���ن االح���ت���ي���اج���ات ال�����س��ح��ي��ة اخل��ا���س��ة 

بالن�ساء �سواء املتعلقة بال�سحة االأ�سرية اأو 

االإجنابية.

وبينت اأن احل�سور الن�سائي ي�سكل اأكر 

والتعليم،  ال�سحة  قطاعات  يف   50% من 

االأخ��رى  القطاعات  ك��ل  يف  تواجدها  واإىل 

مب��ا يف ذل���ك االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة، وب��ال��ت��ايل 

اأكدت على �سرورة مراعاة النوع االجتماعي 

ومتطلباته.

وع���ر����س���ت يف م��داخ��ل��ت��ه��ا ج���وان���ب من 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل�����س��وؤون امل����راأة، 

والتي ت�سم العديد من اجلوانب واالأهداف 

التي يجب حتقيقها ومتابعة تنفيذ اخلطة 

العملية لتطبيقها، حيث اأكدت على اأهمية 

وحتقيق  ك��اف��ة  حلقوقهن  ال��ن�����س��اء  و���س��ول 

امل�ساواة، وتوفري بيئة موؤ�س�سية قائمة على 

امل�ساواة دون تهمي�س اأو اإق�ساء.

ح�سب  م�سنفة  بيانات  اإيجاد  اإىل  ودعت 

البيانات  ه��ذه  وت��وف��ري  االجتماعي،  ال��ن��وع 

للجنة الوطنية ل�سوؤون املراأة التي ال تتوفر 

على مثل هذه البيانات دائماً.

وع��ل��ى �سعيد االأث���ر االق��ت�����س��ادي الأزم��ة 

العام  االأم���ن  اأ���س��ارت  الن�ساء،  على  ك��ورون��ا 

التمييز  اإىل  امل��راأة  ل�سوؤون  الوطنية  للجنة 

وال�سغط الذي تعر�ست له الن�ساء يف اأماكن 

واال�سرتاتيجيات  اخلطط  وغياب  عملهن، 

التي تراعي ظروف الن�ساء العامالت �سواء 

ومن  اخلا�س،  القطاع  اأو  العام  القطاع  يف 

اإن��ه��اء  عنها  ال��ت��ي حت��دث��ت  التمييز  اأ���س��ك��ال 

ع��ق��ود ال��ن�����س��اء ال��ع��ام��الت بن�سب ك��ب��رية يف 

القطاع اخلا�س كاملدار�س وامل�سانع، اإ�سافة 

امل�����س��اري��ع االق��ت�����س��ادي��ة  اإىل ع����دم ح��م��اي��ة 

ال�سغرية التي توفر دخاًل للن�ساء واأ�سرهن 

يف ظل تداعيات اجلائحة.

و�سكت م�ساركات من العامالت يف العمل 

بيانات  قواعد  ت��ويف  ع��دم  اأن  التطوعي من 

ح���ول ال��ن�����س��اء واح��ت��ي��اج��ات��ه��ن يف امل��ن��اط��ق 

على  ال��ق��درة  اأرب���ك  املخيمات،  ويف  املهم�سة 

خا�سة  املحتاجات،  للن�ساء  ال��دع��م  اإي�سال 

على  ال��ق��درة  و�سعف  املعرفة  غياب  ظل  يف 

توفري و�سائل التكنولوجيا الإن�ساء حمافظ 

اإلكرتونية، وا�ستخدام املن�سات.

ال���ت���ي خلفتها  ال�����س��ل��ب��ي��ة  االآث�������ار  وم����ن 

اجل���ائ���ح���ة ع���ل���ى ال���ن�������س���اء، ح������االت ال��ع��ن��ف 

االأ�سري التي تعر�ست لها كثري من الن�ساء 

خا�سة الفئات الفقرية، وعدم قدرتها على 

عمل  تعليق  ب�سبب  ال��ع��ن��ف  ه���ذا  م��واج��ه��ة 

اإيالء هذه املظاهر االأهمية  املحاكم، وعدم 

الالزمة.

وطالب امل�ساركون باأهمية تظافر جهود 

املجتمع  وم��ن��ظ��م��ات  وال��ن��ق��اب��ات  االأح������زاب 

امل�������دين وامل����ح����ل����ي يف امل�������دن وامل���خ���ي���م���ات، 

وامل�ساركة يف عملية  ال�سغط  للم�ساهمة يف 

اإعداد  اإ�سافة اإىل العمل على  �سنع القرار، 

ووا���س��ح��ة خا�سة  ب��ي��ان��ات مرجعية  ق��اع��دة 

بالن�ساء يف خمتلف املناطق ملا لذلك من دور 

يف �سمان الو�سول للجميع ور�سد خمتلف 

االأولويات واالحتياجات اخلا�سة باملراأة.

القدس للدراسات توصي بإعادة النظر باالستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية
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االنباط-عمان

اأع��ل��ن��ت م��وؤ���س�����س��ة ويل ال��ع��ه��د ام�����س االأح���د 

اآخر موعد للم�ساركة يف هاكاثون ال�سباب  عن 

ال�سباب  اأم����ام  امل��ج��ال  لفتح  ال��ه��ادف  ال��ع��رب��ي، 

مبتكرة،  وح��ل��ول  اق��رتاح��ات  لتقدمي  ال��ع��رب��ي 

امل�ستجد،  كورونا  اآثار جائحة فريو�س  ملعاجلة 

وهو الثامن ع�سر من �سهر حزيران احلايل.

ودع������ت امل���وؤ����س�������س���ة يف ب���ي���ان ل���ه���ا ال�����س��ب��اب 

مقرتحات  وت��ق��دمي  ال��ه��اك��اث��ون  يف  للم�ساركة 

وتكنولوجية  تقنية  حلول  تقدمي  على  تعمل 

التغّلب  يف  مل�ساعدتهم  ال��ق��رار  ل�سناع  مبتكرة 

ع��ل��ى االآث����ار االق��ت�����س��ادّي��ة واالج��ت��م��اع��ّي��ة التي 

العامل بهذه اجلائحة  تاأثر  األقت بظاللها مع 

غري امل�سبوقة.

امل�ساركات مفتوح من خالل  باب  اأن  وبّينت 

arabyouthcenter.org/  : الرابط 

ar/article/our-initiative/

لل�سباب   arab-youth-hackathon
ح��ت��ى ���س��ن 35 ع���ام���اً، ���س��م��ن ���س��ت ق��ط��اع��ات 

حيوّية هي: االأمن الغذائي والدوائي، والنظام 

اإي�سال  وفعالية  والتعليم  ودميومته،  ال�سحي 

العمل  و�سوق  والتعليمية،  الرتبوية  الر�سالة 

وامل�سوؤولية  املحلي  االقت�ساد  ودع��م  وال��ري��ادة، 

وق��ت  يف  اأع��ل��ن��ت  امل��وؤ���س�����س��ة  وك��ان��ت  املجتمعية. 

�سابق عن اإطالق الهاكاثون حتت �سعار “حلول 

ال�سباب ملواجهة االأزمات” بال�سراكة مع مركز 

العربية،  االإم����ارات  دول���ة  يف  ال��ع��رب��ي،  ال�سباب 

وب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة ال�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ة يف 

ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة، وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 

ال�����س��ب��اب  ووزارة  ال���ك���وي���ت،  دول����ة  يف  ل��ل�����س��ب��اب 

والريا�سة يف مملكة البحرين.

االنباط-عمان

ة نوى، اإحدى مبادرات موؤ�س�سة  اأعلنت من�سّ

ويل العهد، ام�س االأحد، عن جتاوز عدد الطرود 

املياومة  عمال  ع��ائ��الت  على  امل��وزع��ة  الغذائية 

اإطالقها  منذ  علينا”  “يوميتهم  حملة  �سمن 

حتى اليوم اإىل 71 األفا.

اأن عدد  ب��ي��ان �سحفي،  ��ة، يف  امل��ن�����سّ واأع��ل��ن��ت 

ال��ط��رود امل��ع��ّدة واجل���اه���زة ل��ل��ت��وزي��ع و���س��ل اإىل 

85 األف طرد، �سيتم العمل على اإكمال توزيعها 
خ���الل ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة، ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���س��رك��اء 

الها�سمّية  االأردن��ي��ة  اخل��ريّي��ة  الهيئة  يف  العمل 

احل��م��اي��ة  ف��ري��ق  م��ع  وبالتن�سيق  واجل��م��ع��ي��ات، 

االج��ت��م��اع��ي��ة ب���االع���ت���م���اد ع��ل��ى ب���ي���ان���ات ع��م��ال 

وبالتعاون  التنمية،  وزارة  يف  امل�سجلن  املياومة 

ال��ق��وات امل�سّلحة واالأج��ه��زة االأم��ن��ي��ة. وعن  م��ع 

قيمة  اإج����م����ايل  اأن  ال���ب���ي���ان  اأّك������د  ال���ت���ربع���ات، 

االأف���راد  م��ن  االآن  حتى  جمعت  التي  التربعات 

مليونن  جت��اوزت  اخلا�س  القطاع  وموؤ�س�سات 

األ��ف دي��ن��ار، وبلغ ع��دد االأف���راد املتربعن  ومئة 

طريق  عن  تربعاتهم  قدموا  �سخ�س،   3000
اأي فواتريكم  البطاقات االئتمانية ومن خالل 

ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ب��ن��وك امل��ح��ل��ي��ة وم���ن خ��الل 

احل�����س��اب��ات ال��ب��ن��ك��ّي��ة. وع���ل���ى ���س��ع��ي��د م��ّت�����س��ل، 

اخلا�س  ال��ق��ط��اع  موؤ�س�سات  م��ن  امل��زي��د  ق��ّدم��ت 

بينها  ومن  للحملة؛  الدعم  اخلريية  واجلهات 

اللوج�ستية  واخلدمات  للتجارة  االأريكة  �سركة 

اأم��ن��ي��ة و�سركة  وال��ب��ن��ك اال���س��ت��ث��م��اري و���س��رك��ة 

وموؤ�س�سة  االأردن��ي��ة  واالأج���واخ  االأقم�سة  ت�سنيع 

باالإ�سافة  االأط��ف��ال،  ريا�سة  لت�سجيع  خطوات 

اإىل موظفي �سركة ارن�ست ويوجن االأردن. يذكر 

جمع  اإىل  هدفت  علينا”  “يوميتهم  حملة  اأن 

ال��ت��ربع��ات ل��دع��م ع��م��ال امل��ي��اوم��ة وع��ائ��الت��ه��م 

خالل اأزمة كورونا، وتوزيع طرود غذائية تلبي 

احتياجاتهم ملّدة �سهر، من خالل ح�سد تربعات 

على  باالعتماد  وتوزيعها  واملوؤ�س�سات  االأف����راد 

بيانات عمال املياومة امل�سجلن يف وزارة التنمية 

مع  وبالتن�سيق  الوطني  وال�سجل  االجتماعّية 

فريق احلماية االجتماعية.

م�ستمر  ب�سكل  ��ة  امل��ن�����سّ ع��م��ل  ف��ري��ق  وي��ق��وم 

بالتوا�سل مع احلا�سلن على الطرود، الإجراء 

م��ت��اب��ع��ة وت��ق��ي��ي��م ع��ل��ى ط����رق و����س���ول ال��ط��رود 

الراجعة  التغذية  على  وللح�سول  وحمتواها، 

من امل�ستفيدين.

االنباط -عمان

وق���ع���ت ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��د���س��ن االأردن���ي���ن 

واأكادميية املجموعة الدولية لال�ست�سارات 

�سمن  املهند�سن  لتدريب  تعاون  اتفاقية 

م�سروع )GIZ( يف ال�سمال.

املهند�س  املهند�سن  نقيب  نائب  وق��ال 

ف�����وزي م�����س��ع��د يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي، ام�����س 

توقيت  يف  ت���اأت���ي  االت��ف��اق��ي��ة  اإن  االأح������د، 

ارت��ف��اع��ا  امل��م��ل��ك��ة خ��الل��ه  م��ن��ا���س��ب ت�سهد 

م���ت���زاي���دا يف ن�����س��ب ال��ب��ط��ال��ة، م��ب��ي��ن��ا ان 

ال���ن���ق���اب���ة اخ������ذت ع���ل���ى ع��ات��ق��ه��ا ت��اأه��ي��ل 

لهم،  ت��دري��ب  ف��ر���س  لتوفري  املهند�سن 

خ��ا���س��ة اخل���ري���ج���ن اجل�����دد واك�����س��اب��ه��م 

االنخراط  من  متكنهم  خمتلفة  مهارات 

يف �سوق العمل.

النقابة املهند�س علي  اأمن عام  وثمن 

اجلهات  ب��ن  املختلفة  ال�سراكات  نا�سر، 

املانحة واملمولة، واأن النقابة تبحث دائما 

عن فر�س تدريب وت�سغيل ملنت�سبيها.

واأ�����س����اد م���دي���ر ع����ام االك���ادمي���ي���ة ن���زار 

النقابة  تقدمها  التي  باخلدمة  �سعيفان، 

مل��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا، م����وؤك����دا �����س����رورة ا����س���راك 

االك���ادمي���ي���ة يف ت��وظ��ي��ف ال���ك���ف���اءات من 

املهند�سن.

ودعا مدير م�سروع GIZ يف ال�سمال، 

تعزيز  اإىل  اخل�����س��اون��ة،  اأن�����س  امل��ه��ن��د���س 

العمل امل�سرتك على ال�سعيدين الوطني 

الحقة  م�ساريع  اإىل  م�سريا  واملوؤ�س�سي، 

تغطي جميع حمافظات اململكة.

 منتصف حزيران آخر موعد للمشاركة في هاكاثون 
الشباب العربي

 »يوميتهم علينا« توّزع أكثر من 71 ألف طرد لعمال المياومة

المهندسين توقع اتفاقية تدريب مع المجموعة الدولية لالستشارات
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االنباط-برتا

ا�ستغالل  نحو  جديًدا  عهًدا  الأردن  يبداأ 

راعة من جممل  9 ماليني دومن �ساحلة للزِّ

مرت  كيلو  األ���ف   89 البالغة  الكلية  امل�ساحة 

الناجت  رفد  بدرجة كبرية يف  �سُت�سهم  مربع، 

املحلي الإجمايل، وت�سغيل اليدي العاملة.

وُتقدر الأرقام الّر�سمية امل�ساحة الإجمالية 

املزروعة باململكة عام 2018 بنحو 38ر2 مليون 

اململكة.  باملئة من م�ساحة  7ر2  ُت�سكل  دومن، 

وك��ال��ة الأن���ب���اء الأردن���ي���ة )ب����رتا( ا�ستطلعت 

راأي ع��م��داء كليات زراع���ة يف ث��الث جامعات 

اإح��دى القرى الأردنية  حكومية، وم��زارع يف 

مبح�سول  اأر����س���ه  دومن�����ات  م���ن  ع�����دًدا  زرع 

 20 ل��ه  اأن��ت��ج��ت  ون�سف  ط��ن  بنحو  البطاطا 

ط��ًن��ا م��ن امل��ح�����س��ول، وا���س��ت��ط��اع ت�سغيل نحو 

اأردن��ًي��ا، باأجر بلغ 15 ديناًرا لكلَّ 7  20 عاماًل 

�ساعات.

حال  وامل���زارع���ون  الأك��ادمي��ي��ون  و�سخ�ص 

الكتفاء  ق���ادرة على حتقيق  ��ه��ا  ب��انَّ راع���ة  ال���زِّ

األف �ساكن  10 ماليني و500  اتي لإطعام  الذَّ

امل�سكلة التي يريدون حلَّها  اأنَّ  َبيَد  للمملكة، 

ه���ي ت�����س��وي��ق امل��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة خ��ارج��ي��ا، 

وتوفري حلول م�ستدامة مل�ساكل عديدة تواجه 

هذا القطاع من بينها املياه واإدخال التقنيات 

احلديثة للعمل به.

امل��زارع  ا�سبوًعا كاماًل مع  ومكثت )ب��رتا( 

�سالمة ن�سري يف قرية غري�سا الواقعة و�سط 

�سمال  كيلومرتا   50 نحو  بعد  على  الأردن 

ان، حيث زرع حم�سول البطاطا  العا�سمة عمَّ

وال��ب��اذجن��ان وال��ب��ن��دورة وال��ك��و���س��ا وامل�سم�ص 

اليوم يقطف نتاجه  اأ�سهر عديدة، وهو  قبل 

وتوريده لل�سوق املحلية ب�سعر ت��راوح بني 18 

اإىل 20 قر�ًسا لكيلو البطاطا، وت�سغيل عمالة 

اأردنية من اأبناء املناطق املحيطة مبزرعته.

وقال ن�سري، اإنَّ امل�سكلة التي تواجهه فقط 

كثافة  مع  اخل���ارج  اإىل  منتجاته  ت�سويق  هي 

اإليه، ول مانع من البيع  النتاج الذي و�سل 

وت�سدير  عر  ال�سِّ انخفا�ص  م��ع  للمواطنني 

الباقي اإىل اأ�سواق اقليمية وعاملية، حيث زرع 

عدًدا من دومنات البطاطا بنحو طن ون�سف 

متوقعا اأن تنتج له 20 طًنا.

واأ�����س����اف اأنَّ امل���ي���اه م��ت��وف��رة خ��ا���س��ة اأّن����ه 

��ايل  وب��ال��تَّ ��ت��اء  ال�����سِّ ف�سل  يف  حم�����س��ول��ه  زرع 

اأب��ن��اءه يف  ل  �سغَّ وق��د  قليل،  املياه  فا�ستهالك 

امل���زرع���ة اإ���س��اف��ة اإىل 16 ع��ام��اًل اأردن���ًي���ا من 

املناطق املحيطة به.

ور�����س����دت )ب�������رتا( م��ن��ت��ج ال�����زراع�����ة من 

الن��ت��اج من  العمل يف  ي��ب��داأ  املح�سول، حيث 

ال�ساعة اخلام�سة �سباًحا وحتى الثَّانية ع�سرة 

ظ���ه���ًرا، وي��ع��ط��ي ك��ل ع��ام��ل ل��دي��ه 15 دي��ن��اًرا 

عام وال�ّسراب. موؤمنني بالطَّ

اأنَّ الزراعة ناجحة جًدا خا�سة  ولفت اإىل 

اإذا مت التَّعامل معها على اأ�سا�ص علمي منطقي، 

بها  متتاز  التي  املناخية  الظروف  وا�ستغالل 

الأر�ص، وت�سهد منطقته مو�سًما مطرًيا جيًدا 

ب��الإ���س��اف��ة اإىل وج���ود م�����س��در م��ائ��ي �سحيح 

راعات  يف وبالتايل فاللجوء اإىل الزِّ وقت ال�سَّ

ال�ستوية اأمر مهم اقت�سادًيا وزراعًيا.

راع���ة يف  م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال عميد كلية ال���زِّ

ال�سعوب،  ه��اين  الدكتور  الأردن��ي��ة  اجلامعة 

ال��ذات��ي ممكن ج���ًدا يف  الك��ت��ف��اء  اإنَّ حتقيق 

بع�ص امل��ح��ا���س��ي��ل وامل��ن��ت��ج��ات ال��زراع��ي��ة من 

خالل التخطيط اجليد وال�ستخدام الأمثل 

واملنا�سب للموارد الزراعية، حيث تبلغ م�ساحة 

الأردن 89 مليون دومن، منها 80 باملئة تقع يف 

منطقة البادية والتي تقل فيها الأمطار عن 

200 ملم، ومن املمكن زراعتها يف حال توفر 

مياه الري.

الأردن  يف  دومن  م��الي��ني   9 “انَّ  واأ���س��اف 

 4 وامل�ستغل منها نحو  للزراعة،  تعد �ساحلة 

ماليني دومن، وتقع هذه املناطق يف الأغ��وار 

واملرتفعات، ونحو ثلثي هذه الأرا�سي تعتمد 

على مياه الأمطار، وهذه الهطولت تتذبذب 

م��ن �سنة لأخ����رى وب��ال��ت��ايل ت����وؤدي اإىل عدم 

ا�ستقرار الإنتاج«.

الزراعة  كلية  اأنَّ  ال�سعوب  الدكتور  واأك��د 

وتت�سدر  ت�سهم   1973 ع��ام  تاأ�سي�سها  وم��ن��ذ 

تتعلق  ع�����دة جم������الت  ال��ب��ح��ث��ي يف  ال���ع���م���ل 

ب��ت��ح�����س��ني الإن�������ت�������اج؛ مل���ح���ا����س���ي���ل احل���ب���وب 

والبقوليات واملحا�سيل اخل�سروات والفاكهة، 

��ق��ان��ات احل��دي��ث��ة يف الت�سميد  وا���س��ت��خ��دام ال��تِّ

اأ�سناف جديدة  وال��ري بالتنقيط وا�ستنباط 

ع��ال��ي��ة الإن���ت���اج، وم��ق��اوم��ة الآف������ات، وك��ذل��ك 

الأب����ح����اث امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ا���س��ت��خ��دام امل���ي���اه غري 

راعة  التقليدية؛ لإنتاج الأعالف وتقنيات الزِّ

ب��دون تربة واحل�ساد املائي  املائية وال��زراع��ة 

والري التكميلي.

وخل�����ص اأه����م امل�����س��ك��الت وامل��ع��وق��ات التي 

راعة ب�سح املياه وعدم توفر املنا�سب  تواجه الزِّ

منها للزراعة، وارتفاع اأ�سعار مدخالت الإنتاج 

الزراعية،  املنتجات  اأ�سعار  وهبوط  ال��زراع��ي، 

التي  تلك  خ�سو�ساً  ال��زراع��ي��ة،  وال�سيا�سات 

تتعلق با�سترياد وت�سدير وعدم حماية املنتج 

ال�سوق، و�سعف  احل��ادة يف  واملناف�سة  املحلي، 

برامج التمويل والتاأمني الزِّراعي.

راع��ة يف جامعة موؤتة  واأك��د عميد كلية ال��زِّ

الدكتور عادل عبد الغني، اأنَّ امل�ساحة املتوفرة 

وال�ساحلة للزراعة يف الأردن ت�ستطيع توفري 

الكتفاء الذاتي يف حما�سيل اخل�سار والفواكه 

وميكن زيادة اإنتاج املحا�سيل احلقلية.

الأردن  الذاتي يف  الكتفاء  ن�سبة  اأنَّ  وبني 

اأح�سن  ل تتعدى 2 باملئة للقمح و6 باملئة يف 

عامي  بني  املمتدة  للفرتة  عري  لل�سَّ الأح���وال 

ر القمح  2012 – 2019، حيث كان الأردن ُي�سدِّ

يف خم�سينيات القرن املا�سي.

ول��ف��ت اإىل اأنَّ اأ���س��ب��اب ت��راج��ع الإن���ت���اج يف 

امل��ح��ا���س��ي��ل احل��ق��ل��ي��ة م���ن ال��ق��م��ح وال�����س��ع��ري 

الزراعية  الرقعة  تاآكل  اإىل  تعود  والأع���الف 

��ك��اين وت�����وايل م��وا���س��م  نتيجة ال��ت��و���س��ع ال�����سُّ

اجل���ف���اف وظ���ه���ور ب��ع�����ص الآف�����ات م��ث��ل دودة 

الزَّرع.

ال��زراع��ي��ة تتوزع  الأرا���س��ي  اأنَّ  اإىل  واأ���س��ار 

يف املناطق التي ت�ستقبل كميات اأمطار تزيد 

عن 200 ملم �سنوًيا واملناطق املَروية يف وادي 

فيها  يتوفر  التي  املرتفعة  واملناطق  الأردن، 

م�سادر ملياه الري. واأكد اأنَّ الكلية تقوم بعدد 

من امل�ساريع والدرا�سات النَّوعية التي تخ�ص 

النَّباتي  ب�سقيها  راع��ي��ة  ال��زِّ القطاعات  كافة 

كافة  وان  ال��غ��ذائ��ي،  والَت�سنيع  واحل���ي���واين 

فحة الإلكرتونية  البحوث متوفرة على ال�سَّ

للجامعة؛ امياًنا من الكلية واجلامعة بدورها 

مع  وان�سجاماً  وتوعيته،  املجتمع  خدمة  يف 

التي  الجتماعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  ا�سرتاتيجية 

وتنظيم  ال�سنوي  برناجمها  �سمن  تتبناها 

التدريبية  وال�����دورات  ال��ور���س��ات  م��ن  �سل�سلة 

��ام احلقل، تلبية حلاجات املجتمع املحلي  واأيَّ

وبجهود مباركة من اأع�ساء الهيئة التدري�سية 

والإدارية يف الكلية.

وبني اأنَّ الكلية تعد بيت خربة ي�سم جميع 

الخ��ت�����س��ا���س��ات ال��زراع��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 

تقدمي ال�ست�سارات واحللول؛ للتحديات التي 

يواجهها املجتمع املحلي.

واأ����س���ار اإىل اأب����رز امل�����س��ك��الت ال��ت��ي ت��واج��ه 

ال��زراع��ة يف الأردن، وه��ي املياه، ف���الأردن ُيعد 

ن�سيب  ناحية  العامل من  بلد يف  اأفقر  ث��اين 

الفرد من املياه نتيجة لالرتفاع غري امل�سبوق 

يف اعداد ال�سكان المر الذي فاقم من م�سكلة 

اأك��ر من  امل��ي��اه، وي�ستهلك القطاع ال��زراع��ي 

اململكة من  ا�ستهالك  اأج��م��ايل  باملئة من   60

املياه، ما يحتِّم اإدخال تقنيات زراعية حديثة 

لرت�سيد ا�ستخدام مياه الري يف الزراعة.

واأ����س���اف اأنَّ ق��ط��اع ال���زراع���ة م��ه��م ج���ًدا، 

اأم��ان لالأمن الغذائي ولذلك  ام  ويعترب �سمَّ

ل ب���د م���ن و����س���ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات وا���س��ح��ة 

الإنتاج،  امل���زارع؛ لال�ستمرار يف عملية  لدعم 

وان��ه��اء ع��دد م��ن التحديات التي م��ن بينها، 

تاآكل الرقعة الزراعية اخل�سبة والتي ت�سلح 

ل���زراع���ة ال��ق��م��ح وال�����س��ع��ري ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��و���س��ع 

من  الزراعية  احل��ي��ازات  وانح�سار  العمراين 

وا�سعة اإىل �سكنية حمدودة امل�ساحة.

وم���ن ب��ني ال��تَّ��ح��دي��ات، بح�سب ال��دك��ت��ور 

ال��ذي  ال��زراع��ي  النمط  ال��غ��ن��ي، تطبيق  عبد 

معينة  م�ساحات  بتخ�سي�ص  ا  رخ�سً يت�سمن 

من كلِّ حم�سول؛ لتحقيق توازن بني العر�ص 

وتوفري  ال��زراع��ي��ة،  املنتجات  على  ��ل��ب  وال��طَّ

اأ���س��واق خارجية ل��الإن��ت��اج ال��زراع��ي، وارت��ف��اع 

اأ�سعار مدخالت النتاج الزراعي، وتوفري دعم 

ا بعد توايل  للمزارعني بفوائد رمزية خ�سو�سً

امل��زارع نتيجة  موا�سم اخل�سارة التي حتملها 

لل�سوق  منتجاته  ت�سويق  على  ق��درت��ه  ع���دم 

يف  للمزارعني  م�ساعدات  وتوفري  اخلارجي، 

العوامل اجلوية  الناجتة عن  الأ�سرار  حالة 

ال�سقيع واجلفاف  الطبيعية مثل  والكوارث 

ياح. والكوارث الناجتة عن الرِّ

 9 ماليين دونم أرض صالحة للزِّراعة في المملكة

13 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

  أمر الدفاع 6 وتعديالته  حوارية في »شومان« اليوم  

االنباط-عمان

حالة   13 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

جديدة بفريو�ص كورونا امل�ستجّد يف اململكة 

حملّية،  غ��ري  حالة   12 منها  الأح���د،  ام�ص 

وح���ال���ة واح������دة حم���ل���ّي���ة، ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

الإجمايل لالإ�سابات اإىل 808.

وت������وزع������ت احل���������الت ال�����ث�����الث ع�������س���رة 

ال�سادر  الإعالمي  للموجز  وفقا  اجلديدة 

ال�����س��ح��ة على  ال�����وزراء ووزارة  رئ��ا���س��ة  ع��ن 

�ساحنات  ل�سائقي  اإ�سابات   7 الآت��ي:  النحو 

قادمني عرب حدود العمري، واأحدهم قادم 

اأردين واح���د، و6  ع��رب ح��دود ج��اب��ر؛ منهم 

من جن�سّيات اأخرى ومّت التعامل معهم وفق 

ال��ربوت��وك��ول امل��ّت��ب��ع، و 5 ح���الت لأردن��ي��ني 

اأحد فنادق  قادمني من اخلارج يقيمون يف 

وح��ال��ة يف  باك�ستان،  م��ن  احلجر وحت��دي��دا 

عنها  ال�ستق�ساء  يتّم  العا�سمة  حمافظة 

ملعرفة تفا�سيلها.

كما  توزعت  �سفاء  حالة   21 لت  �ُسجِّ كما 

الأم��ري حمزة،  15 حالة يف م�ست�سفى  يلي: 

عبد  املوؤ�ّس�ص  امللك  م�ست�سفى  يف  حالت  و6 

اهلل اجلامعي.

4223 فح�ساً  اإج���راء  اإىل  امل��وج��ز  واأ���س��ار 

الفحو�سات  اإجمايل عدد  لي�سبح  خمربّياً، 

التي اأجريت منذ بدء اجلائحة وحتى الآن 

222 األفا و 128 فح�سا.

اأردن����ّي����اً   346 ا���س��ت��ق��ب��ال  اإىل  اأ����س���ار  ك��م��ا 

العربّية  م�سر  جمهورّية  من  اليوم  قدموا 

مواقع  اإىل  نقلهم  ومّت  نويبع،  ميناء  ع��رب 

�سمن  وذلك  املّيت،  البحر  يف  العام  احلجر 

الأردنيني  ع��ودة  خّطة  من  الثالثة  املرحلة 

يف اخلارج.

وب���ح�������س���ب امل�����وج�����ز الإع������الم������ي مي��ك��ن 

الط��������الع ع���ل���ى خ���ط���ة ف���ت���ح ال���ق���ط���اع���ات، 

وم�����س��ف��وف��ة م��راح��ل ال��ت��ع��ام��ل م��ع جائحة 

كورونا من خالل الرابط الآتي:

https://corona.moh.gov.

jo/ar/Together-to-Reopen

عمان- االنباط

ي��ن��ظ��م م���ن���ت���دى ع���ب���د احل���م���ي���د ���س��وم��ان 

للم�سوؤولية  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ن��ك  ذراع  ال��ث��ق��ايف، 

ال��ث��ق��اف��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة،  ال���ي���وم  الإث��ن��ني، 

ح��واري��ة ح��ول »ال��ع��ام��ل و���س��اح��ب العمل يف 

واأث��ره على  6 وتعديالته«،  الدفاع رق��م  اأم��ر 

القطاعات

ي�سارك فيها، املحامي وامل�ست�سار القانوين 

�سائد كراجة، والكاتب واملحلل جواد عبا�سي، 

ومدير مركز الفينيق للدرا�سات القت�سادية 

الزميلة  بينما تدير احلوارية  اأحمد عو�ص، 

ال�سحافية �سماح بيرب�ص

امل��ا���س��ي،  ني�سان  6 يف  ال��دف��اع  اأم���ر  وج���اء 

لتنظيم العالقة بني �ساحب العمل والعامل 

ب�سبب  املختلفة  ال��ق��ط��اع��ات  ت��ع��ط��ل  ظ��ل  يف 

طبيعة  تبيان  اإىل  اإ���س��اف��ة  ك��ورون��ا،  جائحة 

ونوعية العمل، والأجور امل�ستحقة، والتفريق 

اأو  العمل  مكان  من  عملهم  ي���وؤدون  من  بني 

عن بعد

وم������ع ا�����س����ت����م����رار ت���ع���ط���ل ال����ع����دي����د م��ن 

ال��ق��ط��اع��ات، اأ���س��در رئ��ي�����ص ال�����وزراء د. عمر 

على  تعديالت  املا�سي  ال�سهر  نهاية  ال���رزاز 

ق���رار ال��دف��اع، ح��دد فيه ال��ق��ط��اع��ات الأك��ر 

العمل  ل�ساحب  واأت���اح  الأزم����ة،  م��ن  ت�سررا 

بالتفاق   %30 بن�سبة  الأج��ور  فيها تخفي�ص 

العاملني  اأج����ور  وتخفي�ص  ال��ع��ام��ل��ني،  م��ع 

ب��اأي عمل  املكلفني  وغ��ري  يعملون  ال��ذي��ن ل 

بن�سبة 60%، اإ�سافة اإىل اإجازة اإنهاء خدمات 

موظفني

ال���ت���ع���دي���الت اأث��������ارت ح��ف��ي��ظ��ة ق��ط��اع��ات 

عمالية وا�سعة، واعتربتها مبثابة منح �سوء 

بالعاملني  العمل  اأ�سحاب  ل�«جترب«  اأخ�سر 

تت�ساعف  �سوف  البطالة  اأرق��ام  واأن  لديهم، 

نتيجة لهذه التعديالت

اأك��������دوا �����س����رورة دع���م  اآخ����ري����ن  اأن  غ����ري 

الع�سيبة،  ال��ف��رتة  ه���ذه  خ���الل  ال��ق��ط��اع��ات 

ال��دول �سن الت�سريعات التي  واأن من واج��ب 

تكفل بقاء القطاعات املت�سررة يف ال�سوق، ل 

الوطني  اأن تنتهي وت�سبح خ�سارة القت�ساد 

اأكرب بكثري

وم��وؤ���س�����س��ة ع��ب��د احل��م��ي��د ���س��وم��ان، ذراع 

ال���ب���ن���ك ال���ع���رب���ي ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 

ال��رب��ح،  لتحقيق  ت��ه��دف  ل  والج��ت��م��اع��ي��ة، 

وُتعنى بال�ستثمار يف الإبداع املعريف والثقايف 

والجتماعي للم�ساهمة يف نهو�ص املجتمعات 

يف الوطن العربي من خالل الفكر القيادي 

والأدب والفنون والبتكار

التعليم العالي: آلية اختيار البحوث 
الموجهة اتسمت بالشفافية المطلقة

 المياه : ضبط مزرعة تسرق حصص 
المواطنين في عين الباشا

االنباط-عمان 

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

ال���ع���ل���م���ي ����س���ح���ة امل���ع���ل���وم���ات ال����ت����ي ج���رى 

املواقع الإلكرتونية ب�ساأن  تداولها يف بع�ص 

العلمي  البحث  اخ��ت��ي��ار ���س��ن��دوق دع��م  اآل��ي��ة 

التي  املوجهة  للبحوث  ال��وزارة  يف  والبتكار 

�سيتم دعمها ماليا.

الأح��د،  ام�ص  بيان  يف  ال���وزارة  واأو�سحت 

ات�سمت  ال�����س��ن��دوق  اتبعها  ال��ت��ي  الآل��ي��ة  اأن 

والبتعاد  واملو�سوعية،  املطلقة  بال�سفافية 

جامعة  لأي  الن��ح��ي��از  اأو  املحا�س�سة،  ع��ن 

اأردنية دون الأخرى.

امل��ت��خ�����س�����س��ة يف  ال���ل���ج���ان  اأن  واأ����س���اف���ت 

وتقييم  ودرا�سة  مبراجعة  قامت  ال�سندوق 

ال��ب��ح��وث امل��ق��دم��ة م��ن خ���الل ع���دة م��راح��ل 

اللجنة القطاعية، ثم  بداأت مبرحلة تقييم 

مرحلة  ثم  العلمية،  اللجنة  تقييم  مرحلة 

مرحلة  واأخ���رياً  الأك��ادمي��ي��ة،  اللجنة  تقييم 

اإدارة  جل��ن��ة  م��ن  تف�سيلية  ودرا����س���ة  تقييم 

ب���دوره���ا بتحديد  ت��ق��وم  ال�����س��ن��دوق وال���ت���ي 

لتقدمي  الختيار  عليها  وقع  التي  البحوث 

اللجان  تقييم  نتائج  على  ب��ن��اًء  لها  ال��دع��م 

الأخرى.

تت�سمن  اللجان  ه��ذه  اأن  ال���وزارة  وبينت 

اأع�������س���اء م���ن ذوي اخل�����ربة والخ��ت�����س��ا���ص 

يف ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ق��ي��ي��م ال���ذي���ن مت 

اختيارهم بناًء على اأ�س�ص متعددة، من اأهمها 

ال�ست�سهاد  وع���دد  امل��ن�����س��ورة  الأب���ح���اث  ع���دد 

تر�سيحهم  اإىل  بالإ�سافة   ،)h- index(

للم�ساركة يف هذه  البحثية  من موؤ�س�ساتهم 

اأن عملية تقييم البحوث متت  اللجان، كما 

ووا�سحة  دقيقة  علمية  معايري  على  ب��ن��اًء 

ُياأخذ  اأن  ودون  طويلة،  ف��رتة  منذ  اعتمدت 

ال��ت��ي ينتمي لها  ب��ع��ني الع��ت��ب��ار اجل��ام��ع��ة 

الباحث.

ال��ب��ح��وث  ه���ذه  تقييم  ن��ت��ائ��ج  اإن  وق��ال��ت 

العلمي  البحث  موجودة لدى �سندوق دعم 

والبتكار، وميكن لكل باحث تقدم بطلب اأن 

ال�سندوق للح�سول على  اإدارة  يتوا�سل مع 

للبحث  ال��ل��ج��ان  تقييم  ون��ت��ائ��ج  م��الح��ظ��ات 

الذي تقدم به، وب�سكل تف�سيلي.

عن  �سابقاً  اأعلن  ال�سندوق  اأن  اإىل  ي�سار 

البحوث  طلبات  ل�ستقبال  التقدم  باب  فتح 

“فريو�ص  هو  خا�ص  عنوان  حتت  املقرتحة 

و�سمن  واحللول،  الآث��ار  الأردن:  يف  كورونا 

الأول����وي����ة  ذات  ب���ح���وث حم������ددة  جم������الت 

تقدم  حيث  ك��ورون��ا،  فريو�ص  اأزم��ة  ملواجهة 

58 ب��ح��ث��ا م���وزع���ني ع��ل��ى ع�����س��ري��ن ج��ام��ع��ة 

قطاعات  �سبعة  يف  وخا�سة  حكومية  اأردنية 

املختلفة  اللجان  تر�سيحات  وكانت  علمية، 

ق���د ن��ت��ج ع��ن��ه��ا اخ��ت��ي��ار ال�����س��ن��دوق خلم�سة 

لها،  امل���ايل  ال��دع��م  لتقدمي  موجهة  ب��ح��وث 

ال��ت��ي ح�سلت  ال��ب��ح��وث  ومت اخ��ت��ي��ار ودع����م 

على اأف�سل نتائج للتقييم، والتي ُياأمل منها 

اأف�سل النتائج البحثية التطبيقية.

االنباط-عمان

وطواقم  اأج��ه��زة  نفذتها  حملة   اأ�سفرت 

وزارة  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  وال��������ري  امل����ي����اه  وزارة 

ال��داخ��ل��ي��ة /م��ت�����س��رف ل����واء ع���ني ال��ب��ا���س��ا 

ورئ��ي�����ص م��رك��ز ام���ن ع��ني ال��ب��ا���س��ا والدارة 

ومديرية  وال�سياحة  البيئة  حلماية  امللكية 

م��ي��اه ع��ني ال��ب��ا���س��ا وب��اأ���س��ن��اد م��ن م��دي��ري��ة 

مزرعة  لتزويد  اعتداء  �سبط  العام  الم��ن 

وح����ظ����رية م���وا����س���ي  م����ن اح�����د اخل���ط���وط 

ال��ن��اق��ل��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة امل������زودة مل��ي��اه ال�����س��رب 

املخ�س�سة  املواطنني  ح�س�ص  ح�ساب  على 

اخلط  ف�سل  مت  حيث  ال�سرب  مياه  لغايات 

وت�����س��وي��ب ال���و����س���ع واع������داد ال�����س��ب��وط��ات 

اخلا�سة بالواقعة .

وب��ال��ت��ف��ا���س��ي��ل ق���ال م�����س��در م�����س��وؤول يف 

ال����وزارة ان��ه وب��ن��اء ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ت��وف��رت 

ح����ول وج�����ود ا���س��ت��ب��اه ب���وج���ود اع����ت����داء يف 

كميات  تراجع  نتيجة  البا�سا  عني  منطقة 

تن�سيق حملة   املزودة للمواطنني  مت   املياه 

ام���ن���ي���ة ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع م��ت�����س��رف ال���ل���واء 

ورئ��ي�����ص م��رك��ز ام���ن ع��ني ال��ب��ا���س��ا ح��ي��ث مت 

1كم من خط  ف�سل اخلط امل�سحوب مل�سافة 

ت��ع��ود للمدعو )  ل��ت��زوي��د م��زرع��ة  )4ان�����ص( 

وعمل  الو�سع  ت�سويب  واع���ادة  م.ف(  اأ.ع. 

لتحويلها  بالواقعة  اخلا�سة  ال�سبوطات 

التحقيقات  لأ�ستكمال  الق�سائية  للجهات 

واحالة الق�سية للق�ساء . 

و�سددت الوزارة انها لن تتهاون يف القيام 

ب��واج��ب��ه��ا جت���اه الخ����وة امل��واط��ن��ني و���س��ون 

ح��ق��وق��ه��م امل��ائ��ي��ة ك����ون ه����ذه الع����ت����داءات 

يواجهها  التي  التحديات  اه��م  اح��د  ت�سكل 

قطاع املياه واثنى امل�سدر على تعاون وزارة 

الداخلية واحلكام الداريني وروؤ�ساء املراكز 

المنية وكافة املرتبات المنية و املواطنني 

من  ع���دد  يف  �ست�ستمر  احل��م��ل��ة  ان  م���وؤك���دا 

كافة  ال�سيطرة على  اململكة لأحكام  مناطق 

م�سادر املياه  ما�سية بكل حزم وفاعلية  .

ال�سهيد  الأردن  ن�سر  هي طائرة  هنرت(  )هوكر  ال�سورة  يف  ن�ساهد  التي  الطائرة  ه��ذه 

فرا�ص العجلوين قبل ق�سفها مع ن�سرها على ار�ص املطار بعد عودته من غارة على العمق 

�سماء  يف  تطري  مقاتلة  عربية  طائرة  اأول  وه��ي  وال��ذخ��ائ��ر،  بالوقود  ليتزود  الإ�سرائيلي 

فل�سطني املحتلة وتق�سف مطارات العدو وم�سايف النفط يف حيفا، رغم قدمها اإل اأن طيارينا 

اإ�ستطاعوا اأن يطوعوها ملواجهة اأحدث طائرات �سالح جو العدو واأن ي�سقطوها، كان يقودها 

اأردين رف�ص ان ينتظر الغطاء اجل��وي العربي عام 1967 فكان له �سرف ال�سبق باأن  ن�سر 

يكون اأول طيار مقاتل عربي يخرتق اأج��واء العدو الإ�سرائيلي ويدك الأه��داف الع�سكرية 

الإ�سرائيلية يف عمق الأرا�سي املحتلة ويرب بق�سم اق�سمه قبل ا�سهر بالنتقام لرفيقه �سهيد 

معركة ال�سموع الطيار موفق �سلطي، كان رحمه اهلل طيارا بارعا وقد قال له امل�سري عبد 

احلكيم عامر يف عام 1964 بعدما �ساهد ما يتمتع به من براعة ومتيز خالل عر�ص جوي 

قدمه له ن�سور �سالح اجلو امللكي بح�سور املغفور له امللك احل�سني طيب اهلل ثراه “يا ريت 

كل طيارين العرب مب�ستواك القتايل البارع”، ا�ستطاع وحده الإقالع والهبوط عدة مرات 

لي�ستبك مع الطائرات املعادية، مل يقبل اأن يقوم باملهمة غريه ويف املرة الأخرية كان قائد 

ال�سرب مع زمالئه الطيارين يف مطار املفرق يف انتظار تزويد طائراتهم بالوقود والذخائر 

عندما ب��داأت طائرات امل��رياج الإ�سرائيلية بالإغارة على املطار، رك�ص فرا�ص نحو طائرته 

حتت الق�سف وهّم بالإقالع بها اإل ان الدمار الذي اأحدثه الق�سف على مدرج املطار مل 

ميكنه من اإكمال الإقالع، وق�سفته الطائرات املعادية لي�ست�سهد يف طائرته التي احب، لقد 

كانت ال�سجاعة والإقدام عالمات فارقة يف �سجله الع�سكري، مما اهله للتكرمي بو�سام الإقدام 

الع�سكري اإ�سافة اىل اأو�سمة اأخرى زينت �سدره .. ن�ستذكر اليوم �سهيدنا البطل يف ذكرى 

ا�ست�سهاده كما ن�ستذكر 572 �سهيد اردين امتزجت دمائهم مع طهر الرى الفل�سطيني، 

واخت�سرت اأرواحهم امل�سافات وهي تعانق الر�ص على �سفتي الردن م�سرى دمنا ودربنا اىل 

القد�ص ال�سريف.

د.عصام الغزاوي

 النسر األردني الذي أرهب 
إسمه العدو

االثنني   8/ 6 / 2020
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الذات  والإعتماد على  العودة للأر�ض  باأن  امل�ستفادة من جائحة كورونا  الدرو�ض  من 

والتحديات  املع�سلت  كل  على  للتغّلب  الع�سر  هذا  اأدوات  العطاء  وروحية  والإنتاجية 

الإقت�سادية؛ وذروة �سنام ذلك زراعة الأر�ض لإ�ستغلل امل�ساحات املتوفرة يف ذلك ولت�سبح 

ر املنطقة وتلّطف جوها  منتجة خ�سراء؛ وت�سّغل العمالة الوطنية وت�ستغل الأر�ض وُتخ�سّ

وُت�ّسن بيئتها وت�ساهم يف التخفيف عن املواطن الذي اأثقلت كاهله الكثري من التحديات 

يف امللف الإقت�سادي اإبان جائحة كورونا:

اإىل اإطلق برامج الإعتماد على الذات والتكاتف والتعا�سد للو�سول  1. بتنا بحاجة 

واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع  التعاونيات  مب�ساريع  وم��وؤم��ن  ومتعاون  منتج  ملجتمع 

والت�سغيل الذاتي دون احلاج لإنتظار الوظيفة التي باتت ل ت�سمن ول تغني من جوع؛ 

الإن��ت��اج  ال���ذات وتغذية خطوط  الإع��ت��م��اد على  ل��رام��ج  واإط���لق  لب�سمة  ول��ه��ذا نحتاج 

فيه  وال�سباب  ال�سيدات  الزراعة وعمل  لقطاع  ودعم  والتعاون  والرتكيز على اجلمعيات 

البطالة  على  للق�ساء  واملتو�سطة  ال�سغرية  الفر�ض  على  الإعتماد  و���س��رورة  ت��دي��داً 

والرتكيز على الأعمال املنتجة وم�ساريع الت�سغيل الذاتي وغريها.

نعطيها  نعد  ومل  هجرناها  لأننا  لنا  همها  ت�سكو  التي  الأر����ض  لإ�ستغلل  نحتاج   .٢

لتعطينا؛ حيث ن�سبة الأر�ض غري امل�ستغلة يف الأردن عالية جداً ونحتاج ملبادرات نوعية 

عند  املطلوب  املنتج  ج��ودة  تقق  وتكنولوجية  ع�سرية  اأدوات  باإ�ستخدام  لإ�ستغللها 

اأو  اأ�سمدة  اأو  اإ�سافات  دومنا  الطبيعية  الع�سوية  للمواد  بالإ�سافة  والت�سدير  امل�ستهلك 

هرمونات.

٣. نحتاج ليكون لدى كل مواطن حاكورة منزلية 

الرثوتني  احل��اك��ورة  ه��ذه  ولت�سكل  ال��غ��ذاء؛  �سّلة  وتكون  اليومية  حاجاته  فيها  ي��زرع 

الذاتي  الإكتفاء  ويحققون  يزرعون  مما  ياأكلون  النا�ض  لي�سبح  واحليوانية؛  النباتية 

ويخففون عن كواهلهم الإلتزامات املالية التي اأرهقتهم.

ب��اأن الأر���ض هي مرجعيتنا وال��زراع��ة هي عنواننا  ٤. نحتاج ل�سرورة الإمي��ان املطلق 

والبحث التطبيقي هو طريقنا �سوب الإنتاج احلقيقي والعمل اجلماعي املنتج الذي ُيدّر 

الدخل للأ�سرة لت�سبح اأ�سرنا منتجة بطريقة تعاونية ومتتلك اأدوات العطاء؛ ونحتاج يف 

بلد العلم والعلماء اأن ل يتكّر ال�سباب على الأر�ض في�ساركوا يف قطاف الثمار ويتعاونوا 

واجليل  اليوم  �سباب  ل��دى  والإنتاجية  العطاء  روحية  وب��ث  املنتج  لتح�سني  بينهم  فيما 

ال�ساعد.

قابلة  وتكون  بعينها  منتجات  يف  لنتمّيز  كل�سيكية  ولي�ست  نوعية  لزراعة  نحتاج   .٥

للت�سدير لتح�ّسن مدخولتنا وترفع من اإنتاجيتنا وُت�سّغل �سبابنا؛ وهذه املنتجات تكون 

املهند�سون الزراعيون  نوعية وي�سار لها بالبنان وفريدة على م�ستوى املنطقة؛ و�سبابنا 

قادرون على التهجني وغريه على �سبيل التطوير والبحث العلمي وغريه.

٦. نتطّلع لن�سل لليوم الذي ناأكل فيه مما نزرع ونلب�ض فيه مما ن�سنع؛ ون�سّغل فيه 

البطالة وبوؤر  الق�ساء على  لن�ساهم يف  العمل؛   النوع من  �سبابنا كعمالة مطلوبه لهذا 

الفقر ونق�سي على ثقافة العيب عند البع�ض ونغرّي يف الثقافة املجتمعية لدى ال�سباب؛ 

وهذا حتماً �سي�ساهم يف اأن ناأكل مما نزرع كزراعة نوعية تكنولوجية تقق فر�ض عمل 

�سغرية ومتو�سطة.

ل��لأر���ض  ل��ل��ع��ودة  ر���س��ال��ة للجميع  ٧. وق��ت��ه��ا �سيكون م��و���س��م الإن���ت���اج وال��ع��ط��اء ح��ت��م��اً 

واملطابخ  بالزراعة  للإهتمام  دع��وة  وه��ذه  ين�سب؛  ل  ال��ذي  وعطاءها  فيها  والإ�ستثمار 

الإنتاجية والريادة وال�سناعات واملنتوجات الزراعية؛ ولتعزيز اجلهود اجلمعية املرتادفة 

والعطاء  ال��ت��دب��ري  وُح�����س��ن  التنظيم  يف  الع�سر  لغة  لتحاكي  امل���دين  املجتمع  ملنظمات 

والإنتاجية لتغّذي روحية التعاون والعمل اجلماعي.

للم�ساهمة  اإنتاجية  تعاونية  جمعيات  ت�سكيل  وال�����س��ي��دات  ال�سباب  م��ن  مطلوب   .٨

على  والرتكيز  ل��لأر���ض  ال��ع��ودة  منهم  ومطلوب  الفقر؛  وب��وؤر  البطالة  على  الق�ساء  يف 

بتعاونيات  الإنتاج  تغذية خطوط  العطاء؛ ومطلوب  روحية  لبث  الذاتي  الت�سغيل  مبداأ 

للمجتمعات املحلية لغايات اأن نحقق الإكتفاء الذاتي يف الزراعة على الأقل!

ب�سراحة: الزراعة نب�ض الإقت�ساد والإعتماد على الذات؛ وحان الوقت لن�ستغل اأر�سنا 

على �سبيل الإنتاجية والعطاء؛ فروحية العطاء والنموذج املنتج املنعك�ض على كل خطوط 

واملتكررة  الزراعة  وثقافة  والإنتاجية  اجلماعي  العمل  روحية  لبث  �سرورة  بات  الإنتاج 

املنزلية لدى ال�سباب وال�سيدات؛ وهذا يعك�ض توجيهات جللة امللك املعزز عبداهلل الثاين 

اإبن احل�سني حفظه اهلل ورعاه خللق فر�ض عمل زراعية اإنتاجية توؤمن بالعطاء للأر�ض 

لهذا  الإنتماء  فر�ض  نحقق  وبذلك  بها  والت�سّبث  بف�سلها  والإمي���ان  عليها  واملحافظة 

الوطن الطهور على الأر�ض بالعمل والإنتاج.

�سباح الوطن اجلميل

د. محمد طالب عبيدات

 العودة للزراعة في زمن 
كورونا

 المسيحيون يعودون للكنائس بعد انقطاع 
ملتزمين بالتباعد الجسدي واجراءات السالمة

3019 جريمة  ارتكبت في المملكة خالل العام الماضي من غير االردنيين 

 اعالن نتائج المقبولين بمشروع الحكومة الشبابية والبرلمان الشبابي

 االغوار الشمالية: 50 % نسبة تساقط ثمار الحمضيات اثر ارتفاع الحرارة

بحسب التقرير اإلحصائي السنوي الدارة المعلومات الجنائية في األردن

االنباط-عمان

دق���ت اأج���را����ض ال��ك��ن��ائ�����ض الردن���ي���ة ام�ض 

لأداء  امل�����س��ي��ح��ي��ني  ع������ودة  م��ع��ل��ن��ة  الح�������د، 

���س��ل��وات��ه��م ب��ع��د ان��ق��ط��اع دام اأك���رث م��ن 80 

يوًما ب�سبب انت�سار فريو�ض كورونا امل�ستجد 

يف دول العامل كافة ومن بينها الأردن.

وت���واف���د امل�����س��ل��ون اىل ال��ك��ن��ائ�����ض وع��ل��ى 

بدء  بعد  وال��ف��رح  ال�سعادة  ر�سمت  وجوههم 

ع�����ودة احل���ي���اة اىل ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ورف�����ع حظر 

ال��ت��ج��ول ال�����ذي ف��ر���س��ت��ه احل��ك��وم��ة خ��لل 

ال���س��ه��ر امل��ا���س��ي��ة مل��ن��ع ان��ت�����س��ار ال��ف��ريو���ض، 

الردن  ي���ح���م���ي  اأن  اهلل  اىل  م���ت���و����س���ل���ني 

والردن���ي���ني وال��ع��امل م��ن ال��وب��اء ال���ذي زرع 

اخلوف والهلع يف قلوب الب�سر.

كني�سة  يف  ال�سلة  الأح��د  اليوم  واقيمت 

�سول يف منطقة اجلبيهة،  القدي�ض بول�ض الرَّ

واللتزام  الح��رتازي��ة  التدابري  تطبيق  مع 

حيث  من  كافة  العامة  لمة  ال�سَّ ب��اإج��راءات 

م�سافة  وت��رك  والُقفازات،  امات  الكمَّ ارت��داء 

واآخ���ر، وع��دم  ك��ل م�سل  ب��ني  تباعد ج�سدي 

��لة، وامل���غ���ادرة  ��لم ب��ع��د ال�����سَّ ال��تَّ��ج��م��ع ل��ل�����سَّ

والدخول بانتظام ودون تزاحم. وقال راعي 

لة  الكني�سة الأب بطر�ض حجازين اأثناء ال�سَّ

اإنَّ اللتزام واجب حتى ل يتم هدم اجلهود 

وتهديد  الفريو�ض  انت�سار  ملنع  بذلت  التي 

حياة النَّا�ض بالبقاء.

ودعا اهلل اأن ل يعود الوباء اإىل الإن�سانية، 

على  ي�سكن  م��ن  وك���ل  الأردن  ي��ح��ف��ظ  وان 

ترابه، م�سددا على اجلميع ب�سرورة اللتزام 

الدائم بالتعليمات ال�سحية.

لة اإنَّ  وقال الأب حجازين بعد انتهاء ال�سَّ

التو�سيات ب�سكل دائم لكل من يريد القدوم 

ادرة عن  ال�سَّ التعليمات  التزام  الكني�سة  اإىل 

الأردن  بتعايف  والإ���س��ه��ام  املخت�سة  اجل��ه��ات 

على  م�سرتكة  فامل�سوؤولية  ال��وب��اء،  ه��ذا  من 

حداد  م��اري  ج��ان  الراهبة  وقالت  اجلميع. 

اإنَّها يف الكني�سة منذ 55 عاًما ومل ي�سادفها 

ت  ��ام التي مرَّ هذه احلدث ال�سعب، واإنَّ الأيَّ

درو�ًسا قوية للحا�سر وامل�ستقبل”  “متنحنا 
م�سددة على اأنَّ احلفاظ على �سلمة الأردن 

كل  على  جماعية  م�سوؤولية  ه��ي  و�ساكنيه 

فرد.

م���ن ج��ه��ت��ه، ���س��ك��ر ع�����س��و جم��ل�����ض رع��ي��ة 

له  ك���ان  م��ن  ك���لَّ  ال���ط���وال  ال��ي��ا���ض  الكني�سة 

املرحلة  هذه  الأردن  بعبور  اهلل  بعد  الف�سل 

حتى الآن.

يلزم  م��ا  ك��ل  وف��رت  الكني�سة  اإنَّ  واأ���س��اف 

حلماية ال�سحة العامة، وهذا ما كان اليوم، 

ومثلما حافظ الأردن على رعاياه يجب على 

بانتهاء  والإ���س��ه��ام  الل��ت��زام  ال��ي��وم  اجلميع 

وال��ع��امل.  الأردن  ت��اري��خ  م��ن  �سعبة  مرحلة 

وقال راعي كن�سية الكاثوليك للروم امللكيني 

نعود  ال��ي��وم  حداد:”  ن��ب��ي��ل  الب  ع��م��ان  يف 

مع  ال�����س��لة  فري�سة  لأداء  و���س��وق  ب��ف��رح��ة 

عنها  انقطاع  بعد  الكنائ�ض  اأب��ن��اء  املوؤمنني 

ما  يثمنون  اجل��م��ي��ع  ان  م��وؤك��دا  اأ���س��ه��ر،  دام 

ق��ام��ت ب��ه ال��دول��ة وب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن جللة 

امللك واحلكومة واجلي�ض العربي والجهزة 

املواطنني  �سلمة  على  للمحافظة  المنية، 

وم����ا ق����ام ب���ه اجل��ي�����ض الب��ي�����ض م���ن اأط��ب��اء 

وممر�سني من واجب نحو الوطن والن�سان 

الردين.

واأك�������د راع������ي ك��ن��ي�����س��ة ال���ب�������س���ارة ل���ل���روم 

الأرث��وذك�����ض يف ع��م��ان الب ���س��امل م��دان��ات، 

مواجهة  يف  الردن  حققه  ال��ذي  النجاح  اأن 

املواطنني  �سحة  على  واحل��ف��اظ  اجل��ائ��ح��ة 

ت��ع��اون اجل��م��ي��ع مع  ل���ول  ي��ك��ن ليتحقق  مل 

كافة الجهزة الر�سمية بقيادة جللة امللك، 

ف��اث��ب��ت الردن���ي���ون ل��ل��ع��امل ان��ن��ا دول���ة قوية 

وق�����ادرة ع��ل��ى ال�����س��م��ود ب��ال��رغ��م م���ن �سغر 

م�ساحته.

لة  ال�سَّ الأردنية عودة  واأعلنت احلكومة 

اإىل امل�����س��اج��د وال��ك��ن��ائ�����ض، واأق��ي��م��ت ���س��لة 

اجلمعة يوم 5 حزيران فقط، ثم ا�ستوؤنفت 

بقية ال�سلوات يوم 6 حزيران، كما مت اعلن 

لة اإىل الكنائ�ض اعتباًرا من اليوم  عودة ال�سَّ

الكنائ�ض  روؤ����س���اء  وو����س���ع جم��ل�����ض  الأح�����د. 

عامة  �سلمة  واإج����راءات  اح��رتازي��ة  تدابري 

ب��اأداء  الراغبني  ك��ل  على  وعممها  ���ام  اأيَّ قبل 

من  وك��ان  الكني�سة،  اإىل  واحل�سور  لة  ال�سَّ

ب��ي��ن��ه��ا ال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي وع����دم ال��ت��زاح��م 

لة، وهو ما مت اليوم. والتجمع بعد ال�سَّ

االنباط- عمان 

اأك���د ال��ت��ق��ري��ر الإح�����س��ائ��ي ال�����س��ن��وي لعام 

امل��ع��ل��وم��ات  اإدارة  ع���ن  وال�������س���ادر   2019
ذك��وراً  الأج��ان��ب  اأن  اىل  الأردن  يف  اجلنائية 

2019 ما  ال���ع���ام  اإرت���ك���ب���وا خ����لل  واإن����اث����اً 

ن�سبته  ب��ارت��ف��اع  ج��رمي��ة   3019 جمموعه 

 2927(  2018 عام  مع  مقارنة   3.1%
جرمية(، حيث اإرتكبوا 771 جرمية جنائية 

باإنخفا�ض ن�سبته %8 مقارنة بعام 2018، 

 7.6% ن�سبته  ب��ارت��ف��اع  جنحة   2248 و 

مقارنة بعام 2018. كما اأن الأجانب اإرتكبوا 

اإ�سافة اىل ذلك 1527 جرمية من جرائم 

 1356 و  اإجت���ار  امل��خ��درات )171 جرمية 

امل��واد املخدرة خلل  جرمية حيازة وتعاطي 

 1.1% ن�سبته  وباإنخفا�ض   )2019 ع��ام 

مقارنة مع عام 2018.

الن�ساء  ت�����س��ام��ن  م��ع��ه��د  جمعية  وت�����س��ري 

الأردين “ت�سامن” اىل اأن �سكاوى اجلرائم 

املرتكبة من قبل الأجانب عام 2019 )وهي 

عند  القانونية  اأو�سافها  تتغري  قد  �سكاوى 

ت��وزع��ت على النحو  ال��ق�����س��اء(  اإح��ال��ت��ه��ا اىل 

التايل: 130 جرمية وقعت على الإن�سان، و 

36 جرمية خملة بالثقة العامة، و 2132 
جرمية وقعت على الأموال، و 221 جرمية 

جرائم   113 و  العامة،  الإدارة  على  وقعت 

�سكلت خطراً على ال�سلمة العامة، و 289 

و  العامة،  والآداب  ب��الأخ��لق  خملة  جرمية 

اأخرى. 98 جرمية 
وت�سكل اجلرائم املخلة بالأخلق والآداب 

%9.5 م���ن جم��م��وع  ن�����س��ب��ت��ه  ال���ع���ام���ة م���ا 

كانت  فيما  الأج��ان��ب،  اإرتكبها  التي  اجلرائم 

الن�سبة الأعلى للجرائم الواقعة على الأموال 

وبن�سبة %70.6. علماُ باأن الأجانب اإرتكبوا 

%11.4 من جممل اجلرائم يف الأردن لعام 
2019 والبالغة 26521 جرمية.

ب��ني  م�����ن  ب�������اأن  “ت�سامن”  وت�������س���ي���ف 

اجل���رائ���م ال��ت��ي اأرت��ك��ب��ه��ا الأج���ان���ب و�سهدت 

اإنخفا�ساً عام 2019 مقارنة بعام 2018، 

وباإنخفا�ض  جرمية   19( بالقتل  ال�����س��روع 

)ج��رمي��ت��ان  ال��ق�����س��د  وال��ق��ت��ل   ،)13.6%
الإي����ذاء  وج��رمي��ة   ،)77.8% ب��اإن��خ��ف��ا���ض 

 ،)3.2% باإنخفا�ض  جرمية   90( البليغ 

باإنخفا�ض  جرمية   21( اجلنائي  والتزوير 

)ج���رمي���ت���ان  والإج�����ه�����ا������ض   ،)27.6%
%66.7(، والزنا )32 جرمية  باإنخفا�ض 

باإنخفا�ض 15.8%(.

واأظ��ه��ر التقرير ب��اأن��ه م��ن ب��ني اجل��رائ��م 

هي  اإرت��ف��اع��اً  و�سهدت  اأج��ان��ب  اإرتكبها  ال��ت��ي 

جرائم القتل مع �سبق الإ�سرار - العمد )9 

النقد  وتزييف   ،)350% ب��اإرت��ف��اع  ج��رائ��م 

وال�سرقة   ،)25% ب��ارت��ف��اع  ج��رمي��ة   15(

ب���ارت���ف���اع  ج����رمي����ة   1340( اجل���ن���ح���وي���ة 

بارتفاع  جرمية   47( والر�سوة   ،)16.9%
بارتفاع  %6.8( والإغت�ساب )45 جرمية 
ج��رمي��ة   24( واخل����ط����ف   ،)104.6%
 160( ال��ع��ر���ض  وه��ت��ك   ،)20% ب��ارت��ف��اع 

جرمية بارتفاع 6%(.

ومبقارنة مع الأرقام الإجمالية لعدد من 

اجلرائم املرتكبة يف الأردن عام 2019، جند 

اإغت�ساب  جرمية   45 اإرتكبوا  الأجانب  ب��اأن 

172 جرمية  البالغ  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  م��ن 

 160 اإرت���ك���ب���وا  ك��م��ا   ،26.1% وب��ن�����س��ب��ة 

ج��رمي��ة ه��ت��ك ع��ر���ض م��ن ال��ع��دد الإج��م��ايل 

 ،15.8% وبن�سبة  جرمية   1013 البالغ 

واإرت���ك���ب���وا 24 ج���رمي���ة خ��ط��ف م���ن ال��ع��دد 

وبن�سبة  ج��رمي��ة   180 ال��ب��ال��غ  الإج���م���ايل 

من  اإجها�ض  جرميتي  واإرتكبوا   ،13.3%
13 جرمية وبن�سبة  العدد الإجمايل البالغ 

%15.4، واإرتكبوا 26 جرمية اإنتحار من 
العدد الإجمايل البالغ 116 جرمية وبن�سبة 

.22.4%
ت�سنيف  اأن  ع��ل��ى  “ت�سامن”  وت����وؤك����د 

��ر(  م��رت��ك��ب��ي اجل���رائ���م م��ن اأح�����داث )ال��ُق�����سَ

اإدارة  ل����دى  واأج����ان����ب، ه���و ت�����س��ن��ي��ف م��ت��ب��ع 

�سكل  ب��اأي  ينطوي  ول  اجلنائية،  املعلومات 

الكراهية  اأو  التحري�ض  على  الأ���س��ك��ال  م��ن 

التقرير  يذكر  ومل  هذ  �سدهم.  التمييز  اأو 

املن�سور جن�ض مرتكبي اجلرائم اأو ال�سحايا 

اأو جن�سياتهم غري الأردنية.

االنباط-عمان

القيادات  ال�سيا�سي لإعداد  املعهد  اأح�سى 

املقبولني  اأع��داد  ال�سباب  وزارة  يف  ال�سبابية 

مل�������س���روع احل���ك���وم���ة ال�����س��ب��اب��ي��ة وال����رمل����ان 

ال�سبابي التدريبي ب�� 156 �سابا و�سابة.

وق������ال م���دي���ر ع�����ام م�������س���روع احل��ك��وم��ة 

ال�����س��ب��اب��ي��ة وال���رمل���ان ال�����س��ب��اب��ي اح��م��د اب��و 

�سيخة  ام�ض الحد، اإن املقبولني يف م�سروع 

60 ع�سوا، ويف م�سروع  احلكومة ال�سبابية 

الرملان ال�سبابي التدريبي 96 ع�سوا.

املقبولني  ت��دري��ب  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اأن  وب���ني 

ي�����س��ت��م��ل ع��ل��ى 9 حم�����اور ت���دري���ب���ي���ة، وه��ي 

املدافعة  وحملت  ال�سيا�سات،  اأوراق  اإع��داد 

واإع����داد  امل���وق���ف،  واأوراق  ال��ت��اأي��ي��د،  وك�����س��ب 

الرامج  وكتابة  لقوانني،  م�سودات م�ساريع 

والتخطيط  ال��ع��ام��ة،  وامل���وازن���ة  وامل�����س��اري��ع، 

البحث  اج���راء  واآل��ي��ة  وال�سمويل،  التنموي 

والتقييم  وامل��ت��اب��ع��ة  وال���درا����س���ات،  ال��ع��ل��م��ي 

وقيا�ض الأثر.

ولفت اإىل ت�سكيل 12 جلنة عمل للرملان 

ال�سبابي، و12 قطاعا للحكومة ال�سبابية.

بني  بالتوازي  �سيبداأ  العمل  ان  وا���س��اف 

ت��ط��ب��ي��ق ع��م��ل��ي واآخ������ر ن���ظ���ري م���ن خ���لل 

اأوراق  ب�����اإع�����داد  ق���ط���اع وجل���ن���ة  ك����ل  ق���ي���ام 

للقطاعات  وحلول  برامج  وتقدمي  �سيا�سات 

املعنية بح�سب  الر�سمية  للجهات  وتقدميها 

الخت�سا�ض.

االنباط-عمان

قال مدير زراعة لواء الغوار ال�سمالية 

نتائج  اإن  ���س��ه��ي��ون،  اأب����و  م��وف��ق  امل��ه��ن��د���ض 

ال��ك�����س��ف امل����ي����داين ال������ذي ن���ف���ذت���ه ك�����وادر 

اللواء  يف  احلم�سيات  مزارع  على  املديرية 

الثمار  ت�ساقط  من  املزارعني  �سكاوى  اثر 

ب�����س��ب��ب ارت���ف���اع درج����ات احل�����رارة اظ��ه��رت 

ت�����س��اق��ط ن��ح��و 50 ب��امل��ئ��ة م���ن ال��ث��م��ار يف 

مرحلة عقدها.

الثمار  ت�ساقط  اأن  �سهيون  ابو  واو�سح 

���س��م��ل غ��ال��ب��ي��ة ا���س��ن��اف احل��م�����س��ي��ات، من 

واملندلينا  والكلمنتينا  والليمون  الرتقال 

وذب������ول اوراق�����ه�����ا، داع���ي���ا امل����زارع����ني اإىل 

موا�سلة ري مزروعاتهم واتباع الر�سادات 

ال���زراع���ي���ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��و���س��م��ه��م من 

املناخية. تاأثري العوامل 

الغ���وار  يف  احلم�سيات  م��زارع��و  وك���ان 

كبرية  كميات  ت�ساقط  �سكوا من  ال�سمالية 

م��ن ث��م��ار م��زارع��ه��م اث���ر م��وج��ة احل���رارة 

ال�سبوع  خ��لل  مناطقهم  اجتاحت  ال��ت��ي 

على  انعك�ض  ما  رم�سان  �سهر  من  الخ��ري 

امل���ردود  و�سعف  م��زارع��ه��م  انتاجية  ت��دين 

املايل يف مو�سم احلم�سيات املقبل.

وطالبوا وزارة الزراعة بح�سر الأ�سرار 

ومنحهم قرو�ساً دون فوائد وزيادة كميات 

مياه الري.

وك������ان وزي������ر ال���ب���ي���ئ���ة وزي������ر ال����زراع����ة 

امل��ك��ل��ف ال��دك��ت��ور ���س��ال��ح اخل��راب�����س��ة، اك��د 

املخاطر  مظلة  لتو�سيع  ب��اإج��راءات  ال��ب��دء 

املخاطر  �سندوق  يغطيها  التي  الزراعية 

فقط،  ال�سقيع  ا�سرار  حاليا  يغطي  الذي 

ال��زراع��ي��ة،  امل��خ��اط��ر  اأن����واع  جميع  لت�سمل 

للتكافل  ب��رن��ام��ج  ب��اإن�����س��اء  ك��ذل��ك  وال��ب��دء 

اأدوات  امل���زارع���ني م���ن  ل��ت��م��ك��ني  ال��ت��ع��اوين 

ال��ت��اأم��ني ال��زراع��ي حل��م��اي��ة ال���س��ت��ث��م��ار يف 

القطاع.

احلم�سيات  زراع����ة  م�����س��اح��ة  اأن  ي��ذك��ر 

الف   60 نحو  تبلغ  ال�سمالية  الغ���وار  يف 

82 باملئة من انتاج اململكة. دومنا، بن�سبة 

البكار: التوجيهات الملكية تستهدف 
استدامة القطاع الزراعي

 األردنية تنشئ بوابة إلكترونية لطلب زيارة الجامعة

 االنباط-عمان

ق����ال رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ة يف جمل�ض 

التوجيهات  اأن  البكار  خالد  الدكتور  ال��ن��واب 

وا�ستدامة  دع��م  يف  �ست�سهم  ال�سامية  امللكية 

القطاع الزراعي، حيث يعتر هذا القطاع من 

دوراً  لعبت  التي  والرائد  احليوية  القطاعات 

بارزاً خلل جائحة كورونا.

الأردن��ي��ة مل  احلكومة  اأن  البكار  واأ���س��اف 

ت����اأُل ج��ه��داً يف اإي���ج���اد ف��ر���ض ع��م��ل ت�سغيلية 

توقيع  الرئي�ض  دول��ة  رع��ى  للمواطنني حيث 

العمل  ومنظمة  العمل  وزارة  ب��ني  اتفاقيات 

الدولية، �ست�سهم يف تخفيف اأعباء البطالة من 

و�سابة من خريجي  �ساباً   ٥٠٠ ت�سغيل  خ��لل 

ب��رن��ام��ج خ��دم��ة وط��ن يف امل�����س��اق��ات ال��زراع��ي��ة 

ف���ور ان��ت��ه��اء ت��دري��ب��ه��م ب��ت��م��وي��ل م���ن اململكة 

امل��ه��ارات  وتطوير  تنمية  وبهيئة  الهولندية، 

العمالة يف  والتقنية و�سمان م�ساركة  املهنية 

يف  ال�سحي  وال��ت��اأم��ني  الج��ت��م��اع��ي  ال�سمان 

اأن ال��ظ��روف  اإىل  ظ���روف عمل لئ��ق��ة، لف��ت��اً 

اأمام العمالة الوافدة،  ال�سحية وقفت حائًل 

العمالة  ا�ستوجب الرتكيز على  ال��ذي  الأم��ر 

�سحياً  وتاأمينهم  البطالة  وتخفيف  املحلية 

اإ�سراكهم بال�سمان الإجتماعي للنهو�ض  مع 

بالقطاع الزراعي وتقيق التنمية امل�ستدامة.

ودعا البكار املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة 

ومنظمات املجتمع املدين واجلمعيات للتوجه 

امل�ساريع  وا�ستقطاب  الإنتاجية  امل�ساريع  نحو 

ال���ري���ادي���ة وال����س���ت���ف���ادة م���ن خ�����رات امل��رك��ز 

ا�ستقطاب  يف  ال���زراع���ي���ة  ل��ل��ب��ح��وث  ال��وط��ن��ي 

امل�ساريع وت�سغيل العمالة الزراعية ال�سهرية، 

ا�ستمرت  اأن العمالة الزراعية يف املركز  حيث 

خلل اجلائحة ومل تتاأثر بالظروف ال�سحية 

امل��ر���س��ودة على  امل��ال��ي��ة  امل��خ�����س�����س��ات  نتيجة 

امل�ساريع الزراعية يف املركز.

امل��ل��ك��ي��ة  ال���ت���وج���ي���ه���ات  اأن  ال���ب���ك���ار  وب�������نّي 

القطاع  ا�ستدامة  على  تن�سّب  باتت  ال�سامية 

الزراعي، من خلل الزيارات امللكية الأخرية 

فيها  ت�ستخدم  ريادية  مل�ساريع  الأردن  ل��وادي 

البحث  وخم���رج���ات  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا 

ك��ورون��ا  ال���زراع���ي، ح��ي��ث ان ج��ائ��ح��ة  العلمي 

اعادت ترتيب اأولويات القت�ساد وبات القطع 

على  ي��رتب��ع  الفذائية  وال�سناعات  ال��زراع��ي 

اأوليات كافة القطاعات الإنتاجية وهذا  اأوىل 

ل����روؤى جللة  اْلردن وجت�����س��ي��ًدا  ي��دع��ون��ا يف 

م�ساركة  لتعزيز  ال�سبل  كافة  ناخذ  ان  امللك 

القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل من خلل 

ت��وف��ري ال��دع��م امل����ايل ب��ال���س��اف��ة اىل ال��دع��م 

ال��ذي يقدمه املركز الوطني  الفني والبحثي 

ال��ب��ح��وث ال���زراع���ي���ة، الأم������ر ال�����ذي يتطلب 

الزراعي لتزيد ال�سواق  تو�سيع رقعة النتاج 

اىل  الفائ�ض  ت�سدير  اىل  بال�سافة  املحلية 

اأ�سواق خارجية نتيجة لزدياد حاجة ال�سواق 

للمنتجات الزراعية بكافة اأنواعها.

االنباط-عمات

اأع���ل���ن م���رك���ز ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات يف 

اجلامعة الردنية، عن اإن�ساء بوابة اإلكرتونية 

خا�سة لطلب اإذن زيارة اجلامعة لطلبتها من 

خلل الرابط

https://studentvisits . :

.ju.edu.jo/StudentVisits
واأك��د املركز يف بيان، ام�ض الأح��د، اأن هذا 

الجراء �سيمتد طيلة فرتة منع دوام الطلبة 

م��ن ق��ب��ل جل��ن��ة الأوب���ئ���ة؛ بحيث مي��ك��ن لأي 

طالب تقدمي طلب الزيارة �سرط وجود حاجة 

عمادة  اأو  الت�سجيل  كمراجعة  ل��ذل��ك،  ملحة 

�سوؤون الطلبة.

اأن����ه �سيتم امل��واف��ق��ة على  واأو����س���ح ال��ب��ي��ان 

الطلب اأو رف�سه من قبل اجلهة املعنية بذلك 

باأ�سرع وقت ممكن.
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يزخر الأردن بحمد اهلل بالعديد من الرثوات الطبيعية التي نحن اأحوج ما نكون اليوم 

ل�ستغاللها وجزء كبري منها موجود بكميات اقت�سادية ونوعيات جيدة جداً وذلك ا�ستناداً 

لالأعمال والدرا�سات اجليولوجية .

وما علينا اإل ال�سعي جاهدين لزيادة امل�ساهمة يف اإنعا�ش القت�ساد من خالل اعتمادنا 

على مواردنا الذاتية من الرثوات الطبيعية والتي تعد من القطاعات الهامة التي يعول 

اإىل �سيا�سة العتماد  اأ�سار  انعا�ش الو�سع القت�سادي كما قال جاللة امللك عندما  عليها 

على الذات, ويعني ذلك بالعودة اإىل الأر�ش الردنية وا�ستثمار خرياتها لغايات ال�سناعات 

التحويلية.

ومن خالل ت�سكيل ما ي�سمى )�سلة الطاقة( مبا يعني مزيج من م�سادر متعددة ت�ساهم 

يف اأمن التزود بالطاقة وتعزيز وزيادة امل�سادر املحلية �سعياً لالإ�ستقالل مب�سادر الطاقة 

املحلية وال�ستغناء بالقدر املمكن على مراحل زمنية من ال�سترياد , حيث ن�ستورد اليوم 

)96%( من م�سادر طاقتنا مما ي�سكل عبء كبري على موازنة الدولة ناهيك عن فقدان 

فر�ش دوران عجلة النتاج وحتقيق التنمية املن�سودة .

فتعظيم القيمة امل�سافة للرثوات الطبيعية يكمن يف حتويلها اإىل �سناعات حتويلية, 

ومن الأمثلة على ذلك الرمل الزجاجي املوجود بكميات واحتياطيات كبرية يف جنوب الردن 

,حيث تعترب رمال ال�سليكا من اأنقى اأنواع الرمال حيث ت�سل ن�سبة ال�سليكا )SiO2 ( فيها 

والعديد   , الزجاج  اأهمها �سناعة  وي�ستخدم يف �سناعات متعددة   , قلياًل  ويزيد   %97 اإىل 

من ال�ستخدامات التي ميكن اأن ينتج عنها ع�سرات ال�سناعات وبالتايل اإن�ساء العديد من 

امل�سانع, علما باأن الأردن الدولة الوحيدة يف املنطقة التي ليوجد فيها م�سنع للزجاج , 

املتنوعة  ال�سناعات واملجالت  الكثري من  النحا�ش والتي تدخل يف  اإىل خامات  بال�سافة 

واأ�سارت الدرا�سات ال�سابقة اإىل وجود كميات وتراكيز موؤملة لإقامة �سناعات ا�ستخراجية , 

و الذهب حيث يعترب خمزونه عند ا�ستخراجه من دعائم القت�ساد للدولة وهناك مواقع 

عديدة حتوي عروق الذهب يف جنوب الأردن , واحلجر اجلريي النقي الذي يعترب من اأهم 

اخلامات الالفلزية التي ت�ستخدم يف اأغرا�ش ال�سناعة والزراعة و كعامل م�ساعد لت�سريع 

اذابة ومزج احلديد والملنيوم والنحا�ش كما ي�ستخدم يف ال�سناعات الكيماوية ويف �سناعة 

اأن ي��زداد الطلب عليها  الكربونات و�سناعة ال�سمنت الأ�سود والأبي�ش والتي من املتوقع 

يف حال حت�سن قطاع املقاولت والإ�سكانات وعودتها اإىل الو�سع الطبيعي , بالإ�سافة اإىل 

والزيوليت  البازلتي  البناء واحلجر  وناهيك عن حجر  والبوزلنا  واجلب�سني  الكاولني 

نظراً  التعدين  نوعية يف قطاع  نقلة  �ست�سكل  التي  ال��ن��ادرة  الر���ش  معادن  اإىل  بال�سافة 

لأهميتها وندرة جودتها وا�ستخداماتها الهامة يف ال�سناعة , وغريها من الرثوات املعدنية 

املتعددة يف الردن والتي ن�ستطيع ا�ستغاللها لغايات انتاج �سناعات حتويلية لتعظيم القيمة 

امل�سافة لهذه الرثوات.

واإننا اإن ا�ستطعنا و�سع خطة ا�سترياتيجية قابلة للتطبيق والقيا�ش وفق برنامج زمني و 

ت�سجيع ال�سناديق املحلية مبختلف اأنواعها للتوجه لال�ستثمار مبجال ال�سناعات التعدينية 

وال�ستفادة من الرثوات املعدنية املتوفرة لدينا وجذب امل�ستثمرين لهذا القطاع الذي بدوره 

�سيغنينا عن ال�سترياد اخلارجي وتخفي�ش كلف الطاقة على قطاع ال�ستثمار يف الرثوات 

يف  ت�ساهم  تنموية  فر�ش  وا�ستحداث  ال��رثوات  لهذه  امل�سافة  القيمة  وتعظيم  الطبيعية 

الت�سغيل للقوى الب�سرية الوطنية واحلد من البطالة , ناهيك عن توفري العملة ال�سعبة 

من خالل وقف ا�سترياد املواد امل�سنعة لهذه اخلامات وتطوير البنية الأ�سا�سية للمناطق 

التي تتواجد فيها ه��ذه ال��رثوات واخل��ام��ات و اإع��ادة حيوية ه��ذا القطاع ورف��ع م�ساهمته 

بالناجت املحلي الإجمايل حيث انخف�ش يف الع�سر �سنوات الأخرية من  )11%( اإىل حوايل 

وحتقيق  النتاج  عجلة  ودع��م  الأردين  القت�ساد  اإنعا�ش  يف  �سن�ساهم  بذلك  فاإننا   ,  )%7(

الروؤيا ال�سترياتيجية جلاللة امللك املعظم ب�سيا�سة العتماد على الذات وا�ستغالل املوارد 

الطبيعية يف الردن �سمن منهجية عمل متكاملة ت�سريعياً وتنفيذياً وت�سهيل الجراءات 

ال��رثوات  املحلية مع ما يرافقه من ت�سهيالت للم�ستثمرين لال�ستثمار يف  لال�ستثمارات 

الطبيعية يف هذا املجال .

 نقيب اجليولوجيني الردنيني

رئي�ش احتاد اجليولوجيني العرب 

صخر النسور

نحو استغالل أمثل للثروات 
الطبيعية في األردن 341   اردنيا وصلوا بسالم لميناء العقبه وتم 

نقلهم باحترافية الى الحجر الصحي بالبحر الميت 

 األمن العام يبدأ بتسيير الزوارق البحرية للمحافظة على البيئة

اللواء ابراهيم .. الجسر العربي نجح بنقل اول دفعه من االردنيين العالقين في مصر عبر اسطوله البحري

االنباط -  خليل الفرايه

اأك����د م��دي��ر ع���ام ���س��رك��ة اجل�����س��ر ال��ع��رب��ي 

اب��راه��ي��م ان اجل�����س��ر العربي  ال��ل��واء ج��م��ال 

وم������ن خ������الل ا����س���ط���ول���ه ال����ب����ح����ري  جن��ح 

ب��ن��ق��ل  اول دف��ع��ة م��ن امل��واط��ن��ني وال��ط��الب  

الردن���ي���ني ال��ع��ال��ق��ني يف ج��م��ه��وري��ة  م�سر 

العربية  وذلك  بف�سل تعاون كافة اجلهات 

البلدين  يف  والر�سمية.  والمنية  ال�سحية 

ال�سقيقني 

ويني  اللواء ابراهيم  ان اأ�سطول اجل�سر 

العربي نقل يف اول رحلة بحرية  ٣٤1 اردنيا 

من ميناء نوبيع امل�سري اىل ميناء الركاب 

الكامل   التن�سيق  والتخطيط  بالعقبة  بعد 

ما بني اجلهات الر�سمية يف كال البلدين  ل 

�سيما ال�سفارة الردنية بالقاهرة  

واو���س��ح م��دي��ر ع��ام اجل�سر ال��ع��رب��ي  انه 

العبارة  الردن��ي��ني على منت  و�سول  ول��دى 

تعقيمها وجتهيزها خ�سي�سا  التي مت  اأيله  

الفح�ش من  ب��دء يف مرحلة  ال��غ��اي��ة   لهذه 

قبل جلان ال�سحة  ووفق اج��راءات منظمة 

الوقائية  ال�سبل  كافة  خاللها  من  اتخذت 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ���س��الم��ة اجل��م��ي��ع  ح��ي��ث مت 

ان����زال ال���رك���اب  ب��ط��ري��ق��ة م��ن��ظ��م��ة وع��ال��ي��ة 

امل�ستوى من حيث الدور والتعقيم واجللو�ش 

بالبا�سات املخ�س�سة  يف ميناء الركاب ومن 

ثم نقلهم برفقة امنية بحافالت �سركة جت 

اىل اماكن احلجر الطبي يف البحر امليت.

وا������س�����ار ال�����ل�����واء  اب����راه����ي����م ان اجل�����س��ر 

الزم����ات  ادارة  م��ن  تكليفه  وف����ور  ال��ع��رب��ي 

اماكن لتجميع  الردنيني  مت حتديد  بنقل 

وال��ق��اه��رة   ال���س��ك��ن��دري��ة  م���دن   العالقني يف 

ونقلهم بعد ذلك  اىل ميناء نوبيع امل�سري و 

اعادتهم اىل الردن بحرا, م�سريا ان اجل�سر 

العربي  و بالتعاون مع اجلهات الر�سمية ل 

ال�سحة   مديرية  و  العقبة  حمافظة  �سيما 

ب��امل��ي��ن��اء  م��ن��ط��ق��ة جت��م��ع��ه��م  بتجهيز  ق��ام��ت 

م�سددة  واح��رازي��ة  �سحية  اج����راءات  وف��ق 

للحفاظ على �سالمة اجلميع 

وبني  اللواء ابراهيم ان  اجل�سر العربي 

ادارة الزم��ات  ق��د   تلقت تكليف من مركز 

م�سر  جمعورية  يف  اردين  عالق   ٤٠٠ بنقل 

اتخذت  الفور  وعلى  ان��ه  مو�سحا  ال�سقيقة 

ك����وادر ال�����س��رك��ة ك��اف��ة الج�����راءات ال��الزم��ة 

بح�سور  م��و���س��ع  ب��اج��ت��م��اع   ال��ن��ق��ل  لعملية 

حم���اف���ظ ال��ع��ق��ب��ة غ�����س��ان ال���ك���اي���د  وك��اف��ة 

اىل  بال�سافة  وال�سحية,  المنية  الجهزة 

بالقاهرة  الردن��ي��ة  ال�����س��ف��ارة  م��ع  التن�سيق 

ال��ط��رق  باف�سل  ع��ودت��ه��م  ط��ري��ق��ة  لتنظيم 

لتحديد  الت���ف���اق  الج������راءات ومت  وا���س��ه��ل 

بوا�سطة  مب�سر  العالقني  لنقل  منطقتي 

امل�سرية  نوبيع  ميناء  اىل  تقلهم  ح��اف��الت 

وم���ن ث���م ن��ق��ل��ه��م ب��وا���س��ط��ة ب���واخ���ر اجل�سر 

والب�سائع  للركاب  الوحيد  الناقل  العربي  

ثم  امل�����س��ري  نوبيع  ميناء  يف  ا�ستقبالهم  و 

و�سولهم اىل العقبة 

وحتدث اللواء ابراهيم عن امكانية  عودة 

ال��ن��ق��ل وال�����س��ح��ن ال��ت��ج��اري م��ن م�����س��ر اىل 

اجل�سر  ان  منوها  قريبا   وبالعك�ش  الردن 

ال��ع��رب��ي  اع��ل��ن ���س��اب��ق��ا ع���ن ط��ري��ق��ة النقل 

التباديل  بني البلدين وان  العمل جارى مع 

ذل��ك  حال  املعنية للبدء يف  كافة الط��راف 

عملت  ال�سركة  ان  مبينا  املباحثات   انتهاء 

التجارية  احلركة  لعودة  بديلة  خطط  على 

على خط نوبيع العقبة ل �سيما وان اخلط 

يعد من  نويبع    - العقبة  البحري  ال��دوىل 

اميز واف�سل اخلطوط البحرية يف املنطقة 

ن��ظ��را حل��داث��ة ال���س��ط��ول ال��ب��ح��ري العامل 

ف��ي��ه واي�����س��ا ال��ث��ق��ة وال�����س��م��ع��ه امل��م��ي��زة التى 

يحظى بها هذا اخلط يف النقل البحري 

اجل�سر  خالل  من  ال�سياحي  النقل  وعن 

العربي بني العقبة وطابا  اكد مدير اجل�سر 

العربي ان هناك لقاءات وم�ساورات م�ستمرة 

م���ع ك��اف��ة الط������راف امل��ع��ن��ي��ة ل ���س��ي��م��ا بعد 

عودة  ب�سرورة  ال�سامية  امللكية  التوجيهات 

الن�ساط ال�سياحي للعقبة موؤكدا اأن اجل�سر 

البحريني  الناقلني  اه��م  اح��د  يعد  العربي 

بني  ما  الج��ان��ب  او  املحليني  �سواء  لل�سياح 

العقبة واملنجعات املرثية واأن هناك متابعة 

هذا  يف  العربي  اجل�سر  م��ن  كبري  واه��ت��م��ام 

التى  الفمة  ه��ذه  ت���زول  ان  متمنيا   , الم���ر 

ط��ال��ت ك���ل امل���راف���ق واخل����دم����ات وان ت��ع��ود 

كافة القطاعات للعمل كال�سابق , م�سريا يف 

وم��ن خالل  العربي  ان اجل�سر  ذات��ه  الوقت 

البحري  الفنية والدارية وا�سطولة  كوادره 

املميز جاهز متاما للعودة  جتاريا و�سياحيا  

باعتبارة الناقل البحري الوحيد بني الردن 

وم�سر

االنباط-العقبة

بت�سيري  ت��ب��داأ  ال��ع��ام  الأم����ن  م��دي��ري��ة 

ال��������زوارق ال���ب���ح���ري���ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى 

امليت  البحر  يف  ال�سياحة  وتعزيز  البيئة 

والعقبة .

اأع��ل��ن��ت م��دي��ري��ة الأم����ن ال��ع��ام ال��ي��وم 

الزوارق  ف�سيل  بتفعيل  اليوم  بداأت  اأنها 

ال�������س���رط���ة  لإدارة  ال����ت����اب����ع  ال���ب���ح���ري���ة 

ي�ستهدف  وال����ذي  وال��ب��ي��ئ��ة,  ال�����س��ي��اح��ي��ة 

القيام بادوار خا�سة ت�ساهم يف املحافظة 

ع���ل���ى ال��ب��ي��ئ��ة يف ال���ب���ح���ر امل���ي���ت وخ��ل��ي��ج 

العقبة.

اأن���ه قد  ال��ع��ام  وبينت م��دي��ري��ة الأم���ن 

موؤهلة  ب��ك��وادر  ال����زوارق  ف�سيل  رف��د  مت 

وم���درب���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع ك��اف��ة امل��خ��ال��ف��ات 

ال�سارة  النتهاكات  م��ن  للحد  البيئية, 

ال��رثوة  يحمي  ومب��ا  ال��ب��ح��ري��ة,  بالبيئة 

العقبة,  خليج  يف  واحل��ي��وان��ي��ة  النباتية 

ويعزز ال�سياحة الداخلية يف البحر امليت 

اإ���س��اف��ة اإىل ت��ق��دمي امل�����س��اع��دة  وال��ع��ق��ب��ة 

لل�سياح عند احلاجة .

 وت���اأت���ي ه���ذه اخل���ط���وة ال��ت��ي ب��ا���س��رت 

بدورها  اإميانا  العام  الأم��ن  مديرية  بها 

البيئي  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  ال��ه��ام يف احل��ف��اظ 

الزوارق  ال�سياحة, حيث جاء عمل  ودعم 

البحرية  البيئة  يف  متخ�س�ش  البحرية 

اآملًة  املعنيني,   ال�سركاء  كافة  مع  للعمل 

ال���ت���ع���اون م����ن اجل���م���ي���ع ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى 

ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة, ال��ت��ي ت��ع��ك�����ش ���س��ورة  

ودعم  لل�سياحة,  مثالية  كوجهة  الأردن 

املحلية. والتنمية  الوطني  القت�ساد 

وي�����س��ار اىل غ��ط��ا���س��و ال���دف���اع امل���دين 

لأع��م��اق  ن��ظ��اف��ة  ح��م��ل��ة  بتنفيذ  ب��ا���س��روا 

البحر الأحمر يف خليج العقبة  بالتعاون  

���س��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة الق��ت�����س��ادي��ة 

اخل���ا����س���ة و اجل��م��ع��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة حل��م��اي��ة 

ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة ل��ل��ح��ف��اظ ك��ذل��ك على 

ال���ب���ي���ئ���ة ال���ب���ح���ري���ة وت�����س��ج��ي��ع ���س��ي��اح��ة 

الغو�ش يف مدينة العقبة .

رئيس بلدية جرش الكبرى 
 يعلن عن إعفاءات مشروطة   

بعناية  ي��درس  العربي  الجسر  اسطول  عبر  والسياحى  التبادلي  النقل 
الشقيقين  البلدين  بين  البحري  النشاط  ع��ودة  بقرب  ومتفائلين 

االنباط- عمان 

اأعلن رئي�ش بلدية جر�ش الكربى الدكتور 

علي ال��ق��وق��زة ع��ن اإع��ف��اءات ب�سروط يف ظل 

اأزم��ة  فر�ستها  ال��ت��ي  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف 

كورونا.

وق���ال ال��ق��وق��زة خ��الل م��وؤمت��ر �سحفي يف 

الع��ف��اءات  اإن  الح���د,  ام�����ش   البلدية  مبنى 

م�سروطة بالدفع الفوري املبا�سر اأو الت�سوية 

حتى نهاية هذا العام.

واأو����س���ح اأن ���س��ري��ب��ة الأب��ن��ي��ة والأرا����س���ي 

مل��ن حتقق  اع��ف��اء  على  ت�ستمل  “امل�سقفات” 
عليهم �سريبة امل�سقفات عن العقارات ال�سكنية 

م�ستاأجرون  �سغلها  اأم  �ساغليها  اأك��ان��وا  �سواء 

ب�سقف 15باملئة من �سريبة امل�سقفات املرتبة 

ال�سابقة, كما  عليها عن ه��ذا العام والع���وام 

تعفى العقارات ال�سكنية كافة بن�سبة 15 باملئة 

كحد اعلى عن هذا العام والعوام ال�سابقة.

وا�سار اىل ان العوائد املرتبة عن ال�سنوات 

على  م��رت��ب��ة  م�سقفات  م��ن  ك��اف��ة  ال�سابقة 

عقارات �سكنية, جرى ا�سقاط الغرامات عنها 

وم���ا ت��رت��ب عليها م��ن ه���ذه امل��ب��ال��غ, وكذلك 

اإعفاء العقارات التجارية من عوائد امل�سقفات 

بن�سبة 25 باملئة.

واو���س��ح اأن���ه ج��رى ح�سر ال��دف��ع النقدي 

من  باملئة   15 والإل���ك���روين  ب��امل��ئ��ة,   10 ب�� 

خالل مراكز القب�ش التي �ستوفرها البلدية 

للت�سهيل على املواطنني.

واكد انه فيما يتعلق بالإيجار كحد اأعلى, 

يعفى م�ستاأجرو اأمالك البلدية من 25 باملئة 

من قيمة اليجار عن هذا العام وعن ال�سنوات 

ال�سابقة بناء على درا�سات متوازنة توؤخذ طول 

فرة الغالق اأو التعطل فيها بعني العتبار, 

التحققات  لباقي  بالن�سبة  ان��ه  اإىل  م�سريا 

وخا�سة رخ�ش املهن �سيتم متابعتها ل�سمولها 

بالإعفاءات.

االثنني   8/ 6 / 2020

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

 ٢٢ رقم  ال�شركات  قانون  من   ١  /٤٠ امل��اده  لأحكام  ا�ستنادا 

ل�شنة ١٩٩٧ و تعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزاره 

�سركة  ت�سفية  اإج��راءات  ا�ستكمال  عن  والتجاره  ال�سناعه 

نادر العقيلي و �سركاه وامل�سجله يف �سجل �سركات ت�سامن حتت 

الرقم ١٠٥٠٩٨ بتاريخ ٩/ ٨/ ٢٠١٢ اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقم ٥٦٠٠٢٦٠

مراقب عام ال�سركات

 د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

 ٢٢ رقم  ال�شركات  قانون  من   ١/  ٤٠ امل��اده  لأحكام  ا�ستنادا 

ل�شنة ١٩٩٧ و تعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزاره 

�سركة  لت�سفية  اإج��راءات  ا�ستكمال  عن  والتجاره  ال�سناعه 

علي عواد فليح الطوالبه و �سريكه و امل�سجلة يف �سجل �سركات 

٢٥/ ٣ / ١٩٩٠ اعتبارا  ٢٣٢٨٣ بتاريخ  ت�سامن حتت الرقم 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقم ٥٦٠٠٢٦٠

مراقب عام ال�سركات

 رمزي نزهه
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

 االنباط- عمان 

اأط���������������ل���������������ق ال����������ب����������ن����������ك ال���������ع���������رب���������ي 

م�����������وؤخ�����������راً ت�����ق�����ن�����ي�����ة ال�����ات�����ام�����������س�����ي�����ة 

ع��ر  »Contactless” اجلديدة 

يف  االآل��ي��ة  �سرافاته  م��ن  وا���س��ع��ة  جمموعة 

من  االأوىل  اخل��دم��ة  تعتر  وال��ت��ي  اململكة، 

مل�ستخدمي  ت��وف��ر  حيث  االأردن،  يف  نوعها 

ال�������س���راف���ات االآل����ي����ة م���ن ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي 

واأمان  ب�سهولة  معاماتهم  اإجناز  اإمكانية 

و�سرعة اأكر دون احلاجة الإدخال البطاقة 

ال��ط��ري��ق��ة  وف���ق  االآيل  ال�����س��راف  يف ج��ه��از 

اإطاق هذه اخلدمة يف  وياأتي  االعتيادية. 

لتعزيز  املتوا�سل  العربي  البنك  �سعي  اإطار 

خدمات  وتفعيل  الرقمية  خدماته  �سل�سلة 

مبتكرة توفر وقت وجهد العماء.

اإىل  ال��و���س��ول  م��ن  ال��ع��م��اء  و�سيتمكن 

معاماتهم  من  العديد  واإجناز  ح�ساباتهم 

البنك  �سرافات  من  وا�سعة  جمموعة  عر 

العربي االآلية املجهزة بتقنية الاتام�سية 

بهذه  امل���زودة  البطاقات  مترير  خ��ال  م��ن 

الظاهرة  الاتام�سية  اإ�سارة  على  التقنية 

ثم  بهذه اخلدمة، ومن  املزود  على اجلهاز 

اإدخال الرقم ال�سري اخلا�ص بهم واملتابعة 

من قائمة  ب��ه��ا  ي��رغ��ب��ون  ال��ت��ي  ب��اخل��دم��ة 

االآلية.  ال�سرافات  توفرها  التي  اخلدمات 

البنك  لعماء  ميكن  اأنه  بالذكر  واجلدير 

ال��ع��رب��ي ال��راغ��ب��ن ب��اال���س��ت��ف��ادة م���ن ه��ذه 

اخل��دم��ة اإ����س���دار ب��ط��اق��ات ج��دي��دة م���زودة 

وعلى  ف��وري  ب�سكل  الاتام�سية  بتقنية 

الذاتية  اخلدمة  اأجهزة  عر  ال�ساعة  مدار 

امل���ت���وف���رة م����ن خ�����ال جم���م���وع���ة خم���ت���ارة 

م��ن ف����روع ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي، اأو م��ن خ��ال 

البنك.  ف���روع  م��ن  اأي  م��ن  البطاقة  طلب 

ك���ذل���ك ب���اإم���ك���ان ع���م���اء ال���ب���ن���ك ال��ع��رب��ي 

اال�����س����ت����ف����ادة م����ن خ����دم����ة ال��ات��ام�����س��ي��ة 

الدفع  اإ���س��وارة  با�ستخدام  االآيل  لل�سراف 

الدفع  مل�سق  الذكي “BandPay” اأو 

الذكي للهاتف املحمول من البنك العربي، 

املعامات  اإمت��ام  من  العماء  يتمكن  حيث 

بكل  االآيل  ال�سراف  يوفرها  التي  البنكية 

اإ���س��وارة  واأم����ان م��ن خ��ال مت��ري��ر  �سهولة 

مل�سق  الذكي “BandPay” اأو  الدفع 

املحمول،  الهاتف  املثبت على  الذكي  الدفع 

على �سعار الاتام�سية الظاهر على جهاز 

ومن  التقنية  بهذه  املدعم  االآيل  ال�سراف 

ثم اإدخال الرقم ال�سري اخلا�ص بهم -دون 

احلاجة ال�ستخدام بطاقة الدفع.

اخلدمة،  ه��ذه  اإط���اق  على  تعليقه  ويف 

دائ���رة  ي��ع��ق��وب م��ع��ت��وق، م��دي��ر  ال�سيد  ق���ال 

اخل���دم���ات امل�����س��رف��ي��ة ل���اأف���راد يف ال��ب��ن��ك 

تقنية  اإط�����اق  »ي��ع��د  االأردن:   – ال��ع��رب��ي 

ال��ات��ام�����س��ي��ة ع��ر جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة من 

االآل���ي���ة والأول  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ن��ك  ����س���راف���ات 

م������رة يف امل���م���ل���ك���ة خ����ط����وة رائ���������دة ���س��م��ن 

تبني  على  ترتكز  التي  البنك  ا�سرتاتيجية 

اأح�����دث ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اخل���دم���ات امل�����س��رف��ي��ة 

ف��ري��دة  بنكية  جت��رب��ة  ل��ت��ق��دمي  وتوظيفها 

ومميزة للعماء.« واأ�ساف معتوق: »ت�سكل 

م���ث���ل ه�����ذه احل����ل����ول امل�����س��رف��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة 

من  متكاملة  �سل�سلة  �سمن  نوعية  اإ�سافة 

يقدمها  التي  املتطورة  الرقمية  اخلدمات 

تطلعات  مع  تتما�سى  والتي  العربي  البنك 

ال���ع���م���اء وت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات��ه��م واأ����س���ل���وب 

حياتهم .«

الدفع  اإ�سوارة  باأن  بالذكر  ومن اجلدير 

الدفع  مل�سق  اأو   ،”BandPay« الذكي 

الذكي للهاتف املحمول ميكن ا�ستخدامهما 

البيع املختلفة بدون رقم  اأي�ساً على نقاط 

اإىل  باالإ�سافة  يومية.  ح��دود  �سمن  �سري 

الراغبن  العربي  البنك  لعماء  اأنه ميكن 

ب��احل�����س��ول ع��ل��ى اإ�����س����وارة ال���دف���ع ال��ذك��ي 

اأو مل�سق الدفع الذكي   ،”BandPay“
وا�ستامهما  اإ�سدارهما  املحمول  للهاتف 

ب�سكل فوري من اأي من فروع البنك.

البنك العربي  يتيح لعمالئه إنجاز معامالتهم بسهولة وأمان وسرعة بتقنية الالتالمسية

االنباط -عمان

م���وؤخ���را  االأردن   Orange وق���ع���ت 

االإق��ب��ال  �سركة  م��ع  ا�سرتاتيجية  اتفاقية 

فندق  مطور  والفنادق،  العقاري  للتطوير 

لتكون  عمان  الريتز-كارلتون  وريزيدن�ص 

وقع  للم�سروع.  االت�ساالت  خدمات  م��زّود 

الرئي�ص  ماريني  ت��ريي  ال�سيد  االتفاقية 

ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل�������س���رك���ة ورئ���ي�������ص جم��ل�����ص 

ال��ع��ق��اري  للتطوير  االإق��ب��ال  ���س��رك��ة  اإدارة 

بح�سور  فاخوري،  توفيق  والفنادقال�سيد 

امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���ق���ط���اع امل��وؤ���س�����س��ي 

وال�سركات يف Orange االأردن املهند�ص 

���س��ام��ي ����س���م���ريات وال���رئ���ي�������ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ل�سركة االإقبال املهند�ص عماد الكياين.

 Orange ومبوجب االتفاقية �ستزّود

الريتز-كارلتون  وريزيدن�ص  فندق  االأردن 

يف  مبا  االت�ساالت  خدمات  ب��اأح��دث  عمان 

وعايل  واملحمي  املخ�س�ص  االإنرتنت  ذلك 

ال�����س��رع��ة، وال���ه���ات���ف ال���ث���اب���ت، وال��ت��غ��ط��ي��ة 

باالإ�سافة  اخل��ل��وي��ة،  واخل��ط��وط  املتنقلة 

ال��ف��ن��دق،  ل�����س��ي��ارات  امل���رك���ب���ات  ت��ت��ب��ع  اإىل 

وال��ر���س��ائ��ل ال��ق�����س��رية اجل��م��اع��ي��ة وخ��دم��ة  

الفندق. يف  غرفة  MiFiلكل 
املخدومة  ال�سقق  خل�سو�سية  ون��ظ��راً 

االأردن   Orange �ستوّفر  الفندق،  من 

اإن��رتن��ت  تت�سمن  ث��اث��ي  ت�سغيل  خ��دم��ة 

ع����ايل ال�������س���رع���ة ل���ك���ل ���س��ق��ة وامل����ك����امل����ات و

WIFI اإنرتنت  اإىل  باالإ�سافة   IPTV
ل���ل���م���راف���ق ال����ع����ام����ة، ل��ي��ح��ظ��ى امل��ق��ي��م��ون 

بتجربة متميزة وفريدة.

واعتر ماريني هذه ال�سراكة اجلديدة 

ه���ام���ة خ���ا����س���ة وان����ه����ا ت��ع��ق��د م����ع ���س��رك��ة 

االإق���ب���ال ل��ل��ت��ط��وي��ر ال���ع���ق���اري وال���ف���ن���ادق، 

عمانالذي  الريتز-كارلتون  لفندق  املطور 

اأف�سل  كاأحد  يحمل عامة معروفة عاملياً 

واأف��خ��م ال��ف��ن��ادق وامل��ن��ت��ج��ع��ات، م���وؤك���داً اأن

م�����س��اف��ة  ق���ي���م���ة  ����س���ت���ق���ّدم   Orange
على  باالعتماد  احتياجاتهم،  تلبي  للنزالء 

االت�����س��االت  ق��ط��اع  يف  وخ��رت��ه��ا  خدماتها 

متطلبات  ي��ائ��م  مب��ا  ح��ل��واًل  وت�سميمها 

وتطلعات الفندق ونزالئه.

واأ�����س����اف اأن ه����ذا ال���ت���ع���اون م���ن ���س��اأن��ه 

كافة  ت��وف��ر  و���س��م��ان  ال��ف��ن��دق  عمل  تعزيز 

واأن  �سيما  ال  ل��ن��زالئ��ه،  ال���راح���ة  ا���س��ال��ي��ب 

حلول االت�ساالت ال�سريعة والفّعالة �سواًء 

اأحد  اأ�سبح  املهنية  اأو  ال�سخ�سية  للغايات 

النزالء،  عنها  يبحث  التي  اجل��وان��ب  اأب��رز 

االأردن   Orange روؤي������ة  ي��ج�����ّس��د  م����ا 

ال�����س��م��ول��ي��ة ل��ك��اف��ة ال���ق���ط���اع���ات امل��ت��م��ث��ل��ة 

ب��االع��ت��ن��اء مب���ا ي��ه��ّم امل�����س��ت��خ��دم وت��ق��دمي 

االأف�سل دوماً.

تاأتي  االتفاقية  هذه  اإن  �سمريات  وقال 

يف اإط�����ار ���س��ع��ي ال�����س��رك��ة ل��ت��ق��دمي اأف�����س��ل 

واأحدث احللول واخلدمات املبتكرة الإثراء 

جت���رب���ة زب��ائ��ن��ه��ا م���ن ال��ق��ط��اع امل��وؤ���س�����س��ي 

ودع���م���ه���م يف ت��ع��زي��ز اأع���م���ال���ه���م وحت��ق��ي��ق 

ر����س���ا زب��ائ��ن��ه��م، م�������س���رياًاإىل ان خ��دم��ات 

وا���س��ع��ة  ���س��ب��ك��ات  ت�����س��ن��ده��ا   Orange
وقوية، وجمموعة من اخلدمات واحللول 

امل���ت���ن���ّوع���ة امل�����س��م��م��ة ل��ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات 

خرة  عن  ف�سًا  اختافها،  على  الزبائن 

ثقة  مو�سع  جعلها  ما  العاملية،  املجموعة 

اململكة  العديد من القطاعات واملن�ساآت يف 

التقّدم. والتي توا�سل م�سريتها لتحقيق 

ومن جانبه، اأّكد فاخوري”حر�سنا على 

تقدمي كل ما هو اأف�سل يف عامل ال�سيافة، 

االإ�سرتاتيجية  االتفاقية  هذه  تاأتي  وهنا 

باالإ�سافة  الفندق،  ونزالء  لتزويد �سيوف 

اإىل ق��اط��ن��ي ال�����س��ق��ق امل��خ��دوم��ة، ب��اأف�����س��ل 

املعايري العاملية والتكنولوجيا احلديثة يف 

عامل االت�ساالت”.

قلب  يف  موقعهاال�سرتاتيجي  وبف�سل 

الريتز  وري��زي��دن�����ص  ف��ن��دق  ف���اإن  العا�سمة، 

الثقافة  اأ�سالة  يعك�ص  عّمان  كارلتون   –
االأردن���ي���ة ال��ع��ري��ق��ة ب��ط��اب��ع ع�����س��ري، وف��ق��اً 

الأعلى املعايري العاملية، ويتكون الفندق من 

60 مرتاً  اأ�سغرها  تبلغ م�ساحة  228 غرفة، 

مربعاً، كما يت�سمن 34 جناحاً فاخراً. واإىل 

مطعمن  على  الفندق  ي�ستمل  ذلك،  جانب 

وقاعة  الفندق،  اأعلى  اأحدهما  يقع  راقين، 

 1000 ل��اح��ت��ف��االت وامل����وؤمت����رات مب�����س��اح��ة 

وتعزيز  ت�سجيع  يف  ي�ساهم  مب��ا  مربع  م��رت 

�سياحة املوؤمترات يف االأردن.

ريزيدن�ص،  – كارلتون  الريتز  برج  اأما 

خم�س�سة  �سكنية  ���س��ق��ة   90 م��ن  ف��ي��ت��ك��ون 

رئي�سية.  نوم  غرفة  منها  ت�سمكل  للبيع، 

وتتنوع ال�سقق من حيث حجمها، بدءاً من 

اأرب��ع غ��رف نوم،  ن��وم واح��دة وحتى  غرفة 

“بنتهاو�ص”،  دوبلك�ص  �سقتي  توجد  كما 

اإىل  ال��و���س��ول  ال�سقق ح��ري��ة  ه��ذه  ومت��ن��ح 

ع�����دد غ����ري حم�����دد م����ن م����راف����ق ال���راح���ة 

وال����رتف����ي����ه امل����م����ي����زة، ك���رك���ة ال�����س��ب��اح��ة 

ال���داخ���ل���ي���ة، وم����رك����ز ال���ل���ي���اق���ة ال��ب��دن��ي��ة، 

والنادي االجتماعي، وغرفة االجتماعات. 

وع������اوة ع��ل��ى ذل�����ك، ���س��ت��ق��دم ال�����س��ق��ق 

ت�سم  للرتفيه،  ف��ري��دة  وج��ه��ات  ال�سكنية 

الأل��ع��اب  خم�س�سة  وغ��رف��ة  �سينما،  غ��رف��ة 

االأط����ف����ال. ويف ال���وق���ت ذات������ه، ف�����اإن ه��ذه 

يتوق  راح��ة  م�ستويات  تقدم  التي  ال�سقق، 

اإل��ي��ه��ا امل���ال���ك���ون، ���س��ت�����س��م اأي�������س���اً م��ت��ج��راً 

اآل��ي��اً  ���س��غ��رياً، و���س��ال��ون جتميل، و���س��راف��اً 

يف منطقة اللوبي، باالإ�سافة اإىل حمطات 

وم��واق��ف  الكهربائية،  ال�����س��ي��ارات  ل�سحن 

للزوار. خم�س�سة 

 االنباط عمان 

املعدنية  وال���روة  الطاقة  وزي��رة  اأعلنت 

امل��ه��ن��د���س��ة ه��ال��ة زوات����ي ام�����ص  االأح����د، عن 

بنزين  األف طن   30 ب� باخرة حمملة  و�سول 

ه���ي ال�����س��ح��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ع���ط���اء ت��ع��زي��ز 

امل����خ����زون اال����س���رتات���ي���ج���ي م����ن امل�����س��ت��ق��ات 

بذلك  ا�ستكملت  حيث  للمملكة،  النفطية 

ت��ع��ب��ئ��ة ال�����س��ع��ات امل��ت��اح��ة يف م���راف���ق ع��م��ان 

اللوج�ستية  لل�سركة  العائدة  اال�سرتاتيجية 

االأردنية يف منطقة املا�سونة و�سط اململكة.

اإن  �سحفي،  ت�سريح  يف  ال��وزي��رة  وق��ال��ت 

ه���ذه ال�����س��ع��ات ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة ت�����س��ت��خ��دم فقط 

عند احلاجة اأو يف حاالت الطوارئ، يف حن 

به  حتتفظ  ال��ذي  الت�سغيلي  امل��خ��زون  ي��زود 

النفطي)توتال وجوبرتول  القطاع  �سركات 

واملنا�سري( ال�سوق ب�سكل يومي.

ومقدارها  البنزين  �سحنة  ان  واأ���س��اف��ت 

30 األ�����ف ط���ن ���س��ت��ع��م��ل م���ع ك��م��ي��ة ال���دي���زل 

اأي���ام  ع�����س��رة  ن��ح��و  ق��ب��ل  ا�ستقبالها  مت  ال��ت��ي 

رف��ع م�ستوى  األ��ف ط��ن، على   50 ومقدارها 

امل���خ���زون اال���س��رتات��ي��ج��ي يف م���راف���ق ع��م��ان 

باملئة   24 ن�سبتها  ب���زي���ادة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ع���ن م�����س��ت��واه ق��ب��ل ق�����رار ت��ع��زي��ز امل���خ���زون 

اال�سرتاتيجي.

الكميات حددتها  ه��ذه  ان  زوات��ي  واأك��دت 

والتي  النفطية  امل��راف��ق  يف  املتاحة  ال�سعات 

 10 و   90 ال��ب��ن��زي��ن  م��ن  األ���ف ط��ن   20 بلغت 

دي��زل  ط��ن  األ���ف  و50   ،95 بنزين  ط��ن  اآالف 

لتعزيز  ال�سامي،  امللكي  بالتوجيه  التزاما 

ق�����رار جمل�ص  امل��م��ل��ك��ة ومب���وج���ب  خم�����زون 

اللوج�ستية  بال�سركة  ان��اط  ال��ذي  ال���وزراء 

االأردن���ي���ة ل��ل��م��راف��ق ال��ن��ف��ط��ي��ة ط���رح ع��ط��اء 

ت��ن��اف�����س��ي ل�������س���راء ك���م���ي���ات م����ن امل�����س��ت��ق��ات 

االأ�سا�سية. النفطية 

م���ن  ا�����س����ت����ف����دن����ا  ان��������ه  اىل  وا���������س��������ارت 

امل��خ��زون  ل��رف��ع  العاملية  اال���س��ع��ار  انخفا�ص 

اال���س��رتات��ي��ج��ي ل��ل��م��م��ل��ك��ة ���س��م��ن ال�����س��ع��ات 

يف  التخزينية  ال�����س��رك��ة  م��راف��ق  يف  امل��ت��اح��ة 

ا�سترياد  يتم  مل  حن  يف  املا�سونة،  منطقة 

وق��ود ط��ائ��رات او غ��از ب��رتويل م�سال حيث 

املا�سونة  يف  املتاحة  التخزينية  ال�سعات  اأن 

املادتن ممتلئة. واملخ�س�سة لهاتن 

وق������درت ال����وزي����رة ك��ف��اي��ة امل����خ����زون من 

جميع  يف  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال��ن��ف��ط��ي��ة  امل�����س��ت��ق��ات 

خا�سة  او  حكومية  �سواء  التخزين  مرافق 

م���ا ب���ن ���س��ه��ري��ن و���س��ت��ة اأ���س��ه��ر ح�����س��ب ن��وع 

املنتج ومعدل كميات اال�ستهاك اليومية.

لل�سركة  العام  املدير  قالت  جانبها،  من 

املهند�سة  النفطية  االردن���ي���ة  اللوج�ستية 

عطاء  اأح��ال��ت  ال�سركة  اإن  املحا�سنة  خ��ل��ود 

التخزينية  ال�سعات  املتاحة  الكميات  �سراء 

يف اخل��ام�����ص م���ن ���س��ه��ر اأي�����ار امل��ا���س��ي على 

املناق�سن الذين تقدموا باأف�سل االأ�سعار.

واأو���س��ح��ت امل��ح��ا���س��ن��ة اأن م��ن ���س��اأن ه��ذه 

ال��ك��م��ي��ات زي����ادة م�����س��ت��وى ك��ف��اي��ات امل��خ��زون 

يف امل��م��ل��ك��ة، وب��ال��ت��ايل ت��ع��زي��ز ال���ق���درة على 

اأمن  الطارئة و�سمان  التعامل مع احلاالت 

التزود من امل�ستقات النفطية.

اال�سرتاتيجية  ع��م��ان  م��راف��ق  اأن  ي��ذك��ر 

اللوج�ستية  لل�سركة  التابعة  امل��ا���س��ون��ة  يف 

ال��ن��ف��ط��ي��ة، ه���ي �سركة  ل��ل��م��راف��ق  االأردن���ي���ة 

مم��ل��وك��ة ب��ال��ك��ام��ل ل��ل��ح��ك��وم��ة مت ان�����س��اوؤه��ا 

للم�ستقات  تخزينية  �سعات  توفري  لغايات 

ال���ن���ف���ط���ي���ة، ب����ه����دف ت���ع���زي���ز اأم������ن ال����ت����زود 

ب��امل�����س��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة يف اإط������ار االأه������داف 

لقطاع  ال�ساملة  لا�سرتاتيجية  الرئي�سية 

وال��روة  الطاقة  وزارة  تعمل  التي  الطاقة 

امل��ع��دن��ي��ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع ����س���رك���اء ال��ق��ط��اع 

اف��ت��ت��اح م��راف��ق عمان  ت��ن��ف��ي��ذه��ا. ومت  ع��ل��ى 

اإجمالية  ب�سعة   2019 ع��ام  اال�سرتاتيجية 

�ستة  من  وتتاألف  ط��ن،  األ��ف   360 اإىل  ت�سل 

خزانات ملادة الديزل �سعة كل خزان 34 األف 

ط��ن،  اآالف   204 تبلغ  اج��م��ال��ي��ة  ب�سعة  ط��ن 

كل  �سعة   90 البنزين  مل��ادة  خ��زان��ات  واأرب��ع��ة 

 136 االإجمالية  وال�سعة  طن  األف   34 خزان 

مل��ادة  امل��راف��ق خ��زان��ن  األ���ف ط��ن. كما ت�سم 

األ���ف طن   18 خ���زان  ك��ل  �سعة   ،95 ال��ب��ن��زي��ن 

وخزانن  ط��ن،  األ��ف   36 االجمالية  وال�سعة 

مل����ادة وق����ود ال��ط��ائ��رات ���س��ع��ة ك��ل خ����زان 22 

طن،  األ��ف   44 االجمالية  وال�سعة  طن  األ��ف 

ال��غ��از  مل���ادة  خ��زان��ات  اإىل خم�سة  ب��االإ���س��اف��ة 

األف طن   2 امل�سال �سعة كل خزان  البرتويل 

اآالف طن، باالإ�سافة   10 وال�سعة االجمالية 

االإن�����س��اء لي�سبح  ث��اث��ة خ��زان��ات حت��ت  اىل 

العدد الكلي 8 خزانات.

وب����ل����غ����ت ك���ل���ف���ة ب�����ن�����اء م������راف������ق ع���م���ان 

 189 امل��ا���س��ون��ة ح����وايل  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 

مليون دوالر، ومت متويله مبنحة من دولة 

االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة/ ���س��ن��دوق اأب��و 

دوالر.  م��اي��ن   210 ب��ل��غ��ت  للتنمية  ظ��ب��ي 

--)برتا(

االنباط- عمان 

عقدت هيئة االإ�ستثمار ام�ص  اإجتماعاً عن 

التنفيذين وروؤ�ساء جمال�ص  املدراء  بعد مع 

احل���رة  ل��ل��م��ن��اط��ق  ال��ت��ط��وي��ر  ���س��رك��ات  اإدارة 

هيئة  رئي�ص  برئا�سة  وال�سناعية،  والتنموية 

مت  حيث  ال��وزين،  خالد  الدكتور  االإ�ستثمار 

خال االإجتماع اإ�ستعرا�ص ومناق�سة العديد 

من املو�سوعات التي تتعلق بتوحيد الر�سالة 

ال���رتوي���ج���ي���ة م���ن خ����ال جت��م��ي��ع ال��ف��ر���ص 

والعمل على  ودرا�ستها  الواعدة  االإ�ستثمارية 

ترويجها �سمن جهود م�سرتكة.

ك��م��ا مت ال��ت��ب��اح��ث م��ن ق��ب��ل احل�����س��ور يف 

والعمل  القائمة  االإ�ستثمارات  متكن  اآليات 

على و�سع مقرتحات �سيتم العمل بها بهدف 

وت�سجيعهم على  امل�ستثمرين  التخفيف على 

القائمة.  اإ�ستثماراتهم  التو�سع يف 

وت��اأت��ي ه��ذه  ال��ل��ق��اءات �سمن االإج���راءات 

لتوحيد  االإ���س��ت��ث��م��ار  ه��ي��ئ��ة  اأت��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 

ومتكن  والرتويجية  االإ�ستثمارية  اجلهود 

املناطق  مع  بالتعاون  القائمة  االإ�ستثمارات 

وال�سناعية. التنموية واحلرة 

وح�����س��ر االإج��ت��م��اع رئ��ي�����ص هيئة م��دي��ري 

م��ن��ط��ق��ة اإرب�����د ال��ت��ن��م��وي��ة ال���دك���ت���ور حممد 

ادارة  ورئ���ي�������ص جم��ل�����ص  ع���ب���ي���دات،  ط���ال���ب 

املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق 

ال���ت���ن���م���وي���ة ال����دك����ت����ور خ���ل���ف ال��ه��م��ي�����س��ات، 

معان  تطوير  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�ص 

امل���ه���ن���د����ص ح�������س���ن ك���ري�������س���ان، وال���رئ���ي�������ص 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة امل����دن ال�����س��ن��اع��ي��ة عمر 

جويعد وامن عام هيئة االإ�ستثمار فريدون 

حرتوقه.

Orange األردن مزّود خدمات االتصاالت لـ »مشروع الريتز-كارلتون عمان«

زواتي  : وصول باخرة محملة بـ 30 ألف طن بنزين من عطاء
 تعزيز المخزون االستراتيجي

هيئة اإلستثمار تتابع آليات تطوير جذب اإلستثمار وتمكينه
 مع المناطق التنموية والحرة والصناعية

االثنني    8  /  6  / 2020

بورصة عمان تنهي تعامالتها على تداول 
9ر5 مليون سهم

»أوبك« تمدد الخفض التاريخي لإلنتاج
 بـ9,7 ماليين برميل، حتى نهاية تموز المقبل

باالتفاق  مع شركائها من خارج التكتل

االنباط- عمان 

االأح��د، على  ام�ص  بور�سة عمان  اغلقت  

 2094 على  موزعة  �سهم،  مليون  9ر5  تداول 

5ر4  بلغت  اإجمالية  ت��داوالت  بقيمة  �سفقة 

مليون دينار. 

النقطة  اإىل  ال��ب��ور���س��ة  م��وؤ���س��ر  وارت���ف���ع 

اإغاق  مع  مقارنة  باملئة  93ر0  1669بن�سبة 

ال�سابقة.  اجلل�سة 

بينما  �سركة،   44 اأ�سهم  اأ�سعار  وارتفعت 

وا�ستقرت  �سركة،   17 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست 

اأ�سعار اأ�سهم 24 �سركة اأخرى.

االنباط- وكاالت 

اتفقت منظمة الدول امل�سدرة للنفط 

 ، التكتل  �سركائها من خارج  »اأوب��ك« مع 

م�ساء ام�ص االول  على متديد اخلف�ص 

ال����ت����اري����خ����ي ل����اإن����ت����اج ب����������9،7 م���اي���ن 

�سمانا  املقبل،  متوز  نهاية  حتى  برميل، 

تدهورت  التي  النفط  اأ�سعار  ال�ستقرار 

والقيود  كوفيد-19  جائحة  خلفية  على 

وا�سنطن  بح�سب  الحتوائها،  املفرو�سة 

بو�ست .

اأ�سدرته  بيان  عن  ال�سحيفة  ونقلت 

“كّل  اأن  ت��ف��او���ص،  جولتي  بعد  املنظمة 

الدول امل�ساركة اتفقت على خيار متديد 

االن���ت���اج  ل���ت���ع���دي���ات  االأوىل  امل���رح���ل���ة 

املطبقة يف اأيار وحزيران �سهرا اإ�سافيا«.

تعتبر الخدمة األولى من نوعها في األردن



االعالين
07

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200098608(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركة عماد املليطي و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2008/9/24 حتت الرقم )92236( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/3/15 

املليطي   مو�سى  ابراهيم  عماد   /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي مادبا-احلي ال�سرقي ت-0799150157

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  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

الرا�سد  معن  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

وموؤيد اليراين  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)36000 ( بتاريخ 1994/3/24 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 560060

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات 
الرقم الوطني للمنشأة : )200173921(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة الطباخي والدويك  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن

حتت الرقم )119981( بتاريخ 2019/8/28  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/7

وقد مت تعيني ال�سيد /  عبد احلميد حامت حممد الطباخي او 

عمران الدويك او حممد خلوي الطباخي  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي عمان - البنيات - هاتف 0796391031

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات 

د . وائل علي العرموطي

اعالن
اللوائية  اللجنة  ان  الرو�سة  منطقة  يف  العموم  لط��الع  يعلن 

 2020/1/29 176 ( تاريخ  للتنظيم قد قررت بقرارها رقم  ) 

 )  41( رقم  الرو�سة  ملنطقة  املحلية  اللجنة  قرار  على  املعطوف 

تاريخ 2020/1/21 املت�سمن املوافقة على حتويل احكام القطعة 

رقم ) 562 ( حو�ض ) 2/ الطوري ( لوحة رقم 2 من ارا�سي اربد 

من �سكن ب اىل �سكن ب باأحكام خا�سة ) احكام �سكن ج ( وذلك 

الحكام  وفق  للبناء  ومالءمتها  وع��دم  القطعة  م�ساحة  ل�سغر 

امل�سدقة .

باجلريدة  ن�سره  تاريخ  من  �سهر  ملدة  لالعرتا�ض  ذلك  واع��الن 

تقدمي  العالقة  ل��ذوي  ويجوز  حمليتني  وجريدتني  الر�سمية 

اعرتا�ساتهم اىل اللجنة املحلية يف منطقة الرو�سة اذا كان ما 

يوجب العرتا�ض على ان تكون مرفقة باملخططات التو�سيحية .

رئيس بلدية اربد الكربى 
املهندس حسني سالم بني هاني
رئيس اللجنة اللوائية لبلدية اربد الكربى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات 
الرقم الوطني للمنشأة : )200139920(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن �سركة جرار وم�سعود  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن

حتت الرقم )109129( بتاريخ 2014/3/10  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/7

وقد مت تعيني ال�سيد /  عمرو عبد العزيز ح�سن م�سعود م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي طرببور – خلف حمطة املنا�سري - هاتف 

0796749119

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات 

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  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

ا�سامة الهروط  ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة  عن 

و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2016/10/5 بتاريخ   )  114999(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 560060

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

مربوك للرابحني
نحن �سركة بر�ستيج لال�سترياد والت�سدير

 ) ارز م�سطفى ( 

متت  التي  الرتويجية  حملتنا  انتهاء  عن  نعلن 

مبوافقة وزارة ال�سناعة والتجارة 

رقم 4 / 2 / 28 / 10174

وتبارك للرابحني معنا وهم : 

لطيفة عبد الفتاح م�سطفى برجو�ض

نغم �سمري �سليم �سقر

احمد فادي مرعي حداد

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

لتطوير  �سيداره  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  امل�ساريع  

حمدودة حتت الرقم )21455( بتاريخ 2010/4/14 قد قررت 

املوافقة    2020/3/16 بتاريخ   املنعقد  العادي  باجتماعها غري 

 « ال�سيد فرا�ض  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  على ت�سفية 

حممد ماجد » حممود عالن واحمد حمادة احمد ابو الهيجاء 

م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – جبل عمان – �سارع املتنبي – عمارة رقم ) 4 ( – الطابق 

) 3 ( – �ض . ب ) 840087 ( الرمز الربيدي ) 11181 ( – خلوي 

) 0795042306 ( ) 0796386621 ( – هاتف 4610047 – 

فاك�ض 4610074

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

وامل�سجلة  ذ.م.م   امل�ساريع   لتطوير  �سيداره  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

 ( بتاريخ   )  21455  ( ال��رق��م   حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  ل��دى 

)2010/4/14

�سرورة تقدمي مطالباتهم جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام 

ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، وثالثة 

ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

“ حممود عالن واحمد  “ حممد ماجد  ال�سركة : فرا�ض  ا�سم م�سفي 

حمادة احمد ابو الهيجاء

عنوان امل�سفي : عمان – جبل عمان – �سارع املتنبي – عمارة رقم ) 4 

( – الطابق 3    

�ض . ب ) 840087 ( الرمز الربيدي ) 11181 ( 

فاك�ض )4610074( – هاتف )4610047(

خلوي ) 0795042306 ( ) 0796386621 ( 

م�سفي ال�سركة

الثنني   8/ 6 / 2020

املوضوع: إنذار 
تغيب عن العمل

إىل املوظفة السيدة 
لينا بالل عبد العزيز 

درويش املحرتمة :

لدى  م��وؤخ��رًا    عملك  عن  تغيبت  اأن��ك  حيث 

مدة  ال�سحية  للرعاية  جو�سانتي  �سركة 

 2020/5/2 اأيام مت�سلة منذ تاريخ    ع�سرة 

قانوين  اأوع��ذر  �سبب  ب��دون  تاريخه  وحتى 

اإىل  ال��ع��ودة  ب�سرورة  ن��ن��ذرك  فاإننا  ر�سمي 

ال��ع��م��ل خ���الل ث��الث��ة اأي����ام م��ن ت��اري��خ ه��ذا 

الإجراءات  اتخاذ   �سيتم  فاإنه  واإل  الإعالن 

عليك  يرتبه  مبا  واإلزامك  بحقك  القانونية 

لل�سركة  ال��داخ��ل��ي  وال��ن��ظ��ام  ال��ع��م��ل  ع��ق��د 

قانون  م��ن  28/ه����  امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا  

العمل الأردين رقم  )1996/8(.

شركة جوسانتي 
للرعاية الصحية

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء �سراء املواد املبينة باأدناه .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�ض ( / ادارة امل�سرتيات / امانة �سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط 

واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�ض من ال�سركة للمندوب .

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) الثنني ( املوافق 2020/6/22م وطيلة ايام ال�سبوع با�ستثناء يوم الثالثاء .

ثمن ن�سخة العطاء كما هو مبني يف اجلدول باأدناه .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2020/6/23م ول تقبل بعد هذا املوعد على ان يتم تقدمي عر�ض فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن 

العر�ض املايل ولن ينظر باأي عر�ض من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

موقع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت ) www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات / العطاءات املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ض النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء 
ثمن النسخةالكمياتاسم المادة#
25000- حرام صوف افرادي لون كحلي1.

100 دينار
وغير مستردة

لون 	  ضباطي  صوف  حرام 
كحلي

3500

140000بريه سوداء	 

اعالن معدل لدعوة العطاء لوازم رقم ) 2020/8 ( الخاص بتقديم 
خدمات تنجيد مقاعد مركبات واليات متنوعة يف السلطة

تدعو �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة ال�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة الراغبة يف ال�سرتاك يف هذه الدعوة مراجعة ق�سم اللوازم وال�سغال يف ال�سلطة م�سطحبني 

معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول وال�سجل التجاري ل�ستالم وثائق العطاء اعاله وفقًا ملا يلي :

رقم وا�سم العطاء : العطاء لوازم رقم ) 8 /2020 ( اخلا�ض بتقدمي خدمات تنجيد مقاعد مركبات واليات متنوعة يف ال�سلطة ح�سب ال�سروط واملتطلبات الفنية الواردة يف 

وثائق العطاء .

ثمن ن�سخة العطاء : ) 25 ( خم�سة وع�سرون دينار غري م�سرتدة .

ال�سلطة ويجب ان يكون با�سم  ل�سالح  التجاري  ال�سجل  ح�سب  املوؤ�س�سة  او  �سادر من ال�سركة  دينار  خم�سمائة  بقيمة ) 500 (  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة الدخول : كفالة 

املناق�ض املتقدم للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

تودع العرو�ض يف �سندوق العطاءات الكائن يف ق�سم اللوازم وال�سغال يف مبنى ال�سلطة مبوعد اق�ساه ال�ساعة الثانية ع�سرة من بعد ظهر يوم الربعاء املوافق 2020/6/24 .

. www.aqabazone.com لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا اللكرتوين

.  tender@aseza.jo لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد اللكرتوين

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني

اعالن معدل لدعوة العطاء لوازم رقم ) 2020/6 ( الخاص بتقديم 
خدمات تزويد تعبئة غازات طبية وصناعية ملدة عام

تدعو �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة ال�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة الراغبة يف ال�سرتاك يف هذه الدعوة مراجعة ق�سم اللوازم وال�سغال يف ال�سلطة م�سطحبني 

معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول وال�سجل التجاري ل�ستالم وثائق العطاء اعاله وفقًا ملا يلي :

رقم وا�سم العطاء : العطاء لوازم رقم ) 6 /2020 ( اخلا�ض بتقدمي خدمات تزويد تعبئة غازات طبية و�سناعية ملدة عام ح�سب ال�سروط واملتطلبات الفنية الواردة يف وثائق 

العطاء .

ثمن ن�سخة العطاء : ) 25 ( خم�سة وع�سرون دينار غري م�سرتدة .

كفالة الدخول : كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة ) 450 ( اربعمائة وخم�سون دينار �سادر من ال�سركة او املوؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري ل�سالح ال�سلطة ويجب ان يكون 

با�سم املناق�ض املتقدم للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

تودع العرو�ض يف �سندوق العطاءات الكائن يف ق�سم اللوازم وال�سغال يف مبنى ال�سلطة مبوعد اق�ساه ال�ساعة الثانية ع�سرة من بعد ظهر يوم الربعاء املوافق 2020/6/24 .

. www.aqabazone.com لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا اللكرتوين

.  tender@aseza.jo لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد اللكرتوين

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني

اعالن معدل لدعوة العطاء لوازم رقم ) 2020/12 ( الخاص بتوريد 
وتركيب وتشغيل جهاز مخربي ))ELISA عدد ) 2 (

تدعو �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة ال�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة الراغبة يف ال�سرتاك يف هذه الدعوة مراجعة ق�سم اللوازم وال�سغال يف ال�سلطة م�سطحبني 

معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول وال�سجل التجاري ل�ستالم وثائق العطاء اعاله وفقًا ملا يلي :

رقم وا�سم العطاء : العطاء لوازم رقم ) 12 /2020 ( اخلا�ض بتوريد وتركيب وت�سغيل جهاز خمربي )  ELISA  ( عدد ) 2 (  ح�سب ال�سروط واملتطلبات الفنية الواردة يف 

وثائق العطاء .

ثمن ن�سخة العطاء : ) 25 ( خم�سة وع�سرون دينار غري م�سرتدة .

متنح ال�سركات امل�ساركة يف دعوة العطاء للمرة الوىل ن�سخة جمانية .

كفالة الدخول : كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة ) 300 ( ثالثمائة  دينار �سادر من ال�سركة او املوؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري ل�سالح ال�سلطة ويجب ان يكون با�سم املناق�ض 

املتقدم للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

تودع العرو�ض يف �سندوق العطاءات الكائن يف ق�سم اللوازم وال�سغال يف مبنى ال�سلطة مبوعد اق�ساه ال�ساعة الثانية ع�سرة من بعد ظهر يوم الربعاء املوافق 2020/6/24 .

. www.aqabazone.com لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا اللكرتوين

.  tender@aseza.jo لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد اللكرتوين

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني



الدويل
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االنباط-بريوت

اأعلن رئي�س جمل�س النواب اللبناين، نبيه 

بري،ام�س الأحد، رف�ضه اأحداث بريوت التي 

جرت ليل ال�ضبت، وقال اإّن كّل فعل من اأي 

واأمنهم  اللبنانيني  وح���دة  ي�ضتهدف  جهة 

ووطنهم  ال���واح���د  وعي�ضهم  وا���ض��ت��ق��راره��م 

الواحد ويروج للفتنة، هو فعل اإ�ضرائيلي

وم�ضاء ال�ضبت، توّجهت جمموعات داعمة 

�ضاحة  ب��اجت��اه حمتجني يف   ، اهلل  ح���زب  ل��� 

ال�ضهداء و�ضط بريوت، وهي تهتف ب�ضعارات 

و  ح�ضني  ي��ا  لبيك  و  �ضيعة  �ضيعة،  طائفية 

منا�ضرة ل�ضالح احلزب ، وذلك على خلفية 

م��ط��ال��ب��ة امل��ح��ت��ج��ني ب���ن���زع ����ض���الح احل����زب، 

وحتدث ن�ضطاء عن �ضدور اإ�ضاءات لل�ضيدة 

عائ�ضة وقتها

واإث��ر ذلك �ضهدت مناطق عدة يف بريوت 

طريق  قطع  �ضاحبها  احتجاجية  فعاليات 

رئ��ي�����ض��ي ا���ض��ت��ن��ك��اًرا ل��ل��ت��ط��اول ع��ل��ى ال�ضيدة 

عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها، كما �ضهدت مظاهرة 

اأ�ضفرت  الأم��ن  الربملان مواجهات مع  اأم��ام 

عن اإ�ضابة 48 متظاهرا ورجل اأمن

وت���ع���ل���ي���ق���اً ع���ل���ى ت���ل���ك الأح������������داث، ق���ال 

ب����ري يف ب���ي���ان: ه���ي ال��ف��ت��ن��ة جم�����ددا تطل 

الوطنية  ووحدته  الوطن  لغتيال  براأ�ضها 

وا�ضتهداف �ضلمه الأهلي، هي اأ�ضد من القتل 

ملعون من يوقظها ، حمذًرا من الوقوع يف 

اآتونه

اأو الإ�����ض����اءة  ال���ت���ط���اول  ب����ري  وا���ض��ت��ن��ك��ر 

الإ�ضالمية  والرموز واحلرمات  للمقد�ضات 

وامل�ضيحية ، م�ضيفا: مدان وم�ضتنكر فكيف 

اإذا م��ا ط��ال��ت زوج���ة ن��ب��ي ال��رح��م��ة ومتمم 

م��ك��ارم الأخ�����الق ال��ر���ض��ول الأك�����رم حممد، 

ال�ضيدة عائ�ضة

ال��رئ��ي�����س  اأدان  ال���ي���وم،  ���ض��اب��ق  وق����ت  ويف 

اللبناين مي�ضال عون، ما حدث ببريوت ليل 

واع��ت��داء  دينية  ل��رم��وز  تعر�س  م��ن  ال�ضبت 

على ع�ضكريني ومتاجر خالل الحتجاجات، 

م�ضريا يف بيان اإىل اأن ما جر هو جر�س اإنذار 

للجميع

وعقب اأحداث بريوت، حذرت دار الفتوى، 

املوؤمنني  اأم  �ضتم  م��ن  ال�ضبت،  ليل  بيان  يف 

���ض��درت من  اأن��ه��ا  م��وؤك��دة   ، ال�ضيدة عائ�ضة 

جهلة موتورين

طالت  ات��ه��ام��ات  اإىل  ي��ت��ط��رق  اأن  ودون 

اأن�ضاره ب�ضب ال�ضيدة عائ�ضة، قال حزب اهلل 

، يف بيان ليل ال�ضبت اأي�ضا، اإن ما �ضدر من 

اإ�ضاءات وهتافات من قبل بع�س الأ�ضخا�س 

مرفو�س وم�ضتنكر ، م�ضددا على حرمة ذلك

ت�ضرين  اأكتوبر/   17 منذ  لبنان،  وي�ضهد 

ت��رف��ع  ���ض��ع��ب��ي��ة  اح��ت��ج��اج��ات   ،2019 الأول 

مطالب اقت�ضادية و�ضيا�ضية، اأجربت حكومة 

29 من  ال�ضتقالة يف  �ضعد احل��ري��ري، على 

ال�ضهر نف�ضه

�ضّدقت  املا�ضي،  ني�ضان  اأب��ري��ل/   29 ويف 

دي��اب(  ح�ضان  )يراأ�ضها  اجل��دي��دة  احلكومة 

بالإجماع، على خطة اإنقاذ اقت�ضادي ت�ضتمر 

5 �ضنوات، لنت�ضال القت�ضاد من م�ضتويات 

تراجع حادة، اأف�ضت اإىل عجز عن دفع ديون 

خارجية.

االنباط-بريوت

25 ع�ضكريا،  اإ�ضابة  اأعلن اجلي�س اللبناين 

ب���ع���د ان�������دلع اأع�����م�����ال ع���ن���ف يف اأن�����ح�����اء م��ن 

ال��ع��ا���ض��م��ة ب����ريوت، ال�����ض��ب��ت، ب�����ض��ب��ب ت��ع��ر���س 

دينية،  لرموز  اأم��ل  وحركة  اهلل  ح��زب  اأن�ضار 

التوا�ضل  و�ضائل  على  لذلك  مقاطع  وانت�ضار 

الجتماعي.

تعر�س  ف��ق��د  ال��ل��ب��ن��اين،  اجل��ي�����س  وبح�ضب 

امل�ضابون لر�ضق باحلجارة ومفرقعات كبرية، 

حمتجون،  قطعها  التي  الطرق  فتحهم  اأثناء 

وم��ن��ع��ه��م ال���ت���ع���دي ع���ل���ى الأم��������الك ال��ع��ام��ة 

واخلا�ضة.

اأ�ضخا�س  اأربعة  وذكر بيان للجي�س توقيف 

لقيامهم  و���ض��ودان��ي��ني(  وفل�ضطيني  )���ض��وري 

ب��اأع��م��ال ���ض��غ��ب وت��ك�����ض��ري، خ���الل اح��ت��ج��اج��ات 

ال�ضبت.

“كاد  الأح���د  م��ا ح��دث  اأن  البيان  واأ���ض��اف 

ي��ط��ي��ح ب���ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة، ومي�����ّزق ال�����ض��ل��م 

الأهلي، ويغذي النق�ضام«.

ه�س  طائفي  ت���وازن  على  لبنان  ويحافظ 

م��ن��ذ اأن خ��ا���ض��ت ط��وائ��ف��ه ال��دي��ن��ي��ة ال��ع��دي��دة 

 1975 ب���ني ع���ام���ي  ال���ف���رة  اأه���ل���ي���ة يف  ح���رب���ا 

و1990.

وُي��ن��ظ��ر اإىل الأزم�����ة امل��ال��ي��ة، ال��ت��ي ب���داأت 

اأواخ�����ر ال��ع��ام امل��ا���ض��ي وت��رج��ع ج���ذوره���ا اإىل 

اإه�����دار م����وارد ال���دول���ة وال��ف�����ض��اد ع��ل��ى م��دى 

عقود، على اأنها اأكرب تهديد ل�ضتقرار البالد 

منذ تلك احلرب.

م��غ��ب��ة  “من  ال���ل���ب���ن���اين  اجل���ي�������س  وح������ذر 

وج��وب  على  م��وؤك��دا  الفتنة”،  وراء  الجن���رار 

للحفاظ  وحكمة  ووع��ي  مب�ضوؤولية  التعامل 

على ال�ضلم الأهلي، و�ضوناً للوحدة الوطنية، 

ودرءاً للوقوع يف اأفخاخ الفتنة.

����ض���رورة  اإىل  امل���واط���ن���ني  اجل���ي�������س  ودع������ا 

الوعي لدقة املرحلة وخطورتها، م�ضددا على 

�ضرورة اللتزام بالإجراءات الأمنية.

ب�ضماع  اأفادت  حملية  اإعالم  و�ضائل  وكانت 

و���ض��واح��ي  اأح��ي��اء  بع�س  ن���ار يف  اإط����الق  دوي 

بني  ا�ضتباكات  اأث��ن��اء  ال�ضبت،  م�ضاء  ب���ريوت، 

وانت�ضرت  متناف�ضة.  �ضيا�ضية  اأط��راف  اأن�ضار 

قوات الأمن باأعداد كبرية.

واأ����ض���اف���ت اأن ال���ه���دوء ع���اد ب��ع��د م��واج��ه��ة 

م���ت���وت���رة يف م��ن��ط��ق��ة ي�����ض��ك��ن��ه��ا م�����ض��ي��ح��ي��ون 

الأهلية  احل��رب  ببدء  مرتبطة  وه��ي  و�ضيعة، 

وتقع على امتداد خط مواجهة �ضابق.

ويف وق����ت ���ض��اب��ق ال�����ض��ب��ت، اأط��ل��ق��ت ق���وات 

متظاهرين  على  للدموع  امل�ضيل  الغاز  الأمن 

من  غ�ضبهم  عن  تعبريا  باحلجارة  ر�ضقوها 

النخبة احلاكمة واأ�ضلوب معاجلتها لالأزمة.

االنباط-وكاالت

الأم��ري��ك��ى،  الرئي�س  ت�ضريحات  اآث���ارت   

اأن ال�����ض��اب ج���ورج  دون���ال���د ت���رام���ب، ح����ول 

ال����ذى قتل  اإف��ري��ق��ي��ة  اأ����ض���ول  ف��ل��وي��د ذوى 

ع��ل��ى ي��د ال�����ض��رط��ة الم��ري��ك��ي��ة، ب��اأن��ه ينظر 

الأمريكي،  بالقت�ضاد  وي�ضيد  ال�ضماء  من 

ال��ب��ع�����س، بينما و���ض��ف جو  ل��دى  ال���ض��ت��ي��اء 

ب���اي���دن، امل��ر���ض��ح ال��دمي��وق��راط��ى امل��ف��ر���س 

الت�ضريح باحلقري الأمريكية،  للرئا�ضة 

وذكرت جريدة اجلاريان الربيطانية، اأن 

جو بايدن، املر�ضح الدميوقراطى املفر�س 

ترامب  ت�ضريح  الأمريكية، و�ضف  للرئا�ضة 

فلويد  ج��ورج  كلمات  قائاًل:” اأن  باحلقري، 

رددت  والتى  التنف�س،  اأ�ضتطيع  ل  الأخ��رية، 

فى جميع اأنحاء اأمريكا، بل وب�ضراحة تامة 

الرئي�س  يحاأول  ولكن  العامل،  اأنحاء  جميع 

اأن ي�ضع كلمات اأخرى فى فم جورج فلويد، 

اأنه ت�ضريح حقري« اعتقد ب�ضراحة 

ج����اءت ت�����ض��ري��ح��ات دون���ال���د ت���رام���ب فى 

البطالة  ن�ضبة  انخفا�س  حول  تقرير  اإط��ار 

 %13.3 اإىل  فى الوليات املتحدة الأمريكية 

م��ل��ي��ون   2.5 م���ع وج�����ود   ، امل���ا����ض���ى  ال�����ض��ه��ر 

وظيفة جديدة

با�ضم  املتحدث  جا�ضاأواي،  براندون  قال 

“اإن  ال���دمي���ق���راط���ي���ة:  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

وع��دم  للغ�ضب  ومثري  مقزز  ت��رام��ب  ادع��اء 

الحرام وهو �ضفعة على الوجه والآنحدار 

اإىل اأدنى م�ضتوى ممكن من اخلطاب«

اهتمام  اأى  لديه  لي�س  واأ�ضاف:”ترامب 

كل  وينتهز  �ضخ�س  اأى  مل�ضاعر  اع��ت��ب��ار  اأو 

لإحياء   ، فلويد  ج��ورج  ذك��رى  حتى  فر�ضة، 

ذكرى تقرير الوظائف الذى يظهر اأن اأقل 

ال�ضمراء  الب�ضرة  ذوى  البالغني  ن�ضف  من 

لديهم وظيفة حالًيا واأن 21 مليون اأمريكى 

بالكامل هم عاطلني عن العمل«

ي�ضار اإىل اأنه ل تزال املظاهرات متوا�ضلة 

مقتل  خلفية  على  ع��دة  اأمريكية  م��دن  ف��ى 

ج������ورج ف���ل���وي���د، ال����رج����ل الأم����ري����ك����ى م��ن 

اأ����ض���ل اإف���ري���ق���ى، ع��ل��ى ي���د ���ض��رط��ة م��دي��ن��ة 

 25 ف��ى  ميني�ضوتا  ولي��ة  ف��ى  مينيابولي�س 

املا�ضى مايو 

االنباط-وكاالت

 مما ل �ضك فيه اأن الأحداث اجلارية 

���ض��ت��وؤث��ر ل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  الآن يف 

حمالة على ال�ضورة ال�ضائدة للوليات 

امل���ت���ح���دة الأم���ري���ك���ي���ة داخ������ل ال��ن��ظ��ام 

الرئي�ضي  املحرك  اأنها  الدويل، ل�ضيما 

ل��ل��ت��وازن��ات ال��دول��ي��ة وح��ق��وق الإن�����ض��ان 

ف��الإدارة  العامل.  يف  احلريات  وحماية 

الأم��ري��ك��ي��ة ب��ق��ي��ادة »دون���ال���د ت��رام��ب« 

وه��ي  داخ��ل��ي��اً  ح�ّضا�ضة  م��رح��ل��ًة  تعي�س 

تواجه تداعيات كوفيد-19، اإىل جانب 

م��ظ��اه��رات ح��ا���ض��دة ���ض��د ال��ع��ن�����ض��ري��ة، 

وخ��ارج��ي��اً ���ض��راع ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س مع 

ال�ضني، ومع منظمة ال�ضحة العاملية. 

الفاعل  »اأمريكا«  مفهوم؛  طرح  هذا 

الأ����ض���ا����ض���ي داخ�����ل ال�����ض��اح��ة ال��دول��ي��ة 

ع��ل��ى امل���ح���ك، ه���ل ه���ي ل��ع��ن��ة »ال��ق��د���س 

ال�������ض���ري���ف«. ل���ذل���ك ُي����ط����رح ال�������ض���وؤال 

املتحدة  ال��ولي��ات  داخ��ل وخ��ارج  التايل 

الأم���ري���ك���ي���ة: ه���ل ت��ط��ي��ح ال��ت��ظ��اه��رات 

ب��ط��م��وح��ات ت��رام��ب ل��ولي��ة ث��ان��ي��ة، اأم 

الأخري  هذا  �ضي�ضتغلها  ريح  بداية  هي 

لك�ضب الرهان النتخابي القادم؟

اأوًل: ترامب بني كورونا واملظاهرات

ك����وف����ي����د-19  ان���ت�������ض���ار  ب�����داي�����ة  يف   

ك������ان ال���رئ���ي�������س الأم�����ري�����ك�����ي احل�����ايل 

اأه�����م امل��ت��ف��اع��ل��ني داخ�����ل الإع�������الم م��ع 

م ع���دة ن�����ض��ائ��ح،  »اجل���ائ���ح���ة«، وق���د ق����َدّ

لل�ضعب  ال�ضحي  ال��غ��ط��اء  خ���ارج  ك��ان��ت 

الأم���ري���ك���ي ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ف��ريو���س، 

وك����ان����ت ك����ل ت���ل���ك امل����خ����رج����ات ب���داي���ة 

ال����وق����ت  ويف  ال�����ف�����ريو������س،  مل����واج����ه����ة 

ا���ض��ت��ع��داداً  اآخ���ر  ن���وع  م��ن  حملة  نف�ضه 

ل��الن��ت��خ��اب��ات الأم���ري���ك���ي���ة ال���ق���ادم���ة. 

�ضهدت  ق��د  اأم��ري��ك��ا  اأن  م��ن  ف��ب��ال��رغ��م 

ف��اإن  وا���ض��ع��اً لفريو�س ك��ورون��ا  ان��ت�����ض��اراً 

ال���رئ���ي�������س الأم����ري����ك����ي ظ����ل م��ن�����ض��غ��اًل 

اأج��ل  م��ن  م�ضتقبلية،  ك���اأداة  باجلائحة 

ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا ك���ورق���ة اأ���ض��ا���ض��ي��ة خ��الل 

القادمة. املرحلة 

  لكن ترامب مل ي�ضلم من الأزمات 

ال���داخ���ل���ي���ة، وذل����ك يف خ�����ض��ّم ان��ت�����ض��ار 

املتحدة  الوليات  يف  »كورونا«  فريو�س 

غرّيت  واقعة  ظهرت  حيث  الأمريكية، 

مفهوم احلريات وروؤية العامل لأمريكا 

يف ع��ه��د ت���رام���ب، ف��ه��ذا الأخ�����ري وج��د 

الأمريكي،  ال�ضعب  مع  �ضراع  يف  نف�ضه 

الذي انتف�س من اأجل اإرجاع احلريات 

ال�ضرطة  ملوؤ�ض�ضة  كان  والتي  امل�ضلوبة، 

الأمريكية اليد العليا يف �ضلبها.

وذلك، لقتل اأحد عنا�ضرها ل�»جورج 

اإىل  اأدى  ال����ذي  ال��ع��م��ل  ف��ل��وي��د«، وه���و 

ان���ق�������ض���ام الأم���ري���ك���ي���ني ب���ني م��ع��ار���س 

وم����وؤي����د ل����ل����ق����رارات ال���ت���ي ُي�����ض��دره��ا 

الع�ضيان  مواجهة  يف  ترامب«  »دونالد 

املدين )املظاهرات(، ويف ظل هذا املناخ 

هل  ال�����ض��وؤال:  يبقى  امل��ت��وت��ر  ال�ضيا�ضي 

ك��ورون��ا  ت���اأث���ريات  م��ن  ت��رام��ب  ينه�س 

واملظاهرات، اأم هي بداية ال�ضقوط؟

ثانياً: �ضورة »جورج فلويد« اأظهرت 

الداخلي الأمريكي الو�ضع  ه�ضا�ضة 

ُي����ع����ت����رب ج��������ورج ف����ل����وي����د ال���ن���ق���ط���ة 

وال�ضورة التي اأظهرت ه�ضا�ضة الو�ضع 

للعامل  ��ن��ت  وب��َيّ الأم���ري���ك���ي،  ال��داخ��ل��ي 

اأم��ري��ك��ا و���ض��ع��ارات ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  اأن 

واحل�����ري�����ة، وال�����دف�����اع ع����ن احل����ري����ات 

واآل��ي��ة  �ضماعة  ���ض��وى  لي�ضت  والأع����راق 

اخل��ارج��ي��ة  ال�ضيا�ضة  م��رت��ك��زات  داخ���ل 

الأم��ري��ك��ي��ة م��ن اأج����ل ال�����ض��ي��ط��رة على 

م�ضتغاًل  ب��ال��ق��وة.  والإخ�����ض��اع  ال��ع��امل، 

ب��ذل��ك ال��ق��وة ال��ع�����ض��ك��ري��ة، وال�����ض��رك��ات 

املعمورة،  اقت�ضاد  تقود  التي  الكربى، 

الق���ت�������ض���اد  م���ف���ا����ض���ل  وت���ت���ح���ك���م يف 

فاأمريكا  لذلك  العاملية.  وال�ضتثمارات 

يف ه���ذا ال��وق��ت ت��ع��ي�����س م��رح��ل��ة ميكن 

»ال�ضقوط  قبل  ما  مرحلة  اإنها  القول 

من الهرم«، فالعامل بات ي�ضتعد لعامل 

اأو كما قال  الأخ���ري«،  »ال��رج��ل  ما وراء 

املفكر فوكو ياما “نهاية التاريخ«.

توازنات  فالعامل مك�ضوف على  اإذاً    

وقيادات جديدة، داخل النظام الدويل 

ال����ق����ائ����م، ف���ال�������ض���ورة ال���������ض����ادرة م��ن 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ل ت��دع 

ال�ضيا�ضية  احل��ي��اة  اأن  ل��ل�����ض��ّك  جم����اًل 

ال���دول���ي���ة ب��ات��ت ع��ل��ى حم���ك ال��ت��غ��ي��ري، 

وقيادة  الدولية  التوازنات  يف  وخا�ضة 

نظرة  اأعطت  »ج��ورج«  فواقعة  العامل. 

ع���امل���ي���ة ل���ل���ع���امل ب��خ�����ض��و���س احل���ري���ة 

ت��ت��ح��ج��ج بها  ال���ت���ي  وال���دمي���ق���راط���ي���ة، 

ال����ولي����ات الأم���ري���ك���ي���ة ع���ل���ى ال���ع���امل، 

بالأنظمة من  وتر�ضم اخلطط وتطيح 

اأطاحت  »ج��ورج«  فنازلة  لذلك  اأجلها. 

الإدارة  ���ض��ّورت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����ض��ورة  بتلك 

مفهوم  و�ضقط  للمعمورة،  الأمريكية 

»ال�ضرطي احلار�س« وحَلّ حمله “اأريد 

اأتنف�س«.  اأن 

ه��ن��ا ال�����ض��ع��ار الأم��ري��ك��ي »ال�����ض��رط��ي 

احل���ار����س« ق��د ت��غ��ري، واأ���ض��ب��ح ال��و���ض��ع 

اأبانت عنه حادثة مقتل  الداخلي ه�ضاً، 

»ج����ورج ف��ل��وي��د« يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

الأم��ري��ك��ي��ة، وذل����ك ي��ع��ار���س اخل��ط��ط 

واملر�ضومة  امل�ضطرة  وال�ضراتيجيات 

من ِقبل املوؤ�ض�ضات الأمريكية، وخا�ضة 

امل��وّج��ه��ة م��ن��ه��ا اإىل اخل����ارج، وامل��وزع��ة 

على اأرجاء العامل.

يف ختام القول.. الوليات الأمريكية 

يف ظ����ل ال���رئ���ي�������س احل�������ايل »دون����ال����د 

داخ��ل��ي  ان��ق�����ض��ام  ت��رام��ب« تعي�س ح��ال��ة 

التي  ال�����ض��ورة  على  حم��ال��ة  ل  �ضيوؤثر 

ك��ان��ت ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، 

وخ��ا���ض��ة يف جم����ال ح���ق���وق الإن�������ض���ان، 

واحرام الأقليات، ونبذ العن�ضرية. 

الذي  ال�ضالح،  خ�ضرت  قد  فاأمريكا 

لتحقيق  للعامل  ُت�ضهره  كانت  ما  دائماً 

م���اآرب���ه���ا وط��م��وح��ات��ه��ا ال��ت��و���ض��ع��ي��ة يف 

فالرئي�س  ذل���ك،  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال��ع��امل. 

احلايل وبالرغم من تن�ضله ومراوغته 

عندما  احلكم،  �ضدة  اإىل  و�ضوله  منذ 

حالة  ب�ضبب  ال�����ض��ق��وط  ح��اف��ة  يف  ك���ان 

»ت����رام����ب ورو�����ض����ي����ا«، وت���اأث���ريه���ا ع��ل��ى 

التظاهرات،  هذه  ظل  ويف  النتخابات، 

ف����اإن����ه مي���ك���ن ال����ق����ول وك����اإج����اب����ة ع��ل��ى 

»ت��رام��ب«  تطُلّع  اإن  امل��ط��روح:  ال�����ض��وؤال 

ل���ولي���ة ث��ان��ي��ة اأ���ض��ب��ح ي���ه���دد مت��ا���ض��ك 

ومن  الأم��ري��ك��ي،  الج��ت��م��اع��ي  الن�ضيج 

ه��ن��ا ب���ات ب��ع��ي��داً ك���َلّ ال��ب��ع��د ع��ن ال��ف��وز 

الأبي�س،  البيت  داخ��ل  ثانية«  ب�»ولية 

ال�����ض��ع��ب  وع�����ي  اإىل  ي���رج���ع  وال�������ض���ب���ب 

الأمريكي.

 بري: كل عمل يستهدف وحدة لبنان هو فعل إسرائيلي

 لبنان.. إصابة 25 عسكريا والجيش يوقف متهمين أجانب

بايدن يرد » تصريح حقير«

ترامب : جورج فلويد يشيد باالقتصاد األمريكى   

 الصيف األمريكي الساخن.. هل يطيح بطموحات ترامب لوالية ثانية؟

االنباط-وكاالت

يعتزم نواب دميقراطيون يف الكونغر�س 

ط��رح  اإفريقية”  “اأ�ضول  م��ن  الأم��ري��ك��ي 

م�����ض��روع ق���ان���ون ي��ح��د م���ن ع��ن��ف ال�ضرطة 

وغ����ي����اب ال���ع���دال���ة ب����ني الأع���������راق وي�����ض��ه��ل 

ال��ق�����ض��ائ��ي��ة لل�ضباط  امل��الح��ق��ة  اإج�������راءات 

الذين يرتكبون جرائم قتل.

اأن ت��ك��ت��ل ال�������ض���ود يف  وذك�������رت روي�������رز 

ال��ك��ون��غ��ر���س م��ع اأك����ر م��ن 50 ع�����ض��واً من 

جمل�ضي النواب وال�ضيوخ �ضيك�ضف غداً عن 

امل�����ض��روع ال���ذي م��ن امل��ت��وق��ع اأن ي�ضمل منع 

ا�ضتخدام ال�ضرطة لأو�ضاع اخلنق وت�ضنيف 

اإىل تثبيت  اإ�ضافة  للعرق  امل�ضتبه بهم وفقاً 

كامريات يف اأج�ضاد اأفراد ال�ضرطة واإخ�ضاع 

اأج��ه��زت��ه��ا مل��ج��ال�����س رق��اب��ة م��دن��ي��ة وف��ر���س 

ل��ل��ح��د من  لعملها  ج���دي���دة  ب���روت���وك���ولت 

ا�ضتخدام “القوة الفتاكة” واإلزام عنا�ضرها 

بالتدخل اإذا �ضهدوا خمالفة لقواعد العمل.

ال��ت�����ض��ري��ع  ي���وؤ����ض�������س  اأن  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 

ل��ق��اع��دة ب��ي��ان��ات وط��ن��ي��ة حت����دد خم��ال��ف��ات 

ال�ضا�ضة  كبار  من  بدعم  للقواعد  ال�ضرطة 

ال���دمي���ق���راط���ي���ني وم������ن ب��ي��ن��ه��م رئ��ي�����ض��ة 

جم��ل�����س ال���ن���واب ن��ان�����ض��ي ب��ي��ل��و���ض��ي وزع��ي��م 

ت�ضاك  ال�ضيوخ  جمل�س  يف  الدميقراطيني 

�ضومر.

العارمة  الحتجاجات  موجة  وتتوا�ضل 

التي جتتاح الوليات املتحدة عقب جرمية 

ق��ت��ل ج�����ورج ف��ل��وي��د امل����واط����ن م���ن اأ����ض���ول 

بركبته  �ضرطي  جثم  بعدما  خنقاً  اإفريقية 

بولية  مينيابولي�س  مدينة  يف  عنقه  على 

ميني�ضوتا يف اأيار املا�ضي.

االنباط-وكاالت

ك�ضفت م�ضادر فل�ضطينية اأن حركة اجلهاد 

ال�ضالمي اأجرت ات�ضالت وا�ضعة مع القيادة 

امل�ضرية يف اعقاب وف��اة الم��ني العام حلركة 

من  �ضلح  رم�ضان  ال�ضابق  ال�ضالمي  اجلهاد 

اجل ال�ضماح لعودة جثمانه ليوارى الرى يف 

غ��زة م�ضقط را�ضه لكن الت�ضالت مل ت�ضفر 

عن اأي تقدم يذكر، ب�ضبب التعنت الإ�ضرائيلي

الرد  انتظرت  احلركة  اأن  امل�ضادر  واأك���دت 

امل�ضري من اأجل نقل جثمانه من دم�ضق اإىل 

القاهرة؛ لكنها قوبلت برف�س ا�ضرائيلي رغم 

موافقة ال�ضلطات امل�ضرية

ي�ضار اإىل اأنَّ ا�ضرائيل رف�ضت يف العام 2012 

دخ���ول الأم����ني ال��ع��ام ال��دك��ت��ور رم�����ض��ان �ضلح 

ونائبه زياد النخالة اإىل قطاع غزة

ت�ضريح مكتوب يف حينها  ناطق يف  وق��ال 

برف�س  احلركة  اأبلغت  ال�ضقيقة  م�ضر  “ان 
اإ�ضرائيل دخول الأمني العام الدكتور رم�ضان 

�ضلح ونائبة زياد النخالة اإىل قطاع غزة«

االنباط-وكاالت

طوت وزارة ال�ضوؤون اخلارجية املغربية 

الأزم��ة التي اأحدثتها ت�ضريحات قن�ضلها 

ب��وه��ران اجل��زائ��ري��ة، اأح��ر���ض��ان ب��و طاهر، 

والتي و�ضف فيها اجلزائر ب�”البلد العدو” 

اأمام مغاربة عالقني فيها ب�ضبب كورونا.

اإىل مدينة  امل��غ��رب��ي  ال��ق��ن�����ض��ل  وغ�����ادر 

وجدة على منت رحلة جوية نهاية الأ�ضبوع 

امل��ا���ض��ي، ن��ق��ل��ت ح����وايل 300 م��غ��رب��ي من 

العالقني يف اجلزائر، بعد تعليق الرحالت 

اجلوية ب�ضبب تداعيات جائحة كورونا.

واأك��دت معلومات ال�ضحف املغربية، اأن 

الرحيل جاء بعد ات�ضال �ضابق بني نا�ضر 

بوريطة، وزير ال�ضوؤون اخلارجية والتعاون 

مع  باخلارج،  املقيمني  واملغاربة  الإفريقي 

نظريه اجلزائري، �ضربي بوقادوم، التزم 

خالله الدبلوما�ضي املغربي بحل الإ�ضكال 

الذي اأثارته ت�ضريحات القن�ضل املغربي.

وذك�������رت ال�����رواي�����ة اجل����زائ����ري����ة ل��ه��ذه 

احل����ادث����ة، اأن وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة امل��غ��رب��ي 

اعتذر لنظريه يف اجلزائر عن ت�ضريحات 

القن�ضل املغربي يف وهران.

بالفيديو  املوثقة  الت�ضريحات  واأث���ارت 

امل��غ��رب يف م��دي��ن��ة وه����ران ج��دل  لقن�ضل 

ال�ضباب  طالب  بعدما  اجل��زائ��ر،  يف  وا�ضعا 

العالقني بعدم التجمع اأمام باب القن�ضلية، 

ك��اي��ن حنا  ���ض��ن��و  ع���ارف���ني  “راكم  ق���ائ���ال: 

العالقات  اإىل  اإ���ض��ارة  يف  عدوة”،  ب��الد  يف 

العدائية بني الرباط واجلزائر.ويف الوقت 

امل��غ��رب��ي �ضحة  القن�ضل  ف��ي��ه  ن��ف��ى  ال����ذي 

معتربا  عدوة”،  “بالد  ب��ع��ب��ارة  ت��ل��ف��ظ��ه 

ل��ت�����ض��ري��ح��ات��ه  “فربكة”  جم����رد  الأم������ر 

ردود  العالقني، ظهرت  مع  خ��الل حديثه 

الإع���الم اجلزائري  فعل غا�ضبة من قبل 

و�ضلت اإىل حد املطالبة بطرد الدبلوما�ضي 

ال�ضوؤون  املغربي من اجل��زائ��ر.وك��ان وزي��ر 

اخل��ارج��ي��ة اجل���زائ���ري، ���ض��ربي ب��وق��ادوم، 

املعتمد  املغربية  اململكة  �ضفري  ا�ضتدعى 

لدى اجلزائر، للتعبري عن احتجاجه على 

ومواطنني  امل��غ��رب��ي  القن�ضل  ب��ني  دار  م��ا 

مغاربة عالقني.

نواب بالكونغرس األمريكي يعدون 
مشروع قانون يحد من عنف الشرطة

 مصادر: »إسرائيل« رفضت عودة 
»شلح« حيًا وميتًا إلى غزة

 المغرب يطوي صفحة »البلد العدو« مع الجزائر 
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االنباط-وكاالت

 ت�شهد العديد من املدن الأمريكية تظاهرات 

حا�سدة ن�سرة للمواطن االمريكي اال�سود جورج 

فلويد الذي قتل على اأيدي رجال �سرطة بي�ض، 

ال�سرطة.  وع��ن��ف  العن�سرية  على  واحتجاجا 

وتاأتي التظاهرات املتجددة يف وقت يخّيم توتر 

الرئي�ض االأمريكي دونالد  خطري على عالقة 

ترامب باملوؤ�س�سة الع�سكرية، بعدما رف�ض وزير 

ن�سر  اإىل  الرئي�ض  دع���وة  اإ���س��ر  م���ارك  ال��دف��اع 

بينما  االح��ت��ج��اج��ات،  على  لل�سيطرة  اجلي�ض 

البنتاغون  يف  �سابقة  ب��ارزة  �سخ�سيات  انتقدت 

طريقة ا�ستجابة الرئي�ض للتظاهرات

ق���وات اجلي�ض  ب�سحب  اأم���رت  ال��دف��اع  وزارة 

العا�سمة وا�سنطن  التي مت ن�سرها يف حميط 

، واأ����س���در ال��وزي��ر م���ارك اإ���س��ر اأوام�����ر ب��اإع��ادة 

اإىل العا�سمة  القوات النظامية التي مت نقلها 

اإىل قواعدها يف »فورت براج« يف والية كارولينا 

ف���ورا.  ن��ي��وي��ورك  يف  درام«  و»ف����ورت  ال�سمالية 

واأو�سح وزير اجلي�ض رايان مكارثي اأن قوات من 

احلر�ض الوطني غري م�سلحة، �ستبقى على اأهبة 

م�سرياً  امل�ساعدة.  تقدمي  اأج��ل  من  اال�ستعداد 

األ��ف �سخ�ض يف م�سرية  اإىل م�ساركة نحو 200 

املروحية  ط��اق��م  اأن  اأك���د  كما  اأم�����ض،  وا�سنطن 

الع�سكرية التي كانت حتوم على علو منخف�ض 

فوق املحتجني يف العا�سمة االثنني املا�سي مت 

اإيقافه عن العمل، بانتظار التحقيق

واأبلغت »البنتاغون« احلر�ض الوطني التابع 

ل��وا���س��ن��ط��ن واحل���ر����ض ال��ق��ادم��ني م���ن والي���ات 

االأ�سلحة  ا�ستخدام  بعدم  العا�سمة  اإىل  اأخ��رى 

اأو ال���ذخ���رية. وج����اء االأم����ر م��ن وزي����ر ال��دف��اع 

مارك اإ�سر، دون ا�ست�سارة البيت االأبي�ض، وفقا 

ل�سحيفة »وا�سنطن بو�ست«

وت���ب���دو خ���ط���وة ال��ب��ن��ت��اغ��ون ك��م��وؤ���س��ر على 

ال��ف��ي��درايل مع  ال��ت��ج��اوب  الت�سعيد يف  خف�ض 

االعت�سامات بعد ان دفع ترامب نحو ا�ستعرا�ض 

برئي�ض  نف�سه  وا�سفا  الع�سكرية،  للقوة  ق��وي 

»القانون والنظام«

واأم�����ض رف�����ض وزي���ر ال��دف��اع ورئ��ي�����ض هيئة 

االأركان امل�سرتكة، االإدالء ب�سهادة االأ�سبوع املقبل 

اأمام جلنة القوات امل�سلحة مبجل�ض النواب يف ما 

يتعلق بدور اجلي�ض يف الرد على االحتجاجات

مواجهة ا�ستثنائية

اع���الن ا���س��ر وال��ب��ن��ت��اغ��ون، ���س��ّك��ل مواجهة 

امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  مع  ا�ستثنائية 

االنتفا�سة  قانون  اإىل  اللجوء  ح��ول  البالد  يف 

ال��ذي �سعى ترامب اإىل تفعيله. كما ان هجوم 

وزي���ر ال���دف���اع ال�����س��اب��ق ج��ي��م ماتي�ض وق��ي��ادات 

كبري  ت��اأث��ري  لها  البنتاغون  يف  اأخ����رى  �سابقة 

خطرياً  موؤ�سراً  ك��ان  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  على 

ع��ل��ى ت���ده���ور ال��ع��الق��ة وع�����ززت خ��ط��ر ح���دوث 

ودخل  والع�سكرية.  املدنية  العالقات  يف  �سقاق 

رئي�سان �سابقان لهيئة االأركان امل�سرتكة )ت�سغل 

�سخ�سيات عملت حتت اإمرتهما اأعلى املنا�سب 

يف ال��ب��ن��ت��اغ��ون ح��ال��ي��ا( ع��ل��ى خ��ط ال�����س��ج��االت. 

وق��ال اجل��رال املتقاعد مارتن دميب�سي الذي 

كان رئي�سا لالأركان بني عامي 2011 و2015، اإن 

»اأمريكا لي�ست �ساحة معركة.. مواطنونا لي�سوا 

االأعداء«

ب��دوره، كتب �سلفه االأم��ريال املتقاعد مايك 

اإع���ادة  يتم  اأن  م��ن  بقلق عميق  »اأ���س��ع��ر  م��ول��ن 

توظيف عنا�سر جي�سنا بينما يطّبقون االأوامر 

ال�سادرة اإليهم الأهداف �سيا�سية«

وت��ه��ز ه���ذه ال��ت��ط��ورات ال�����س��ورة ال��ت��ي اأ�سر 

ترامب عليها م��رارا ب�ساأن حتالفه مع عنا�سر 

اجلي�ض، وهو اأمر يرّوج له يف دعاياته ال�سيا�سية 

ال�سابق  املتحدث  وق��ال  �سالبته.  على  كموؤ�سر 

ي�سهد  مل  اإن���ه  الب���ان  ديفيد  البنتاغون  با�سم 

القدر.  قط موقفا معار�سا للرئي�ض على هذا 

اإن »الرئي�ض �سّي�ض اجلي�ض بطرق  وق��ال الب��ان 

غري م�سبوقة«. واأ�ساف اأن اإ�سر وميلي »تاأّخرا 

بع�ض  وخ�سرا  الو�سع  بتفاقم  و�سمحا  ك��ث��ريا 

الثقة من القوات ومن ال�سعب االأمريكي« معا. 

ال  وم��ول��ن  ودميب�سي  ماتي�ض  اأن  على  م�����س��دداً 

لكنهم  اجلي�ض،  �سمن  مت��ّرد  تغذية  يحاولون 

ارتاأوا اأن �سمعة املوؤ�س�سة الع�سكرية على املحك«

عمدة وا�سنطن

م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، و���س��ف ال��رئ��ي�����ض دون��ال��د 

ترامب يف تغريدة عمدة وا�سنطن موريل باوزر 

باأنها غري كفوؤة، ولي�ست موؤهلة الإدارة مدينة 

تدخل  ل���وال  اإن���ه  وق���ال  العا�سمة.  مثل  مهمة 

من  اأف�سل  �ستبدو  ك��ان��ت  مل��ا  الوطني  احل��ر���ض 

نظريها عمدة مينيابولي�ض

وكانت باوزر قد اأكدت اأن املحتجني �سلميون 

وال مرر ملظاهر الوجود الع�سكري يف املدينة، 

واأن ملكية ال�سارع تعود لهم وحدهم. ويف اأحد 

ال�سوارع قرب البيت االأبي�ض، كتب متظاهرون 

-بدهان اأ�سفر وحروف عمالقة- عبارة »حياة 

ال�سود مهمة«. وقالت عمدة وا�سنطن اإن اجلزء 

الواقع اأمام البيت االأبي�ض من �سارع 16 اأ�سبح 

ا�سمه ر�سميا »�ساحة حياة ال�سود مهمة«

االنباط-وكاالت

االأمل���اين هيكو ما�ض،  وزي��ر اخلارجية  و�سف 

ع���الق���ات ب�����الده م���ع ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ب��اأن��ه��ا 

�سحب  وا�سنطن  لنية  اأ�سفه  واأب��دى  “معقدة” 
جنود من اأملانيا

زونتاغ”:  ام  “بيلد  ل�سحيفة  م��ا���ض  وق����ال 

يتعلق ب�سحب جزء من القوات  االأم��ر  كان  “اإذا 
االأمريكية فقد مت اإبالغنا بذلك. نقدر التعاون 

الذي مت التو�سل اإليه مع القوات االأمريكية على 

مدى ع�سرات ال�سنني. اإنه يف �سالح كال البلدين«

ب��وج��ود م�سكالت يف عالقة  واع����رتف م��ا���ض 

�سركاء  “اإننا  قائال  املتحدة  ال��والي��ات  مع  اأملانيا 

)ع��الق��ة(  ولكنها  االأط��ل�����س��ي.  ع��ر  التحالف  يف 

معقدة«

وكان م�سوؤول اأمريكي كبري قال يوم اجلمعة، 

اأم��ر اجلي�ض ب�سحب  الرئي�ض دونالد ترامب  اإن 

9500 جندي من اأملانيا

وانتقد نواب كبار من التكتل املحافظ احلاكم 

قرار  ال�سبت  مريكل  اأنغيال  امل�ست�سارة  بزعامة 

ترامب ب�سحب جنود من اأملانيا

وقال م�سوؤول اأمريكي طلب عدم ن�سر ا�سمه، 

اإن هذه اخلطوة كانت نتيجة عمل ا�ستمر �سهورا 

م��ن ج��ان��ب اجل����رال م���ارك ميلي رئ��ي�����ض هيئة 

االأرك��ان االأمريكية امل�سرتكة، ولي�ض لها عالقة 

اأحبطت  التي  وم��ريك��ل  ت��رام��ب  ب��ني  بالتوترات 

خطة ترامب ا�ست�سافة اجتماع ملجموعة ال�سبع 

هذا ال�سهر

االنباط-وكاالت

اأج�������رى وزي������ر اخل���ارج���ي���ة االإم�����ارات�����ي 

اآل نهيان ات�ساال هاتفيا  عبداهلل بن زاي��د 

تناول  �سكري،  �سامح  امل�سري  نظريه  م��ع 

على  الراهنة  والتطورات  امل�ستجدات  اآخ��ر 

ال�����س��اح��ة االإق��ل��ي��م��ي��ة، وع��ل��ى راأ���س��ه��ا امللف 

الليبي. واأعلنت وزارة اخلارجية االإماراتية 

اأن بن زايد “ثمن اجلهود املباركة واحلثيثة 

العربية  م�سر  جمهورية  بها  قامت  التي 

واأثمرت عن “اإعالن القاهرة” الذي ي�سعى 

وتعزيز  ال��ن��ار  اإط���الق  وق��ف  اإىل  للتو�سل 

فر�ض احلل ال�سيا�سي يف ليبيا«.

االإماراتية  الدبلوما�سية  عميد  واأع��رب 

عن حر�ض بالده على “اإنهاء االقتتال يف 

اأبوظبي  اأن  موؤكدا  فورا”،  ال�سقيقة  ليبيا 

“ترى اأن املبادرة امل�سرية متثل بارقة اأمل 
لتحقيق هذا الهدف«.

ودعا وزير اخلارجية االإماراتي حكومة 

ال����وف����اق ال��ل��ي��ب��ي��ة امل��ت��م��خ�����س��ة ع���ن ات��ف��اق 

الليبي”  الوطني  و”اجلي�ض  ال�سخريات 

اإىل اال���س��ت��ج��اب��ة  ب���ق���ي���ادة خ��ل��ي��ف��ة ح��ف��رت 

للمبادرة امل�سرية.

كما �سدد بن زايد على “اأهمية التكاتف 

ال��ع��رب��ي وال���وق���وف ���س��ف��ا واح�����دا يف وج��ه 

العامل  اأم���ن وا���س��ت��ق��رار  حم���اوالت تهديد 

العربي”، مطالبا ب�”احلد من التدخالت 

االإقليمية يف ال�سوؤون العربية«.

االإم�����ارات�����ي مب�ستوى  ال���وزي���ر  واأ�����س����اد 

والقاهرة  اأبوظبي  بني  والت�ساور  التن�سيق 

واملخاطر  للتحديات  الت�سدي  �سبيل  يف 

التي تواجه املنطقة، مثمنا الدور امل�سري 

امل����ح����وري يف دع����م اال����س���ت���ق���رار وال�����س��الم 

االإقليميني

االنباط-وكاالت

رّك�����ز م�������س���وؤول اأم���ن���ي اإ���س��رائ��ي��ل��ي رف��ي��ع 

امل�ستوى، يف جزء من حواره ال�سحفي، على 

احلديث عن القيادي البارز يف حركة »فتح« 

االأ�سري مروان الرغوثي، موؤكدا يف الوقت 

ذات����ه اأن����ه ال ي��وج��د زع��ي��م ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي من 

املمكن اأن يتنازل عن حق العودة

واع��ت��ر ال��ن��ائ��ب ال�����س��اب��ق ل��رئ��ي�����ض جهاز 

“ال�ساباك”،  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال���ع���ام  االأم�����ن 

الثاين من حواره  اإي��الن، يف اجلزء  اإ�سحاق 

العرية،  “معاريف”  �سحيفة  م��ع  امل��ط��ول 

ع��دة  ع��ل��ى  “عربي21”  ت��رج��م��ت��ه  وت��ن�����س��ر 

عن  “الهراء” احل���دي���ث  م���ن  اأن����ه  اأج������زاء، 

“الفل�سطيني  هو  الرغوثي  القيادي  كون 

اإ�سرائيل  مع  احلديث  على  ال��ق��ادر  الوحيد 

عن ت�سوية«

على  ي��ج��ل�����ض  ال���رج���ل  “هذا  واأ�����س����اف: 

اأخ���رج  االن��ت��ف��ا���س��ة  وق��ب��ل  م���وؤب���دات،  خم�سة 

اآخ���ري���ن  ���س��م��ن  ق��ت��ل��وا  االأردن  م���ن  خ���الي���ا 

الذين  اأولئك  بني  اأن��ا  وكنت  كالين،  ت�سفي 

اعتقلوه، فهو خمرب )مقاوم( قدمي وكثري 

االأفعال، وعلى ا�سمه خم�ض عمليات«

5 ل���غ���ات  وذك�������ر اإي����������الن، ال�������ذي ي���ت���ق���ن 

ه���ي: االإجن��ل��ي��زي��ة، وال��رو���س��ي��ة، وال��ع��رب��ي��ة، 

“الرغوثي  اأن  واجل���ورج���ي���ة،  وال���ع���ري���ة، 

�سخ�ض متطرف للغاية، ومن الوهم القول 

براغماتية،  يبث  ك��ان  ول��و  ب��راغ��م��ات��ي،  اإن���ه 

ف��ي��ه��ا لي�سبح  ي��خ��رج  ال��ت��ي  ال��ل��ح��ظ��ة  وم���ن 

ال  ال��ي��وم  اأج���واء  ويف  ه��ذا،  �سيختفي  زعيما 

يتنازل  اأن  ميكنه  فل�سطيني  زع��ي��م  ي��وج��د 

عن حق العودة«

لك  “�سيقال  ب��ق��ول��ه:  وخ��اط��ب حم���اوره 

اإن ال�����س��الم ي�����س��ن��ع م���ع االأع�������داء، وه��ن��اك 

الب�ساعة”،  يوفر  اأن  ميكنه  لعنوان  حاجة 

مرجعا حالة “الهدوء التي ت�سود يف ال�سفة 

ال�����س��اب��اك وال�����س��ي��ط��رة  اإىل ع��م��ل  ال��غ��رب��ي��ة 

ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة ل��ل��ج��ي�����ض االإ����س���رائ���ي���ل���ي، وم��ن 

يدعي باأن الفقر يت�سبب بالعمليات يكذب«

ول���ق���ب���ه  االأم�������ن�������ي  امل�������������س������وؤول  وراأى 

هناك  ي��ك��ون  “عندما  اأن���ه  “اجلورجي”، 
وت��ك��ون جممعات  ي��خ�����س��روه،  اأن  م��ا مي��ك��ن 

جت���اري���ة، وح���ري���ة ح���رك���ة، وخ���ل���وي ج��دي��د، 

البناء، يكون هناك  اآخذة يف  وطبقة و�سطى 

دافع اأقل للخروج يف انتفا�سة، وهذا ي�ساهم 

لن  باأنهم  نفهم  اأن  علينا  لكن  ال��ه��دوء،  يف 

يتنازلوا اأبدا عن حق العودة«

ال���ذي  االأول  “ال�سخ�ض  اأن  اإىل  ون����وه 

اأي�سا”،  االأخري  �سيكون  التنازل  يوافق على 

ال�سجن  يف  الرغوثي  “حديث  اأن  معترا 

عن املفاو�سات وهم وخيال«

وردا على �سوؤال: “هل تالحظ اأن العامل 

العربي يفقد االهتمام بهذه الق�سة؟”، قال 

اأج��د  ال  اأرى،  ال  اللحظة  ه��ذه  “يف  اإي���الن: 

اإ���س��رائ��ي��ل )ال��داخ��ل  ال��ع��رب يف  تغيريا؛ خ��ذ 

اأمين  1948(، عندما تتقابل مع  املحتل عام 

عودة )رئي�ض القائمة امل�سرتكة يف الكني�ست 

)ن��ائ��ب يف  الطيبي  اأح��م��د  اأو  االإ���س��رائ��ي��ل��ي( 

ال��ع��ودة،  ح��ق  يف  راأي���ه  ع��ن  ا�ساأله  الكني�ست( 

فالعرب هنا غري م�ستعدين للتنازل«

صراع البيت األبيض والبنتاغون يتعّمق 
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مسؤول ب)الشاباك( : لن تجد فلسطينيا يتنازل عن حق العودة

االنباط-وكاالت

ن�������س���رت م�������س���اع���دة ك���ب���رية ل��ل��رئ��ي�����ض 

االأمريكي دونالد ترامب مقطعا م�سورا 

�سفحتها  على  العن�سرية  على  يحر�ض 

على موقع تويرت.

وب��ح�����س��ب روي������رتز ف�����اإن م��ر���س��ي��د���ض 

���س��الب وه��ي م��ن ك��ب��ار املتحدثني با�سم 

ت���رام���ب ب��ث��ت ���س��ري��ط��ا م�������س���ورا ل��رج��ل 

وي�سرخ  تك�سا�ض  يف  اآيل  مبن�سار  مي�سك 

يف وجه حمتجني مناه�سني للعن�سرية.

وب��ع��د ان��ت�����س��ار امل��ق��ط��ع ع����ادت ���س��الب 

حلذفه واالعتذار زاعمة اأنها بثته “دون 

التغريدة  حذفت  واأنها  كله”  م�ساهدته 

ا�ستخدام  ترويج  تتعمد  تكن  مل  “الأنها 
ال��ع��ن��ف وال��ت��ح��ري�����ض ال��ع��ن�����س��ري عن 

ق�سد”.

وي����اأت����ي ت�����س��رف ����س���الب ل��ي��زي��د من 

وق��ت جت��ددت  ال�سعبي يف  الغ�سب  ح��دة 

حميط  يف  املا�سية  الليلة  االحتجاجات 

االأمريكية  العا�سمة  االأبي�ض فى  البيت 

وا���س��ن��ط��ن وغ��ريه��ا م��ن م���دن ال��والي��ات 

املتحدة تنديدا ورف�سا لعن�سرية وقمع 

مقتل  ج��رمي��ة  ج�سدتها  ال��ت��ي  ال�سرطة 

االأم��ري��ك��ي م��ن اأ���س��ول اأف��ري��ق��ي��ة ج��ورج 

���س��رخ عميق  ف��ل��وي��د وال���ت���ي ك�سفت ع���ن 

املجتمع  وا���س��ع��ة يف  م�����س��اواة  وح���ال���ة ال 

االأمريكي.

االنباط-وكاالت

االت�������������س������االت  وزارة  ح�������������ذرت 

ال�سلطة  يف  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ام�������ض ال�������س���ب���ت، م��ن 

موؤمتر اأمريكي للتطبيع مع اإ�سرائيل 

مقرر يف القد�ض هذا االأ�سبوع

وق��ال��ت ال�����وزارة يف ب��ي��ان ���س��ح��ايف، 

اإنه يجب احلذر من االنزالق يف وحل 

االح��ت��الل،  م��ع  االإل��ك��رتوين  التطبيع 

ال��ذي  التطبيعي  امل��وؤمت��ر  خ���الل  م��ن 

دع����ت اإل���ي���ه ال�����س��ف��ارة االأم���ري���ك���ي���ة يف 

بري�ض  ومركز  املحتلة  القد�ض  مدينة 

اإلكرتونيا املقرر عقده 

على  الفل�سطينيني  ال��وزارة  وحثت 

ن�����س��ر م��زي��د م��ن ال��ت��وع��ي��ة ح���ول اآل��ي��ة 

اأن  ، م����وؤك����دة  امل����وؤمت����ر  حم���ارب���ة ه����ذا 

حماوالتهم كافة قد قوبلت بالرف�ض 

يف  الفل�سطينية،  ال�����س��رك��ات  قبل  م��ن 

القيادة  ب�سيا�سة  االل��ت��زام  على  دل��ي��ل 

لفل�سطينية ا

االإل��ك��رتوين  امل��وؤمت��ر  انعقاد  وي��اأت��ي 

من  وا���س��ع  فل�سطيني  غ�سب  ظ��ل  يف 

اأج����زاء وا�سعة  اإ���س��رائ��ي��ل ���س��م  خ��ط��ط 

باإعالن  قوبل  ما  الغربية  ال�سفة  من 

من  ال��ت��ح��ل��ل  الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة 

االتفاقيات مع الدولة العرية

وب�����ه�����ذا ال�����������س�����دد، ق�������ال م����ن����دوب 

املتحدة،  االأمم  لدى  الدائم  فل�سطني 

ال�����س��ف��ري ري���ا����ض م��ن�����س��ور، اإن�����ه م��ن 

العربية  املجموعة  جتتمع  اأن  امل��ق��رر 

رئ��ي�����ض جمل�ض  م��ع  امل��ت��ح��دة  االأمم  يف 

فرن�سا،  لل�سهر احلايل  الدويل  االأمن 

اإط���ار اجلهود  املقبل، يف  االإث��ن��ني  ي��وم 

وال��ت��ح��رك ال����دويل مل��واج��ه��ة خمطط 

االإ�سرائيلي ال�سم 

وذك���������������ر م������ن�������������س������ور ل���������الإذاع���������ة 

ي��ج��ري  اأن����ه  ال��ر���س��م��ي��ة  الفل�سطينية 

االإعداد الجتماعات مقبلة مع اأع�ساء 

اأملانيا،  مثل  االأم��ن  جمل�ض  يف  اآخرين 

وبريطانيا، وبلجيكا، من اأجل متابعة 

احل�������راك و�����س����رح امل���خ���اط���ر واالآث�������ار 

املدمرة التي �سيخلقها خمطط ال�سم

واأ�������س������اف اأن�������ه ب���ا����س���ت���ك���م���ال ه���ذه 

العربية  املجموعة  تكون  االجتماعات 

االأمن  جمل�ض  اأع�ساء  جميع  خاطبت 

دول��ي��ة �سخمة  خ��ل��ق جبهة  اأج���ل  م��ن 

تنفيذ  على  االإق��دام  من  اإ�سرائيل  ملنع 

ال�سم خمططات 

ال��ع��ام  االأم������ني  اأن  م��ن�����س��ور  واأك������د 

ل����الأمم امل��ت��ح��دة ي��وا���س��ل ج��ه��وده مع 

لتفعيلها  ال��رب��اع��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�����س��اء 

وحتمل م�سوؤولياتها، ملمار�سة ال�سغط 

اإ�سرائيل ملنع تنفيذ ال�سم على 

 مساعدة كبيرة لترامب تروج لمقطع 
مصور مفعم بالعنصرية قبل أن تحذفه

 السلطة الفلسطينية تحذر من مؤتمر أمريكي 
للتطبيع مع إسرائيل مقرر في القدس
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الـريـا�ضي
01

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�ضة« 

يف املوقع االلكرتوين

 رئيس نادي صبحا في ذمة اهلل 

 منصور للخطيب ..انت مش قدي

االنباط

رئي�س  ت��ع��اىل  اهلل  رح��م��ة  اىل   ان��ت��ق��ل 

ال�����س��ردي،  ف��ه��اد  ال��ري��ا���س��ي  ن���ادي �سبحا 

ال�سبت.  ي���وم  ���س��ري م��وؤ���س��ف،  اث���ر ح���ادث 

ون��ع��ت اال����س���رة ال��ري��ا���س��ي��ة واإع��ام��ي��ن 

امل���ن���ظ���وم���ة  يف  واداري���������������ن  والع������ب������ن 

راجين من  الفقيد،  االردنية  الريا�سية 

مئواه  ويجعل  يرحمه  ان  وج��ل  ع��ز  اهلل 

اجلنة.

القاهرة

ج��������دد م����رت���������س����ى م����ن���������س����ور، رئ���ي�������س 

االأهلي،  يف  نظريه  على  هجومه  الزمالك، 

خال  مرت�سى،  وق��ال  اخلطيب،  حممود 

على  “زملكاوي”  ب��رن��ام��ج  م���ع  م��داخ��ل��ة 

يا  التانية  “للمرة  االأبي�س:  ال��ن��ادي  قناة 

انت  ع�سان  ناديك  تركز يف  اأمتنى  خطيب، 

م�س قدي«.

“و�سفتك من قبل باأنك اأف�سل  وتابع: 

يوؤكد عدم  ما  وه��و  تاريخ م�سر،  الع��ب يف 

كرهي لك، لكن الطبيعي اأن تكرهني اأنت، 

بن  ف��ارق  هناك  كبري..  بيننا  ال��ف��ارق  الأن 

القانون”.ووجه  واأ�ستاذ  العامة  الثانوية 

امل�ست�سار  عثمان،  ملحمد  ر�سالة  مرت�سى 

ال���ق���ان���وين ال�����س��اب��ق ل���اأه���ل���ي، ال����ذي ق��دم 

على  ال���رد  ي�ستطيع  ك��ي  ال��ي��وم  ا�ستقالته 

رئ��ي�����س ال���زم���ال���ك، يف ظ���ل امل��ح��اذي��ر ال��ت��ي 

ال�����س��اأن.  ه��ذا  االأح��م��ر يف  ال��ن��ادي  يفر�سها 

ي�سمى  م��ا  ه��ن��اك  “لي�س  م��رت�����س��ى:  وق���ال 

متنع،  االأهلي  ومبادئ  قيم  الأن  الرد  بعدم 

اأريدك اأن تكذب ما ن�سرته من حقائق« .

االنباط- عمر الزعبي

ا�ستئناف  من  الفي�سلي   النادي  اق��رب 

االحت��اد  اعلن  بعدما  اجلماعية،  تدريباته 

اال����س���ي���وي���ة ل���ك���رة ال���ق���دم ع�����ودة ال��ن�����س��اط 

�سهر  اال���س��ي��وي��ة يف  ل��ل��ب��ط��والت  ال��ري��ا���س��ي 

����س���روط �سحية  امل��ق��ب��ل، حت���ت  اغ�����س��ط�����س 

وق��ان��ون��ي��ة م��ع��ي��ن��ة. ه���ذا ال��ق��رار دف���ع ادارة 

اىل  ال��ع��ودة  م��وع��د  حت��دي��د  اىل  الفي�سلي 

وان  خ�سو�ساً  وق���ت،  اق���رب  يف  ال��ت��دري��ب��ات 

هذه  يف  او�ساعه  لت�سويب  ي�سعى  الفريق 

للدور  التاأهل  يف  اماله  وانعا�س  املجموعة 

االخ��ري  امل��رك��ز  الفي�سلي  وي��ح��ت��ل  ال��ث��اين. 

التي  امل��ج��م��وع��ة  يف  واح���دة  نقطة  بر�سيد 

ن��ق��اط االن�����س��ار   ٤ ال��ك��وي��ت��ي  ال��ك��وي��ت  ت�سم 

ال�سوري نقطتان.  الوثبة  ٣ نقاط  اللبناين 

م����ن ج���ان���ب اخ������ر، واإم����ت����ث����ااًل ل��ت��وج��ي��ه��ات 

احلكومة وتعليمات وزارة ال�سحة، وحفاظاً 

ع��ل��ى ���س��ام��ة ال���ك���وادر االإداري�������ة وال��ف��ن��ي��ة 

مقر  ب��ت��ع��ق��ي��م  االدارة  ق��ام��ت  وال���اع���ب���ن، 

النادي وجميع مرافقه بالتعاون مع �سركة 

الطيف االأزرق خلدمات التعقيم والتبخري، 

وذلك اإ�ستعداداً لعودة التدريبات الريا�سية 

االإدارية. واالإجتماعات 

االنباط -عمان

 اطلع احتاد كرة القدم اأندية املحرفن 

التطورات  بعد  احل�سابية،  ك�سوفاتها  على 

املالية االأخرية التي طراأت نتيجة ان�سحاب 

الكروي االأردين،  الراعية للمو�سم  ال�سركة 

م���ا ت���رت���ب ع��ل��ي��ه ت���غ���ي���ريات يف ال��ت��ف��ا���س��ي��ل 

املالية.وجاءت هذه اخلطوة يف ظل تراجع 

وو�سل  ل��اأن��دي��ة،  امل�ستحقة  املالية  املبالغ 

ر���س��ي��د ع���دد ك��ب��ري م���ن اأن���دي���ة امل��ح��رف��ن 

معينة.  ح�سابات  وف��ق  دون��ه  اأو  ال�سفر  اإىل 

روؤ���س��اء  م��ع  االجتماعات  �سل�سلة  تخُل  ومل 

االأندية من احلديث عن الظروف ال�سعبة 

التي متر بها كرة القدم االأردنية، وم�سري 

امل��و���س��م ال��ك��روي. واأك����دت اأم���ن ع��ام احت��اد 

ك���رة ال��ق��دم ���س��م��ر ن�����س��ار، اأن االحت����اد ب��داأ 

ن��اد على ك�سف  االأن��دي��ة الط��اع كل  بدعوة 

ح�����س��اب��ه اجل��دي��د الع��ط��اء االن��دي��ة فر�سة 

ر�سيدها  وف���ق  امل��ال��ي��ة  ���س��ي��ا���س��ات��ه��ا  لتغيري 

اي��ف��اء  ع���دم  اأن  اإىل  ن�����س��ار  امل�����ادي.واك�����دت 

ال�������س���رك���ة ال���راع���ي���ة ب���ال���ت���زام���ات���ه���ا امل��ال��ي��ة 

بخطوات  ت�سبب  االحت����اد،  جت���اه  ال�����س��اب��ق��ة 

ع���ل���ى ال�����س��ع��ي��د امل������ايل اث������رت ���س��ل��ب��ا ع��ل��ى 

ال�سركة  ع��ادت  ح��ال  اإال يف  االن��دي��ة،  ر�سيد 

يتعلق  بالتزاماتها.وفيما  واوف��ت  الراعية 

الكروي  املو�سم  الغاء  ب�ساأن  االحت��اد  بقرار 

اأن االحتاد  اأكدت ن�سار  ا�ستكماله،  اأو   2020

االأم��ور  ح�سم  بانتظار  االندية  مع  يت�ساور 

نادي  ادارة  اكد ع�سو جمل�س  قريبا.بدوره 

اجلزيرة ان عودة الدوري مرهون بظروف 

امل��ايل  ال��دع��م  االحت���اد وق��درت��ه على توفري 

�سيلتقي  اجل��زي��رة  ان  اىل  وا���س��ار  ل��ان��دي��ة 

املايل  الو�سع  على  لاطاع  اليوم  االحتاد 

وما له من م�ستحقات مالية .

لندن

اأكد االأملاين يورجن كلوب، مدرب ليفربول، 

ال��������دوري  ب���ل���ق���ب  ي���ح���ت���ف���ل  رمب������ا  ف���ري���ق���ه  اأن 

االإجنليزي املمتاز، خال املو�سم املقبل، يف حال 

التجمعات  على  املفرو�سة  القيود  تخفيف  مت 

قريًبا  ليفربول  ك��ورون��ا.وب��ات  ف��ريو���س  ب�سبب 

االإجنليزي  ال��دوري  بلقب  التتويج  من  للغاية 

ي��ح��ت��اج  ح��ي��ث  ع����اًم����ا،   ٣0 م��ن��ذ  االأوىل  ل��ل��م��رة 

الت�سع  امل��ب��اري��ات  ن��ق��اط م��ن   6 ال���ري���دز جل��م��ع 

يعود  اأن  املنتظر  ومن  باللقب.  للظفر  املتبقية 

يونيو/  17 يوم  جديد  من  االإجنليزي  ال��دوري 

ح��زي��ران امل��ق��ب��ل ب���دون ج��م��اه��ري، وب��ال��ت��ايل لن 

ت��ت��م��ك��ن ج��م��اه��ري ل��ي��ف��رب��ول م���ن ال���ت���واج���د يف 

م��ل��ع��ب االأن��ف��ي��ل��د ل��اح��ت��ف��ال ب��ال��ل��ق��ب، ك��م��ا لن 

يف  كلوب  وقال  املدينة.  يف  بالتجمع  لهم  ي�سمح 

ت�سريحات ل�”�سكاي �سبورت�س”: “عدم قدرتنا 

ع��ل��ى االح��ت��ف��ال ب��ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ط��امل��ا حلمت 

اأ���س��ع��ر ب��ذل��ك، لي�س  اأم���ر غ��ري لطيف،  ب��ه��ا، ه��و 

ثم  وم��ن  امل��ل��ع��ب،  يف  وح���دك  حتتفل  اأن  مثاليا 

ميكن  ال  “االأمر  واأ���س��اف:  املنزل”.  اإىل  تعود 

فيها  �ستعود  اأي���ام  �ستاأتي  ول��ك��ن  االآن،  تغيريه 

احلياة اإىل طبيعتها، عندما يتو�سل �سخ�س ما 

وعندما  امل�سكلة،  لتلك  يجد حا  اأو  اللقاح  اإىل 

اليوم،  هذا  �سياأتي  �سفر،  العدوى  ن�سب  ت�سبح 

وحينها �سنملك كل احلق يف االحتفال”. وتابع 

اأو   12 ال��� اليوم يف اجلولة  اأتى ذلك  “اإذا  كلوب: 

االح��ت��ف��ال، من  واأردن���ا  املقبل  املو�سم  م��ن   1٣ ال����

لدينا  ���س��ي��ك��ون  “حينها  �سيوقفنا؟”واأردف: 

ال��ك��اأ���س و���س��ن��ت��ج��ول ب��ه يف امل��دي��ن��ة و���س��ن��ق��ف يف 

اأهتم،  اأننا جمانن، فلن  اأحد  اإذا ظن  احلافلة، 

هو  بالطبع  ا؟  خا�سً احتفاال  ذل��ك  �سيبقى  ه��ل 

خمتلف، لكن االختاف يف بع�س االأحيان يكون 

جيدا«.

عوا�صم

ن�ساطه  االإ���س��ب��اين  ال����دوري  ي�ستاأنف  ح��ن 

وريال  اإ�سبيلية  بن  االأندل�س  بدربي  اخلمي�س 

اآذار/م����ار�����س ب�سبب  م��ن��ذ  ت��وق��ف  ب��ع��د  بيتي�س 

نو”  “كامب  يتح�سر  “كوفيد-19”،  فريو�س 

اأوروب���ا )99٣5٤  ال��ذي يعتر امللعب االأك���ر يف 

ريال  �سيهجر  الفراغ يف وقت  مقعداً(، ل�سدى 

األ��ف   81( برنابيو  “�سانتياغو  معقله  م��دري��د 

ال�سغري  الريفي  امللعب  اإىل  لانتقال  معقد( 

البالغ  وم��ق��اع��ده  �ستيفانو”  دي  “األفريدو 
عددها 6 اآالف يف �سواحي مدريد. اإنه واجبنا”  

التي  ال�ساخبة  احلما�سية  ل��اأج��واء  وخ��اف��اً 

نو”،  “كامب  يف  ب��ر���س��ل��ون��ة  م��ب��اري��ات  ت���راف���ق 

لعب  “باوغرانا” التاأقلم على  على  �سيتعن 

مهجورة.  م��درج��ات  اأم���ام  معقله  يف  مبارياته 

فيها  ي�سطر  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  لي�ست  لكنها 

جمهوره  دون  من  اللعب  اختبار  اىل  بر�سلونة 

من  االأول  يف  التجربة  بهذه  م��ر  اإذ  العري�س، 

ت�سرين االأول/اأك��ت��وب��ر 2017 ح��ن ف��از مي�سي 

اأب��واب  ٣-�سفر خلف  باملا�س  ورفاقه على ال�س 

مو�سدة بقرار من اإدارة النادي احتجاجا منها 

مثري  ا�ستفتاء  م��ع  ت��زام��ن  ال���ذي  العنف  على 

للجدل حول تقرير امل�سري يف كتالونيا. وو�سف 

قلب دفاع الفريق جريار بيكيه �سعور اللعب من 

دون جمهور ب� “اأ�سواأ جتربة يف م�سريتي” مع 

بيكيه  ويتح�سر  االأم�سية  تلك  يف  وا�سح  تاأثر 

ب��دون  ال��ي��وم للعي�س يف و�سع خا�س  وزم����اوؤه 

م�سجعن الذين هم من “ي�سمح لنا اأن نعي�س 

اأنف�سنا...”  نتجاوز  واأن  ال�سعادة،  من  حلظات 

بح�سب ما اأف��اد ال�سبت العب الو�سط الت�سيلي 

اأرتورو فيدال، م�ستطرداً “لكن علينا اأن نتكيف 

من اأجل حتقيق اأهدافنا .

ل��ع��ودت��ه  اأي�����س��ا  ري����ال  م���دري���د، يتح�سر  يف 

التقليدي  معقله  يف  لي�س  لكن  امل��اع��ب،  اىل 

ور�سة عمل هناك  برنابيو” ب�سبب  “�سانتياغو 
م���ن اأج�����ل ت��رك��ي��ب ���س��ق��ف وت��غ��ل��ي��ف م��ع��دين. 

ف��از  ال�”كا�سيكو” ال��ت��ي  اإي����اب  م��ب��اراة  وم��ن��ذ 

2-�سفر  العا�سمة  عماق  على  بر�سلونة  بها 

خ��ارج قواعده يف االأول من اآذار/م��ار���س، اأغلق 

“�سانتياغو برنابيو” اأمام اجلمهور حيث حلت 
اآالت البناء حمل النجوم فوق الع�سب املحروث. 

بتوقف  “كوفيد-19”  فريو�س  اأزم��ة  وت�سببت 

ا�ستوؤنفت  ال��وق��ت، لكنها  ل��ف��رة م��ن  االأع��م��ال 

م�ستفيدة من التعليق املطول ملو�سم كرة القدم. 

ويف ظ��ل ام��ت��داد ال�����دوري ب��روزن��ام��ت��ه املعدلة 

ح��ت��ى الن�سف ال��ث��اين م��ن مت��وز/ي��ول��ي��و، ك��ان 

اخليار  فوقع  بديل،  اإيجاد حل  ال�سروري  من 

مركز  يف  �ستيفانو”  دي  “األفريد  ملعب  على 

ال��ن��ادي  ب��ت��م��اري��ن  اخل��ا���س  “فالديبيبا�س” 
امل��ل��ك��ي، وال������ذي ���س��ي��د ع��ل��ى م�����س��اح��ات قاحلة 

للعا�سمة. ال�سرقية  ال�سمالية  ال�ساحية  يف 

و�سيخو�س ريال مبارياته البيتية ال�ست املتبقية 

اأ�سل 11 باملجمل(  له يف ال���دوري املحلي )م��ن 

على هذا امللعب ال�سغري الذي يت�سع ل�ستة اآالف 

تاكون  فريق  ع��ادة  ي�ستخدمه  وال���ذي  متفرج، 

الرجال  وفريق  امللكي،  للنادي  التابع  الن�سائي 

الرديف.بالن�سبة للمدرب الفرن�سي لريال زين 

“األفريدو  ملعب  على  فاللعب  زي���دان،  الدين 

دي �ستيفانو” ي�سكل عودة اىل اجل��ذور، اإذ بداأ 

على  اأ���س��رف  ح��ن  ه��ن��اك  التدريبية  م�سريته 

فريق ال�سباب ريال مدريد كا�ستيا )درجة ثالثة( 

ملدة مو�سمن، قبل االن�سمام اإىل الفريق االأول.

لكن اللعب على هذا امللعب �سي�سكل على االأرجح 

امللكي  ال��ن��ادي  لنجوم  �سخمة  ثقافية  �سدمة 

الذين اعتادوا على اأكر املاعب يف العامل.

العودة من  ويقترب  النادي  مقر  يعقم  الفيصلي   

 اتحاد الكرة يطلع االندية على مستحقاتها

 كلوب حزين باالحتفال دون جمهور

 برشلونة وريال مدريد بعيدا عن العشاق

يبدو ان احتاد كرة القدم بات يعول كثريا على الدعم املايل احلكومي قبل ان 

يتخذ قرار اعادة احلياة اىل املاعب ..بعد ان وجه كل تفكريه نحوها مل�ساعدته 

ب��رام��ج  تنفيذ  م��ن  متنعه  ق��د  ..وال��ت��ي  امل�ستع�سية  امل��ال��ي��ة  ازم��ت��ه  م��ن  ب��اخل��روج 

تبقى  فيما  االول  الوطني  منتخبنا  ارتباطات  جانب  ..اىل  املو�سم  لهذا  بطوالته 

يف  العامل  وكاأ�س  ا�سيا  كا�س  لنهائيات  املوؤهلة  اال�سيوية  الت�سفيات  مباريات  من 

اندية  م��ن  اللعبة  ارك���ان  ام��ام  �سعب  و�سع  يف  ب��ات  االحت���اد  وان  �سيما  ..ال  قطر 

الراعي  املنا�سري  عهد  انتهاء  بعد  االداري  الكادر  جانب  ..اىل  وحكام  ومدربن 

الر�سمي ال�سابق لاحتاد ..وف�سل ق�سم الت�سويق داخل االحتاد بالبحث عن داعم 

موا�سلة  يربط  االحت��اد  جن��د  ال��ي��وم   !!.. املختلفة  االحت��اد  الن�سطة  جديد  اخ��ر 

الذي  البيان  خال  من  متاما  و�سح  ما  وهو  احلكومي  الدعم  بتوفري  ن�ساطاته 

على  احلكومي  ال��رد  تاخر  م��ن  القلق  خاله  م��ن  ..واب���دى  االول  ام�س  ا���س��دره 

مطالب االحتاد واالندية ..وهو و�سع من �سانه ان يعرقل م�ساعي عودة الن�ساط 

املايل  االندية  بتفاقم و�سع  اي�سا  ..وي�ساهم  �سابق عهده من جديد  الكروي اىل 

ال�سعب التي تواجه هي االخرى العديد من امل�سكات جتاه الاعبن واالجهزة 

االردنية  الكرة  �سلبي على م�سرية  ب�سكل  �سينعك�س  الذي  ..االمر  الفنية وغريها 

االول  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  ع���ودة  �ست�سهد  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  ب���ان  علمنا  م��ا  ..اذا 

االحت��اد  ح��دد  ان  بعد  اال�سيوية  الت�سفيات  م��ن  احلا�سمة  للمرحلة  لا�ستعداد 

ال�سروري  من  وبات  وا�سراليا  الكويت  مع  الن�سامى  مباراتي  مواعيد  اال�سيوي 

دعم عودة الن�ساط الكروي بال�سرعة التي تتطلبها املرحلة القادمة ..!! االعتماد 

طوال  ا�سهر  اىل  الكروي  الن�ساط  ع��ودة  يعرقل  قد  احلكومة  على  رئي�س  ب�سكل 

قادمة ..ال �سيما وان االو�ساع ال�سعبة احلالية التي مير بها الوطن بعد العودة 

دعمها  طريقة  يف  للحكومة  بالن�سبة  االولويات  يرتب  ان  �ساأنه  ..من  العمل  اىل 

ملعظم القطاعات ..ونحن الذين اعتدنا بان تكون الريا�سة حتديدا ..يف موؤخرة 

قائمة االولويات بالن�سبة للحكومة ..وهي التي تعتر الريا�سة ترف من املمكن 

ال���ذي يدفعنا ملطالبة  ..االم���ر  اخ���رى الح��ق��ة  ل��ف��رة  ���س��وؤون��ه  البحث يف  ت��اأج��ي��ل 

االحتاد ب�سرورة البحث عن م�سادر اخرى وداعم اخر جديد ..وافكار اخرى من 

�ساأنها ان توفر له الدعم املطلوب النقاذ او�ساعه واعادة ر�سم خريطة العمل من 

جديد ..!! جنزم بان االحتاد مير بظرورف قد تكون هي اال�سعب طوال تاريخه 

ال�سلبية على  اأثاره  ا�ستمر لفرة طويلة قد بنعك�س بكل  ان  الو�سع  ..ونوؤكد بان 

وابرزها  املنطقية  بقراراته غري  �ساهم االحتاد  ان  ..بعد  االردنية  الكرة  م�ستقبل 

تاأخري موعد انطاق الدوري وما خلفه من اأثار �سلبية على م�سرية االندية بهذا 

االرباك الذي متر به كرتنا ..وهو مطالب اليوم بالبحث عن داعم جديد وموارد 

اب��واب  على  التباكي  قبل   .. ان��ق��اذه  ميكن  ما  انقاذ  خالها  من  ي�ستطيع  اخ��رى 

احلكومة والتو�سل طلبا للعون وامل�ساعدة ..!!

عوني فريج

 ال تعتمدوا على الحكومة
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 ديوكوفيتش ينتقد المعايير الصحية الصارمة

 ميسي يتدرب في كامب نو

 أنباء سارة في الدوري اإلنكليزي

 المنتخب السعودي 
يعسكر في أبها

الريا�ض

والإداري  ال��ف��ن��ي  اجل����ه����ازان  اق�����رح 

ل��ل��م��ن��ت��خ��ب �ل�������ص���ع���ودي، ت�������ص���ور� �أول���ي���ا 

ل���رن���ام���ج �إع�������د�د �ل���ف���ري���ق ال���ص��ت��ئ��ن��اف 

لبطولتي  �ملوؤهلة  �مل�صرتكة  �لت�صفيات 

كاأ�س �لعامل 2022 وكاأ�س �آ�صيا 2023.

و��صتقر �جلهاز�ن على �إجر�ء مع�صكر 

�أب���ه���ا.  م��دي��ن��ة  يف  “�الأخ�صر”  �إع������د�د 

“�لريا�صية” �ل�صعودية  ونقلت �صحيفة 

�ملدينة  �ختيار  �إن  خا�صة،  م�صادر  عن   ،

�ل�صعودية، جاء العتد�ل  �لو�قعة جنوب 

�أج���و�ئ���ه���ا �مل��ن��اخ��ي��ة، م���ا ج��ع��ل��ه��ا �خل��ي��ار 

�الإع����د�د.  �مل��ق��رتح��ات الإج����ر�ء  �الأول يف 

�لكرة  ب��ن �حت��اد  و�أك���دت وج��ود تو��صل 

�ل�����ص��ع��ودي ووك���ال���ة �ل�����ص��وؤون �ل��ف��ن��ي��ة يف 

�إج��ر�ء  �إمكانية  ملعرفة  �لريا�صة  وز�رة 

�الأم��ر  مدينة  مالعب  على  �لتدريبات 

�ل��ري��ا���ص��ي��ة يف  �ل��ع��زي��ز  ب��ن ع��ب��د  �صلطان 

�ملحالة.

�لر�بعة  �ملجموعة  �الأخ�صر  ويت�صدر 

يف �لت�صفيات بر�صيد ثماين نقاط.

عوا�صم

�ن������ت������ق������د �ل�������������ص������رب������ي ن������وف������اك 

�الأول  �مل�������ص���ن���ف  دي����وك����وف����ي����ت���������س، 

ع���ل���ى �ل�����ع�����امل، �مل���ع���اي���ر �ل�����ص��ح��ي��ة 

خالل  تطبيقها  �ملقرر  “�ل�صارمة” 
يف  للتن�س،  �ملفتوحة  �أمريكا  بطولة 

�أو�خ����ر �آب/�غ�����ص��ط�����س �مل��ق��ب��ل، و�صط 

�����ص���ت���م���ر�ر �أزم�������ة ف����رو�����س ك���ورون���ا 

ملحطة  ديوكوفيت�س  وق��ال  �مل�صتجد. 

�ل�����ص��رب��ي��ة  �ل��ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة  “برفا” 
�الحت����اد  م�������ص���وؤويل  �إىل  “حتدثت 
�ل�������دويل ل��ل��ت��ن�����س ن��اق�����ص��ن��ا م�����ص��األ��ة 

�الأكر  �جل��زء  لكن  �ملو�صم،  ��صتمر�ر 

م���ن �حل���دي���ث �ن���ط���وى ع��ل��ى ب��ط��ول��ة 

ه��ن��اك  الز�ل  �مل���ف���ت���وح���ة،  �أم����ري����ك����ا 

�ل��ت��ي نقلوها  �ل��ل��و�ئ��ح  ل��ك��ن  ���ص��ك��وك، 

مرة  �للعب  لنا  كتب  �إذ�  �صارمة  يل 

عن  دي��وك��وف��ي��ت�����س  وك�����ص��ف  �أخرى”. 

ت��ف��ا���ص��ي��ل ب�����ص��ي��ط��ة ب�������ص���اأن �مل��ع��اي��ر 

�الإ�صابة  خماطر  لتقلي�س  �ملقرتحة 

كبر  ب�صكل  �نت�صرت  �لتي  بالعدوى، 

بطولة  ت�صت�صيف  �لتي  نيويورك،  يف 

ف��ال���ص��ي��ن��ج م����ي����دوز ب����د�ي����ة م����ن 31 

�أغ�صط�س/ �آب. وقال �لنجم �ل�صربي 

لكن  بالكثر،  �أب��وح  �أن  ميكنني  “ال 
ه���ن���ا ع���ل���ى ���ص��ب��ي��ل �مل����ث����ال ل����ن ي��ك��ون 

�صيكون  م��ان��ه��ات��ن،  ب��ل��وغ  مب��ق��دورن��ا 

ع��ل��ي��ن��ا �ل���ن���وم يف ف���ن���ادق �مل����ط����ار�ت، 

عن  �لك�صف  الختبار�ت  نخ�صع  لكي 

ك���ورون���ا ب���ن م���رت���ن وث����الث م���ر�ت 

باإمكاننا  و�صيكون  �أ�صبوع،  مد�ر  على 

وهو  فقط،  و�ح��د  �صخ�س  ��صت�صافة 

وو���ص��ف  م�صتحيل”.  بب�صاطة  �أم���ر 

باأنها  �مل��ق��رتح��ات  ه��ذه  ديوكوفيت�س 

تفهمه  ع��ن  �أع���رب  لكن  “�صارمة” 
جل��ه��ود �جل���ه���ات �مل��ن��ظ��م��ة م���ن �أج���ل 

�إقامة �لبطولة و�لوفاء بالعقود.

بر�صلونة

�ل�����ع�����امل  يف  الع���������ب  �ف�����������ص�����ل  ت������������درب 

�ل�صبت  مبفرده  مي�صي  ليونيل  �الرجنتيني 

نو”  “كامب  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى  �الأوىل  ل��ل��م��رة 

�ل��ت��اب��ع ل��ن��ادي��ه ب��ر���ص��ل��ون��ة �ال����ص���ب���اين، بعد 

فيما ح�صل  متتاليتن،  تغيبه عن ح�صتن 

على  �صو�ريو  لوي�س  �الوروغ��وي��اين  زميله 

�للعب،  ال�صتئناف  �لطبي  �الخ�صر  �ل�صوء 

ب��ح�����ص��ب م���ا ذك����ر ن���ادي���ه يف ب���ي���ان. وي��ع��اين 

�أف�صل العب يف �لعامل 6 مر�ت من “تقل�س 

كما  �المي����ن  �ل��ف��خ��ذ  يف  طفيف”  ع�����ص��ل��ي 

خا�س  بتدريب  وق��ام  �جلمعة.  ناديه  �علن 

�جل��م��ع��ة م���ن �ج���ل حت��ا���ص��ي �مل��خ��اط��ر قبل 

ثمانية �يام من ��صتئناف �لدوري �ملحلي”. 

ونزل مي�صي للمرة �الوىل �ىل ع�صب ملعب 

 12 يف  �ل�����دوري  ت��ع��ل��ي��ق  م��ن��ذ  نو”  “كامب 
�الرجح  على  مي�صي  و�صيكون  �ذ�ر/م��ار���س. 

جاهز� خلو�س مبار�ة فريقه �صد مايوركا 

�ل��دوري  توقف  منذ  له  ر�صمي  لقاء  �ول  يف 

ب�صبب  �آذ�ر/م�����ار������س  م��ن��ت�����ص��ف  �ال����ص���ب���اين 

يخو�س  �ن  كورونا.ويتوقع  فرو�س  تف�صي 

����ص��ر�ف  حت��ت  �جلماعية  �لتمارين  مي�صي 

�ملبار�ة  قبل  �الثنن،  �صيتين  كيكي  �مل��درب 

�ل��ت��ايل.م��ن  �ل�����ص��ب��ت  �الوىل ���ص��د م��اي��ورك��ا 

جهته، ح�صل �صو�ريز �لذي خ�صع جلر�حة 

�ليمنى  ل��رك��ب��ت��ه  �خل��ارج��ي  �ل��غ�����ص��روف  يف 

�ل�صوء  ع��ل��ى  �ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر،  ك��ان��ون   12 يف 

�الخ�صر طبيا خلو�س �ملباريات، بح�صب ما 

��صاف �لنادي �لذي يت�صدر ترتيب �لليغا.

لندن

تلقى �ل���دوري �الإن��ك��ل��ي��زي �مل��م��ت��از �ل��ذي 

مت��وز/  17 يف  ن�����ص��اط��ه  ال���ص��ت��ئ��ن��اف  ي�صتعد 

ب�صبب  �آذ�ر/م��ار���س  منذ  توقف  بعد  يوليو 

تف�صي فرو�س كورونا �مل�صتجد، خر� �صار� 

�الأخ��رة  �لفحو�س  �صل�صلة  نتائج  ب�صدور 

�إيجابية  ح��االت  �أي  دون  م��ن  �أج��ر�ه��ا  �لتي 

وخ�صع ما جمموعه 1195  ب�”كوفيد-19”. 

العبا وعامال يف طو�قم �الأندية للفحو�س 

�لتي  �الختبار�ت  من  �ل�صاد�صة  �ل�صل�صلة  يف 

وقالت  و�جلمعة.  �خلمي�س  يومي  �أج��ري��ت 

“ميكن  ب���ي���ان  �مل��م��ت��از يف  �ل������دوري  ر�ب���ط���ة 

ل��ر�ب��ط��ة �ل�����دوري �مل��م��ت��از �ل��ت��اأك��ي��د �أن����ه يف 

ي���وم���ي �خل��م��ي�����س و�جل���م���ع���ة ، مت �خ��ت��ب��ار 

للك�صف  �الأن��دي��ة  يف  وم��وظ��ف��ا  الع��ب��ا   1195

هذه  بن  ومن  +كوفيد-19+.  فرو�س  عن 

�إيجابية”.  نتائج  �أي  �الختبار�ت، مل تظهر 

و�إع�������الن �ل�����ص��ب��ت ي��ع��ن��ي �أن�����ه ت���وق���ف ع��دد 

عند  �الآن  حتى  كورونا  بفرو�س  �الإ�صابات 

13 حالة �إيجابية من �إجمايل 6274 �ختبار� 

على  و�لطو�قم،  �لالعبن  على  �إج��ر�وؤه  مت 

مرتن  �أ�صا�س  على  �الختبار�ت  ت�صتمر  �أن 

يف �الأ�صبوع. 

عوا�صم

�الأحد،  بريطاين  �صحفي  تقرير  �أكد 

�صيلفا،  د�  نيمار  ����ص��م  ��صتغالل  مت  �أن��ه 

���ص��ان ج��رم��ان، يف عملية  ب��اري�����س  جن��م 

“ذ�  �حتيال بالر�زيل. ووفًقا ل�صحيفة 

�صرقة  ف��اإن��ه مت��ت  �ل��ري��ط��ان��ي��ة،  �صن” 

ه��وي��ة ن��ي��م��ار م���ن ق��ب��ل ���ص��خ�����س يطلب 

�أزم��ة  ب�صبب  للعمال؛  �ل��دول��ة  م�صاعدة 

�مل�صتجد. فرو�س كورونا 

مل  بنيمار  �ملحيطن  �أن  �إىل  و�أ���ص��ارت 

حتى  �جل��رمي��ة،  بهذه  علم  على  يكونو� 

�أن  و�أو���ص��ح��ت  �ل�صحافة.  بهم  �ت�صلت 

�أن  �أك���دو�  �لر�زيلي  بالنجم  �ملحيطن 

�الأم��ر،  بهذ�  للقيام  �أب��ًد�  ي�صع  مل  نيمار 

يذكر  بذلك.  قام  يعرفون من  و�أنهم ال 

�ل��ت��ق��اري��ر رب��ط��ت نيمار  �ل��ع��دي��د م��ن  �أن 

�ملركاتو  خالل  بر�صلونة  �إىل  باالنتقال 

�لتو�صل  �أنه مل يتم  �إال  �ملقبل،  �ل�صيفي 

بعد �إىل �تفاق حول �ل�صفقة

عوا�صم

�أع���ل���ن���ت ع��ائ��ل��ة �أ����ص���ط���ورة �جل��م��ب��از 

�الأمريكي كرت توما�س، �الأحد، وفاته 

عن عمر ناهز 64 عاًما. وك�صفت عائلة 

ببطولة  ي��ف��وز  �أم��ري��ك��ي  �أول  ت��وم��ا���س، 

�أم�س  منذ  وفاته  عن  للجمباز،  �لعامل 

�صكتة  من  معاناته  بعد  �جلمعة  �الأول 

دم���اغ���ي���ة. و�أ����ص���ي���ب ت���وم���ا����س ب�����ص��ك��ت��ة 

دماغية يف 24 �أيار/مايو �ملا�صي.

“�نرتنا�صيونال  جم���ل���ة  ون���ق���ل���ت 

توما�س،  زوج��ة  بيكي  عن  جيمنا�صت” 

���ص��دي��ق��ي  ع����امل����ي.  “خ�صرت  ق���ول���ه���ا 

عاًما،   24 ط��و�ل  روح��ي  وت���و�أم  �ملف�صل 

�لكلمة،  معنى  بكل  حياته  عا�س  كرت 

زوجته”.  كنت  باأنني  �أت�صرف  و�صاأظل 

�أول العب   1978 ع��ام  توما�س يف  وب��ات 

ج���م���ب���از �أم���ري���ك���ي ي��ح�����ص��د �مل��ي��د�ل��ي��ة 

بعد  وذلك  �لعامل،  بطولة  يف  �لذهبية 

.1976 �أوملبياد  عامن من م�صاركته يف 

6 م��ي��د�ل��ي��ات �أخ����رى  وف����از ت��وم��ا���س ب�����

�ل��رق��م  1979، وه���و  �ل��ع��امل  ب��ط��ول��ة  يف 

�ل��ق��ي��ا���ص��ي ل��ع��دد �مل��ي��د�ل��ي��ات �مل��ح��ق��ق��ة 

خ�����الل ن�����ص��خ��ة و�ح��������دة م����ن ب��ط��ول��ة 

�ل����ع����امل، وه����و �ل���رق���م �ل�����ذي ع��ادل��ت��ه 

�صيمون بايلز يف 2018.

بكني

ف����ر�����س �الحت���������اد �ل�������ص���ي���ن���ي ل���ك���رة 

ع��ام،  �الإي��ق��اف لن�صف  ع��ق��وب��ة  �ل��ق��دم، 

�ل�صيني  �ملنتخب  م��ن  الع��ب��ن   6 على 

النتهاكهم  ع��ام��ا(   19 )حت��ت  لل�صباب 

�ل��ق��ي��ود �مل��ف��رو���ص��ة ب�����ص��اأن �الإج�����ر�ء�ت 

�الإ�صابات  تف�صي  ملكافحة  �الح��رت�زي��ة 

ب��ف��رو���س ك���ورون���ا �مل�����ص��ت��ج��د. و�أو���ص��ح 

غ��ادرو�  �لالعبن  �أن  �الأح���د،  �الحت���اد، 

دون  ���ص��ن��غ��ه��اي  �ل���ف���ري���ق يف  م��ع�����ص��ك��ر 

“كان  و�أ����ص���اف:  �إذن.  ع��ل��ى  �حل�����ص��ول 

خ���رق���ا خ���ط���ر� ل��ل��ق��و�ع��د �مل��ط��ب��ق��ة يف 

م��و�ج��ه��ة وب�����اء ك����ورون����ا، وت�����رك �أث����ر� 

�أن  و�أكد �الحتاد  �لفريق”.  �صلبيا على 

�لالعبن لن ي�صمح لهم بامل�صاركة مع 

�أنديتهم وعلى م�صتوى �ملنتخبات حتى 

30 نوفمر/ت�صرين ثان �ملقبل. وفيما 

�ل�صتة  �ل��الع��ب��ن  ه�����وؤالء  �أح����د  ي��ل��ع��ب 

�خلم�صة  �ل��الع��ب��ون  تلقى  �ل��ي��اب��ان،  يف 

�أنديتهم  م��ن  �أخ���رى  عقوبة  �الآخ���رون 

�الإيقاف.  رو�تبهم خالل فرتة  بتعليق 

كما فر�صت غر�مات مالية على �ثنن 

م��ن �ل��الع��ب��ن ب��و�ق��ع 200 �أل���ف ي��و�ن 

)25 �أل��ف ي��ورو( و300 �أل��ف ي��و�ن )37 

�ألف يورو(.

 وفاة اسطورة الجمباز توماس

 استغالل نيمار في االحتيال

ايقاف نجوم المنتخب الصيني بسبب كورونا
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عمر كالب

بهدوء

حتى اللحظة مل يقراأ عقل �سيا�سي او ا�سرتاتيجي احلرائق الدائرة على عجالت 

يف معظم حمافظات اململكة وتطال املحا�سيل اال�سرتاتيجية , ب�سكل مقلق وملفت 

لالنظار , فحرائق الغابات ل�سالح جتار احلطب والفحم مفهومة ومكرورة طوال 

ال�سنوات املا�سية وجرى القاء القب�ض على بع�ض مفتعليها , لكن حرائق املحا�سيل 

جديدة ومل نعهدها اال يف افالم اال�سود واالبي�ض من اال�سقاء يف م�سر مرتافقة 

مع ظاهرة ت�سميم املوا�سي , ومنذ انتهاء حقبة اال�سود واالبي�ض مل ن�سهد مثل هذه 

االفعال .

اليوم نعي جميعا ان االمن الداخلي م�ستهدف من اطياف متعددة يربطها خيط 

واحد ملظوم يف ابرة تخيط ال�سوء لالردن واهله , فهناك كيان �سهيوين ي�سعى لي�ض 

 , النا�سئة  الزراعية  ا�سرتاتيجيته  انهاكه متاما و�سرب  اىل ا�سعاف االردن بل اىل 

يف زمن �سعب على الكون كله بعد جائحة كورونا , التي �ست�سفر عن ارتفاع قيمة 

وكلفة كل حبة قمح او �سعري ولي�ض بيدرا , وبقراءة �سريعة ل�سكل احلرائق ن�ست�سعر 

وث��ارات  او ت�سفية ح�سابات  ت�سكيل جرمي  كان ذلك �سادر عن  لو  , حتى  باخلطر 

اقت�سادية او اجتماعية .

الثاأر االقت�سادي انق�ست منذ فرتة طويلة يف جمتمعاتنا  وكما �سبق فاإن فكرة 

حلماية  الفر�سان  �سالح  من  جمموعات  االمنية  واجهزتها  الدولة  اف��رزت  ان  بعد 

املحا�سيل , فاحلرائق تك�سر عنق مو�سم كامل وجتعل املزارع او الفالح ا�سري الفاقة , 

فنحن نعلم وتعلمنا من موروثنا ان » الفالح فقري �سنة » فهذا املح�سول هو ر�سيده 

ور�سيد عائلته لعام كامل ويبدو ان ان�سغالنا بازمة كورونا قد فتح الباب لعودة مثل 

هذه االح��داث اىل جمتمعنا ال��ذي �سفي متاما من االح��داث االنتقامية بني ابناء 

القرية الواحدة .

اذا ما �سمحنا للتحليل ان يقراأ احلالة اكرث , فاإن احلرائق واآمل اال تكون كذلك 

, هي حرب ارهابية جديدة على م�سروع يحظى برعاية ملكية وا�سبح ا�سرتاتيجية 

اردنية ملواجهة القادم وركنا رئي�سا من اركان فل�سفة االعتماد على الذات التي ن�ستم 

رائحتها بتفاوؤل واأمل , لي�ض بو�سفها درعا لال�ستقرار واالمان بل اي�سا النها ركيزة 

الق�سية  ال�سيا�سي وال�سيادي وحائطا ل�سد م�ساريع ت�سفية  من ركائز اال�ستقالل 

الفل�سطينية على ح�ساب الوطن االردين بكل تكويناته ومكوناته .

حتالف  ب��ل   , القاتل  الكربون  اك�سيد  ث��اين  لي�ض  ثقيل  ب��دخ��ان  ت�سي  واحل��رائ��ق 

كربوين بني ارهاب ال�سهاينة ورمبا ارهاب اخلوارج اجلدد , ف�سكل الت�سدي االمني 

التفكري  اىل  يدفعهم  قد   , ال�سهاينة  او  اخل���وارج  من  القادم  لالرهاب  واملجتمعي 

بخوا�سر رخوة او حقول �سهلة اال�سطياد ولكن تاأثريها واثرها ال يقالن خطورة 

عن اثر االرهاب وعملياته الدموية التي جنبتنا ويالتها العني االمنية اليقظة من 

لكننا   , عليهما  االثقال  نعرف حجم  التي  االأمنية  واالجهزة  امل�سلحة  القوات  ابناء 

نطلق جر�ض االنذار , لقراءة اعمق لهذه الظاهرة املقلقة والتي تاأتي يف وقت ح�سا�ض 

وظرف اقليمي خمتل .

الهيئة الخيرية الهاشمية وماكدونالدز تستكمالن توزيع
 الوجبات على األجهزة األمنية والكوادر الطبية 

على خلفية حادثة فلويد

 إلغاء خطاب إليفانكا ترامب بحفل تخرج

علماء: نبات »العصفر« بديل محتمل للنفط

االنباط- عمان 

ت����ق����دي����راً جل����ه����ود االأج�����ه�����زة االأم���ن���ي���ة 

االإج�����راءات  ال��ط��ب��ي��ة يف تطبيق  وال���ك���وادر 

احل��ك��وم��ي��ة ال���رام���ي���ة الح���ت���واء ف��اي��رو���ض 

ك���ورون���ا واحل����د م��ن ان��ت�����س��اره, وان��ط��الق��اً 

واحداً  الوقوف �سفاً  اإميانها ب�سرورة  من 

دعم  يف  ودوره���ا  اجلائحة  لهذه  للت�سدي 

عرمو�ض  �سركة  اأعلنت  الر�سمية؛  اجلهود 

ل��ال���س��ت��ث��م��ارات ال�����س��ي��اح��ي��ة )م��اك��دون��ال��دز 

ت���وزي���ع  ح��م��ل��ة  ا����س���ت���ك���م���ال  ع����ن  االأردن( 

الوجبات التي تقيمها بال�سراكة مع الهيئة 

اخلريية االأردنية الها�سمية التي خ�س�ست 

انتهاء حملة  بعد  وذلك  اخلري”,  “�سيارة 
رم�سان التي �سملت توزيع وجبات االإفطار 

اأبنائنا من االأجهزة االأمنية والكوادر  على 

ال��ط��ب��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف امل����ي����دان ب���ع���دد من 

العا�سمة  ج��ان��ب  اإىل  امل��م��ل��ك��ة  حم��اف��ظ��ات 

عمان.

الهيئة  م���ع  امل�����س��ب��ق  ال��ت��ن�����س��ي��ق  وق����د مت 

واجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ل��ل��ت��ق��دم ب��ه��ذه اخل��ط��وة 

امل�سوؤولية  �سميم  يف  ت��اأت��ي  التي  الوطنية 

عرمو�ض  �سركة  ترتجمها  التي  املجتمعية 

ل��ال���س��ت��ث��م��ارات ال�����س��ي��اح��ي��ة )م��اك��دون��ال��دز 

اأنها  على  اخل��ا���ض  منظورها  م��ن  االأردن( 

واجب اإن�ساين ووطني يف املقام االأول, واأنها 

تاأتي مكملة للتربعات املادية التي لّبت من 

جاوز  مبا  الوطن  ن��داء  املجموعة  خاللها 

العديد  بجانب  اأردين,  دينار  األ��ف   395
من املبادرات االأخرى.

هيئه  – رئي�ض  اأحمد عرمو�ض  و �سرح 

�سركة عرمو�ض لال�ستثمارات  اأن  املديرين 

وم��ن  االأردن(  )م��اك��دون��ال��دز  ال�����س��ي��اح��ي��ة 

على  تعمل  خم��ت�����ض,  اإداري  ف��ري��ق  خ���الل 

ت��ط��ب��ي��ق خ���ط���وات ع��م��ل��ي��ة ع���دي���دة �سمن 

تت�سمن  ال�����س��ن��وي��ة,  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  خططها 

بنوداً خا�سة باملبادرات االإن�سانية والوطنية 

الوطن  الأبناء  اإف��ادًة  املجتمعية,  وال�سراكة 

من خالل ا�ستحداث العديد من الوظائف 

مع  اجل��ن�����س��ني,  ك��ال  م��ن  االأردين  لل�سباب 

االحتياجات  ل���ذوي  منها  ع��دد  تخ�سي�ض 

اخل��ا���س��ة, ب��االإ���س��اف��ة اإىل ت��ربع��ات م��ادي��ة 

وعينية على م�ستويات عدة.

وخ���������الل اجل�����ائ�����ح�����ة ال�����ت�����ي مي������ر ب��ه��ا 

ع��رم��و���ض  ���س��رك��ة  ع��م��ل��ت  واالأردن,  ال��ع��امل 

ل��ال���س��ت��ث��م��ارات ال�����س��ي��اح��ي��ة )م��اك��دون��ال��دز 

االأردن( على تاأ�سي�ض غرفة عمليات خا�سة 

ت��ت��اب��ع م��ن خ��الل��ه��ا ���س��ري ال��ع��م��ل وتطبيق 

الإر�سادات  وفقاً  العامة  ال�سالمة  تعليمات 

جديد  ك��ل  م��ع  املخت�سةمتا�سياً  اجل��ه��ات 

اأر�ض  على  االأو�ساع  بتطورات  يتعلق  فيما 

الواقع.

االنباط-وكاالت

كان�سا�ض  والي��ة  يف  م��درا���ض  جمموعة  اأعلنت 

ترامب,  الإيفانكا  خطابا  �ستلغي  اأنها  االأمريكية, 

بتخريج  خا�سة  فعالية  �سمن  له  خمططا  ك��ان 

تنامي  م��ع  بالتزامن  وذل��ك  ال��ط��الب,  م��ن  دفعة 

دونالد  االأم��ريك��ي  للرئي�ض  املوجهة  االن��ت��ق��ادات 

فلويد. جورج  مقتل  خلفية  على  ترامب 

“اإندبندنت”  ���س��ح��ي��ف��ة  ذك������رت  م����ا  ووف������ق 

التابعة  ب��امل��دار���ض  امل�����س��وؤول��ني  ف��اإن  الربيطانية, 

قرارهم  عن  اخلمي�ض  اأعلنوا  ويت�سيتا,  جلامعة 

اإيفانكا. خطاب  باإلغاء 

بتغريدة  امل���دار����ض  ق���رار  ع��ل��ى  اإي��ف��ان��ك��ا  ورّدت 

ع��ل��ى ح�����س��اب��ه��ا يف ت���وي���رت اأع���رب���ت م���ن خ��الل��ه��ا 

الثقافة  ”تراجع  ب� و�سفته  مل��ا  اأم��ل��ه��ا  خيبة  ع��ن 

النظر«. وجهات  يف  التمييز  وتغليب 

اأث��ار  ف��ق��د  ال��ربي��ط��ان��ي��ة,  ال�سحيفة  وبح�سب 

االإع������الن ع���ن م�����س��ارك��ة اب���ن���ة ت���رام���ب يف ح��ف��ل 

ال���ت���خ���رج ان����ت����ق����ادات الذع������ة ل���ل���م���دار����ض, ح��ي��ث 

اأر���س��ل��ت االأ����س���ت���اذة امل�����س��اع��دة ل��ك��ل��ي��ة االإع�����الم يف 

املدار�ض,  على  للقائمني  بر�سالة  ويت�سيتا  والية 

اإيفانكا. خطاب  باإلغاء  تطالبهم 

واجهت  فقد  اإيغل”,  “ويت�سيتا  ملوقع  وطبقا 

يف  اإيفانكا  مل�ساركة  ت�ستعد  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل��دار���ض 

حيث  ح�����س��وره��ا,  الإل��غ��اء  �سغوطا  ال��ت��خ��رج  حفل 

التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  اأ�سخا�ض   488 وقع 

واخل��ري��ج��ني وال���ط���الب ع��ل��ى ع��ري�����س��ة ت��ط��ال��ب 

الفعاليات. قائمة  من  اإيفانكا  بحذف 

ويت�سيتا  والية  جامعة  رئي�ض  قال  جانبه,  من 

اإي��ف��ان��ك��ا يف احل��ف��ل مل يكن  م�����س��ارك��ة  ت��وق��ي��ت  اإن 

م��وف��ق��ا, يف ح��ني اأف����اد ال��ن��ائ��ب اجل��م��ه��وري رون 

تواجدها  خالل  الإيفانكا  ان�سم  وال��ذي  اإ�ستي�ض 

م�سيفا:  اأم���ل  بخيبة  ي�سعر  ب��اأن��ه  وي��ت�����س��ي��ت��ا,  يف 

العديد  كان�سا�ض  فيه  ت��واج��ه  ال��ذي  ال��وق��ت  “يف 
كوفيد19-  جائحة  من  للتعايف  التحديات  من 

الوقت  حان  فقد  املزدهر,  اقت�سادنا  اإىل  للعودة 

اخلالفات«. لتجاوز  معا  لنعمل 

حركة  ع��ام��ا(   46( فلويد  ج��ورج  وف��اة  واأ�سعلت 

بنزول  املتحدة متثلت  الواليات  تاريخية يف  احتجاج 

تنديدا  اآخ��ر  بعد  ي��وم��ا  ال�����س��وارع  اإىل  االآالف  م��ئ��ات 

ال�سرطة. متار�سه  الذي  والعنف  بالعن�سرية 

ل�����س��رط��ي  ����س���اب���ق, وج�����ه االدع��������اء  ويف وق�����ت 

على  بركبته  بال�سغط  ق��ام  ال��ذي  مينيابولي�ض, 

ع��ن��ق ج����ورج ف��ل��وي��د ت��ه��م��ة ال��ق��ت��ل م���ن ال���درج���ة 

االأوىل  للمرة  وجه  كما  العمد(,  )القتل  الثانية 

يف  ك��ان��وا  ال�سرطة  م��ن  اآخ��ري��ن  لثالثة  ات��ه��ام��ات 

امل��وق��ع وح�����س��روا ال��واق��ع��ة, ك��م��ا ج���اء يف الئ��ح��ة 

به  ق���ام  م���ا  اأن  اأي�����س��ا  ف��ي��ه��ا  وال���ت���ي ورد  االت���ه���ام 

رئي�سيا”  م�سببا  “عامال  ك��ان  ت�سوفني  دي��ري��ك 

فلويد. مقتل  يف 

االنباط-وكاالت

تو�سلوا  قد  اأ�سرتاليا  يف  العلماء  يكون  رمب��ا 

لتحقيق حلم راوده��م عقودا الإيجاد بديل نباتي 

لزيوت املحركات التقليدية القائمة على النفط؛ 

وهذا البديل املحتمل للنفط ميكن اإعادة تدويره 

واإعادة ا�ستخدامه وحتلله يف البيئة.

اأن االإج��اب��ة على ه��ذا تكمن  اأك��د العلماء  فقد 

لنباتات  ال�سائكة  البنية  االأ���س��واك  من  حقول  يف 

ال�����س��ب��ي��ه  “الع�سفر”  اأو  “القرطم”  ي�����س��م��ى 

التجارب  اأوىل  ح�ساد  ج��رى  وال��ت��ي  بالزعفران, 

امل���ي���دان���ي���ة ال���ت���ج���اري���ة يف ع�����دد م����ن امل���ن���اط���ق يف 

اأ�سرتاليا, امتدادا من �سمال نيو �ساوث ويلز اإىل 

جنوب فيكتوريا.

ووفقا ل�سبكة “اإي بي �سي نيوز” االأ�سرتالية, 

زيت  اأن  االأول��ي��ة  ال��درا���س��ات  نتائج  اأظ��ه��رت  فقد 

القرطم اأو الع�سفر يعترب من الزيوت ال�سحمية 

اأقل  انبعاثات  العالية اجلودة والتي حتتوي على 

اإذ  النفط,  على  القائمة  التقليدية  املنتجات  من 

تقلل من االحتكاك ملكونات املحركات امليكانيكية.

فوائد كثرية للع�سفر

هد�سون,  ديفيد  ال��زراع��ي  املهند�ض  وي�سرف 

قطاع  يف  عاما   40 منذ  خم�سرم  مهند�ض  وه��و 

اإن���ت���اج امل��ح��ا���س��ي��ل ال��زراع��ي��ة يف اأ���س��رتال��ي��ا, على 

القرطم,  نبتة  حما�سيل  على  امليدانية  التجارب 

يوفر  امل��ح��ا���س��ي��ل  ه���ذه  زي���وت  اأن  يعتقد  وال����ذي 

بالزيوت  االأمر  يتعلق  فوائد جمة خا�سة عندما 

القابلة لال�ستدامة.

وقال هد�سون: “ميكننا اأن ناأخذ هذه الزيوت, 

ون�سيف اإليها اإ�سافات اأخرى, بحيث ميكن اإعادة 

مثل  اخلفيفة  االآالت  يف  وا�ستخدامها  تدويرها 

االأن��واع  وه��ذه  واملنا�سري,  االأع�ساب  جز  ماكينات 

من الزيوت ميكن حتللها يف البيئة الطبيعية.«

جو�سينكي,  دي��ف��ي��د  احل���ب���وب  م�����زارع  وي���ق���ول 

الذي �سارك يف التجارب, اإن احتمال ريادة الوقود 

احليوي يف العامل اأمر مثري لالهتمام.

“اإن هذا املنتج من الزيوت  يقول جو�سينكي: 

التكرير,  عمليات  من  ج��دا  للقليل  اإال  يحتاج  ال 

احليوي,  وق��ود  وهو  احليوي,  للتحلل  قابل  وهو 

تقليديا  ي�ستخدم  ال��ذي  النفط,  حمل  يحل  واأن 

ال�سغط  وتطبيقات  العالية,  احل��رارة  درج��ات  يف 

العايل اأمر مثري للغاية.«

اأن  اإنه ل�سيء عظيم  اأقول  “كمزارع,  واأ�ساف: 

واأن��ا  اجل��دي��دة,  التكنولوجيا  ه��ذه  مثل  ت�ستخدم 

فخور جدا مب�ساركتي يف هذه التجارب واأن اأكون 

جزءا من ال�سورة االأكرب.«

 18 عاما من البحث

وي��ت��م اإن��ت��اج ال��وق��ود احل��ي��وي م��ن ن��وع خا�ض 

حتوي  التي  الزعفران,  �سبيه  القرطم  نبتة  من 

ع��ل��ى م�����س��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة م���ن ح��م�����ض االأوي��ل��ي��ك, 

18 عاما من العمل  وال��ذي جاء اكت�سافه ليتوج 

البحثي من قبل علماء النباتات يف هيئة البحوث 

االأ�سرتالية.

وحم�ض االأوي��ل��ي��ك ه��و م��رك��ب زي��ت��ي �سحمي 

ويتم ا�ستخدامه يف جماالت عدة كاأجهزة تنظيم 

�سربات القلب وم�ستح�سرات التجميل.

وحت����وي زه����ور ال��ق��رط��م اأو ال��ع�����س��ف��ر, ال��ت��ي 

الب�سرية, على  اأقدم املحا�سيل  تعترب واحدة من 

م�ستويات منخف�سة من حم�ض االأويليك, ولكن 

هند�سته  اإع��ادة  االأ�سرتاليني متكنوا من  العلماء 

هذه  ي��ح��ول  ج��دي��د  منتج  على  للح�سول  جينيا 

االأنواع من االأحما�ض.

وج����اءت ن��ت��ائ��ج االأب���ح���اث يف ه��ن��د���س��ة ال��ن��ب��ات 

املعدلة  القرطم  نباتات  تنتج  اإذا  مب�سرة,  جينيا 

اأعلى  ال��زي��وت, وه��و  املئة من  93 يف  وراثيا نحو 

م�ستوى من النقاء الذي ميكن احل�سول عليه يف 

الزيوت النباتية االأخرى.

وتقوم هيئة البحوث االأ�سرتالية على هند�سة 

جمموعة متنوعة من نبات القرطم جينيا بهدف 

زراعة هذه املحا�سيل يف ظروف مناخية خمتلفة, 

على  ق���ادرة  ب��اأن��ه��ا  ي��ع��رف  الع�سفر  نبتة  اأن  رغ��م 

حتمل الظرف اجلوية القا�سية.

مما  ع��م��الق��ة,  �سنبور  ج���ذور  النبتة  ف��ل��ه��ذه 

اأعماق  يف  رطوبة  على  العثور  على  قدرتها  يعني 

الرتبة ميكنها من حتمل فرتات اجلفاف الهائلة 

بحيث تتميز عن حما�سيل النباتات االأخرى مثل 

القمح اأو العد�ض.

تنمو يف الرتبة املاحلة

امل���احل���ة  ال����رتب����ة  ت��ن��م��و يف  ال���ن���ب���ات  اأن  ك���م���ا 

والدافئة؛ والتي تعترب اأحد التحديات والعوائق 

الرتبة  االأن���واع من  تلك  ا�ستغالل  اأم��ام  الكبرية 

لزراعة املحا�سيل يف اأ�سرتاليا.

ويقوم العلماء يف جامعة ال تروب يف ملبورن 

هذا  م��ن  لها  ح�سر  ال  اأ�سناف  وتقييم  بفح�ض 

املح�سول.

ي���ق���ول ع����امل االأح����ي����اء اجل��زي��ئ��ي��ة ال��ن��ب��ات��ي��ة, 

“لدى  ج��ون:  اأول��ري��ك  العلمي,  الفريق  وع�سو 

هذه املحا�سيل الزراعية من نبتة القرطم مزايا 

م��ت��ن��وع��ة وم��ت��ب��اي��ن��ة؛ مب��ا يف ذل���ك اخ��ت��الف��ه��ا يف 

كميات اإنتاج الزيوت ال�سحمية, وموا�سم االإزهار 

االأم��را���ض,  مقاومة  مثل  ال�سفات,  من  وغريها 

والتي �سرتغب يف زراعتها.«

لنحو  التنوع  ا�ستخدام  “�سنحاول  واأ���س��اف: 

امل���ادة  وتخليق  ال��ن��ب��ات��ات  ت��ل��ك  م��ن  ن���وع   400
ال���وراث���ي���ة م���ن خ��الي��ا ت��ل��ك امل��ح��ا���س��ي��ل واإن���ت���اج 

اأ�سناف جديدة يف امل�ستقبل.«

 ك���م���ا ي����ح����اول ج�����ون اأي�������س���ا ال���ت���ح���اي���ل ع��ل��ى 

لنبات  الزراعية  للمحا�سيل  اجلينية  التغريات 

القرطم.

وبغ�ض  ا�ستثناء  اأي  دون  “من  ج���ون:  وق���ال 

ال�سنف  ه��ذا  ي��زرع فيه  ال��ذي  الوقت  النظر عن 

من النباتات خالل العام, فاإنه �سوف يزهر دائما 

حتى يف 21 دي�سمرب«.

ال��ن��ب��ات  خ������داع  ن����ح����اول  “نحن  واأ�������س������اف: 

م���رات يف  ث��الث  ي��زه��ر  اأن  ب��اأن��ه ميكن  لالعتقاد 

ال��ي��وم بحيث يتم  زي���ادة ط��ول  ال�سنة ع��ن طريق 

خداع هذه النباتات.«

ويف الواليات املتحدة, يقوم الباحثون يف املركز 

املتقدم الأبحاث الوقود يف جامعة والية مونتانا 

القرطم  زي��ت  اأداء  فعالية  مبقارنة  االأم��ريك��ي��ة 

حتت احلرارة وال�سغط مع الزيوت التقليدية يف 

املحركات الكبرية التي تعمل على الديزل.

الدكتور  اجل��ام��ع��ة,  يف  الباحثني  كبري  وق���ال 

ران����دي م��اغ��ن��ي��ن��او, اإن ال��ن��ت��ائ��ج ك��ان��ت اأك���رث من 

واعدة.

واأ�ساف ماغنيناو: “اإن اكت�ساف الزيت اإجناز 

لزيوت  اللعبة  ق��واع��د  م��ن  و�سيغري  ذات���ه,  بحد 

اإن��ه  احل��ي��وي��ة.  ال��ط��اق��ة  على  القائمة  الت�سحيم 

اأف�سل مما نراه يف النفط«.

التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  كليننغ  م��اي��ك��ل  وي��ت��اب��ع 

 ,Go Resources “غو ري�سور�سز«  ل�سركة 

نتائج االأبحاث على اإنتاج زيوت القرطم الهجني, 

وهو متحم�ض لالإمكانيات التجارية للت�سدير.

 انتكاسة يابانية إلنتاج 
لقاح لكورونا بسبب

 »نقص المرضى«
االنباط-وكاالت

ق��ال��ت ���س��رك��ة ف��وج��ي ف��ي��ل��م ه��ول��دن��غ��ز 

عقار  على  اأبحاثها  اإن  االأح���د,  اليابانية, 

كوفيد19-  ملر�ض  حمتمل  كعالج  اأفيغان 

ك��ورون��ا رمب��ا متتد  ال��ذي ي�سببه ف��ريو���ض 

ح��ت��ى ي��ول��ي��و, وذل����ك يف ان��ت��ك��ا���س��ة اأخ���رى 

مل�ساعي ال�سركة الإنتاج لقاح.

وق�����ال م��ت��ح��دث ب��ا���س��م ف���وج���ي ف��ي��ل��م: 

ال��ت��ج��ارب  ت�����س��ت��م��ر  اأن  اح���ت���م���ال  “هناك 
على  ردا  وذل����ك  يوليو”,  يف  ال�����س��ري��ري��ة 

اأف��اد  االقت�سادية  نيكي  ل�سحيفة  تقرير 

تتاأجل  قد  العقار  ذل��ك  على  املوافقة  ب��اأن 

اأو مل���ا ب���ع���ده ب�����س��ب��ب ن��ق�����ض  ح��ت��ى ي��ول��ي��و 

امل���ر����س���ى ال���ذي���ن ي��ت��ع��ني اإج�������راء جت���ارب 

عليهم.

ال��وزراء  رئي�ض  حكومة  فقدت  وبعدما 

���س��ي��ن��زو اآب������ي االأم�������ل يف احل�������س���ول ع��ل��ى 

م��واف��ق��ة ع��ل��ى ال��ع��ق��ار ب��ن��ه��اي��ة م��اي��و, ك��ان 

الهدف هو اإكمال التجارب ال�سريرية هذا 

ال�سهر.

من  ���س��وى  يتمكنوا  مل  الباحثني  لكن 

املر�سى  م��ن  امل��ئ��ة  70 يف  ع��ل��ى  احل�����س��ول 

على  احل�سول  والأن  للتجارب,  ال��الزم��ني 

النتائج ي�ستغرق 28 يوما, ف�سوف ت�ستمر 

تقدير,  اأق���رب  على  يوليو  حتى  العملية 

عن  ن��ق��ال  نيكي  �سحيفة  ذك��رت��ه  مل��ا  وف��ق��ا 

م�سدر مل ت�سمه.

اإن فوجي فيلم ال تعلن  املتحدث  وقال 

ال�سريرية,  بالتجارب  املتعلقة  التفا�سيل 

التي  الطبية  املوؤ�س�سات  ع��دد  زادت  لكنها 

“ناأمل  واأ�ساف  التجارب.  تلك  يف  تتعاون 

اأن ننتهي من التجارب ال�سريرية يف اأ�سرع 

وقت ممكن«.

وت�����س��اب��ق ���س��رك��ات االأدوي�������ة يف اأن���ح���اء 

ال���ع���امل ال���زم���ن الإن����ت����اج ل���ق���اح ل��ف��ريو���ض 

اأ���س��اب زه��اء �سبعة ماليني  ال��ذي  ك��ورون��ا 

على م�ستوى العامل, يف حني اأودى مر�ض 

 400 بحياة  ع��ن��ه,  ال��ن��اج��م  كوفيد19-, 

األف تقريبا


