
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الأحد   22  �شوال  1441 هـ  - املوافق    14  حزيران   2020 م - العدد  5364  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

38 إصابة جديدة بـ«كورونا« 7 منها محلية

عزل العمارات .. مؤشر له
 ما بعده

الخرابشه يزور محمية فيفا ويتفقد 
مشاريع فيها

االدارة المحلية: تخفيض نفقات الضيافة 
في البلديات %20

األلمانية األردنية من ضمن أفضل
 1000 جامعة من جامعات العالم 

امطار رعدية اليوم .. واالرصاد تحذر
 من خطر اإلنزالق

االنباط-عمان

الدكتور  ال��زراع��ة  البيئة ووزي���ر  اأك��د وزي��ر 

���س��ال��ح اخل��راب�����س��ة ع��ل��ى ����س���رورة اال���س��ت��م��رار 

الطبيعية  فيفا   حممية  يف  البيئة  حماية  يف 

م�����س��ددا ع��ل��ى ح��ر���ص ال������وزارة ع��ل��ى حت�سني 

املواقع بخا�سة يف  البيئية يف خمتلف  الواقع 

جولة  خ��ال  ذل��ك  الطبيعية،.جاء  املحميات 

تفقدية ملتابعة او�ساع املحمية بح�سور مدير 

عام اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

اح��داث  ع��دم  املحلية،  االدارة  وزارة  ق���ررت 

البلديات،  يف  الوظيفية  بامل�سميات  تغيري  اأي 

ووق�����ف ا���س��ت��ح��داث اي ���س��اغ��ر خ����ال ال��ع��ام 

احلايل.

وب�سحب تعميم �سادر عن الوزارة، يخف�ص 

دعت  كما   ،%02 البلديات  يف  ال�سيافة  نفقات 

ت��ر���س��ي��د و�سبط  ال��ع��م��ل ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ات اىل 

االلزامية  النفقات  على  واالقت�سار  النفقات 

وال�سرورية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

وللعام  االأردن��ي��ة  االأملانية  اجلامعة  اأح���رزت 

ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال���ت���وايل ت��رت��ي��ب��ا م��ت��م��ي��زاً بني 

جامعات العامل لتكون من �سمن اأف�سل 0001 

جامعة بح�سب ت�سنيف )SQ( العاملي الذي 

مت االإعان عنه موؤخراً.

الدكتورة  االأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�سة  واأ�سارت 

اإح������راز ه���ذا امل���رك���ز يف  م��ن��ار ف��ي��ا���ص اىل اإن 

الت�سنيف العاملي وللعام الثالث على التوايل 

جلامعة فتية .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

ي�����س��ه��د ال���ي���وم ف��ر���س��ة ل��ت�����س��اق��ط االم��ط��ار 

ال��رع��دي��ة بح�سب دائ����رة االأر����س���اد اجل��وي��ة ، 

التي حذرت من خطر االإنزالق على الطرقات 

وتدين مدى الروؤية.

اإنخفا�ص  يطراأ  اهلل  مب�سيئة  اليوم  ي�سهد 

قليل على درج��ات احل��رارة، االأج��واء معتدلة 

احل������رارة يف امل��رت��ف��ع��ات اجل��ب��ل��ي��ة وال�����س��ه��ول 

وحارة يف االأغوار والعقبة، مع تواجد الغيوم 

وج��ود  م��ع  وعالية،  متو�سطة  ارت��ف��اع��ات  على 

املطر  م��ن  زخ���ات متفرقة  ل��ه��ط��ول  اإح��ت��م��ال 

اأحياناً خا�سة يف املناطق ال�سرقية واجلنوبية 

ال��رع��د  ي�سحبها  ق��د  امل��م��ل��ك��ة   م��ن  ال�سرقية 

اأح���ي���ان���اً، ال���ري���اح ���س��م��ال��ي��ة غ��رب��ي��ة م��ع��ت��دل��ة 

ال�سرعة تن�سط بني احلني واالآخر.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

ق������ال وزي��������ر ال�������س���ح���ة االإي������ط������ايل روب����رت����و 

وفرن�سا  واأمل��ان��ي��ا  ب��اده  اإن  ال�سبت،  �سبريانت�سا، 

“اأ�سرتا  ���س��رك��ة  م���ع  ع���ق���دا  وق���ع���ت  وه���ول���ن���دا، 

فريو�ص  من  واق  لقاح  على  للح�سول  زينيكا”، 

كورونا امل�ستجد.

وذك���ر ال���وزي���ر يف م��ن�����س��ور ع��ل��ى ف��ي�����س��ب��وك، اأن 

جرعة  مليون   400 على  احل�سول  ين�ص  العقد 

م���ن ال��ل��ق��اح ال����ذي ج���رى ت��ط��وي��ره م���ع جامعة 

متقدمة  مرحلة  اإىل  جتاربه  وو�سلت  اأك�سفورد، 

اخلريف  يف  منها  االنتهاء  املتوقع  ومن  بالفعل، 

القادم.

االأوىل  الدفعة  اأن  االإيطايل،  امل�سوؤول  واأ�ساف 

من اجلرعات �ستكون متاحة بحلول نهاية العام، 

ح�سبما نقلت “رويرتز«.

تفوي�سا  اجلمعة  االأوروب��ي��ة  املفو�سية  وتلقت 

من حكومات الدول االأع�ساء يف االحتاد االأوروبي 

للقاحات  م�سبقة  �سراء  عمليات  على  للتفاو�ص 

واعدة للوقاية من فريو�ص كورونا وفقا ملا ذكرة 

كبري م�سوؤويل ال�سحة يف التكتل، لكن مل يت�سح 

اإن كانت هناك اأموال كافية لذلك.

 لقاح كورونا.. ماليين الجرعات في الطريق

المجالي: »استراتيجيتنا سليمة« 
ونحن واثقون من تجاوزنا األزمة قريبًا

االنباط-عمان  

قال الرئي�ص التنفيذي ل�سركة االأ�سواق 

اإن خطة  احل��رة االأردن��ي��ة م. هيثم املجايل، 

التكيف مع  الوقت احل��ايل هي  االأ�سواق يف 

الو�سع؛ حتى تنتهي احلرب �سد فايرو�ص 

موؤكداً  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  اأو   )19 )كوفيد 

ثقته بتجاوز االأزمة قريباً. 

امل��ج��ايل يف مقابلة م��ع اح��دى  واأ���س��اف 

االق��ت�����س��ادي��ة يف منطقة  امل���ج���ات  اأ���س��ه��ر 

“جملة  وافريقيا  العربي  والعامل  اخلليج 

االإفريقية”  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  احل����رة  اال����س���واق 

عملياتنا  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  االأن  ه��دف��ن��ا  اأن 

“ا�سرتاتيجيتنا  اأن  اإىل  م�سرياً  الداخلية، 

لعملياتنا  الرتويج  على  والرتكيز  �سليمة، 

ل��ع��م��ائ��ن��ا االأوف�����ي�����اء، م���ع اال����س���ت���م���رار يف 

التي  امل��م��ت��ازة  امل��ن��ت��ج��ات  بنف�ص  ت��زوي��ده��م 

توقعوها منا منذ تاأ�سي�سنا«.

وخال املقابلة التي تناولت اآثار جائحة 

)كوفيد 19( على 19 متجراً برياً وبحرياً 

وخططه  االأردن��ي��ة،  احل��رة  لا�سواق  تابعة 

ك��ان  ال��وب��اء  ه���ذا  امل��ج��ايل  ب��ني  للم�ستقبل، 

ال�سركات  جميع  على  الثلج  ك��رة  ت��اأث��ري  ل��ه 

وال��ب��ل��دان واالق��ت�����س��ادات ال��ت��ي ت��ع��اين من 

االإغاق الكامل.

التفا�صيل �ص »2«

المناطق الحرة: 125% حجم النمو في 
حركة البضائع والمركبات

االنباط-عمان

بينت املجموعة االأردنية للمناطق احلرة 

�سدر  �سحفي  بيان  يف  التنموية  واملناطق 

ال��واردة  واملركبات  الب�سائع  اأن حركة  عنها 

امل��ن��اط��ق احل����رة قد  وال�������س���ادرة م���ن واىل 

حققت منواً بن�سبة و�سلت اإىل 125 % .

وب���ح�������س���ب ال����ب����ي����ان����ات ال�����������س�����ادرة ع��ن 

املا�سي  اأّي�������ار  �سهر  �سهد  ف��ق��د  امل��ج��م��وع��ة؛ 

احلظر،  اإج����راءات  تخفيف  �ساحب  تعافياً 

املناطق  ال��ت��ج��ارة يف  م��وؤ���س��رات  ب���داأت  حيث 

احل����رة ب��االرت��ف��اع ب��ال��رغ��م مل��ا ك���ان يعانيه 

هذه  اأث��ن��اء  وقا�سي  كبري  ب�سكل  اال�ستثمار 

اجلائحة من �سغوط كبرية متثلت يف اإغاق 

اأ�سواق الدول املجاورة لفرتات طويلة، حيث 

يتم  التي  البدالت  حجم  اإي���رادات  ت�ساعف 

تقا�سيها عن حركة دخول وخروج الب�سائع 

ال��ع��ودة الكاملة  ب��ال��ت��زام��ن م��ع  وامل��رك��ب��ات 

لكافة االأن�سطة والقطاعات االقت�سادية يف 

اأي��ام  الع�سر  بنهاية  وو�سل  احل��رة،  املناطق 

يقارب  ما  اإىل  احل��ايل  االأوىل من حزيران 

 125% بلغت  وبن�سبة  دينار  األ��ف   362
مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�سي.

اإدارة املجموعة  كما واأكد رئي�ص جمل�ص 

الدكتور خلف الهمي�سات اأن املناطق احلّرة 

ع��م��ل��ت خ����ال ف����رتة اجل��ائ��ح��ة ب���ن���اًء على 

�ساأنها  من  ومناف�سة  حمفزة  اإ�سرتاتيجية 

ا�ستدامة االإنتاجية بحدها االأدن��ى يف كافة 

مناطقها.

التفا�صيل �ص »4«

البنك اإلسالمي
األردني 

يدعم الحملة 
التطوعية بيوم 

البيئة العالمي

 أورانج 
تشارك األردنيين 

احتفاالتهم 
بـ »عيد الجيش« 

عبر اإلنترنت 4 4

االنباط-عمان

من جديد ويف موؤ�سر قد يكون له ما بعده00 

�سيا�سة  اإىل  املخت�سة  احلكومية  اجلهات  جل��اأت 

ع����زل امل����ب����اين00 ف��ف��ي ع���م���ان اأع���ل���ن حم��اف��ظ 

العا�سمة الدكتور �سعد �سهاب، ام�ص ال�سبت اإنه 

مت ع��زل عمارة يف منطقة ال��وح��دات ق��رب دوار 

كورونا  بفريو�ص  اإ�سابة  حالة  الكت�ساف  �سمية 

امل�ستجد.

“بناء  �سحفي،  ت�سريح  يف  �سهاب  واأ���س��اف 

على قرار وزير ال�سحة �سعد جابر مت التن�سيب 

من  التق�سي  ف��رق  تتمكن  حتى  العمارة  بعزل 

فح�ص املخالطني ومنع انت�سار العدوى”.

وك�����ان حم���اف���ظ ال��ع��ا���س��م��ة اأع���ل���ن  االث��ن��ني 

اإنه مت عزل عمارة فيها عيادة لطبيب  املا�سي، 

اأ�سنان م�ساب بفريو�ص كورونا.

وذلك 

اجلنوبية  م��ارك��ا  منطقة  م��ن��زل��ه  ع���زل  ب��ع��د 

ال��وب��ائ��ي  اال���س��ت��ق�����س��اء  ف���رق  تتبع  فيما  ع��ّم��ان، 

خمالطي امل�ساب.

اإنه مت عزل العمارة ال�سكنية يف ماركا  وقال 

اجلنوبية بناًء على تعليمات من وزير ال�سحة.

ي��ع��م��ل طبيبا  امل�����س��اب  اأن  امل�����س��در  واأو����س���ح 

م�ست�سفى  يف  اإ���س��اب��ت��ه  واك��ت�����س��ف��ت  ل��اأ���س��ن��ان، 

ال��ب�����س��ري ���س��رق ع���ّم���ان، ب��ع��د اأن ب����ادر مب��راج��ع��ة 

امل�ست�سفى.

التفا�صيل �ص »3«



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

السفير الفلبيني يشيد باإلجراءات 
التي اتبعها االردن خالل ازمة كورونا

اغالقات وتحويالت في وسط البلد

المركز الجغرافي يستقبل طلب 
خدماته إلكترونيًا

حركة سياحية نشطة ومطالب 
باتباع اإلجراءات الوقائية في عجلون

 االنباط-برتا

اكمد  عمان  يف  الفلبيني  ال�سفري  ا���س��اد 

����س���ك���ام، ب�������االإج�������راءات وال�����روت�����وك�����والت 

بقيادة  االردن  ات��ب��ع��ه��ا  ال��ت��ي  اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

جاللة امللك عبداهلل الثاين منذ بدء ازمة 

من  فقط  لي�س  امل�ستجد،  كورونا  فريو�س 

االأردنيني،  املواطنني  و�سالمة  �سحة  اأجل 

م���ن خم��ت��ل��ف  االردن  ���س��ي��وف  ج��م��ي��ع  ب���ل 

انحاء العامل ومن بينهم الفلبينيون.

االردن��ي��ة  االن��ب��اء  لوكالة  ال�سفري  واك��د 

 122 ال��� اال�ستقالل  عيد  مبنا�سبة  )ب���رتا(، 

االردنية  العالقات  ومتانة  عمق  للفلبني، 

امل��ج��االت  خمتلف  يف  امل��ت��ط��ورة  الفلبينية 

وع���ل���ى خم��ت��ل��ف امل�������س���ت���وي���ات، م�����س��ريا اىل 

الفلبينيني  م���ن  ك��ب��رية  اع�����داد  وج����ود  ان 

االأخ��وي��ة  ال��ع��الق��ات  ق��وة  يعك�س  االردن  يف 

الوطن  االأردن  اأ�سبح  حيث  البلدين،  بني 

الفلبينية. للجالية  الثاين 

والتن�سيق  الن�سط  ال��ت��ع��اون  اىل  وا���س��ار 

ال�سديقني  البلدين  ب��ني  القائم  امل�ستمر 

ال��ق�����س��اي��ا ذات االه��ت��م��ام  ح���ي���ال خم��ت��ل��ف 

امل���������س����رتك، واالل������ت������زام ب���ت���ع���زي���ز ال�����س��الم 

واحل����������وار واح����������رتام ال����ك����رام����ة وح���ق���وق 

االإن�سان.

وق�����ال ان����ه مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ع���ي���د ال��وط��ن��ي 

ب�سيطا  احتفاال  ال�سفارة  اأقامت  للفلبني، 

الفلبينية  اجل��ال��ي��ة  ممثلي  م��ع  مقرها  يف 

اأنحاء  الفلبينيني يف جميع  االأردن ومع  يف 

العامل.

العام  ه��ذا  احتفال  مو�سوع  ان  واو���س��ح 

الذي جاء بعنوان “نحو اأمة حرة ومتحدة 

واآمنة”، يتيح لنا الفر�سة لنطالب اأنف�سنا 

حلماية  اأب��ط��ال��ن��ا  وم��رون��ة  �سخ�سية  ب��ق��وة 

حياتنا،  اأ���س��ل��وب  على  واحل��ف��اظ  حرياتنا، 

مواردنا  لتوحيد  االأخ��وة  روح  مع  واإلهامنا 

ال�����س��ال��ح  اأج����ل  م��ن  ال�سخ�سية  وج��ه��ودن��ا 

كورونا  وباء  �سد  ال�سعبة  املعركة  يف  العام 

امل�ستجد.

رودري��غ��و  الفلبيني  الرئي�س  ب��ان  واف���اد 

للفلبينيني  ر�سالته  يف  ق��ال  دوت��ريت��ي  روا 

يف ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال���ع���امل مب��ن��ا���س��ب��ة ي��وم 

امل�ستقبل  اإىل  نتطلع  “دعونا  اال�ستقالل 

ب��ت��ف��اوؤل ك��ب��ري، دع��ون��ا ن��ح��رر اأن��ف�����س��ن��ا من 

نتمكن  حتى  والتحامل  واالأن��ان��ي��ة  اخل��وف 

املجتمع  بناء  واإعادة  الوباء  من حتمل هذا 

القادمة  بثقة لالأجيال  تركه  الذي ميكننا 

الفلبينيني«. من 

 االنباط-عمان

فجر  م��ن  اعتبارا  عمان  ام��ان��ة  تبا�سر    

ال���ي���وم  االأح������د، ومل����دة ا���س��ب��وع��ني، اأع��م��ال 

االمطار  ت�سريف مياه  حفر ومتديد خط 

من  امل��م��ت��د  للمقطع  )ق���رط���اي(،  ب�����س��ارع 

تقاطعه  ولغاية  خرفان  �سارع  مع  تقاطعه 

مع �سارع امللك طالل )و�سط عمان).

وق������ال م����دي����ر دائ�������رة ع���م���ل���ي���ات امل�����رور 

ال�سبت،  ام�س  الفاعوري  حممد  املهند�س 

قرطاي  �سارع  اإغالق  تتطلب  االأعمال  اإن 

ال�سري  اأعاله، وحتويل  اليه  امل�سار  باملقطع 

ال���ق���ادم م��ن ���س��ارع االم����ري حم��م��د ب��اجت��اه 

�سارع ب�سمان، و�سوال ل�سارع امللك طالل.

وا���س��ار ال��ف��اع��وري اىل ان ه��ذه االأع��م��ال 

ت��اأت��ي ا���س��ت��ك��م��اال الأع���م���ال ان�����س��اء ومت��دي��د 

خ��ط��وط ت�����س��ري��ف م��ي��اه االم���ط���ار �سمن 

منطقة املدينة )و�سط البلد).

اإدارة  مع  بالتعاون  االأم��ان��ة  ان  وا���س��اف 

ال�سالمة  و���س��ائ��ل  ���س��ت��وؤم��ن ج��م��ي��ع  ال�����س��ري 

املرورية مبوقع االغالق والتحويالت، مع 

تواجد كوادر ال�سري واملرور باملوقع.

 االنباط-عمان

امل��ل��ك��ي االأردين  امل��رك��ز اجل���غ���رايف  اأط��ل��ق 

اإلكرتونياً”  اخلدمة  طلب  تقدمي  “خدمة 
عر موقعه االإلكرتوين

وذل����ك   ،www.rjgc.gov.jo  

ب�����س��رورة تقدمي  احل��ك��وم��ة  ل��روؤي��ة  حتقيقاً 

اخل���دم���ات اإل��ك��رتون��ي��اً واأمت���ت���ة االإج������راءات 

احلكومية.

املهند�س  العقيد  املركز  ع��ام  مدير  وق��ال 

معمر كامل حدادين، يف بيان اليوم ال�سبت، 

ت���ق���دمي ه�����ذه اخل���دم���ات  ال����ه����دف م����ن  اإن 

اخلدمة  متلقي  ام���ام  ت�سهيلها  اإل��ك��رتون��ي��اً 

ف�ساًل ع��ن ت��وف��ري ال��وق��ت واجل��ه��د الإجن��از 

للخدمات  التحول  اأن  م��وؤك��داً  معامالتهم، 

االإل��ك��رتون��ي��ة ����س���رورة م��ل��ح��ة خ��ا���س��ة بعد 

تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد.

الوقائية  االإج���راءات  اإىل  حدادين  وا�سار 

وال���ت���داب���ري ال��ت��ي اأع���ده���ا امل���رك���ز اجل��غ��رايف 

ال���ف���ريو����س، ال���س��ي��م��ا تعقيم  مل��واج��ه��ة ه����ذا 

ب��ال��ك��ام��ل، وت���وف���ري ج���ه���از لفح�س  امل��ب��ن��ى 

احلرارة عن بعد، باالإ�سافة اإىل توفري املكان 

املالئم ال�ستقبال املراجعني اإ�سافة اإىل ن�سر 

�سرورة  مع  الوقائية،  والتعاميم  االر�سادات 

التباعد اجل�سدي بني املوظفني واملراجعني.

ب���اإم���ك���ان متلقي  اأن����ه  واأو�����س����ح ح���دادي���ن 

اخلدمة تقدمي طلب اخلدمة اإلكرتونياً من 

خ��الل امل��وق��ع االإل��ك��رتوين اخل��ا���س باملركز 

دون احلاجة اإىل احل�سور ال�سخ�سي، و�سيتم 

اإر�سال ر�سالة ن�سية عند جتهيز اخلدمة.

و�����س����دد ع���ل���ى ������س�����رورة ت��ف��ع��ي��ل ت��ق��دمي 

اخل��دم��ات ال��ك��رتون��ي��اً وت��وف��ري اجل��ه��د على 

امل��واط��ن��ني وامل��وظ��ف��ني خ��ا���س��ة ب��ع��د تف�سي 

�سالمة  ل�سمان  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

اجلميع وا�ستمرارية اخلدمات املقدمة دون 

اأي تعطيل.

 االنباط-عجلون 

ال��ع��دي��د م��ن م��ن��اط��ق حمافظة  ���س��ه��دت 

ع���ج���ل���ون خ�����الل ع��ط��ل��ة ن���ه���اي���ة االأ����س���ب���وع 

داخل  املتنزهني  من  ن�سطة  �سياحية  حركة 

ب��االأج��واء  لال�ستمتاع  وخ��ارج��ه��ا  املحافظة 

الطبيعية اخلالبة يف املناطق �سفا الغورية 

واالأودية وال�سالالت من قبل الباحثني عن 

الراحة واال�ستجمام والهواء النقي.

وط����ال����ب ع�����دد م����ن امل���واط���ن���ني ب���اإت���ب���اع 

ال�ستكمال  والوقائية  ال�سحية  االإج���راءات 

للحد  املعنية  اجلهات  تبذلها  التي  اجلهود 

من انت�سار فريو�س كورونا.

بالعديد  غنية  عجلون  اأن  اإىل  واأ���س��اروا 

داع��ني  اجل��م��ي��ل��ة،  ال�سياحية  االأم��اك��ن  م��ن 

تلويثها  وعدم  البيئة  نظافة  على  للحفاظ 

ومنع تراكم النفايات فيها اأو ترك النريان 

م�ستعلة، خ�سو�سا يف ظل التواجد الكثيف 

ل���الأع�������س���اب اجل����اف����ة ال���ت���ي ت��ع��ت��ر وق�����ودا 

م�ساعدا على انت�سار النريان.

وق�����ال م���دي���ر حم��م��ي��ة غ���اب���ات ع��ج��ل��ون 

ال�سياحي  ال��ن�����س��اط  اإن  ال��ط��وال��ب��ة  ع��ث��م��ان 

ب����داأ ب��ال��ت��ع��ايف ب��ع��د اغ����الق ج��م��ي��ع امل��واق��ع 

ال�������س���ي���اح���ي���ة واالأث�������ري�������ة مل������دة اأك�������ر م��ن 

الوقائية  االإج����راءات  ب�سبب  اأ���س��ه��ر  ث��الث��ة 

واالح�����رتازي�����ة ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا احل��ك��وم��ة 

املحمية  اأن  مبينا  كورونا،  فريو�س  ملكافحة 

ب����داأت ب��ا���س��ت��ق��ب��ال ال�����زوار وال�����س��ي��اح �سمن 

اإجراءات وقائية من خالل دليل االإر�سادات 

املعد للحد من انت�سار الفريو�س.

ال��ت��اب��ع��ة  امل����راف����ق  اإىل جت��ه��ي��ز  واأ������س�����ار 

ل��ل��م��ح��م��ي��ة ال���س��ت��ق��ب��ال ال������زوار م���ن خ��الل 

حفاظا  امل�ستمر  التعقيم  عمليات  اإج����راء 

على ال�سالمة العامة.

االنباط-عمان

االأ�سواق  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  قال 

احل��رة االأردن��ي��ة م. هيثم امل��ج��ايل، اإن خطة 

التكيف مع  االأ���س��واق يف الوقت احل��ايل هي 

فايرو�س  �سد  احل��رب  تنتهي  حتى  الو�سع؛ 

م��وؤك��داً  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  اأو   )19 )ك��وف��ي��د 

ثقته بتجاوز االأزمة قريباً. 

واأ����س���اف امل��ج��ايل يف م��ق��اب��ل��ة م��ع اح��دى 

منطقة  يف  االق��ت�����س��ادي��ة  امل���ج���الت  اأ����س���ه���ر 

“جملة  وافريقيا  العربي  وال��ع��امل  اخلليج 

االإفريقية”  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  احل����رة  اال�����س����واق 

عملياتنا  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  االأن  ه��دف��ن��ا  اأن 

“ا�سرتاتيجيتنا  اأن  اإىل  م�سرياً  الداخلية، 

لعملياتنا  الرتويج  على  والرتكيز  �سليمة، 

ل��ع��م��الئ��ن��ا االأوف�����ي�����اء، م���ع اال����س���ت���م���رار يف 

ت��زوي��ده��م ب��ن��ف�����س امل��ن��ت��ج��ات امل��م��ت��ازة ال��ت��ي 

توقعوها منا منذ تاأ�سي�سنا«.

وخالل املقابلة التي تناولت اآثار جائحة 

وبحرياً  برياً  متجراً   19 على   )19 )كوفيد 

وخططه  االأردن��ي��ة،  احل��رة  لال�سواق  تابعة 

ك��ان  ال���وب���اء  ه���ذا  امل��ج��ايل  ب��ني  للم�ستقبل، 

ال�سركات  جميع  على  الثلج  ك��رة  ت��اأث��ري  ل��ه 

وال��ب��ل��دان واالق��ت�����س��ادات ال��ت��ي ت��ع��اين من 

االإغ���الق ال��ك��ام��ل، “وكما ه��و م��ع��روف فقد 

)كوفيد  انت�سار  بداية  منذ  احلكومة  قامت 

اململكة،  واإىل  من  ال�سفر  حظر  بتنفيذ   )19

اإغ��الق جميع احل��دود، و مما  اإىل  اأدى  مما 

اأدى يف النهاية اإىل اإغالق كامل لل�سفر«.

واأو�����س����ح امل���ج���ايل اأن����ه ووف���ًق���ا ل��ل��ق��واع��د 

وال��ل��وائ��ح ال��ت��ي اأم���رت بها احل��ك��وم��ة، “كان 

ع��ل��ي��ن��ا اإغ�����الق ج��م��ي��ع م��ت��اج��رن��ا مت���اًم���ا يف 

ال���ب���داي���ة، ث���م ب���داأن���ا ب��ع��م��ل��ي��ات ب�����س��ي��ط��ة يف 

متجرنا الدبلوما�سي يف و�سط مدينة عمان، 

وبع�س العمليات يف متاجر ال�سحن لدينا يف 

حدود الكرامة«

واأكد املجايل اأن قبل انت�سار )كوفيد 19(، 

ببناء  تقوم  احل��رة  االأ���س��واق  �سركة  “كانت 
العقبة  مدينة  يف  وجت��اري  ترفيهي  جممع 

ليكون  م��رب��ع،  م��رت   21000 م�ساحته  تبلغ 

وج���ه���ة ت�����س��وق وت��رف��ي��ه ف���اخ���رة ل��ل��ع��ائ��الت 

وال�����س��ي��اح، وك����ان م���ن امل���ق���رر اف��ت��ت��اح��ه ه��ذا 

ال�����س��ي��ف، ح��ي��ث مت االن���ت���ه���اء م���ن ال��ب��ن��اء 

ا�ستئناف  �سيتم  اأن��ه  اإىل  م�سرياً  تقريًبا”. 

امل�سروع  اإنهاء  يتم  اأن  على  اليوم  به  العمل 

واإعادته اإىل احلياة يف اأقرب وقت ممكن.

ونتيجة  االأردن  حظ  ح�سن  من  اأن  وبني 

ل��ل��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة جل��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

للحكومة  االإ�ستباقية  وتعليماته  ال��ث��اين، 

لبذل كل ما يف و�سعها للحفاظ على �سالمة 

جميع االأردنيني، “فاإنه من االإن�ساف فقط 

اأالأردن��ًي��ني و املقيمني �سواًء  اأن كل  اأن نقول 

ب��ه خ��الل هذا  وال��ع��ن��اي��ة  ب��االأم��ان  ي�سعرون 

الوباء الكارثي«.

االأردن  ب���اأن  ب��االأم��ل  ي�سعر  اأن���ه  وا���س��اف 

�سيتغلب على هذه االأزمة العاملية ب�سبب هذه 

املبكرة  امللكية احلكيمة واالج��راءات  الروؤية 

الطبيعية  اإىل حياتنا  “ونعود   ، املواجهة  يف 

بت�سافر اجلهود امل�سرتكة للحكومة وكوادر 

واملمر�سات  واالأط��ب��اء  االم��ام��ي��ة  ال�سفوف 

واالجهزة  اجلي�س  وك��وادر  وف��رق  وموظفي 

االمنية ».

وق���ال اإن���ه ع��ل��ى ي��ق��ني ب���اأن دع���وة جاللة 

امللك عبد اهلل اىل اعادة ت�سكيل فهم جديد 

كبرية، حيث  قيمة  ذات  الدولية   للعالقات 

اأن  ميكن  ملا  االأ�سا�سية  القواعد  تر�سي  اأنها 

ميثل احل��ل ل��ه��ذه االأزم����ة ال��ع��امل��ي��ة، وتدعو 

ك���ل دول�����ة اإىل ت��وح��ي��د ج���ه���وده���ا مل��ك��اف��ح��ة 

واجتماعياً  واق��ت�����س��ادي��اً  طبياً  ال��وب��اء،  ه��ذا 

و�سيا�سياً.

 50 اأك��ر من  بعد  اأن  اإىل  املجايل  واأ���س��ار 

وال�سيطرة على  الكامل،  االإغ��الق  يوًما من 

القيود  رف��ع  ب���داأت احلكومة يف  ال��ف��ريو���س، 

االقت�سادية  االأن�سطة  جميع  على  تدريجياً 

واملحالت  عملها  ال�سركات  ت�ستاأنف  وب��داأت 

التجارية تعيد فتحها، “ولكن يتم تنفيذ كل 

ذلك مع قيود وتنفيذ التباعد االجتماعي«.

ال����وزراء  اأ����س���در رئ��ي�����س  “كما  م�����س��ي��ف��اً: 

اإىل اال���س��ت��خ��دام  ي��ه��دف  ب���ال���دف���اع  اأم������ًرا  م 

ل��الأق��ن��ع��ة وال���ق���ف���ازات يف جميع  االإل����زام����ي 

اأن���ح���اء ال���ب���الد، ���س��ام��اًل ج��م��ي��ع امل��وظ��ف��ني 

وال�سكان«.

العمل  اإع����ادة  امل��ج��ايل مب��ا يخ�س  وق���ال 

عملنا  اأن  ف��ي��ه  ���س��ك  ال  “مما  اإن  ت��دري��ج��ي��اً 

حالًيا يف خط النار، ال تزال احلدود مغلقة 

ب�سبب حظر ال�سفر الدويل، مما يعني عدم 

وجود حركة مرور على احلدود، وبالتايل ال 

توجد عمليات يف بع�س متاجرنا، وال ميكن 

ال�سفر  اإ���س��ت��ئ��ن��اف  مب��وع��د  يتنباأ  اأن  ل��ل��م��رء 

الدويل، ولكننا ناأمل اأن يحدث ذلك قريًبا«. 

احلدود  فتح  مبجرد  اأن  املجايل  واأ�ساف 

ب�سكل  االع��ت��ب��ار  يف  ن��اأخ��ذ  “فاإننا  وامل��ع��اب��ر، 

لذلك  ال�سفر،  م��ن  ال��ع��امل��ي  اخل���وف  واق��ع��ي 

يف  طبيعتها  اإىل  املبيعات  تعود  اأن  نتوقع  ال 

نتفهم  ولكننا  ال��ب��داي��ة،  يف  متاجرنا  جميع 

املطاف  نهاية  يف  �ست�ستمر  احلياة  اأن  ا  اأي�سً

ال�سفر  نظام  و�سيعود  الطبيعي  روتينها  يف 

تدريجًيا اإىل االأرقام العادية«. 

واأك����د امل��ج��ايل اأن ه��ن��اك ق��ل��ق ع��امل��ي من 

من  الرغم  “على  للفايرو�س،  ثانية  موجة 

اأننا نتمنى اأن هذه املوجة لن حتدث، اإال انه 

من ال�سروري علينا التكيف من اأجل حماية 

اأعمالنا وو�سع اإ�سرتاتيجيات لتجنب التاأثر 

م��رة اأخ��رى، مع االأخ��ذ يف االعتبار اأن��ه من 

ال�سعب توقع موعد تخطي هذه املعركة«.

مواجهة  يف  التكنولوجيا  اأهمية  وح��ول 

اإن  امل���ج���ايل  ق����ال   ،)19 )ك��وف��ي��د  ف���اي���رو����س 

ملحة جلميع ال�سركات  حاجة  هناك  “االآن 
ل��ل��ت��ك��ي��ف م���ع ع�����س��ر ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ل��ذل��ك 

االإ�سرتاتيجيات  على  حالًيا  �سركتنا  تعمل 

امل�ستقبلية الإ�ستعادة واأمتتة جتربة الت�سوق 

االإلكرتوين  موقعنا  ويدعم  متاجرنا.  من 

التجارة  عمليات  موؤخًرا  جتديده  مت  ال��ذي 

االإلكرتونية االآن، كما اأنا �سنقدم قريبا هذه 

اخلدمة لعمالئنا«.

وعن التعوي�سات احلكومية بني املجايل 

اأن احلكومة اعلنت موؤخراً عن اأمرين دفاع 

ي��ه��دف��ان اإىل ح��م��اي��ة م�����س��ال��ح  ج���دي���دي���ن، 

����س���رك���ات ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س وم��وظ��ف��ي��ه��ا، 

عن  الرزاز  عمر  د.  الوزراء  رئي�س  “واأعلن 
جمموعة من الرامج االقت�سادية مل�ساعدة 

ال�سركات«. 

ووف���ق���اً ل��ه��ذا؛ ق���ال امل��ج��ايل اإن ب��اإم��ك��ان 

اإغ��الق  تنفيذ  اإىل  ا�سطرت  التي  ال�سركات 

ت�سغيلي كامل التقدم بطلب لدفع 50 باملئة 

فقط من االأجور ملوظفيها الذين مل ي�سبق 

ل��ه��م ال��ع��م��ل ب�����س��ب��ب االإغ������الق. ك��م��ا اأع��ل��ن��ت 

والعمل  امل��رن  للعمل  احلاجة  عن  احلكومة 

فوائد  بدفع  احلكومة  “و�ستبادر  بعد،  عن 

ال��ق��رو���س امل�����س��رف��ي��ة ل��ل�����س��رك��ات امل��ت��اأث��رة، 

و���س��ي��ت��م ت��ع��وي�����س جم��م��وع��ة م���ن احل��واف��ز 

املالية لل�سركات املت�سررة«.

املجلة  امل��ج��ايل  �سكر  امل��ق��اب��ل��ة،  خ��ت��ام  ويف 

على اهتمامها بت�سليط ال�سوء على االأردن، 

من   ،)19 )ك��وف��ي��د  بجائحة  اململكة  وت��اأث��ر 

خ����الل ���س��رك��ة االأ�����س����واق احل����رة االأردن����ي����ة، 

م���ق���دراً ل��ه��ا اه��ت��م��ام��ه��ا ب��ال�����س��ان وال��ت��ج��رب��ة 

االردنية الناجحة يف مواجهة الوباء.

االنباط-عمان

ع���دم  امل���ح���ل���ي���ة،  االدارة  وزارة  ق������ررت 

الوظيفية  ب��امل�����س��م��ي��ات  ت��غ��ي��ري  اأي  اح����داث 

�ساغر  اي  ا�ستحداث  ووق��ف  ال��ب��ل��دي��ات،  يف 

خالل العام احلايل.

وب�����س��ح��ب ت��ع��م��ي��م ����س���ادر ع���ن ال������وزارة، 

 ،%20 يخف�س نفقات ال�سيافة يف البلديات 

تر�سيد  العمل على  اىل  البلديات  كما دعت 

النفقات  على  واالقت�سار  النفقات  و�سبط 

وال�سرورية. االلزامية 

وق�����ررت ال�������وزارة اي���ق���اف ال����زي����ادة على 

املمنوحة  للموظفني  الفنية  العالوة  ن�سبة 

اع��ت��ب��ارا من  ال���وزراء  رئا�سة  ق��رار  مبوجب 

ه��ذه  ق��ي��م��ة  ر���س��د  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل   ،20/5/1

ال���زي���ادة مل���دة ارب��ع��ة اأ���س��ه��ر ف��ق��ط ع��ل��ى بند 

ل��غ��اي��ة   120320/1 م���ن  ل��ل��ف��رتة  ال���ع���الوت 

.2020/4/30

املقررة  الزيادة  ال��وزارة ر�سد  كما قررت 

املتقاعدين  روات��ب  بند  على  للمتقاعدين 

على  ال��ذي  للمتقاعد  �سرفها  يتم  ان  على 

قيد احلياة فقط.

الطفيلة -االنباط

ال��ط��ف��ي��ل��ة التقنية   ق����ال رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة 

ال��دك��ت��ور حممد خ��ري احل����وراين ان جمل�س 

االأخ����رية  جل�سته  يف  واف����ق  ال��ع��ايل  التعليم 

املعلومات  لتكنولوجيا  كلية  ا�ستحداث  على 

الكلية  واالت�ساالت يف حرم اجلامعة، لتكون 

ال�سابعة فيها.

واأ����س���اف احل�����وراين يف ت�����س��ري��ح �سحفي 

توافر  ثمرة  تاأتي  اجلديدة  الكلية  ان  ام�س، 

اجلامعة  يف  التكنولوجية  التحتية  البنية 

والتي قادت اإىل ا�ستحداث تخ�س�سات جديدة 

وتقنيات  وال�����س��ب��ك��ات  ال�����س��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  يف 

االت�سال احلديثة، حيث �ست�ساف اإىل حزمة 

من التخ�س�سات املواكبة لتكنولوجيا الع�سر 

اأن  اإىل  يجري العمل على �سياغتها، م�سريا 

اآخر كلية يف اجلامعة من حيث الن�ساأة كانت 

كلية االآداب حيث بداأ التدري�س فيها يف العام 

الدرا�سي 2007/2006.

بتخ�س�سات  ت��ن��ف��رد  اجل��ام��ع��ة  اأن  وب����ني 

هند�سية على م�ستوى اجلامعات االردنية من 

بينها هند�سة اجليولوجيا وهند�سة التعدين 

اجلامعة  وتنحى  املتجددة،  الطاقة  وهند�سة 

منحى تكنولوجيا تقنيا يف تو�سعها االكادميي 

والتعليمي بعد ان متكنت من افتتاح برامج 

مثل  هند�سية  تخ�س�سات  يف  عليا  درا����س���ات 

وامليكاترونك�س  الكهربائية  ال��ق��وى  هند�سة 

جانب  اىل  التطبيقية  االت�����س��االت  وهند�سة 

تخ�س�سات ان�سانية.

من  لطلبة  علمية  م�����س��ارك��ات  اىل  وا���س��ار 

اهمها  متقدمة  مراكز  على  ح��ازت  اجلامعة 

الثاين  باملركز  الهند�سة  فوز طلبة من كلية 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل يف م�����س��اب��ق��ة اأق��ي��م��ت 

يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ل��ت��ط��وي��ر ����س���ي���ارات ال�����س��ب��اق 

متعلقة  اخ����رى  وم�����س��اب��ق��ات  “الفورمال” 
ب�سناعة الروبوت.

 االنباط-عمان

نفذت اأمانة عمان ك�سوفات ميدانية 

بعد  املا�سي  االأ�سبوع  1156 من�ساأة  على 

خدمة  بتقدمي  لها  للم�سرح  ال�سماح 

االأراجيل يف االأماكن املفتوحة فقط.

وق�����ال امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����س��وؤون 

الدكتور  االأم��ان��ة  يف  واملهنية  ال�سحية 

ي�سار اخليطان ام�س ال�سبت، 

خالل  من  جرت  الك�سوفات  هذه  اإن 

ف�����رق ال��ت��ف��ت��ي�����س ال�����س��ح��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة 

للوقوف على التزام العاملني باملقاهي 

بارتداء  ال�سالمة  ب��اإج��راءات  واملطاعم 

ال����ق����ف����ازات وال���ك���م���ام���ات وال�������س���روط 

اخل��ا���س��ة ب��ه��ا، م��ا اأ���س��ف��ر ع��ن اإغ��الق��ات 

غ��رف��ة  و29  م���ن�������س���اأة   65 ل������� حت��ف��ظ��ي��ة 

و22  اإن��������ذاراً   229 وت���وج���ي���ه  اأراج����ي����ل، 

خمالفة.

ت��اب��ع��ة  م���راك���ز   5 ف����رق  ان  وا�����س����اف 

ل���دائ���رة ال���رق���اب���ة ال�����س��ح��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة 

ن��ف��ذت ت��ل��ك ال��ك�����س��وف��ات م���ن ال�����س��اع��ة 

ال��ث��ام��ن��ة وال��ن�����س��ف ���س��ب��اح��اً ول��غ��اي��ة 

احلادية ع�سرة لياًل.

الرقابية  اجل��والت  ه��ذه  اأن  واو���س��ح 

ت�����س��دد ع��ل��ى ع���دم ت��ق��دمي االأراج���ي���ل يف 

االأماكن املغلقة يف حال املخالفة تتخذ 

اإىل  اإىل االإغالق، الفتاً  اإجراءات ت�سل 

ع���دة خم��ال��ف��ات متثلت  اأن����ه مت ر���س��د 

للر�سيف  امل��ق��اه��ي  ب��ع�����س  ب��ا���س��ت��غ��الل 

ل��ت��ق��دمي االأراج����ي����ل وج����رى ال��ت��ع��ام��ل 

معها ح�سب االأ�سول.

ودعا اإىل االلتزام التام يف ظل جائحة 

وال�سروط  بالتعليمات  كورونا  فريو�س 

املعنية،  اجلهات  اأقرتها  التي  ال�سحية 

مرت  مل�سافة  ال��ط��اوالت  ب��ني  كالتباعد 

عمليات  واإج���راء  م��رتي��ن،  اإىل  ون�سف 

وارتداء  دوري وم�ستمر  ب�سكل  التعقيم 

والقفازات. الكمامات 

المجالي: »استراتيجيتنا سليمة« ونحن واثقون من تجاوزنا األزمة قريبًا
في مقابلة مع مجلة االسواق الحرة العالمية

االدارة المحلية: تخفيض نفقات 
الضيافة في البلديات %20

استحداث كلية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الطفيلة التقنية

األمانة تكشف على 1156 منشأة االسبوع الماضي
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االنباط-عمان

االم��ط��ار  لت�ساقط  ف��ر���س��ة  ال��ي��وم  ي�سهد 

دائ����رة االأر����س���اد اجل��وي��ة  ال��رع��دي��ة بح�سب 

، ال���ت���ي ح�����ذرت م���ن خ��ط��ر االإن��������زالق على 

الطرقات �تدين مدى الر�ؤية.

ي�سهد اليوم مب�سيئة اهلل يطراأ اإنخفا�ض 

قليل على درجات احلرارة، االأجواء معتدلة 

احل�����رارة يف امل��رت��ف��ع��ات اجل��ب��ل��ي��ة �ال�����س��ه��ول 

�حارة يف االأغوار �العقبة، مع تواجد الغيوم 

�جود  مع  �عالية،  متو�سطة  ارتفاعات  على 

املطر  م��ن  متفرقة  زخ���ات  لهطول  اإح��ت��م��ال 

اأحياناً خا�سة يف املناطق ال�سرقية �اجلنوبية 

الرعد  ي�سحبها  ق��د  اململكة   م��ن  ال�سرقية 

���س��م��ال��ي��ة غ��رب��ي��ة معتدلة  ال���ري���اح  اأح���ي���ان���اً، 

ال�سرعة تن�سط بني احلني �االآخر.

� حت����ذر دائ�����رة االأر�����س����اد اجل���وي���ة ل��ي��وم 

االحد من:

- خطر االإنزالق على الطرقات يف املناطق 

التي قد ت�سهد هطواًل للأمطار.

- اح��ت��م��ال ت��دين م��دى ال��ر�ؤي��ة االأفقية 

ب�سبب الغبار يف مناطق البادية

،  مب�����س��ي��ئ��ة اهلل االأج������واء  ي����وم االث���ن���ني 

م��ع��ت��دل��ة احل�������رارة يف امل��رت��ف��ع��ات اجل��ب��ل��ي��ة 

امليت  �ال��ب��ح��ر  االأغ����وار  يف  �ح���ارة  �ال�سهول 

معتدلة  غ��رب��ي��ة  �سمالية  ال��ري��اح  �ال��ع��ق��ب��ة، 

ال�سرعة تن�سط على فرتات.

حتذر دائرة االأر�ساد اجلوية ليوم االثنني 

من:

اإح��ت��م��ال ت��دين م��دى ال��ر�ؤي��ة االأفقية   -

ب�سبب الغبار يف مناطق البادية.

درج��ات  ترتفع  اهلل  الثلثاء مب�سيئة  ام��ا 

احلرارة قليًل ، مع ا�ستمرار االأجواء معتدلة 

احل�����رارة يف امل��رت��ف��ع��ات اجل��ب��ل��ي��ة �ال�����س��ه��ول 

�ح�����ارة يف ب��اق��ي م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة ، ال��ري��اح 

�سمالية غربية معتدلة ال�سرعة.

االنباط -عمان

ن��ظ��م م��ن��ت��دى ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي حم��ا���س��رة 

“الثقافة  ب��ع��ن��وان  امل���رئ���ي،  االت�������س���ال  ع���ر 

التغيري  ك��ور�ن��ا:  جائحة  بعد  ما  املجتمعية 

نحو االأف�سل”، مب�ساركة اأكادمييني �خراء 

ال���ع���راق،  ال��ب��ح��ري��ن،  ل��ب��ن��ان،  مي��ث��ل��ون د�ل 

الكويت، �سوي�سرا، �االأردن.

�دع������ت �زي�������رة ال����د�ل����ة ل�������س���وؤ�ن امل������راأة 

الثقافة  اإ���س��لح  اإىل  ال��ع��ال��ول  ن��ادي��ا  �سابقاً 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا ط��ري��ق��اً ل��لإ���س��لح 

��سيا�سية  اقت�سادية  تنمية  ع��ر  اجل��م��ع��ي، 

�اجتماعية �ثقافية ��سحية �بيئية، ���سع 

التغيريات  ملواجهة  منا�سبة  ا�سرتاتيجيات 

ع��ر اأه���داف �خ��ط��ط �ب��رام��ج ت���دار مبهارة 

��سفافية.

الدكتور حممد  املنتدى  عام  اأمني  �اأ�سار 

اأزمة كور�نا من االأزمات  اأن  اإىل  اأبو حمور، 

ال��ك��رى يف ت��اري��خ ال��ب�����س��ري��ة ال��ت��ي اأح��دث��ت 

�ب��داأت  االقت�سادي  امل�ستوى  على  تغيريات 

تظهر نتيجة لهذا الوباء.

املحامية  املتحدة  االأمم  �اأكدت م�ست�سارة 

العودة  اأهمية  لبنان،  م��ن  اليا�ض  باتري�سيا 

للزراعة يف الوطن العربي بعد اأن اأبرز الوباء 

حت���دي���ات يف جم���ال االأم�����ن ال���غ���ذائ���ي، فيما 

هنالك حاجة لتن�سيق خطط م�سرتكة ب�ساأن 

املمكنة  العمل  �جم���االت  امل�ستقبل  �ظ��ائ��ف 

قد  التي  املتزايدة  البطالة  م�ساكل  ملواجهة 

العربية  املجتمعات  يف  العاملة  القوى  تكون 

�سحية لها ب�سبب تداعيات االأزمة.

�دعا مدير مركز اأعمال ال�سرق االأ��سط 

اإف��ري��ق��ي��ا يف ج��ام��ع��ة زي����ورخ للعلوم  ����س��م��ال 

التطبيقية ب�سوي�سرا �ع�سو املنتدى خلد�ن 

���س��ي��اء ال���دي���ن، الإي���ج���اد �ج����ود ت���واف���ق على 

املعتقدات  ق���وة  �ت��ع��زي��ز  امل�����س��رتك��ة  امل�����س��ال��ح 

�مبادئ االأديان ال�سما�ية �القيم االأ�سا�سية.

�ن������ّوه م�����س��ت�����س��ار ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة 

الد�لية �ع�سو املنتدى من العراق الدكتور 

االأردنية يف  القيادة  الب�ستاين، بحكمة  با�سل 

اأزمة كور�نا كنموذج جدير باالقتداء،  اإدارة 

اجتماعية حقيقية  اإحداث نه�سة  اإىل  داعياً 

يف  النمطية  لتغيري  �قيمي  فكري  بعد  ذات 

التفكري على اأ�س�ض علمية.

�ت��ن��ا�ل��ت االأ����س���ت���اذة يف ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت 

ق���درات  لتمكني  ال��د�ل��ي��ة  املنظمة  �رئ��ي�����س��ة 

امل�����راأة يف ل��ن��دن ال��دك��ت��ورة اب��ت�����س��ام ال��ق��ع��ود، 

االأزم��ة،  عنها  ك�سفت  التي  االأ�سرية  امل�ساكل 

مب����ا ف��ي��ه��ا ال���ع���ن���ف االأ�������س������ري، م����ا ي��ت��ط��ل��ب 

التقارب  باأهمية  التوعية  على  اأك��ر  تركيزا 

�اال�ستقرار االأ�سري.

امطار رعدية اليوم .. واالرصاد تحذر
 من خطر اإلنزالق

الفكر العربي ينظم محاضرة حول 
الثقافة المجتمعية بعد كورونا

االنباط-عمان

اململكة  يف  لطبيعتها  احل��ي��اة  ب���دءع���ودة  م��ع 

م��ن قبل  امل��ت��خ��ذة م���وؤخ���راً  بف�سل االإج������راءات 

“كامبل  م�سر�ع  ا�ستاأنف  االأردن��ي��ة،  احلكومة 

غراي ليڤينغ عّمان”، امل�سر�ع متعدد االأغرا�ض 

عّمان  ��سط  قلب  يف  �الكائن  �اال�ستخدامات، 

ليوا�سل  العبديل،عملياته  منطقة  يف  اجلديد 

تقدمي جتربة العي�ض �العمل �الرتفيه املتميزة 

اإط��ار  الفاخريف  الع�سري  النمط  حتاكي  التي 

�التي  �ال�����س��ح��ة،  ال�سلمة  معايري  اأع��ل��ى  م��ن 

اأي �ق��ت م�سى،  اأك���ر م��ن  ال��ي��وم  ب��ات��ت مطلباً 

ال�سيف  بف�سل  للتمتع  مثايل  بتوقيت  �ذل��ك 

ال��ع��ام مب��ا يتما�سى مع  ال��ث��اين م��ن  �ال��ن�����س��ف 

التطلعات.

�ي��ت��ي��ح امل�������س���ر�ع ف���ر����س���اً م��غ��ري��ة ل��ل��ع��م��لء 

مكوناته  من  اأي  ا�ستئجار  اأ�  ل�سراء  املحتملني 

ال���ت���ي ت�����س��م��ل ال�����س��ق��ق ال�����س��ك��ن��ي��ة، �امل�����س��اح��ات 

بالتجزئة  ال��ب��ي��ع  ال��ت��ج��اري��ة �حم����ال  امل��ك��ت��ب��ي��ة 

الراقية،�بالتايل ا�ستك�ساف النمط الفريد من 

عّمان”،  ليڤينغ  غ��راي  “كامبل  لتجربة  نوعه 

بني  مثالياً  مزيجاً  ت��ق��دم  ال��ت��ي  التجربة  �ه��ي 

عن  ف�سًل  �االأم�����ان،  �اخل�سو�سية  الفخامة 

جودة النظافة �ال�سحة �ال�سلمة التي تعتر 

م��ن اأه��م اأ�ل��وي��ات امل�����س��ر�ع، �ه��و م��ا �ق��ف �راء 

توفريه لباقة من اخلدمات يف هذا املجال�سمن 

�م�ساحات  �سكنية  �سقق  م��ن  مكوناته  خمتلف 

املنزيل  التدبري  خدمات  ت�سمل  �التي  مكتبية، 

العميق  التنظيف  خلدمات  باالإ�سافة  اليومية، 

�التعقيم خا�سة يف امل�ساحات املكتبية التجارية، 

�ذلك �سماناً لتوفري اأعلى م�ستوى من معايري 

ال�سحة �ال�سلمة يف جميع االأ�قات.

“كامبل  م�����س��ر�ع  ف����اإن  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  �يف 

املقيمني  غ��راي ليڤينغ عّمان” ي�سع بني يدي 

الفاخرة  ال��راح��ة  ��سائل  من  �ا�سعة  جمموعة 

امل��واق��ف  م��ن  ب����دءاً  ل��ه��م،  املخ�س�سة  �ال��راق��ي��ة 

لر�ف  ���سواًل  ال�سيارات،  اخلا�سة ال�سطفاف 

ل��ل�����س��ك��ان  احل�������س���ري  كابانا�ض”  “ال�ض  ت����وب 

�امل���ق���ي���م���ني، �ال�������ذي ي���وف���ر م�����س��اح��ة خ��ا���س��ة 

�االإط��لل��ة  باملناظر  �اال�ستمتاع  لل�سرتخاء 

ال���رائ���ع���ة حت���ت اأ���س��ع��ة ال�����س��م�����ض. ك���ذل���ك، ف���اإن 

ال��ذي  عّمان”  ليڤينغ  غ��راي  “كامبل  م�سر�ع 

ي��ق��ع يف ق��ل��ب م���رك���ز ال���ت���ج���ارة �ال���ت���ج���زئ���ة يف 

�ترفيه  ت�سوق  جت��رب��ة  اأي�����س��اً  ي��وف��ر  العا�سمة 

تتاألف  ڤايل” التي  “ذا  منطقة  �سمن  ف��اخ��رة 

من مزيج من حمال البيع بالتجزئة �املحلت 

“هاجنر  كمطعم  �املطاعم  �املقاهي  التجارية 

hangar1” الذي يقدم قائمة من االأطباق 
ال��ك��ل���س��ي��ك��ي��ة ال�����س��ه��ي��ة �امل�����س��ر�ب��ات امل��ت��ن��وع��ة، 

الفن�سمنامل�ساحة  ت����ذ�ق  ل��ف��ر���س��ة  ب��االإ���س��اف��ة 

The Corner”. �ي�سار  “ذا كورنر  الفنية 

عّمان”  ليڤينغ  غ��راي  “كامبل  م�سر�ع  اأن  اإىل 

يلبي التطلعات �يوائم املتطلبات لتجربة منط 

حياة فاخرة حقيقية مذهلة �متفردة.

االنباط-عمان

اأك���د �زي���ر البيئة ��زي����ر ال���زراع���ة ال��دك��ت��ور 

���س��ال��ح اخل���راب�������س���ة ع��ل��ى �����س����ر�رة اال���س��ت��م��رار 

الطبيعية  ف��ي��ف��ا   حممية  يف  البيئة  ح��م��اي��ة  يف 

م�سددا على حر�ض الوزارة على حت�سني الواقع 

املحميات  يف  بخا�سة  املواقع  خمتلف  يف  البيئية 

الطبيعية،.

جاء ذلك خلل جولة تفقدية ملتابعة ا��ساع 

امل��ح��م��ي��ة ب��ح�����س��ور م��دي��ر ع���ام اجل��م��ع��ي��ة امللكية 

ناه�ض  العميد   � الطبيعة يحيى خالد  حلماية 

البيئة  حل��م��اي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  االإدارة  م��دي��ر  امل��ق��اب��ل��ة 

�موظفي  �مدير  املعنيني  من  �ع��دد  �ال�سياحة 

املحمية �عدد من ال�سحفيني.

 �ب��ني اخل��راب�����س��ة، خ��لل اجل��ول��ة التفقدية 

التي نظمت للطلع على مدى تعايف مكونات 

مواقع  �سهدتها  جتريف  عمليات  عقب  املحمية 

اال��ساع  ان  املا�سي،  العام  نهاية  يف  املحمية  يف 

ن�سط  املحمية  يف  احل��ي��وي  النظام  �ان  مب�سرة 

�بداأ يتعافى .

�كانت اأرا���ض تقع داخ��ل ح��د�د حممية فيفا 

تعر�ست  للتجريف مطلع العام احلايل، �عقب 

من  جلنة  ت�سكيل  مت  التجريف  عمليات  توقف 

للمحمية  فني  تقييم  لو�سع  االأط��راف  خمتلف 

�االأ�سرار التي حلقت بها، �اإع��ادة تاأهيل اجزاء 

منها يف حال تطلب االمر.

اليوم للمتابعة �االط��لع  على  زي��ارة  �تاأتي 

اأع��ق��اب  اإل��ي��ه املحمية يف  ال���ذي ����س��ل��ت  ال��و���س��ع 

انتهاء  ك��اف عقب  �ق��ت  �م���ر�ر  امل��ط��ري  املو�سم 

ال��ت��ج��ري��ف، �ب���ني اخل��راب�����س��ة اأن  ال��ع��دي��د من 

ال�����س��ج��ريات ق���د من���ت ب��ال��ف��ع��ل ب��االإ���س��اف��ة اىل 

النباتات احلولية مبينا اأن االأ�سرار التي حلقت 

بالز�ال،  اآث��اره��ا  ب��داأت  الوقت  ذل��ك  باملحمية يف 

م�سيفا “ قد ال يكون هناك �سر�رة للتدخلت 

االأ��ساع  االآن  �لغاية  ننتظر،  اأن  الب�سرية علينا 

مطمئنة«.

كما �تفقد اخلراب�سه جمموعة من امل�ساريع 

نبتة  زراع����ة  م�����س��ر�ع  �سمنها  �م���ن  املحمية  يف 

بزراعتها  املحلي  املجتمع  ب��داأ  ال��ذي  اال�ليفريا 

الطبيعة،   امللكية حلماية  بالتعا�ن مع اجلمعية 

املنتجات  بع�ض  تنتج  ان  امل��ف��رت���ض  م��ن  �ال��ت��ي 

باجل�سم �بني اخلراب�سة  العناية  الطبية �مواد 

امل�ساريع    ه���ذه  مل��ث��ل  ال��دع��م  �ستقدم  ال�����وزارة  اأن 

عبداهلل  امل��ل��ك  ج��لل��ة  م��ن  �سامية  �بتوجيهات 

دعم  ب�سر�رة  احلكومة  جللته  �جه  اذ  الثاين 

من  �تعزز  م�سافة  قيمة  ت�سكل  التي  امل�ساريع  

ال�سناعات الغذائية �االكتفاء الذاتي.

امللكية  اجلمعية  ع��ام  م��دي��ر  ق��ال  جانبه  م��ن 

ال��زي��ارة  ه��ذه  ان  خالد  يحيى  الطبيعة  حلماية 

اإط���ار احل��ر���ض على متابعة م��ا ��سلت  ت��اأت��ي يف 

ال��ي��ه امل��ح��م��ي��ة ع��ق��ب ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح��ري��ف ال��ت��ي 

ح�سلت نهاية العام املا�سي �للطلع عن قرب 

على ما ��سلت اإليه املحمية.

ال��ع��دي��د م��ن مكونات  اأن ه��ن��اك  �ب���ني خ��ال��د 

املحمية التي بداأت تتعافى اال ان بع�ض املكونات 

�املتابعة  الوقت  من  مزيد  اىل  بحاجة  ت��زال  ال 

التدخلت  احل��اج��ة  ب���د�ن  تعافيها  م��ن  للتاكد 

الب�سرية.

��سدد خالد على ان هذه الزيارة اي�سا توؤكد 

عقب  ب��داأ  ال��ذي  �ال��ت��ع��ا�ن  اأهميةالتن�سيق  على 

جتريف بع�ض االأرا�سي داخل املحمية ، �ل�سمان 

اال�ستمرار يف هذا التها�ن مبا ي�سب يف م�سلحة 

الوطن �ال ي�سكل اي �سرر على املكونات البيئية 

�خا�سة تلك التي تقع �سمن حد�د املحميات.

االنباط- عمان

امل�ستقبل،  ع��م��ان حل����ورات  ج��م��اع��ة  ج����ددت 

دع��وت��ه��ا ل��ب��ن��اء حت��ال��ف ب���ط �ط���ن���ي، حل��م��اي��ة 

االقت�ساد الوطني االأردين. �قالت اجلماعة يف 

بيان اأ�سدرته ام�ض: اأننا اأ�سد مانكون حاجة يف 

هذه االأيام اإىل تكاتف اجلهود حلماية اقت�سادنا 

علينا  يحتم  ،مما  مواطنينا  �حماية  الوطني، 

�سائداً  ك��ان  ال��ذي  االقت�سادي  النهج  مراجعة 

يف بلدنا قبل اجتياح فري��ض كور�نا للب�سرية، 

على  ذل��ك  �ارت�����دادات  اقت�سادنا،  د�رة  �ت��غ��ري 

يزيد  االأردن��ي��ني،مم��ا  �على  االأردين  االقت�ساد 

على  االع��ت��م��اد  �سيا�سية  تعظيم  اإىل  احل��اج��ة 

ذلك  �اأ�ل  باأ�سبابها.  �االأخ��ذ  �ثقافتها،  الذات 

بناء د�رة اقت�سادية هدفها بناء اقت�ساد �طني 

ق���وي �م��ن��ت��ج ال تنميه ث����ر�ات م��ال��ي��ة الأف����راد 

�عائلت حمددة.

    �دعت جماعة عمان حلورات امل�ستقبل يف 

خلل  من  الوطني،  املنتج  ت�سجيع  اإىل  بيانها 

دعم ال�سناعات املحلية �ت�سجيع ها �حمايتها 

كما دعت جماعة عمان حلورات اإىل حماية 

التاجر االأردين �حمايته من هجمة ال�سركات 

تنت�سر  بع�سها  )م���والت(  �سارت  التي  العاملية 

حتى يف احلارات �ال�سوارع الفرعية يف مناف�سة 

�سار  ال��ذي  االأردين  التاجر  متكافئةمع  غ��ري 

مك�سوف الظهر، كما طالبت اجلماعة يف بيانها 

بحيث  االقت�سادية  اأ�لوياتنا  يف  النظر  باعادة 

الغذائية  �ال�سناعات  بالزراعة  االهتمام  نزيد 

،ب��اع��ت��ب��اره��م��ا رك��ي��زة االأم����ن ال��غ��ذائ��ي،�ك��ذل��ك 

نظرا  ال��د�ائ��ي��ة،  لل�سناعات  بالن�سبة  االأم����ر 

الأه��م��ي��ت��ه��ا اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، خ��ا���س��ًة يف اأ�ق���ات 

ال��ك��وارث �االأزم�����ات، �د�ره���ا يف احل��ف��اظ على 

االأمن ال�سحي ��سلمة الوطن �املواطنني.

  كما دعت اجلماعة اإىل االهتمام بالقطاعات 

الواعدة يف االقت�ساد االأردين، خا�سة ال�سياحة، 

اإىل  اأي �قت م�سى  اأكر من  التي حتتاج االآن 

�األ��ق��ه��ا،  ن�ساطها  ال���س��ت��ع��ادة  اجل��ه��د  م�ساعفة 

اأهتماماً  الداخلية  ال�سياحة  اإي��لء  �سر�رة  مع 

املحلية  املجتمعات  �عي  م�ستوى  �رفع  خا�ساً، 

ع��ل��ى اه��م��ي��ة ال�����س��ي��اح��ة، ك���راف���د ل��لق��ت�����س��اد 

تعظيم  يف  امل��ج��ت��م��ع��ات  ه����ذه  �د�ر  ال���وط���ن���ي، 

حمافظة  كل  يف  �م��وارده��ا  ال�سياحة  مقومات 

ال��ذي ينطبق على  من املحافظات، �هو االأم��ر 

قطاع الطاقة املتجددة اأي�ساً. 

اإع������ادة ب��ن��اء �ع��ي     �دع����ت اجل��م��اع��ة اإىل 

العمل  ثقافة  حول  ال�سباب،  خا�سة  االأردن��ي��ني 

�االإن�����ت�����اج �اأخ���لق���ي���ت���ه���م���ا، �ت����غ����ري  ال��ن��ظ��رة 

االج��ت��م��اع��ي��ة ال�����س��ائ��دة ن��ح��و ال��ع��م��ل ال��ي��د�ي 

�امل��ه��ن��ي،ك��م��دخ��ل الإح����لل ال��ع��م��ال��ة االأردن���ي���ة 

مئات  ت�ستنزف  ال��واف��دة،ال��ت��ي  العمالة  حم��ل 

مليني الد�الرات من اأموالنا �سنويا ،يف �قت 

ن��ح��ن اأ���س��د م��ان��ك��ون ف��ي��ه ح��اج��ة اإىل ك��ل فل�ض 

مما ي�ستوجب زيادة االهتمام بالتعليم التقني 

�التدريب املهني.

             �ذكر البيان باجلهود �االت�ساالت 

ال��ت��ي ك��ان��ت ج��م��اع��ة ع��م��ان حل����ورات امل�ستقبل 

ق����د ب����داأت����ه����ا، ق���ب���ل اأزم�������ة ف����ري������ض ك����ور�ن����ا، 

�ال���ت���ي ���س��ع��ت م���ن خ��لل��ه��ا اإىل ب���ن���اء حت��ال��ف 

ال��وط��ن��ي االأردين،  �ط��ن��ي حل��م��اي��ة االق��ت�����س��اد 

العمل  خلل  من  االأردنيني،�ذلك  �املواطنني 

ال�سائدة  االقت�سادية  العلقات  ت�سحيح  على 

البنوك  متار�سه  ال��ذي  التغول  ،مثل  بلدنا  يف 

ع��ل��ى امل��واط��ن��ي��ني، �االق��ت�����س��ادي��ني ع��ل��ى �ج��ه 

اخل�سو�ض، �الذي يتم باأ�سكال خمتلفة، منها 

�الت�سدد  ال��ق��ر����ض،  على  ال��ف��وائ��د  ن�سب  رف��ع 

االإج����راءات  م��ن  ال�سمانات،�غريها  حجم  يف 

�تعيق  امل��واط��ن،  كاهل  ترهق  التي  امل�سرفية، 

الد�رة االقت�سادية

     �طالبت اجلماعة باإعادة النظر يف قانون 

يف  النظر  اإع��ادة  �جعل  �امل�ستاجرين،  املالكني 

ال��وزراء  جمل�ض  �سلحيات  من  االإيجار  عقود 

فقط.

االنباط-عمان

م���ن ج��دي��د �يف م��وؤ���س��ر ق���د ي��ك��ون ل���ه ما 

املخت�سة  احلكومية  اجل��ه��ات  جل���اأت  ب��ع��ده٠٠ 

اأعلن  ففي عمان  امل��ب��اين٠٠  ع��زل  �سيا�سة  اإىل 

حمافظ العا�سمة الدكتور �سعد �سهاب، ام�ض 

ال�سبت اإنه مت عزل عمارة يف منطقة الوحدات 

اإ���س��اب��ة  ���س��م��ي��ة الك��ت�����س��اف ح���ال���ة  ق����رب د�ار 

بفري��ض كور�نا امل�ستجد.

�اأ������س�����اف ����س���ه���اب يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي، 

جابر  �سعد  ال�سحة  �زي��ر  ق��رار  على  “بناء 
فرق  تتمكن  العمارة حتى  بعزل  التن�سيب  مت 

انت�سار  التق�سي من فح�ض املخالطني �منع 

العد�ى”.

�ك���ان حم��اف��ظ ال��ع��ا���س��م��ة اأع��ل��ن  االث��ن��ني 

املا�سي، اإنه مت عزل عمارة فيها عيادة لطبيب 

اأ�سنان م�ساب بفري��ض كور�نا.

�ذل�����ك  ب��ع��د ع���زل م��ن��زل��ه م��ن��ط��ق��ة م��ارك��ا 

اال�ستق�ساء  فرق  تتبع  فيما  عّمان،  اجلنوبية 

الوبائي خمالطي امل�ساب.

�ق����ال اإن����ه مت ع���زل ال��ع��م��ارة ال�����س��ك��ن��ي��ة يف 

�زير  تعليمات من  على  بناًء  اجلنوبية  ماركا 

ال�سحة.

يعمل طبيبا  امل�����س��اب  اأن  امل�����س��در  �اأ����س��ح 

م�ست�سفى  يف  اإ���س��اب��ت��ه  �اكت�سفت  ل��لأ���س��ن��ان، 

مبراجعة  ب��ادر  اأن  بعد  ع��ّم��ان،  �سرق  الب�سري 

امل�ست�سفى.

اإحدى  عن  العزل  “رفع  اإىل  �سهاب  �اأ�سار 

ال���ع���م���ارات يف م��ن��ط��ق��ة امل��ق��اب��ل��ني ب��ع��د ظ��ه��ور 

�سلبية نتائج الفحو�ض �انتهاء مدة العزل”.

اىل ذلك٠٠

حالة   38 ت�سجيل  ال�سحة  �زارة  اأعلنت 

ام�ض  اململكة  يف  امل�ستجّد  ك��ور�ن��ا  ب��ف��ري����ض 

حالة   31� حملّية،  ح��االت   7 منها  ال�سبت، 

غ����ري حم���ل���ّي���ة، ل���ريت���ف���ع ال����ع����دد االإج����م����ايل 

للإ�سابات منذ بدء الوباء اإىل 953.

�توزعت احلاالت ال� 38 اجلديدة بح�سب 

ال��وزراء  رئا�سة  ال�سادر عن  االإعلمي  املوجز 

6 حاالت  االآت��ي:  النحو  على  ال�سحة  ��زارة 

مل��خ��ال��ط��ي اث��ن��ني م��ن امل�����س��اب��ني يف حمافظة 

العا�سمة، �حالة �احدة من حمافظة جر�ض 

حاالت   4  � عنها،  اال�ستق�ساء  حالّياً  يجري 

ل�����س��ائ��ق��ي ���س��اح��ن��ات غ���ري اأردن����ي����ني ق��ادم��ني 

�فق  معهم  التعامل  مّت  العمري،  ح��د�د  عر 

حالة   27 اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ّت��ب��ع،  ال��ر�ت��وك��ول 

الأردن���ي���ني ق���ادم���ني م���ن اخل�����ارج ي��ق��ي��م��ون يف 

من   6� م�����س��ر،  م���ن  ف���ن���ادق احل��ج��ر )19 

الكويت، �1 من االإمارات، �1 من ُعمان(.

كما  ت��وزع��ت  �سفاء  ح���االت   7 لت  �ُسجِّ كما 

االأم���ري حمزة،  ح���االت يف م�ست�سفى   5 ي��ل��ي: 

�حالتان يف م�ست�سفى امللكة علياء.

9724 فح�ساً  اإج���راء  اإىل  امل��وج��ز  �اأ���س��ار 

ال���ي���وم، �ه���و اأع��ل��ى ع���دد فحو�سات  خم���رّي���اً 

ي��وم��ي ي��ت��ّم ت�����س��ج��ي��ل��ه ح��ت��ى االآن، �ذل����ك يف 

اإطار التو�ّسع يف اإجراء الفحو�سات بالتزامن 

اإج���م���ايل ع��دد  ال��ق��ط��اع��ات، لي�سبح  م��ع ف��ت��ح 

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

�حتى االآن 266873 فح�ساً.

اأن اجلهات  اإىل  االإع��لم��ي  امل��وج��ز  �ل��ف��ت 

للتفتي�ض  حملتها  تكثيف  توا�سل  الرقابّية 

على املن�ساآت التجارّية �ال�سناعّية �ال�سياحّية 

�اخل����دم����ّي����ة، ل���ل���ت���اأّك���د م����ن م�����دى االل����ت����زام 

�ت�سجيل  �ال���وق���اي���ة،  ال�����س��لم��ة  ب����اإج����راءات 

امل��خ��ال��ف��ات ال��ت��ي ت�����س��ل ح����ّد االإغ������لق ب��ح��ّق 

امل��ن�����س��اآت غ��ري امل��ل��ت��زم��ة؛ ل��ذا ت��وؤك��د احلكومة 

لديها  العاملني  اإل���زام  ���س��ر�رة  املن�ساآت  على 

على  �احلفاظ  الكّمامات  بارتداء  �مرتاديها 

ال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي م��ن اأج����ل احل��ف��اظ على 

�سلمة اجلميع.

�بح�سب املوجز، بداأت ام�ض ال�سبت عملّية 

نقل االأردنيني العائدين اإىل االأردن )بّراً( من 

اململكة العربّية ال�سعودّية، اإذ ��سل عر حد�د 

��ستتوا�سل  �اأردن��ّي��ة،  اأردن��ّي��اً   150 العمري 

عملّية نقل االآخرين خلل االأّيام املقبلة

مشروع »كامبل غراي ليڤينغ عّمان« يواصل تقديم بيئةعيش وعمل وترفيه متميزة وصحية

الخرابشه يزور محمية فيفا ويتفقد مشاريع فيها

عمان لحورات المستقبل تدعو لبناء تحالف وطني
 لحماية التاجر األردني 

خالد : المحمية تتعافى ونتطلع الستمرار التعاون والتنسيق مع كافة الجهات

38 إصابة جديدة بـ«كورونا«

عزل العمارات .. مؤشر له ما بعده

ل�ست ممن امتهنوا نقد احلكومة حتى انني كتبت عدة مقاالت �سكر لها �دافعت عنها �امتدحت 

الظن  �اح�سنوا  النية  اخل�سوا  االردن��ي��ون  االزم��ة معظم  بداية  الكور�نا، يف  ازم��ة  اإجراءاتها خلل 

اإنطلقاً من حبهم  باحلكومة ��ثقوا بقراراتها �اإجراءاتها ��قفوا معها بكل جهودهم �طاقاتهم 

على  �سبت  �حكوماتنا  عليه  �ساب  �سئ  على  �سب  من  ان  يبد�  للأ�سف  لكن  لوطنهم،  �اإخل�سهم 

على  اللوم  القاء  ال�سعب  �م��ن  بنواياها،  الثقة  �تراجعت  ظننا  خ��اب  لقد  �ا�ستغللنا،  ا�ستغفالنا 

التي مت�ض  املدنية  تعديلت نظام اخلدمة  ال��رتاج��ع،  ه��ذا  �سبب  الكور�نا لترير  اج���راءات حت��دي 

الر�سمية  ن�سرها يف اجلريدة  �سرية �جرى  �سبه  ال��وزراء بطريقة  املوظفني �اقرها جمل�ض  ر�ات��ب 

بطريقة لعبة الغماية فيها تغول كبري على موظفي القطاع العام، �اأجزم ان من كتب ن�ض تعديل 

191 من النظام ال يريد اخلري لهذا البلد، نحن من�سي يف طريق �عرة �كافة فئات املجتمع  املادة 

�ستنزفت، �غالبيتهم بالكاد ي�ستطيعون تاأمني لقمة العي�ض الأ�سرهم، حتى اأ�سبحنا 
ُ
نهكت �اأ

ُ
االردين اأ

نقراأ اليوم عن اإ�سطلح الفقر املدقع الذي اإختفى من بلدنا منذ عقود ... اإرحموا املواطن االأردين 

�هو  ليًل  ر�سيفه  على  ينام  مكان  ب��ات جم��رد  ال��ذي  �طنه  يف  ا�سبح غريباً  اأن��ه  ي�سعر  �ال جتعلوه 

يرجتف، �ال جتعلوه يقوم مع كل ك�سرة خبز مغم�سة بزعرت �سيحان �زيت عجلون �الكفارات، �يف دبر 

كل �سلة بلعنكم �لعن قراراتكم التي اأفقرته �اأفقدته كرامته !!!
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يتم متثيلها حالًيا يف  والتي   ، الزراعة  الإعالمية يف  والطريان  الف�ضاء  �ضوق خدمات   

رو�ضيا. يتم اإعطاء و�ضف

 موجز للعمالء الرئي�ضيني-امل�ضتهلكني ، وفًقا لنتائج الدرا�ضات الجتماعية ، يتم النظر 

ال�ضناعة  يف  ُبعد  عن  الأر����ض  ا�ضت�ضعار  بيانات  توفري  يف  امل�ضاركة  الرئي�ضية  ال�ضركات  يف 

الزراعية.

اليوم ، يعد ر�ضد الف�ضاء اأحد الأ�ضاليب املبتكرة الرئي�ضية يف حل الق�ضايا الزراعية مثل 

اأمرا�ض النبات. لكن  الرتكيب املعدين للرتبة ، وموؤ�ضر الغطاء النباتي لالآفات ، وموؤ�ضر 

الأ�ضباب.  من  لعدد  التقنيات  هذه  ا�ضتخدام  حتمل  ت�ضتطيع  ل  الزراعية  املنظمات  معظم 

اأوًل ، التكلفة العالية لل�ضور ، وثانياً ، لي�ض لدى املنظمة دائًما موظفون موؤهلون ميكنهم 

نتيجة  امل�ضكلة  ه��ذه  تن�ضاأ  حقيقي.  تقييم  واإج���راء  ودقيق  �ضحيح  ب�ضكل  ال�ضورة  معاجلة 

، العامل  لإ�ضالحات الدولة التي تهدف اإىل النتقال ال�ضريع اإىل الزراعة الرقمية. ثالثاً 

الب�ضري. نتيجة لأبحاثنا ، واجهنا حقيقة اأن واحدة من امل�ضاكل الهامة يف تنفيذ املعلومات 

التي مت احل�ضول عليها با�ضتخدام مراقبة الف�ضاء اجلوي هي عدم فهم فعالية ا�ضتخدام 

طرق ر�ضد الف�ضاء.

�ضوق خدمات الطريان يف رو�ضيا لديه طيف �ضغري. ب�ضكل اأ�ضا�ضي ، تبيع ال�ضركات �ضور 

الأقمار ال�ضناعية “اخلام” ، ول يزال امل�ضرتون يعانون من تعذيب بفك ت�ضفري ال�ضور و 

اللقطات ول ميكنهم احل�ضول على  العمالء  اأرا�ضيهم. غالًبا ما ي�ضرتي  “تركيبها” على 
باأ�ضاليب  املعرفة  اإىل  اللقطة ب�ضبب افتقارهم  ال�ضلة يف  املعلومات ال�ضرورية وذات  جميع 

معاجلة معينة. فقط احليازات الزراعية الكبرية ميكن اأن حتمل مهند�ض فك ت�ضفري موؤهل 

بدرجة عالية يف ال�ضركة الزراعية. كما ميار�ضون بيع التطبيقات ا�ضتناًدا اإىل م�ضار الطريان 

مل�ضح طائرة بدون طيار مل�ضح املناطق الزراعية ملوؤ�ضرات خمتلفة )الرطوبة ، الطق�ض ، موؤ�ضر 

لليوم فقط يف  املوؤ�ضرات  بتقييم  التطبيقات  تقوم هذه  ال�ضم�ضي(.  الإ�ضعاع  كمية   ، الآف��ات 

الوقت الفعلي ، اأي ت�ضبح املعلومات التي يتم احل�ضول عليها ب�ضرعة كبرية غري ذات �ضلة 

وقد يكون من ال�ضعب جعل ديناميكيات التقييم اأو ا�ضتقاق معلمات معلومات عامة منه.

اإذا قمنا بتقييم رو�ضيا يف �ضوق اخلدمات الدولية لال�ضت�ضعار عن بعد لالأر�ض يف الزراعة 

، ت�ضغل 0.85 ٪ من ال�ضوق العاملية باأكملها. اأوكرانيا لديها موؤ�ضر بن�ضبة 1.2 ٪ ب�ضبب بيع 

هذه اخلدمات اإىل الدول الأوروبية. يتم تف�ضري الن�ضبة املئوية املنخف�ضة من خالل حقيقة 

اأن امل�ضتهلك الرو�ضي لي�ض م�ضتعًدا لدفع القيمة املتاحة يف ال�ضوق 

ملنتج ل يعرفه كثرًيا ول ميكنه ا�ضتخدامه بفعالية يف اأرا�ضيه.

م.عامر الدرابسه

 تقنيات المعلومات 
الفضائية في الزراعة

االحد    14  /  6  / 2020

البنك اإلسالمي األردني يدعم الحملة التطوعية بيوم البيئة العالمي

أورانج تشارك األردنيين احتفاالتهم بـ »عيد الجيش« عبر اإلنترنت

االنباط-عمان

الأردين دعم  الإ�ضالمي  البنك  وا�ضل 

الأردن���ي���ة من  ال��ب��ي��ئ��ة  ن�����ض��اط��ات جمعية 

التطوعية  البيئة  للحملة  رعايته  خالل 

بتنظيم  ال��ع��امل��ي،  ال��ب��ي��ئ��ة  ي���وم  مبنا�ضبة 

مع  وب��ال��ت��ع��اون  الأردن���ي���ة  البيئة  جمعية 

امانة عمان الكربى يف منطقة �ضفا بدران 

النظافة  واع��م��ال  الأ���ض��ج��ار  تقليم  �ضمل 

متطوعني  ومب�ضاركة  الطاريف،  ودهان 

يوم  وذل��ك  البيئة،  جمعية  من  واأع�ضاء 

مع   ،9/6/2020 امل���واف���ق  ال���ث���الث���اء 

ال�ضحية  الوقائية  ب��الإج��راءات  الل��ت��زام 

والقفازات  الكمامات  امل�ضاركني  ب��ارت��داء 

وترك م�ضافة امان وتباعد بينهم .

ح�ضني  الدكتور  ق��ال  املنا�ضبة  بهذه  و 

العام  املدير  التنفيذي/  الرئي�ض  �ضعيد 

موا�ضلة  ان  الردين  ال���ض��الم��ي  للبنك 

لن�ضاطات  �ضنوياً  م�ضرفنا  ورع��اي��ة  دع��م 

ا�ضتكماًل  ي��اأت��ي  الردن��ي��ة  البيئة  جمعية 

ل��ل��ع��دي��د م���ن ن�����ض��اط��ات اجل��م��ع��ي��ة ال��ت��ي 

الأع��وام  خالل  لها  الدعم  م�ضرفنا  قدم 

وي��وم  ال��ع��امل��ي،  ال��غ��اب��ة  ي��وم  مثل  املا�ضية 

الأر����������ض ال���ع���امل���ي ،وم�������ض���اب���ق���ة ال��ر���ض��م 

لتحمل  ت���اأك���ي���داً  ال���ب���ي���ئ���ي���ة...اخل���وذل���ك 

م�����ض��رف��ن��ا مل�������ض���وؤول���ي���ات���ه الج��ت��م��اع��ي��ة 

وال��ب��ي��ئ��ي��ة م���ن خ����الل ت��ع��زي��ز ال�����ض��راك��ة 

ال��ق��ط��اع��ات من  امل�����ض��ت��دام��ة م��ع خمتلف 

م��وؤ���ض�����ض��ات امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي ، وت��ق��دمي 

ي�����ض��اه��م يف خ��دم��ة  ن�����ض��اط  ال���دع���م لأي 

املجتمع والبيئة.

وق����دم ال�����ض��ي��د م��ع��ن ن�����ض��اي��ره امل��دي��ر 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي جل��م��ع��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ة الأردن����ي����ة 

ال�ضكر للبنك الإ�ضالمي الأردين للتعاون 

وال����دع����م امل�����ض��ت��م��ر ل�������ض���ن���وات م��ت��ت��ال��ي��ة 

لأن�����ض��ط��ة وب��رام��ج اجلمعية وم��ن��ه��ا ه��ذا 

اهداف  ي�ضاهم يف حتقيق  الذي  الن�ضاط 

على  املحافظة  يف  وم��ب��ادرات��ه��ا  اجلمعية 

التلوث وحتقيق  نظيفة من  اأردنية  بيئة 

مفهوم التنمية امل�ضتدامة.

االنباط-عمان

وتقديراً  الأردين  اجلي�ض  بعيد  احتفاًل 

اأقامت  الردنية،  امل�ضلحة  القوات  لبطولت 

بهذه  الإنرتنت  عرب  فعالية  الأردن  اأوراجن 

امل��ن��ا���ض��ب��ة ال��ع��زي��زة ع��ل��ى ق��ل��وب الردن���ي���ني، 

امتناناً لهم لر�ضمهم اأ�ضمى �ضور الإخال�ض 

وال��ت��ف��اين ودوره�����م يف احل��ف��اظ ع��ل��ى اأم��ن 

امل�ضتجد  اأزم��ة كورونا  واأم��ان الوطن خالل 

على وجه اخل�ضو�ض.

ون���ظ���راً لأه��م��ي��ة الل���ت���زام ب����الإج����راءات 

الوقائية للبناء على جناح اململكة يف تخطي 

حر�ضت  الأردن  اأوراجن  ف��اإن  ك��ورون��ا،  اأزم���ة 

ع���ل���ى ت��خ�����ض��ي�����ض ف��ع��ال��ي��ة ه�����ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة 

ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى و���ض��ائ��ل رق��م��ي��ة ب����دًل من 

التجمعات، كونها �ضركة وطنية تقف بجانب 

املنا�ضبة  ه���ذه  م��ث��ل  الأردن���ي���ني وخ��ا���ض��ة يف 

والفخر  الع��ت��زاز  راي��ة  ترفع  التي  ال��ه��اّم��ة 

والوحدة والنتماء.

وت�ضمنت الفعالية م�ضاركة �ضوت الأردن 

الفنانة ديانا ك��رزون التي قّدمت ع��دداً من 

اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضهرية،  الوطنية  الأغ��اين 

املو�ضيقية  الفقرات  من  متنّوعة  جمموعة 

اأبرزها اأداء فرقة مو�ضيقات القوات امل�ضلحة 

الأردن����ي����ة، ب�����ض��ك��ل م��ب��ا���ض��ر ع���رب الإن���رتن���ت 

ملنت�ضبي  وتكرمياً  اجلماعي  احل�ّض  لتعزيز 

م�����ض��اه��م��ات��ه��م  ك����ّل  ع��ل��ى  الأردين  اجل��ي�����ض 

وبطولتهم يف �ضبيل رفعة الوطن.

الفعالية  ه��ذه  اأن  الأردن  اأوراجن  واأك���دت 

اأزم��ة  خ��الل  امل�ضتمرة  اجل��ه��ود  م��ع  تزامنت 

كورونا والتي كان اجلي�ض الأردين اأحد اأهم 

اإىل  بذلك  ت�ضعى  اأنها  اإىل  لفتة  دعاماتها، 

اأح��د  واأن���ه  �ضيما  ل  منت�ضبيه،  كافة  تكرمي 

اأهم ركائز الوطن ال�ضاخمة التي توؤدي بكل 

ال��ب��الد  لتنعم  ال��ك��ب��رية  م�ضوؤولياتها  ف��خ��ر 

بالأمان.

االنباط-عمان

اأحرزت اجلامعة الأملانية الأردنية وللعام 

ال��ت��وايل ترتيبا م��ت��م��ي��زاً بني  ال��ث��ال��ث ع��ل��ى 

اأف�ضل  �ضمن  م��ن  لتكون  ال��ع��امل  ج��ام��ع��ات 

 )QS( ت�ضنيف  بح�ضب  جامعة   1000
العاملي الذي مت الإعالن عنه موؤخراً.

واأ�������ض������ارت رئ��ي�����ض��ة اجل���ام���ع���ة الأ����ض���ت���اذ 

اإح����راز هذا  اإن  اىل  فيا�ض  م��ن��ار  ال��دك��ت��ورة 

الثالث  وللعام  العاملي  الت�ضنيف  يف  امل��رك��ز 

ع��ل��ى ال����ت����وايل جل��ام��ع��ة ف��ت��ي��ة ل ي��ت��ج��اوز 

عمرها 15 عاما يثبت ب�ضكل قاطع اأن هذا 

وامن��ا هو  بال�ضدفة،  ي��اأت  املتقدم مل  املركز 

نتيجة العمل الدوؤوب جلميع اأع�ضاء الهيئة 

التدري�ضية والإداري��ة يف اجلامعة والنموذج 

امل��ت��م��ي��ز ال���ذي ت��ت��ب��ن��اه اجل��ام��ع��ة ح��ي��ث اأن��ه��ا 

اأملانيا  بني  للحدود  وعابرة  الثقافة  ثنائية 

التعليم  على  تركيزها  اىل  اإ�ضافًة  والأردن 

التطبيقي مما ينتج عنه خمرجات تعليمية 

التوظيف  ن�ضبة  ارت��ف��اع  اىل  اأدت  متميزة 

بني خريجي اجلامعة وزيادة عدد الأبحاث 

العلمية امل�ضت�ضهد بها.

الأردنية  الأملانية  اجلامعة  اأن  واأ�ضافت 

على  وت��رك��ز  التطبيقي  بالتعليم  ملتزمة 

وهذا  الأمل��ان��ي��ة،  ل�ضيما  الدولية  العالقات 

يهدف  ال���ذي  الت�ضنيف  ن��ت��ائ��ج  تعك�ضه  م��ا 

عامليا  ومكانتها  باجلامعات  التعريف  اإىل 

بالن�ضبة جلامعات عاملية اأخرى.

حاليا  جاهدة  تعمل  اجلامعة  اأن  وبينت 

ب��راجم��ه��ا من  على احل�����ض��ول على اع��ت��م��اد 

 German( الأمل����اين  الع��ت��م��اد  جمل�ض 

 ،)Accreditation Council
الأ�ضواق  يف  العمل  خلريجيها  �ضي�ضهل  مما 

و�ضيزيد  منها  الأملانية  خ�ضو�ضا  الأوروبية 

ذل����ك م���ن ف���ر����ض ال��ت��وظ��ي��ف يف الأ�����ض����واق 

العاملية واملحلية. 

واأو����ض���ح���ت اأن اجل��ام��ع��ة ت��ت��م��ي��ز ك��ذل��ك 

بالن�ضبة املرتفعة لأع�ضاء الهيئة التدري�ضية 

الأج���ان���ب ون�����ض��ب��ة ال��ط��ل��ب��ة الأج����ان����ب، كما 

�ضركات  ب�ضمعة طيبة بني  يتميز خريجيها 

التوظيف املحلية والعربية والعاملية.

ال��ع��امل��ي  ال��ت�����ض��ن��ي��ف  ه���ذا  اأن  ي�����ض��ار اىل   

ل��ل��م��رة  ت��دخ��ل��ه اجل��ام��ع��ة  وال�����ذي   )QS(

يعتمد   2005 ع��ام  تاأ�ضي�ضها  م��ن  الثالثة 

على �ضتة ركائز اأ�ضا�ضية يتم تقييم اجلامعات 

وهي:  اأ�ضا�ضها  على  الكادميية  واملوؤ�ض�ضات 

بني  ال�ضمعة  للجامعة،  الأكادميية  ال�ضمعة 

الهيئة  اأع�����ض��اء  ن�ضبة  ال��ت��وظ��ي��ف،  ���ض��رك��ات 

الإ���ض��ت�����ض��ه��ادات  ع���دد  للطلبة،  ال��ت��دري�����ض��ي��ة 

لأع�ضاء الهيئة الأكادميية، واأع�ضاء الهيئة 

الأك��ادمي��ي��ة الأج���ان���ب وال��ط��الب الأج��ان��ب 

امل�ضجلني يف اجلامعة.

األلمانية األردنية من ضمن أفضل 1000جامعة من جامعات العالم 

المناطق الحرة: 125 %حجم النمو 
في حركة البضائع والمركبات

االنباط-عمان

احل��رة  للمناطق  الأردن��ي��ة  املجموعة  بينت 

واملناطق التنموية يف بيان �ضحفي �ضدر عنها 

اأن حركة الب�ضائع واملركبات الواردة وال�ضادرة 

من واىل املناطق احلرة قد حققت منواً بن�ضبة 

و�ضلت اإىل 125 % .

املجموعة؛  عن  ال�ضادرة  البيانات  وبح�ضب 

�ضاحب  تعافياً  امل��ا���ض��ي  اأّي�����ار  �ضهر  �ضهد  فقد 

تخفيف اإجراءات احلظر، حيث بداأت موؤ�ضرات 

التجارة يف املناطق احلرة بالرتفاع بالرغم ملا 

كان يعانيه ال�ضتثمار ب�ضكل كبري وقا�ضي اأثناء 

ه���ذه اجل��ائ��ح��ة م��ن ���ض��غ��وط ك��ب��رية متثلت يف 

املجاورة لفرتات طويلة،  الدول  اأ�ضواق  اإغالق 

حيث ت�ضاعف اإيرادات حجم البدلت التي يتم 

الب�ضائع  وخ���روج  دخ��ول  حركة  ع��ن  تقا�ضيها 

لكافة  الكاملة  العودة  مع  بالتزامن  واملركبات 

املناطق  يف  القت�ضادية  والقطاعات  الأن�ضطة 

الأوىل من  اأي��ام  الع�ضر  بنهاية  وو�ضل  احل��رة، 

حزيران احلايل اإىل ما يقارب 362 األف دينار 

ذاتها  بالفرتة  مقارنة   125% بلغت  وبن�ضبة 

من العام املا�ضي.

املجموعة  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  واأك����د  ك��م��ا 

احل��ّرة  امل��ن��اط��ق  اأن  الهمي�ضات  خلف  ال��دك��ت��ور 

ع���م���ل���ت خ������الل ف������رتة اجل����ائ����ح����ة ب����ن����اًء ع��ل��ى 

�ضاأنها  اإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة حم��ف��زة وم��ن��اف�����ض��ة م��ن 

ا���ض��ت��دام��ة الإن��ت��اج��ي��ة ب��ح��ده��ا الأدن����ى يف كافة 

مناطقها وبغ�ض النظر عن الظروف، حيث مت 

تكوين خلية عمل باملناطق احلرة

الإط��الق  على  تتوقف  مل  الأعمال  لت�ضيري 

خالل فرتة اجلائحة، اتخذت من خاللها عدة 

اإجراءات ايجابية للتعامل واخلروج التدريجي 

من هذه الأزم��ة، اإىل جانب قرارات اقت�ضادية 

القطاعات  ع��م��ل  ل��ع��ودة  اأويل  كتمهيد  مهمة 

خالل  طاقتها  بكامل  وال��ت��ج��اري��ة  ال�ضناعية 

الفرتة ال�ضابقة، حيث حافظت من خالل هذه 

الن�ضاط  عجلة  ا�ضتدامة  على  الإ�ضرتاتيجية 

القت�ضادي اإبان فرتة الإغالق �ضمحت خاللها 

وبحد  احل��رة  املناطق  داخ��ل  بالعمل  للم�ضانع 

العاملة  الرئي�ضية  العمالة  من   20% اأق�ضى 

يف امل�����ض��ن��ع خ����الل ف����رتة اجل���ائ���ح���ة، وك��ذل��ك 

التجاري من  القطاع  ال�ضماح للم�ضتثمرين يف 

الإر�ضاليات  على  بالإ�ضراف  ومركبات  ب�ضائع 

ل��ه��م م��ن م��ي��ن��اء العقبة  ال�����ض��ادرة  اأو  ال�����واردة 

احلرة  باملنطقة  وتخزينها  احلدودية  واملراكز 

ال����رتان����زي����ت، كما  ع���رب جت�����ارة  اإخ���راج���ه���ا  اأو 

لل�ضوق  الب�ضائع  على  بالتخلي�ض  و�ضمحت 

امل��ح��ل��ي ف��ق��ط، و���ض��ط الل���ت���زام ب��ت��وف��ري ك��اف��ة 

للحماية  العامة  ال�ضالمة  وو�ضائل  متطلبات 

اإىل  بالإ�ضافة  امل�ضتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  م��ن 

القيام بتاأمني الت�ضاريح للعاملني بالقطاعات 

امل�ضموح لها العمل عن طريق التعاون امل�ضرتك 

ال��وزراء  ورئا�ضة  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  مع 

واملركز الوطني لالأمن واإدارة الأزمات .

واأ�ضار الهمي�ضات اأي�ضاً اأن املجموعة اتخذت 

الت�ضهيل على  ب��ه��دف  ع���دة حم��ف��زات ج��دي��دة 

احلرجة،  احلالية  املرحلة  خ��الل  امل�ضتثمرين 

متّثلت باإلغاء كافة الغرامات على اأي م�ضتثمر 

خالل  الرتخي�ض  ل��ع��دم  نتيجًة  ترتبت  ال��ت��ي 

العام 2020 بهدف الت�ضهيل على امل�ضتثمرين 

يف  ال�ضتمرارية  من  القطاعات  كافة  ومتكني 

النهج  مع  ان�ضجاماً  والفعالية  الإن��ت��اج  عملية 

الذي ي�ضتهدف اإعادة حتفيز القت�ضاد الأردين 

بعد هذه اجلائحة العاملية .

ت��ت��ب��ع خ��ط��ة  امل���ج���م���وع���ة  اأن  ك���م���ا وو�����ض����ح 

ت��روي��ج��ي��ة حم��ك��م��ة يف امل��ن��اط��ق احل����رة جل��ذب 

والأجنبية،  املحلية  ال�ضتثمارات  وا�ضتقطاب 

م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال���ض��ت��ث��م��ارات الأردن���ي���ة يف 

قطاعات الأدوية وامل�ضتلزمات الطبية واملعدات 

املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  وكذلك  ال�ضحية، 

وال�ضناعات الغذائية .

وم���ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن امل��ن��اط��ق احل��رة 

و�ضناعية  جتارية  اإر�ضالية   2300 نّفذت  قد 

خ���الل ال���ف���رتة احل���رج���ة م���ن اجل��ائ��ح��ة ال��ت��ي 

م����ّرت ب��ه��ا امل��م��ل��ك��ة ب��ال��رغ��م م���ن ال��ق��ي��ود ال��ت��ي 

اأثرت عليها خالل فرتة كورونا، والتي متثلت 

ب��اإغ��الق املعابر ال��ربي��ة واحل���دود اجل��وي��ة بني 

الدول، وانخفا�ض الواردات وجتارة الرتانزيت 

%38 على  و   37% بن�ضبة  للمنطقة احلرة 

ال��ع��ام املا�ضي  ال��ف��رتة م��ن  ال��ت��وايل ع��ن نف�ض 

اإدخال  انخفا�ض  معدل  عن  ناهيك   ،  2019
ال�ضنة  %42 عن  بن�ضبة  العراق  اإىل  املركبات 

املا�ضية .

ويف ه����ذا ال�����ض��ي��اق ت�����ض��ك��ل امل���ن���اط���ق احل���رة 

الأردن��ي��ة،  للمملكة  الأك��رب  القت�ضادي  ال��ذراع 

وحجم  مليار،   2.700 يبلغ  ���ض��ادرات  بحجم 

العام  2.420 مليار خالل  بقيمة  م�ضتوردات 

 54% على  ت�ضتحوذ  وال��ت��ي   2019 املا�ضي 

ت�ضم  واأنها  كما  اململكة،  �ضادرات  اإجمايل  من 

 33 و  ع��ام��ة  ح���رة  م��ن��اط��ق   6 حت��ت م�ضلتها 

منطقة حرة خا�ضة، وت�ضّغل اأكرث من 18 األف 

عامل .
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االنباط-عمان

ط��ال��ب��ت غ��رف��ة جت����ارة ع���م���ان، ب���اع���داد خطة 

وطنية جريئة ونوعية وعاجلة النقاذ القطاعات 

ال��ت��ج��اري��ة واخل��دم��ي��ة وال��زراع��ي��ة ك��ون��ه��ا ع�صب 

قا�صية  ظروفا  اليوم  وتواجه  الوطني  االقت�صاد 

فر�صتها جائحة فريو�س كورونا وال�صعوبات التي 

كانت تواجهها قبل وقوع االأزمة.

وراأت الغرفة ان هذا يتطلب ت�صكيل “جمل�س 

اقت�صادي وطني” الدارة امللف االقت�صادي الزمة 

جائحة كورونا يكون خمتلفا �صكال وم�صمونا عن 

غريه من املجال�س واللجان اال�صت�صارية ال�صابقة 

ويتفرع عنه جلان متخ�ص�صة من ا�صحاب اخلربة 

لت�صخي�س الواقع احلقيقي للقطاعات االقت�صادية 

املنا�صبة،  ال��ع��الج  و�صفة  وو���ص��ع  ح���ده  على  ك��ال 

موؤكدة “نحن مل نعد منلك ترف الوقت«.واكدت 

عبداهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  بقيادة  االردن  ان  الغرفة 

الثاين ق��ادر مثلما ك��ان بكل االأزم���ات على جتاوز 

التحديات وال�صعوبات االقت�صادية واخلروج منها 

باقل اخل�صائر، م�صددة على �صرورة ان تكون هناك 

العام  القطاعني  بني  وملمو�صة  حقيقية  �صراكة 

واخلا�س على ار�س الواقع للنجاة من هزات اأزمة 

فريو�س كورونا االقت�صادية.

وا�صارت الغرفة يف بيان ا�صدرته ام�س  ال�صبت، 

اإيجاد معاجلة  اىل ان احلكومة تاأخرت كثريا يف 

كورونا  فريو�س  الزم��ة  ال�صلبية  لالثار  حقيقّية 

على االقت�صاد الوطني وانعكا�صاته املبا�صرة على 

القطاعات االقت�صادية، موؤكدة ان القطاع اخلا�س 

على  للحفاظ  ودع��م��ه  بجانبه  ل��ل��وق��وف  بحاجة 

موظفيه وعامليه وا�صتيعاب االف االيدي العاملة 

االردنية املتوقع عودتها من اخلارج .

ال�صفافية  توفر  �صرورة  على  الغرفة  و�صددت 

وال����و�����ص����وح وامل��ك��ا���ص��ف��ة يف ال��ت��ع��ام��ل م����ع امل��ل��ف 

االق���ت�������ص���ادي ك�����ون ح����ل االزم�������ة ل����ن ي����اأت����ي من 

جانب  اىل  بالوقوف  مطالب  واجلميع  اخل���ارج، 

الوطن واالعتماد على ال��ذات وحتمل ال�صعوبات 

اال�صتمرار  م��ع  ام��ك��ان��ات��ه  ح�صب  ك��ل  والت�صحية 

مبكافحة الف�صاد وال�صرب بيد من حديد لكل من 

ت�صول له نف�صه ا�صتغالل ال�صلطة او امل�صا�س باملال 

العام او اخلا�س وامن الوطن وحقوق املواطن.

واكدت الغرفة ان هناك ثالث اطراف ت�صررت 

من ازمة كورونا وهي اخلزينة والقطاع اخلا�س 

وامل��وظ��ف��ني ب��ك��ل ف��ئ��ات��ه��م وخ��ا���ص��ة ال��ع��ام��ل��ني يف 

القطاع اخلا�س، مبينة ان احلكومة هي امل�صوؤول 

ال�صيا�صيات  ور���ص��م  امل��ل��ف  ه���ذا  ادارة  ع��ن  االول 

واتخاذ القرارات وح�صن اختيار ال�صركاء و�صمان 

ح�صن التنفيذ مع �صرورة التقييم امل�صتمر وو�صع 

موؤ�صرات اداء لكل خطة او قرار وان تعتمد �صيا�صة 

املرونة واحلكمة يف الت�صرف مع امل�صتجدات وان 

تعي اهمية الوقت وخطورة املرحلة التي منر بها .

وا����ص���اف���ت ال��غ��رف��ة ان ال���ط���رف اال���ص��ع��ف يف 

بالقطاع  واملوظفني  العاملني  هم  اليوم  املعادلة 

اخل��ا���س ح��ي��ث ي��واج��ه ا���ص��ح��اب ال��ع��م��ل مبعظم 

منذ  ���ص��ع��وب��ة  ازدات  �صعبة  ظ��روف��ا  ال��ق��ط��اع��ات 

ب��االردن  ك��ورون��ا  فريو�س  حالة  اول  ظهور  بداية 

واتخاذ احلكومة اجراءات وقائية ت�صمنت اغالق 

ال��ق��ط��اع��ات ل��ف��رات م��ا �صكل حت��دي��ا ام���ام االف 

ال�صركات لل�صمود يف وجه العا�صفة.

كثرية  االقت�صادية  احل��ل��ول  ان  الغرفة  وراأت 

خ�صو�صية  ح�صب  منها  لكل  تف�صيالت  وه��ن��اك 

ه��ذه احللول وخطط تنفيذها  كل قطاع وتتوزع 

بني العاجلة واملتو�صطة وطويلة االمد وتتمحور 

حول الكثري من امللفات بينها املديونية والبطالة 

وق��ان��ون  وال��ط��اق��ة  واال�صتثمار  ال�صيولة  ونق�س 

املالكني وامل�صتاجرين وغريها.

اق�صاط  دف��ع  بالتوقف ع��ن  ال��غ��رف��ة  وط��ال��ب��ت 

القرو�س وفوائد الدين للجهات اخلارجية واعادة 

ج��دول��ة ال��دي��ون ج���راء ال��ظ��روف ال��ق��اه��رة التي 

فر�صتها ازمة فريو�س كورونا على االردن والعامل 

، واع����ادة ال��ت��ف��او���س م��ع ���ص��ن��دوق النقد ال���دويل 

ملنح  االخ��رى  املقر�صة  ال��دويل واجلهات  والبنك 

االردن مهلة الع��داد وتنفيذ خطة وطنية واعادة 

ت��رت��ي��ب اوراق������ه اق��ت�����ص��ادي��ا ب��ع��ي��دا ع���ن و���ص��ف��ات 

ون�����ص��ائ��ح ال�����ص��ن��دوق وغ���������ريه.وراأت ال��غ��رف��ة ان 

احلكومة ت�صتطيع ا�صتثمارعالقات االردن القوية 

مع الدول ال�صديقة املوؤثره لتحقيق هذه املطالب، 

موؤكدا ان جناحها يف ذلك �صيجعل اململكة متلك 

الفر�صة والوقت الع��داد خطة وطنية و�صيخفف 

ال�صغط على احلكومة واخلزينة و�صيوفر �صيولة 

لديها .

ودعت الغرفة اىل �صرورة �صخ �صيولة جديدة 

دينار  ملياري  ع��ن  يقل  املحلية مب��ا ال  ال�صوق  يف 

وب�صكل عاجل وت�صهيل امكانية ح�صول موؤ�ص�صات 

القطاع اخلا�س على القرو�س عن طريق البنوك 

او  االج��ت��م��اع��ي  ال�����ص��م��ان  موؤ�ص�صة  او  ال��ت��ج��اري��ة 

غ��ريه��ا ليتمكن م��ن دف���ع ال���روات���ب واالي���ج���ارات 

البنكية  والت�صهيالت  القرو�س  وفوائد  واق�صاط 

وباقي االلتزامات و�صمان ا�صتمرار العمل ومتويل 

كلف  تخفي�س  ���ص��رورة  على  امل�صريات.و�صددت 

االق����را�����س امل��رت��ف��ع��ة وال�����ص��غ��ط ع��ل��ى ال��ب��ن��وك 

لتاأجيل اق�صاط قرو�س ال�صركات لفرة مريحة 

ف��وائ��د م��ع جتميد تنفيذ احل��ج��وزات  وم��ن دون 

جدولة  واع���ادة  احلالية  الفرة  يف  باملزاد  والبيع 

دي��ون ال�صركات التي تعرثت ج��راء ازم��ة فريو�س 

ك��ورون��ا وم��ن��ح ق��رو���س ب���دون ف��وائ��د وتق�صيطها 

للقطاعات  اع���وام  خم�صة  اىل  عامني  م��ن  لفرة 

وق��ت��ا طويال  �صت�صتغرق  وال��ت��ي  ت�����ص��ررا  االك����رث 

وجتهيز  واق���ام���ة  ال�صياحة  ك��ق��ط��اع��ات  للتعافى 

املنا�صبات واالث��اث وااللب�صة واال�صكان واملقاوالت 

يف  العاملني  وا�صتقدام  والكهربائيات  وال�صيارات 

املنازل وغريها.

و���ص��ددت ال��غ��رف��ة ك��ذل��ك ع��ل��ى ���ص��رورة اع��ف��اء 

وب��دون  ال�صمان  م�صتحقات  وتق�صيط  وت��اأج��ي��ل 

فوائد وبدون غرامات وملدد مريحة ح�صب ن�صبة 

ر�صوم  من  املت�صررين  واع��ف��اء  قطاع  ال�صررلكل 

رخ�س املهن والنفايات ملدة عامني على االقل .

و�صددت على �صرورة و�صع ملف البطالة على 

ق�صية  باعتبارها  احلكومة  عمل  اول��وي��ات  را����س 

مت�س االأمن االجتماعي، مبينة ان عدد العاملني 

يف ال���ق���ط���اع ال���ت���ج���اري واخل����دم����ي وامل�����ص��ج��ل��ني 

بال�صمان االجتماعي ي�صل ملا يقارب ن�صف مليون 

م��واط��ن، اىل ج��ان��ب ع�����ص��رات االالف م��ن عمال 

املياومة غري امل�صجلني.

واك������دت ال���غ���رف���ة اه��م��ي��ة اي���ج���اد ح���ل ���ص��ري��ع 

حول  وامل�صتاأجرين  املالكني  ب��ني  القائم  للجدل 

ب���دل االي���ج���ارات خ���الل ف���رة ت��وق��ف الن�صاطات 

من  امل�صتاأجرين  ب��اع��ف��اء  مطالبة  االق��ت�����ص��ادي��ة، 

قيمة عادلة تنا�صب مع حجم ال�صرر الذي حلق 

ب��ك��ل ق��ط��اع خ���الل االزم�����ة وم��ن��ح امل��ال��ك ح��واف��ز 

وخ�صومات تعو�صه عما �صيفقده من ايراد.

�صرورة  على  الغرفة  �صددت  ال�صدد،  ه��ذا  ويف 

ت��ع��دي��ل ق��ان��ون امل��ال��ك��ني وامل�����ص��ت��اأج��ري��ن ال�����ص��اري 

املفعول والذي ا�صبح ي�صكل “�صيفا م�صلطا” على 

رقاب امل�صتاأجرين ويعترب عامل طرد لال�صتثمار 

وت�صبب بخ�صائر كبرية لتجار وموؤدي اخلدمات .

الر�صوم  تخفي�س  ب�صرورة  الغرفة  وطالبت 

اجلمركية اىل ن�صبة موحدة وهي 5% وتخفي�س 

�صريبة املبيعات من 16% اىل 8% با�صتثناء ال�صلع 

واالدوي����ة  وال���زراع���ة  االغ���ذي���ة  واع���ف���اء  الكمالية 

من  االط��ف��ال  واح��ت��ي��اج��ات  الطبية  وامل�صتلزمات 

املبيعات  �صريبة  دف��ع  وتاأجيل  املبيعات،  �صريبة 

وال��دخ��ل واجل��م��ارك وتق�صيطها م��ن دون فوائد 

وغرامات للقطاعات ح�صب ن�صبة ال�صرر .

و�صددت على �صرورة االهتمام مبلف ت�صجيع 

واالجنبي  املحلي  اال�صتثمار  وزي���ادة  اال�صتثمار، 

ك��ون��ه احل���ل مل��ح��ارب��ة ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة، م�صرية 

اىل امل�����ص��ت��ث��م��ر االج���ن���ب���ي ي��ب��ح��ث ع���ن ال��ت��ع��ام��ل 

جانب  اىل  االزم����ات،  وق��ت  خا�صة  ب�صفافية  معه 

االعفاءات ووج��ود قدرة �صرائية ون�صاط �صياحي 

وعدم ارتفاع ن�صب الت�صخم و�صوق مايل قوي.

وبينت ان امل�صتثمر يبحث كذلك عن ا�صتقرار 

الطاقة واالقرا�س  وانخفا�س كلف  الت�صريعات 

وال�صرائب وتوفر ايادي عاملة موؤهلة وحماربة 

مكوناته  بكل  الف�صاد  ومكافحة  البريوقراطية 

خ��ا���ص��ة ال�����ص��غ��ري وامل���ت���و����ص���ط ووج�������ود ���ص��ي��ا���ص��ة 

واج��راءات وا�صحة وعادلة ومنطقية لدى وزارة 

العمل.

واك���دت ال��غ��رف��ة ���ص��رورة اال���ص��راع يف التحول 

الرقمي وذل��ك باعطاء اال���ص��راف على ه��ذا امللف 

اخلا�س  ال��ق��ط��اع  ي��دي��ره��ا  متخ�ص�صة  هيئة  اىل 

مع �صرورة احلفاظ على التوازن بني مواكبة ما 

يجري يف العامل واال�صتفادة من ازمة كورونا ولكن 

مع و�صع خطة ت�صمن ع��دم تاأثري ه��ذا التحول 

على ارتفاع ن�صب البطالة.

وط��ال��ب��ت ال��غ��رف��ة ب�������ص���رورة ت��خ��ف��ي�����س كلف 

ي��دار ملف الطاقة  “فلم يعد مقبوال ان  الطاقة 

�صواء  احلالية  الطريقة  بنف�س  البديلة  والطاقة 

بالن�صبة ال�صعار الكهرباء او املحروقات«.

االنباط-عمان

والتموين  والتجارة  ال�صناعة  وزي��ر  اأك��د 

ال���دك���ت���ور ط�����ارق احل����م����وري ان احل��ك��وم��ة 

���ص��ت��وا���ص��ل دع���م ال��ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ي ب��ه��دف 

زيادة �صادرته وقدرته على الت�صغيل، وذلك 

ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  لتوجيهات  جت�صيدا 

لل�صركات  الدعم  بتقدمي  للحكومة  الثاين 

وامل���������ص����ان����ع خ�������ص���و����ص���ا �����ص����رك����ات االدوي�������ة 

امل��واط��ن��ني  �صحة  ع��ل��ى  للحفاظ  واالغ���ذي���ة 

وجعل ذلك اولوية وطنية.

وا�������ص������اف احل������م������وري خ�������الل رع���اي���ت���ه 

ل��الح��ت��ف��ال ال���ذي اق��ام��ت��ه ���ص��رك��ة ال��زي��ت��ون��ة 

عن  االعالن  مبنا�صبة  ال�صوكوالتة  ل�صناعة 

بالفيتامينات  مدعمة  ل�صوكوالتة  انتاجها 

االوىل  تعترب  اجل�صم  مناعة  تزيد  وامل��ع��ادن 

ال�����ص��رق  وم��ن��ط��ق��ة  االردن  يف  ن���وع���ه���ا  م����ن 

االو����ص���ط و���ص��م��ال اف��ري��ق��ي��ا، ان احل��ك��وم��ة 

ق���د ا���ص��ه��م��ت يف ح���ل ال��ع��دي��د م���ن امل��ع��ي��ق��ات 

املايل  البعد  ذات  املعيقات  وبع�س  االجرائية 

ال��ت��ي ت���واج���ه ال��ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ي، م�����ص��ددا 

تظهر  وق��د  �صعوبات  زال  ال  ه��ن��اك  ان  على 

بالت�صارك  حلها  �صيتم  بامل�صتقبل،  حتديات 

بتح�صن  تفاوؤله  مبديا  اخلا�س،  القطاع  مع 

ال��و���ص��اع االق��ت�����ص��ادي خ���الل ال��ع��ام ال��ق��ادم، 

مو�صحا ان ال�صادرات االردنية �صهدت منوا 

ن�صبته 17% قبل ازمة كورونا.

اك���د رئ��ي�����س غ��رف��ت��ي �صناعة  م��ن ج��ه��ت��ه 

ان  اجلغبري  فتحي  املهند�س  وعمن  االأردن 

الوطنية  ال�صناعات  ق��درة  يثبت  املنتج  ه��ذا 

على تطوير خطوط انتاجها مبا يتواءم مع 

الظروف امل�صتجدة، وا�صاف اجلغبري ان من 

�صاهمت  ان��ه��ا  ك��ورون��ا،  اأزم���ة  ايجابيات  اه��م 

ب�����ص��ن��اع��ت��ه  االأردين  امل�����ص��ت��ه��ل��ك  ب��ت��ع��ري��ف 

ال���وط���ن���ي���ة واه���م���ي���ت���ه���ا، ح���ي���ث اث���ب���ت���ت ه���ذه 

ال�����ص��ن��اع��ة ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ت��وف��ري اح��ت��ي��اج��ات 

كالغذاء  اال�صا�صية  ال�صناعات  املواطنني من 

اأكدت هذه  كما  واملنظفات وغريها،  والدواء 

االإع��ت��م��اد على  لنا م��ن  ب��د  ب��اأن��ه ال  اجلائحة 

ال�����ذات، ح��ي��ث ل���وال ال�����ص��ن��اع��ة ال��وط��ن��ي��ة ملا 

يف  والكمامات  واملطهرات  املعقمات  توفرت 

ال��دول منعت  كثريا من  املحلي، الن  ال�صوق 

ت�صدير هذه املواد اىل اخلارج، بل ان العديد 

من الدول طلبت من االأردن تزويدها بهذه 

ي��وؤك��د ع��ل��ى اجل���ودة العالية  امل��ن��ت��ج��ات، مم��ا 

والتي  االأردن��ي��ة  ال�صناعة  بها  تتمتع  ال��ت��ي 

دولة   )140( من  اك��رث  اىل  منتجاتها  ت�صل 

يف خمتلف القارات.

ال�صناعة  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى  اجل��غ��ب��ري  و����ص���ّدد 

لاليدي  االكرب  امل�صغل  باعتبارها  الوطنية، 

يتجاوز  وبعدد  اخلا�س،  القطاع  يف  العاملة 

ان  ك���م���ا  وع���ام���ل���ة،  ع���ام���ل  ال����ف   )250( ال����� 

اال����ص���ت���ث���م���ارات يف ه����ذا ال��ق��ط��اع ت�����ص��ل اىل 

من�صاأة  ال��ف   22 خ��الل  م��ن  دي��ن��ار  مليار   17

���ص��ن��اع��ي��ة، ح��ي��ث مي��ت��از ه���ذا ال��ق��ط��اع ب��اأن��ه 

وي�صاهم  وظيفياً،  اأم��ان��اً  به  العاملني  مينح 

يف احلفاظ على االأمن املجتمعي يف االأردن، 

م�صوؤوليته  ال�صناعي   القطاع  حتمل   حيث 

ال��وط��ن��ي��ة خ����الل ه����ذه االزم������ة، م���ن خ��الل 

االبقاء على كافة العاملني لديه.

وا���ص��ار اجل��غ��ب��ري اىل ان ال��غ��رف��ة ت��در���س 

بيع  خالله  يتم  لل�صناعة  مول  ان�صاء  حاليا 

للمواطنني  االردن��ي��ة  ال�صناعية  امل��ن��ت��ج��ات 

منا�صبة. وباأ�صعار  مبا�صرة 

اأم�������ني ع������ام امل���ج���ل�������س االع�����ل�����ى ل��ل��ع��ل��وم 

وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال���دك���ت���ور ����ص���ي���اء ال���دي���ن 

تنفيذا  ياأتي  املنتج  هذا  ان  اىل  ا�صار  عرفة، 

ل��ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة امل��ل��ك خ���الل اج��ت��م��اع��ه 

ال�صناعات  ل��دع��م  التوجيهية  ال��ل��ج��ن��ة  م��ع 

االأردن����ي����ة، ل��ال���ص��ت��ف��ادة م��ن امل�����وارد امل��ت��اح��ة 

وهو  ورواده،  العلمي  البحث  مع  بالت�صارك 

ال�صيدلة  كلية  مابني  القائم  التعاون  ثمرة 

ال��ب��را ب�صكل  ال��ط��ب��ي��ة يف ج��ام��ع��ة  وال��ع��ل��وم 

ا���ص��ا���ص��ي و���ص��رك��ة ال��زي��ت��ون��ة ل��ل�����ص��وك��والت��ة، 

وب���دع���م م���ق���دم م���ن ���ص��ن��دوق دع����م ال��ب��ح��ث 

للمجل�س  ال��ت��اب��ع  ال�����ص��ن��اع��ة  يف  وال��ت��ط��وي��ر 

يعمل  حيث  والتكنولوجيا،  للعلوم  االع��ل��ى 

واالب���داع  البحث  ق���درات  ب��ن��اء  على  املجل�س 

ع��ل��ى حت��وي��ل  ال��ع��م��ل  خ���الل  م���ن  االأردن  يف 

مميزة  ومنتجات  �صلع  اىل  اخلاّلقة  االفكار 

�صهلة الت�صويق مبا ي�صاهم يف زيادة تناف�صية 

وتعزيز  الوطنية  وال�صناعة  املحلي  املنتج 

ايجابا  ينعك�س  مب��ا  التكنولوجية،  ال��ري��ادة 

على االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي، وذل���ك م��ن خالل  

البحث  دعم  �صندوق  ينفذها  التي  الربامج 

العلمي يف ال�صناعة .

م��ن��دوب رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ال��ب��را اال���ص��ت��اذ 

ال����دك����ت����ور اب����راه����ي����م االده�������م ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة 

امل�صروع  هذا  ان  او�صح  باجلامعة  ال�صيدلة 

البحث  عمادة  قبل  من  كامال  تبنيه  مت  قد 

العلمي يف اجلامعة، ومت توزيع االدوار على 

ليتم  اجلامعة  كليات  خمتلف  من  الباحثني 

اجراء الدرا�صات العلمية و املعملية بوا�صطة 

فريق بحثي �صم باحثني من كلية ال�صيدلة 

و  ال�صيدالنيات  ق�صم  من  الطبية  والعلوم 

كلية  يف  لباحثني  باال�صافة  التغذية  ق�صم 

الهند�صة ومت عمل ت�صميم النماذج اخلا�صة 

ق�صم  طلبة  ب��وا���ص��ط��ة  اخل��ارج��ي��ة  ب��ال��ع��ب��وات 

هذا  ان  م�صيفا  العمارة،  كلية  يف  الت�صميم 

والتي  العملية  االبحاث  احد  يعترب  امل�صروع 

للجامعة  اال�صراتيجية  اخلطة  �صمن  تقع 

من  العلمي  البحث  لتحويل  تهدف  وال��ت��ي 

التطبيقي  امل��ج��ال  اىل  ال��ن��ظ��ري��ة  امل���ج���االت 

ال�صركات  على  ايجابي  مبردود  يعود  والذي 

مناف�صة  ا�صناف  ايجاد  ناحية  من  الوطنية 

االأمن  تعزيز  يف  وامل�صاهمة  للت�صدير  قابلة 

للمواطنني. وال�صحي  الغذائي 

املهن�س �صليم هنديلة، املدير العام ل�صركة 

ا�صار اىل ان  ال�صوكوالتة،  الزيتونة ل�صناعة 

اال�صناف اال�صناف التي �صتطرح يف اال�صواق 

م��ن ه���ذه ال�����ص��وك��والت��ة، ق��د ن��ال��ت م��واف��ق��ة 

االردن��ي��ة   وال����دواء  ل��ل��غ��ذاء  ال��ع��ام��ة  املوؤ�ص�صة 

خالية  داكنة  �صكوالتة  ت�صمل  ا�صناف  وه��ي 

من ال�صكر ومدعمة بفيتامينات د3 و ب12 و 

عنا�صر احلديد والزنك والكال�صيوم. وهذه 

الوقت  ه��ذا  يف  ك��ربى  اهمية  لها  اال���ص��ن��اف 

بالذات لقدرة هذه اال�صناف على دعم جهاز 

امل��ن��اع��ة ع��ن��د االن�����ص��ان  وزي����ادة ق��درت��ه على 

مقاومة كافة الفريو�صات خ�صو�صا فريو�س 

الكثري  وان  خ�����ص��و���ص��ا  امل�����ص��ت��ج��د  ال��ك��ورون��ا 

نق�س  من  عام  ب�صكل  يعانون  االأردنيني  من 

يعر�صهم  مما  والعنا�صر  الفيتامينات  هذه 

لل�صكوالتة  كبديل  لذلك  الفريو�س،  خلطر 

ال���ع���ادي���ة م��ك��ن ل��الط��ف��ال وال���ك���ب���ار ال��ت��م��ت��ع 

بتناول ال�صكوالتة املدعمة والتي مت العناية 

ناحية  من  ومنا�صبة  �صحية  لتكون  بطعمها 

ال�صحة  ع��ل��ى  �صلبية  اث���ار  اي  اح���داث  ع���دم 

امل���واط���ن���ني اال����ص���ح���اء او امل��ر���ص��ى  جل��م��ي��ع 

وال�صوكوالتة  ال�صكري.  مر�صى   خ�صو�صا 

خ��ال��ي��ة م��ن ال�����ص��ك��ر م��ن��ا���ص��ب��ة ل��الط��ف��ال وال 

لال�صنان   ت�صو�س  م�صاكل  ب��ح��دوث  ت�صمح  

ويف ن��ف�����س ال��وق��ت ت��ق��وم ال�����ص��ك��والت��ة ب��دع��م 

ج��ه��از امل��ن��اع��ة وت��ق��دمي احل��م��اي��ة م��ن ك��اف��ة 

االمرا�س عند تناولها.

م����ن ج���ان���ب���ه���ا، ذك������رت م����دي����رة ���ص��ن��دوق 

دع���م ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف ال�����ص��ن��اع��ة ال��ت��اب��ع 

ال�صندوق  ان  را���س  رمي��ا  االع��ل��ى   للمجل�س 

ي��ع��م��ل م��ن خ���الل ن�����ص��اط��ات��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة على 

دع���م ال�����ص��ن��اع��ات ال��وط��ن��ي��ة ، ان�����ص��ج��ام��ا مع 

يتبناها  التي  املجتمعية  امل�صوؤولية  يف  دوره 

التناف�صية  زي���ادة  على  وي�صجع  ال�����ص��ن��دوق، 

���ص��ل��ع  اىل  اخل������اّلق������ة  االف������ك������ار  وحت�����وي�����ل 

ومنتجات مميزة �صهلة الت�صويق، كما ويتيح 

ال�صندوق فر�صة قيمة للم�صانع لال�صتفادة 

م��ن خ���ربات ال��ب��اح��ث��ني واالأك���ادمي���ي���ني، ويف 

ال���وق���ت ن��ف�����ص��ه مي��ن��ح ال��ف��ر���ص��ة ل��ل��ب��اح��ث��ني 

واقع  اىل  اأفكارهم  حتويل  يف  واالكادمييني 

ملمو�س من خالل الربامج التي ينفذها.

الحموري: ندعم الصناعات الوطنية إلنتاج سلع منافسة 

تجارة عمان: الحكومة تأخرت كثيرا ونحتاج لخطة وطنية عاجلة النقاذ القطاعات

اغالق 13 منشأة سياحية لعدم التزامها بالتدابير الوقائية

»الصناعة والتجارة « تبحث مع قطاع االلبسة 
والمجوهرات االثار السلبية الناتجة عن أزمة كورونا

 االنباط-عمان

اأغ��ل��ق��ت ف���رق ال��ت��ف��ت��ي�����س وال��رق��اب��ة 

ال��ت��اب��ع��ة ل������وزارة ال�����ص��ي��اح��ة واالث�����ار، 

من�صاأة،   13 االخ��رى  املعنية  واجل��ه��ات 

فيما مت خمالفة 11، وانذار 50 اخرى 

ل��ع��دم ال��ت��زام��ه��ا ب��ال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة 

ل��ل�����ص��ح��ة وال�������ص���الم���ة ال���ع���ام���ة ال��ت��ي 

حددتها الوزارة.

وقالت الوزارة يف بيان �صحفي ام�س 

املن�صاآت  الك�صف على  ان جلان  ال�صبت، 

كثفت  جل��ن��ة،   12 وع��دده��ا  ال�صياحية 

خالل  والرقابية  التفتي�صية  جوالتها 

الك�صف على  املا�صية، حيث مت  الفرة 

104 م��ن�����ص��اآت ���ص��ي��اح��ي��ة خ���الل االي���ام 

امل��ا���ص��ي��ة ول��غ��اي��ة ي���وم ام�����س اجل��م��ع��ة، 

وج�����رى ات���خ���اذ امل��ق��ت�����ص��ى ال��ق��ان��وين 

يتقيدوا  مل  وال��ذي��ن  املخالفني  بحق 

باالإجراءات وال�صروط واملحاذير التي 

و�صعتها وزارة ال�صياحة واالثار.

���ص��م��ل��ت  اجل���������والت  ان  وا�����ص����اف����ت 

خلدا،  اذي��ن��ة،  ام  ال�صويفية،  مناطق، 

ع��ب��دون، ���ص��ارع امل��دن��ي��ة امل��ن��ورة، ���ص��ارع 

زه��ران،  �صارع  رانيا،  امللكة  �صارع  مكة، 

الكيلو،  دوار  احل�صني،  جبل  اللويبدة، 

م����رج احل���م���ام، ال��ف��ح��ي�����س، م��اح�����س، 

الزرقاء، وجر�س، وعجلون، واربد.

املالحظات  ان  اىل  ال��وزارة  واأ�صارت 

ال��ت��ي ر���ص��دت��ه��ا ف���رق ال��ت��ف��ت��ي�����س عند 

���ص��ي��اح��ي��اً،  81 م��ط��ع��م��اً  ال��ك�����ص��ف ع��ل��ى 

ب���ع���دم االل���ت���زام  ف���ن���دق���اً، مت��ث��ل��ت  و23 

ب���اال����ص���راط���ات ال�����ص��ح��ي��ة امل��ع��ت��م��دة 

اماكن  ويف  االأرج��ي��ل��ة  خ��دم��ة  لتقدمي 

حت�����ص��ري ال��ط��ع��ام يف ب��ع�����س امل��ن�����ص��اآت، 

لقيا�س  اج��ه��زة  ب��وج��ود  التقيد  وع���دم 

احل�������رارة، وع�����دم ارت�������داء ال��ك��م��ام��ات 

وال��ق��ف��ازات، وع���دم االل��ت��زام مبعايري 

اجل�صدي  والتباعد  والنظافة  التعقيم 

م��ن�����ص��اأة   12 ان  م��ب��ي��ن��ة  واالج��ت��م��اع��ي، 

الزبائن،  ا�صتقبال  متطلبات  ا�صتكملت 

وو�صع عليها الال�صق اخلا�س بذلك.

ال��ت��ف��ت��ي�����س  ف������رق  ان  واو�����ص����ح����ت 

املقبلة،  االي��ام  خالل  عملها  �صتوا�صل 

ال�صبت،  ال��ي��وم  منها  ف��رق  و�صتتوجه 

ع���ل���ى ج��م��ي��ع  ل��ل��ك�����ص��ف  اىل اجل����ن����وب 

امل��ن�����ص��اآت ال�����ص��ي��اح��ي��ة ه��ن��اك، وال��ت��اأك��د 

�صمن  امل�صمولة  املن�صاآت  جاهزية  من 

برنامج “اردننا جنة – اردننا بخري “ 

يف الكرك والبرا ووادي رم والعقبة.

واف������ادت ب����ان ك���ل جل��ن��ة م���ن جل��ان 

ممثلني  ع�صويتها  يف  ت�صم  التفتي�س 

عن وزارات ال�صياحة واالثار وال�صحة 

وامانة  والتجارة،  وال�صناعة  والعمل 

ع���م���ان ال����ك����ربى، وامل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ع��ام��ة 

ل��ل��غ��ذاء وال�������دواء، وج��م��ع��ي��ة امل��ط��اع��م 

االردنية،  الفنادق  ال�صياحية، وجمعية 

ال�صياحية. وال�صرطة 

ودع����ت ال������وزارة ا���ص��ح��اب امل��ن�����ص��اآت 

والتقيد  التام  االلتزام  اىل  ال�صياحية 

ب���ال���دل���ي���ل االر�������ص������ادي ح���ف���اظ���ا ع��ل��ى 

وال��ع��ام��ل��ني فيها  م��ن�����ص��اآت��ه��م  ���ص��الم��ة 

لديهم  العاملني  وت��دري��ب  وزبائنهم، 

ع��ل��ى ال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة م���ن خ��الل 

ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ع��رب االن��رن��ت 

ال����ذي اع��ل��ن��ت ع��ن��ه ال������وزارة اال���ص��ب��وع 

امل���ا����ص���ي، وال���ت���ع���اون يف ن�����ص��ر ال��وع��ي 

ب��اأه��م��ي��ة االل���ت���زام ل��ل��ح��د م��ن ان��ت�����ص��ار 

فريو�س كورونا.

االنباط-عمان

والتموين  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  ب��داأت 

القطاعات  ممثلي  م��ع  ل��ق��اءات  �صل�صلة  بعقد 

االق��ت�����ص��ادي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة وذل�����ك ب��ع��د ع��ودت��ه��ا 

للعمل بهدف التباحث حول اليات م�صاعدتها 

للخروج من التبعات ال�صلبية الناجتة عن اأزمة 

تعاين  التي  امل�صكالت  اىل  واال�صتماع  ك��ورون��ا 

منها واآليات معاجلتها بالتن�صيق والتعاون مع 

غرفتي �صناعة وجتارة االأردن ومبا ي�صهم يف 

خدمة الن�صاط االقت�صادي ب�صكل عام.

ويف اإطار تلك اللقاءات فقد تراأ�س االمني 

�صم  اجتماعا  ال�صمايل  يو�صف  ل��ل��وزارة  العام 

ممثلي قطاع االألب�صة والنوفوتية واملجوهرات 

بح�صور عدد من املعنيني يف القطاع.

وت���رك���ز االج���ت���م���اع ل��ل��ت��ب��اح��ث ح����ول واق���ع 

ال��ق��ط��اع واال����ص���رار ال�صلبية ال��ت��ي حل��ق��ت به 

ب�����ص��ب��ب ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا واالآل����ي����ات ال��الزم��ة 

اال�صتثنائية  ال��ظ��روف  جت��اوز  على  مل�صاعدته 

العمل يف  توقفه عن  يعاين منها ج��راء  التي 

ظ��ل اأزم����ة ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س ك��ورون��ا يف اإط���ار 

االجراءات التي اتخذت ملواجهة انت�صار الوباء 

و�صمان ال�صالمة للمواطنني.

وت���ط���رق ال�����ص��م��ايل اإىل ج��م��ل��ة ال���ق���رارات 

التحديات  ملعاجلة  احل��ك��وم��ة  اتخذتها  ال��ت��ي 

اللقاءات  ملخرجات  وفقاً  القطاع  تواجه  التي 

ال��ت�����ص��اوري��ة ال��ت��ي ع��ق��دت يف م��رح��ل��ة م��ا قبل 

تعديل  يف  واملتمثلة  ك��ورون��ا،  فريو�س  جائحة 

ال�صماح  قانون املوا�صفات واملقايي�س حيث مت 

وق��رار  املن�صاأ،  بلد  غري  اإىل  الت�صدير  ب��اإع��ادة 

جم��ل�����س ال��������وزراء ال��ق��ا���ص��ي ب���امل���واف���ق���ة على 

ت��خ��ف��ي�����س اأج������ور ف��ح�����س ودم�����غ م�����ص��وغ��ات 

املعادن الثمينة، وقرار جمل�س ال��وزراء املتعّلق 

امل��ق��ررة على  ال��غ��رام��ات اجلمركية  بتخفي�س 

تكثيف  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  امل��ف��ت��وح��ة،  ال��ب��ي��ان��ات 

االأ����ص���واق لتقييم مدى  ال��رق��اب��ة على  اإج����راء 

التزام املن�صاآت التجارية با�صراطات العرو�س 

والتنزيالت وفق القوانني والتعليمات النافذة. 

اأولوياتها  �صمن  ت�صع  احلكومة  اأن  واأك��د 

م�������ص���اع���دة ومت����ك����ني خم���ت���ل���ف ال���ق���ط���اع���ات 

االق��ت�����ص��ادي��ة م��ن جت����اوز ال���ظ���روف ال��راه��ن��ة 

منها حيث  ت��ع��اين  ال��ت��ي  امل�صكالت  وم��ع��اجل��ة 

تت�صمن امل�صفوفة احلكومية �صل�صلة اجراءات 

ت�صب بهذا االجتاه.

الت�صاركية  ال���وزارة حتر�س على  ان  وق��ال 

والتعاون مع القطاع اخلا�س من خالل هيئاته 

جائحة  وق��ب��ل  �صابقا  مت  ول��ذل��ك  التمثيلية 

بالتن�صيق  قطاع  لكل  م�صفوفة  و�صع  كورونا 

والتعاون مع غرفة ال�صناعة والتجارة وقد مت 

القطاعات  ل�صالح  بنودها  من  العديد  اجن��از 

العمل  موا�صلة  و�صيتم  املختلفة  االقت�صادية 

خالل الفرة املقبلة مع االخذ بعني االعتبار 

التداعيات الناجتة عن اأزمة كورونا.

اأن االج���راءات التي اتخذت ملواجهة  وب��ني 

الوباء كان ال بد منها ل�صمان ال�صالمة العامة 

وحماية املواطنني وا�صحاب املن�صاآت. 

ممثل  القوا�صمي/  اأ�صعد  اأ�صاد  جانبه  من 

قطاع االألب�صة والنوفيتيه واملجوهرات وع�صو 

ب��ال��دور  االردن  جت����ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س 

الت�صاركي للوزارة مع القطاع اخلا�س والعمل 

احلكومة  واأن  االأزم�����ة،  ف���رة  خ���الل  امل�صنى 

القطاعات  �صمن  بت�صنيفه  القطاع  اأن�صفت 

االأكرث ت�صرراً نتيجة التحديات التي واجهها 

جتار القطاع خالل الفرة املا�صية.

وقال اإنه برغم التحديات اإال اأن حالة من 

التفاوؤل ت�صود قطاع ت�صكل املن�صاآت وال�صغرية 

واملتو�صطة منه اأكرث من %90.

اإىل ج���ان���ب ذل������ك، ق�����دم مم��ث��ل��و ن��ق��اب��ات 

االألب�صة واملجوهرات جمموعة من املقرحات 

التي  املالية  االأع��ب��اء  �صاأنها معاجلة  التي من 

العمل يف ظل  ت��وق��ف  ج���راء  ال��ق��ط��اع  تكبدها 

ج��ائ��ح��ة ف��اي��رو���س ك���ورون���ا و����ص���رورة توفري 

الدعم والتمويل الالزم لتمكينه من جتاوزها 

والنهو�س باأدائه يف املرحلة القادمة. 

املقرحات  ه��ذه  مبتابعة  ال����وزارة  �صتقوم 

م��ع ال�������وزارات واجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة، اإىل جانب 

مع  الت�صاورية  االجتماعات  بعقد  ا�صتمرارها 

باقي القطاعات التجارية.

الآحد  14 / 6 / 2020 
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بريوت- رويرتز

�أن  لبنان  يف  �ل�صيارفة  نقابة  �أعلنت 

دوالر  30 مليون  �صي�صخ  �ملركزي  �لبنك 

يف �ل�سوق، ميكن �أن تكفيهم ملدة �أ�سبوع، 

�إليه  �لتو�صل  مت  �لذي  لالتفاق  تنفيذ� 

مع �حلكومة للجم �رتفاع �صعر �لدوالر.

و�أك������دت ن��ق��اب��ة �ل�����ص��ي��ارف��ة، وف���ق ما 

�ل�صر�فني  �أن  ب��روت،  يف  مر��صلنا  نقل 

���ص��ي��ب��ي��ع��ون �ل���������دوالر�ت �ل���ت���ي ي��وف��ره��ا 

�ل��ب��ن��ك �مل���رك���زي ل��ل��م�����ص��ت��وردي��ن، ���ص��رط 

م�صرة  �لر�صمية،  �الأور�ق  �إب��ر�ز  �إث��ب��ات 

ملدة  تكفيهم  دوالر  مليون   30 �ل��� �أن  �إىل 

�أ�سبوع و�حد.

�م�س،  بيان  يف  �أعلنت  �لنقابة  وكانت 

�الأمريكي  �ل���دوالر  �صرف  �صعر  ت�صعر 

�ل�صبت  ليومي  �للبنانية  �للرة  مقابل 

�أدنى،  3890 حد�  ب�صعر  �ل�صر�ء  و�الأحد، 

3940 حد� �أق�صى. و�لبيع ب�صعر 

و�ن����دل����ع����ت �الح����ت����ج����اج����ات �أم���������س، 

ل��ل��ي��وم �ل���ث���اين ع��ل��ى �ل����ت����و�يل، يف ع��دة 

�لتي  �ل��ل��رة،  �نهيار  بعد  لبنانية  م��دن 

ق��ي��م��ت��ه��ا منذ  م���ن   %70 ح����و�يل  ف���ق���دت 

يف  لبنان  غ��رق  عندما  �مل��ا���ص��ي،  �أك��ت��وب��ر 

�الأح��و�ل  تفاقم  يف  ت�صببت  مالية  �أزم��ة 

�ملعي�صية.

�ل���ل���رة مت��ا���ص��ك��ت �جل��م��ع��ة  �أن  وب�����د� 

�ملركزي  �لبنك  �أن  �حلكومة  �إعالن  بعد 

�صي�صخ �لدوالر�ت يف �ل�صوق.

ل��ك��ن �مل��ت��ظ��اه��ري��ن ع�����ادو� م���ع ح��ل��ول 

�ل��ل��ي��ل، ور���ص��ق��و� ق���و�ت �الأم���ن ب��االأل��ع��اب 

�ل���ن���اري���ة و�حل����ج����ارة يف و����ص���ط ب���روت 

�ل�����ص��م��ال، وردت  وم��دي��ن��ة ط��ر�ب��ل�����س يف 

للدموع  �مل�صيل  �لغاز  باإطالق  �ل�صرطة 

ثاين  يف  ل�صدهم،  �ملطاطي  و�لر�صا�س 

ليلة من �ال�صطر�بات.

ت��اأت��ي �ال���ص��ط��ر�ب��ات يف �ل��وق��ت �ل��ذي 

جتري فيه بروت حمادثات مع �صندوق 

�ل��ن��ق��د �ل����دويل ب�����ص��اأن ب��رن��ام��ج �إ���ص��الح 

متويل  على  �حل�صول  خالله  من  تاأمل 

م���ن �ل�����ص��ن��دوق مب���ل���ي���ار�ت �ل������دوالر�ت 

الإعادة �قت�صادها �إىل �مل�صار �ل�صحيح.

وت�����ص��ب��ب��ت �الأزم������ة �مل��ال��ي��ة يف ل��ب��ن��ان، 

�لف�صاد  م��ن  ع��ق��ود  بفعل  تفاقمت  �ل��ت��ي 

�لغذ�ئية  �ملو�د  �أ�صعار  �رتفاع  و�لهدر، يف 

ر�أ���س  على  قيود  فر�س  و�إىل  و�لبطالة، 

�للبنانيني على  �ملال حالت دون ح�صول 

مدخر�تهم من �لعمالت �الأجنبية.

العربية- وكاالت

فيما تكبدت بور�صة “وول �صرتيت” 

منت�صف  م��ن��ذ  ل��ه��ا  ي��وم��ي  �أد�ء  �أ�����ص����و�أ 

جل�صة  تعامالت  خ��الل  �ملا�صي  م��ار���س 

20 م��ل��ي��اردي��ر�ً  �خل��م��ي�����س، ف��ق��د ت��ك��ب��د 

 55 تتجاوز  خ�صائر  �أمركياً   15 بينهم 

مليار دوالر خالل 24 �صاعة فقط.

“بلومربغ”  م�����وؤ������ص�����ر  وي�����و������ص�����ح 

�الأغنياء  �لذي ير�صد ثرو�ت  لالأثرياء 

���ص��خ�����ص��اً   20 �أك�����ر  �أن  ي���وم���ي،  ب�����ص��ك��ل 

 55.07 �ل��ع��امل ف��ق��دو� نحو  ث���ر�ًء ح��ول 

ثرو�تهم خالل جل�صة  دوالر من  مليار 

وجاء  �ملا�صي.  �خلمي�س  ي��وم  تعامالت 

ب��ف��ع��ل  ���ص��ل��ب��ي��اً  �صرتيت”  “وول  �أد�ء 

تقرير  ر�صمها  �لتي  �لت�صاوؤمية  �لنظرة 

�ل��ت��وق��ع��ات �الق��ت�����ص��ادي��ة �ل�������ص���ادر عن 

�أعقاب  يف  �ل��ف��ي��در�يل  �الحتياطي  بنك 

�لنقدية �الأخر. �ل�صيا�صة  �جتماع 

�أن  �ل��ف��ي��در�يل  �الح��ت��ي��اط��ي  ويعتقد 

يتعر�س  ���ص��وف  �الأم���رك���ي  �الق��ت�����ص��اد 

�لعام  خ��الل   %6.5 ن�صبته  �نكما�س  �إىل 

طوياًل  طريقاً  ي�صلك  �أن  قبل  �جل��اري 

للتعايف يف �لعامني �لقادمني.

وت�����ص��در رج����ل �الأع����م����ال �ل��ف��رن�����ص��ي 

�لرتتيب  ي�صغل  و�ل����ذي  �أرن����و،  ب��رن��ارد 

�ل��ث��ال��ث يف ق��ائ��م��ة �الأث����ري����اء، ���ص��ف��وف 

�خل��ا���ص��ري��ن م���ع ت���ر�ج���ع ث���روت���ه بنحو 

 16.7 �إىل  ل��ت�����ص��ل  دوالر  م��ل��ي��ار   6.25

مليار دوالر.

موؤ�ص�س  م��ن  ك��ل  خ�����ص��ائ��ر  وجت����اوزت 

ب���ي���زو����س،  ج���ي���ف  “�أمازون”،  ����ص���رك���ة 

و�ل�����رئ�����ي�����������س �ل����ت����ن����ف����ي����ذي ل�������ص���رك���ة 

بافيت،  و�رن  هاثو�ي”،  “برك�صاير 
نحو 5 مليار�ت دوالر، لكنهما ال يز�الن 

�الأغنياء  يحتفظان برتتيبهم يف قائمة 

ع��ل��ى  و�خل���ام�������س  �الأول  �مل���رك���زي���ن  يف 

�لتو�يل.

وت��ع��ر���س رج��ل �الأع��م��ال �الأم��رك��ي، 

ب�����ي�����ل غ�����ي�����ت�����������س، م�����وؤ������ص�����������س �����ص����رك����ة 

 4.48 “مايكرو�صوفت” خل�صائر قدرها 
ي���ز�ل  ال  ل��ك��ن��ه  ث���روت���ه  دوالر يف  م��ل��ي��ار 

�لثانية بعد  �ملرتبة  متم�صكاً مبكانته يف 

�مللياردير�ت  �أكر  كثاين  بيزو�س  جيف 

ثر�ًء حول �لعامل.

����ص���رك���ة  م����وؤ�����ص���������س  �إىل  وب����ال����ن����ظ����ر 

و�لذي  زوكربرغ،  مارك  “في�صبوك”، 
ثروته  �لر�بع، فهبطت  �لرتتيب  ي�صغل 

�إىل  دوالر  مليار   4.56 بنحو  �ملجمل  يف 

85.3 مليار دوالر.

ويف �لد�ئرة �الأو�صع و�لتي ت�صم �أكر 

�ل��ع��امل، مل يكن هناك  ث��ري ح��ول   100

ثرو�تهم  �صهدت  م��ل��ي��اردي��ر�ت   3 ���ص��وى 

�ملا�صي،  �خلمي�س  جل�صة  خ��الل  زي���ادة 

�لن�صف  �ملكا�صب  تتجاوز  مل  ذلك  ومع 

مليار دوالر يف �حلاالت �لثالث.

نيويورك - رويرتز

مل ي����ط����ر�أ ت���غ���ر ك���ب���ر ع���ل���ى �ل��ن��ف��ط 

�أ�صبوعية  خ�����ص��ارة  �أول  و���ص��ج��ل  �جل��م��ع��ة، 

حاالت  ع��دد  �رتفع  �إذ  ني�صان،  �أبريل  منذ 

�الإ���ص��اب��ة �جل��دي��دة ب��ف��رو���س ك��ورون��ا يف 

�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة، مم���ا ي��ذك��ي خم���اوف 

�لفرو�س  من  ثانية  موجة  ت�صر  �أن  من 

بالطلب على �لنفط.

38.73 دوالر  ت�صوية برنت عند  وجرت 

18 �صنتا، يف حني جرت  للربميل، بارتفاع 

عند  �لو�صيط  تك�صا�س  غ��رب  خ��ام  ت�صوية 

ثمانية  بانخفا�س  للربميل  دوالر   36.26

�صنتات.

�ل��ق��ي��ا���ص��ي��ان كالهما  و���ص��ج��ل �خل��ام��ان 

�الأول  وهو   ،%8 بنحو  �أ�صبوعيا  �نخفا�صا 

رفعت  �لتي  �ملكا�صب  �أ�صابيع من  �صتة  بعد 

�الأ����ص���ع���ار م���ن �مل�����ص��ت��وي��ات �مل��ت��دن��ي��ة �ل��ت��ي 

�أبريل ني�صان. بلغتها يف 

بفعل خماوف  �ل�صعود  م�صرة  توقفت 

تكون  قد  كورونا  فرو�س  جائحة  �أن  من 

�ل��زو�ل، وذلك يف �لوقت �لذي  بعيدة عن 

�أمريكية  والي��ات  �صت  ح��و�يل  فيه  �صجلت 

قفز�ت يف �أعد�د حاالت �الإ�صابة �جلديدة.

وق���ال ف��ي��ل ف��ل��ني �مل��ح��ل��ل �ل��ك��ب��ر ل��دى 

�ل�صوق يف  “هذه  بر�ي�س فيوت�صرز جروب 

مفرتق طرق. �إذ� و��صل �لطلب �لتح�صن، 

�لكثر  �أمامها  ز�ل  م��ا  �لنفط  �صوق  ف��اإن 

�صرنا  �ل�صعود...�إذ�  جانب  على  لتحققه 

للخلف  خطو�ت  �تخاذ  فيه  نبد�أ  و�صع  يف 

يف ظ���ل ف���رو����س ك����ورون����ا، ف�����اإن �ل�����ص��وق 

�صترت�جع«.

يف �ل��وق��ت ن��ف�����ص��ه، �رت��ف��ع��ت خم��زون��ات 

�ل��ن��ف��ط �خل���ام يف �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة �إىل 

م��ل��ي��ون   538.1 ع���ن���د  ق��ي��ا���ص��ي  م�����ص��ت��وى 

برميل.

ب���ال���رغ���م م���ن خف�س  �ل����زي����ادة  ج�����اءت 

م��ن��ت��ج��ني �أم���رك���ي���ني وم��ن��ظ��م��ة �ل��ب��ل��د�ن 

�مل�������ص���درة ل��ل��ب��رتول )�أوب������ك( وح��ل��ف��ائ��ه��ا 

�الإمد�د�ت.

وق���ال���ت ���ص��رك��ة ب��ي��ك��ر ه���ي���وز خل��دم��ات 

�لنفط �إن عدد حفار�ت �لنفط �الأمركية 

�ل���ع���ام���ل���ة، وه�����و م���وؤ����ص���ر ع���ل���ى �الإم�������د�د 

 199 �إىل  �صبعة  ب��و�ق��ع  ه��ب��ط  �مل�صتقبلي، 

هذ� �الأ�صبوع.

 9.7 �الإم��د�د�ت مبقد�ر  �أوب��ك+  قل�صت 

10% من  مليون برميل يوميا، �أي حو�يل 

يف  و�تفقت  �جلائحة،  قبل  �لطلب  حجم 

مطلع �الأ�صبوع على مد �أجل �خلف�س.

لبنان .. البنك المركزي سيضخ 30 مليون دوالر بالسوق تكفي لمدة أسبوع

لحظات قاسية لمليارديرات العالم.. خسروا 55 مليار دوالر خالل 24 ساعة فقط

أمازون تخضع للتحقيق في كاليفورنيا كورونا.. قلق الموجة الثانية يهبط بأسعار النفط

الدوالر يرتفع مقابل الين والفرنك 
السويسري.. لهذا السبب

 الذهب يصعد بسبب مخاوف 
»موجة كورونا الثانية«

العربية-وكاالت

يخ�صع عمالق �لتجارة �الإلكرتونية 

�ل�صلطات  قبل  م��ن  للتحقيق  �أم����ازون 

ب�صاأن  �الأمركية  كاليفورنيا  والي��ة  يف 

م����ز�ع����م ت��ت��ع��ل��ق مب���م���ار����ص���ات جت���اري���ة 

�صحيفة  ن��ق��ل��ت��ه  م���ا  ب��ح�����ص��ب  خ��اط��ئ��ة، 

م�صادر  عن  جورنال”  �صرتيت  “وول 
على �طالع باالأمر.

�إن  ل��ل�����ص��ح��ي��ف��ة  �مل���������ص����ادر  وق����ال����ت 

�لتحقيق يتعلق مبمار�صات �ل�صركة مع 

�الإل��ك��رتون��ي��ة  من�صتها  ع��رب  �ل��ب��ائ��ع��ني 

و�ل����ذي ي��ت�����ص��م��ن �أي�����ص��ا ب��ي��ع �ل�����ص��رك��ة 

يف  تدخل  و�لتي  لها  �لتابعة  للمنتجات 

�ملنتجات  م��ع  عادلة”  “غر  مناف�صة 

�ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا �أط�����ر�ف ب��ائ��ع��ة �أخ���رى 

من�صتها. ت�صتخدم 

ورف�صت �أمازون �لتعليق على تقرير 

“وول �صرتيت جورنال” يف وقت قالت 
�إن منتجاتها �لتابعة لها ال  به �ل�صركة 

�إج��م��ايل مبيعات  1% م��ن  ���ص��وى  مت��ث��ل 

�ل�صركة.

قبل  م��ن  حتقيقا  �ل�����ص��رك��ة  وت��و�ج��ه 

�ل�����ص��ل��ط��ات �الأوروب����ي����ة ب�����ص��اأن م��ز�ع��م 

�نتهاك قو�نني حماية �ملناف�صة يف وقت 

ومكان  بيع  من�صة  �ل�صركة  ب��ه  تعترب 

����ص���و�ء م���ا ينتهك  ل��ل��ت�����ص��وق ع��ل��ى ح���د 

ق���و�ن���ني �الحت������اد �الأوروب��������ي �مل��ت��ع��ل��ق��ة 

ذكرته  م��ا  بح�صب  �ل��ع��ادل��ة،  باملناف�صة 

�ل�سحيفة.

�أمازون مبيعات �صلعية ب�صكل  ولدى 

�أنها  كما  �ل�صركة  ت�صنيع  م��ن  مبا�صر 

ت�����ص��ت�����ص��ي��ف ����ص���رك���ات وجت������ار� �أ���ص��غ��ر 

�ملنتجات،  لبيع  من�صتها  ي�صتخدمون 

�ملفو�صية  حت��ق��ي��ق  ب��ه  ي��رتك��ز  وق���ت  يف 

�الأوروب����ي����ة ح����ول �إم��ك��ان��ي��ة ����ص��ت��غ��الل 

�أمازون لبيانات تلك �ل�صركات و�لتجار 

باأ�صعار تف�صيلية. �صلع مناف�صة  وبيع 

وف���ت���ح���ت �مل���ف���و����ص���ي���ة �الأوروب������ي������ة 

تقدم  ���ص��ك��وى  ب��ع��د  حينه  يف  �لتحقيق 

و�ل�صركات  �ل��ت��ج��ار  م��ن  جمموعة  بها 

�ل�����ص��غ��رة ت��ت��ع��ل��ق ب��ان��ت��ه��اك �ل�����ص��رك��ة 

��صتغالل  خ��الل  من  �ملناف�صة  لقو�عد 

�لبيانات �خلا�صة بهم ما يعطيها ميزة 

مببيعات  �أ����ص���ر�ر  يف  ت�صبب  تناف�صية 

�ل�صركات. تلك 

وت����ن����ف����ي �أم�������������ازون �الأم����������ر ج��م��ل��ة 

وت��ف�����ص��ي��ال وت���ق���ول �إن���ه���ا ت���ت���ع���اون مع 

�ل�����ص��ل��ط��ات يف �أوروب��������ا ل���دح�������س ه���ذ� 

�الأمر.

�أمازون  �أي�صا، و�فقت  و�لعام �ملا�صي 

على تغير طريقة عملها مع �لبائعني 

�الآخرين على من�صتها بعد حتقيق من 

قبل هيئة �الحتكار �الأملانية.

ون��ق��ل��ت روي������رتز ع���ن م�������ص���ادر ي��وم 

�خلمي�س �ملا�صي �أن �ل�صركة �الأمركية 

����ص���ت���و�ج���ه حت��ق��ي��ق��ا �آخ������ر يف �الحت�����اد 

�الأوروب��������ي خ����الل �الأ����ص���اب���ي���ع �ل��ق��ل��ي��ل��ة 

�مل��ق��ب��ل��ة ال����ص���ت���خ���د�م ب���ي���ان���ات �ل��ت��ج��ار 

�مل�صجلني لديها بطريقة غر قانونية.

نيويورك - رويرتز

�رتفع �لدوالر �الأمركي مقابل عملتي 

�مل�����الذ �الآم������ن �ل����ني �ل���ي���اب���اين و�ل��ف��رن��ك 

�ل�صوي�صري، �إذ تعافت �الأ�صهم يف �لبور�صة 

�أد�ء يومي لها يف 3  �أ���ص��و�أ  �الأم��رك��ي��ة م��ن 

�أ�صهر، يف حني هبط �ليورو مقابل �لعملة 

�الأمركية، ماحيا مكا�صب مبكرة.

ونزل �لني مقابل �لدوالر الأول مرة يف 5 

جل�صات، بينما تر�جع �لفرنك �ل�صوي�صري، 

�إذ �رتفعت وول �صرتيت لتعو�س بع�صا من 

�خل�صائر �حل��ادة �لتي تكبدتها يف �جلل�صة 

�ل�صابقة.

و�صعد �لدوالر يف تعامالت بعد �لظهرة 

ي��ن. ومع   107.455 �إىل  �ل��ني  0.6% مقابل 

ذلك، ما ز�ل �أد�ء �لدوالر �الأ�صبوعي مقابل 

�لني هو �الأ�صو�أ منذ �أو�خر مار�س �آذ�ر.

وم��ق��اب��ل �ل��ف��رن��ك �ل�����ص��وي�����ص��ري، قفز 

�لدوالر 1.2% �إىل 0.9551 فرنك.

وتر�جع �ليورو 0.6% �إىل 1.1228 دوالر، 

منخف�صا من 1.1422، وهو �أعلى م�صتوى 

يف 3 �أ�صهر، و�لذي بلغه �الأربعاء �ملا�صي.

�ل��دوالر  ذل��ك، �صعد موؤ�صر  يف غ�صون 

0.5% �إىل 97.33 بعد �أن بلغ يف وقت �صابق 

�أعلى م�صتوى يف �أ�صبوع.

وه����ب����ط �جل���ن���ي���ه �ال����ص���رتل���ي���ن���ي ع��ل��ى 

�القت�صاد  �نكما�س  �أظهرت  بيانات  خلفية 

 %20.4 بلغت  قيا�صية  بوترة  �لربيطاين 

يف �أبريل ني�صان من مار�س �آذ�ر، �إذ �أم�صت 

�لبالد �ل�صهر يف �إجر�ء�ت عزل عام م�صددة.

على  ه��و  �ل��رق��م  �أن  �مل�صتثمرون  وي���رى 

�الأرج�����ح ق���اع �الن��ه��ي��ار ق��ب��ل ت��ع��اف طويل 

وبطئ.

�أح��دث تعامالت  �الإ�صرتليني يف  ون��زل 

�أك���ر  وك�����ان  دوالر،   1.2487 �إىل   %0.9

�ل��ي��ورو.  م��ق��اب��ل  طفيف  ب�صكل  �نخفا�صا 

و�رتفع �ليورو يف تعامالت ما بعد �لظهرة 

0.2% �إىل 89.92 بن�س.

االنباط-وكاالت

��صرتى  �إذ  �ل��ذه��ب،  �أ���ص��ع��ار  �رتفعت 

�مل�������ص���ت���ث���م���رون �مل����ع����دن �ل�������ذي ي��ع��ت��رب 

م����الذ� �آم���ن���ا يف �ل���وق���ت �ل����ذي ت�����ص��اف 

ف��ي��ه �مل���خ���اوف ب�������ص���اأن م���وج���ة ج��دي��دة 

م��ن �الإ���ص��اب��ات ب��ف��رو���س ك��ورون��ا �إىل 

جمل�س  من  قامتة  �قت�صادية  توقعات 

�ملركزي  )�لبنك  �الحتادي  �الحتياطي 

�الأمركي(.

�مل����ع����ام����الت  يف  �ل�����ذه�����ب  و�رت������ف������ع 

1730.57 دوالر  �إىل  0.2 باملئة  �لفورية 

�ل�صاعة  بحلول  )�الأون�����ص��ة(  ل��الأوق��ي��ة 

1810 بتوقيت غرينت�س، وقفز بحو�يل 

ليتجه  �الأ�صبوع،  بد�ية  منذ  باملئة   2.7

����ص���وب �أك�����رب م��ك�����ص��ب �أ����ص���ب���وع���ي م��ن��ذ 

�الأ�صبوع �ملنتهي يف �لعا�صر من �أبريل.

وج���رت ت�����ص��وي��ة �ل��ع��ق��ود �الأم��رك��ي��ة 

باملئة   0.1 بانخفا�س  للذهب  �الآج��ل��ة 

عند 1737.30 دوالر.

وت����ع����اف����ت �مل�����وؤ������ص�����ر�ت �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة 

ل���الأ����ص���ه���م �الأم����رك����ي����ة م����ن خ�����ص��ائ��ر 

على  تكبدتها  �ل��ت��ي  �ل�صابقة  �جلل�صة 

خ��ل��ف��ي��ة ت��وق��ع��ات جم��ل�����س �الح��ت��ي��اط��ي 

�الحت�����������ادي ب����ط����ول ط����ري����ق �ل���ت���ع���ايف 

�الق���ت�������ص���ادي، و�ل����ت����ي �أل����ق����ت ب��ظ��الل 

تعاف  ع��ل��ى  �مل�صتثمرين  ره��ان��ات  ع��ل��ى 

�صريع. �قت�صادي 

وب���ال���ن�������ص���ب���ة ل���ل���م���ع���ادن �ل��ن��ف��ي�����ص��ة 

باملئة   0.4 �ل��ب��الدي��وم  �رت��ف��ع  �الأخ���رى، 

بينما  ل��الأوق��ي��ة،  دوالر   1929.12 �إىل 

 17.43 �إىل  باملئة   1.5 �لف�صة  تر�جعت 

دوالر.

�إىل  ب���امل���ئ���ة   0.4 �ل���ب���الت���ني  وه���ب���ط 

�أك���رب  ����ص���وب  وي��ت��ج��ه  دوالر   808.18

�أ�صبوعي منذ نهاية مار�س. �نخفا�س 
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مو�سمها  اليونان  ت�ستعيد  اأن  املقرر  من 

با�ستقبال  الإثنني،  يوم  من  ب��دءا  ال�سياحي 

�أ�شهر   3 بعد  وذل��ك  ال�سياحية،  الوفود  اأول 

الإغ����اق احل��ك��وم��ي للحد م��ن تف�سي  م��ن 

وباء كوفيد 19.

اآت��ي��ة من  ب��ه��ب��وط ط���ائ���رات  ول���ن ي�سمح 

يوليو  م��ن  الأول  م��ن  ب���دءا  اإل  ب��ري��ط��ان��ي��ا، 

امل��ق��ب��ل، ك��م��ا ���س��ي��خ�����س��ع ك���ل م�����س��اف��ر تثبت 

حلجر  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  اإ�سابته 

���س��ح��ي يف ف���ن���دق لأ����س���ب���وع���ني، ع��ل��ى نفقة 

احلكومة اليونانية.

ال�����س��ه��ر احل����ايل، �سي�سمح  ن��ه��اي��ة  وح��ت��ى 

ف��ق��ط ب���ال���رح���ات ال���ق���ادم���ة م���ن اإي��ط��ال��ي��ا 

واإ�سبانيا وهولندا، باجتاه اأثينا.

اليوناين  وال�سحة  ال�سياحة  وزي��ر  وق��ال 

رحات  ا�ستقبال  احلكومة  رف�س  �سبب  اإن 

ال����رك����اب ال���ق���ادم���ة م����ن ب��ري��ط��ان��ي��ا ط��ي��ل��ة 

“الإبقاء  اإىل  ي��ه��دف  املقبلني  الأ���س��ب��وع��ني 

ع��ل��ى ال��ي��ون��ان ب��ل��دا اآم���ن���ا ب��ان��ت��ظ��ار امل��و���س��م 

ال�سياحي«.

انتقالية  ع��ن مرحلة  اأث��ي��ن��ا  اأع��ل��ن��ت  وق��د 

ال�سهر،  من   30 وحتى  يونيو   15 بني  متتد 

و�سالونيكي  اأثينا  م��ط��ارا  خالها  ي�ستقبل 

ت�ستاأنف بقية  اأن  رك��اب، على  فقط رح��ات 

املطارات اأعمالها يف الأول من يوليو.

�سوى  ت�سجل  مل  التي  ال��ي��ون��ان  وتتطلع 

190 وفاة جراء الوباء اإىل عودة احلياة اإىل 

القطاع ال�سياحي الذي ميثل نحو 20 باملئة 

من الناجت املحلي الإجمايل.

كل  رف��ع  على  ق��د حثت  بروك�سل  وك��ان��ت 

القيود املفرو�سة على ال�سفر داخل الحتاد 

الأوروب��������ي وم��ن��ط��ق��ة ���س��ن��غ��ن ب����دءا م���ن 15 

يونيو.

من  تتعافى  ت��زال  ل  التي  اليونان  اأن  يذكر 

ال��زم��ان، حتتاج  ا�ستمرت عقدا م��ن  اأزم���ة دي��ون 

ال����ذي مي��ث��ل ب�سكل  ال�����س��ي��اح��ة  ب�����س��دة اإىل دخ���ل 

مبا�سر وغري مبا�سر اأكرث من خم�س اقت�سادها.

ي��ن��ك��م�����س الق��ت�����س��اد  اأن  اأث��ي��ن��ا  وت��ت��وق��ع 

م��ا ي��ق��رب م��ن 5 ب��امل��ئ��ة ه���ذا ال��ع��ام، وي��رج��ع 

ال�سياحة من  دخ��ل  فقدان  اإىل  ذل��ك جزئيا 

وبريطانيا  اأملانيا  مثل  الرئي�سية  الأ���س��واق 

والوليات املتحدة.

االنباط-وكاالت

اجلنوبية،  ك��وري��ا  ال��ع��دل يف  وزارة  اأك���دت 

الآب���اء  ردع  لأج���ل  �ستتحرك  اأن��ه��ا  م���وؤخ���را، 

و���س��ط  اأب��ن��ائ��ه��م،  بتعنيف  ي��ق��وم��ون  ال���ذي���ن 

الأط��ف��ال من  اإىل حماية  م��ت��زاي��دة  دع���وات 

الكبار. يد  املعاملة” على  “اإ�ساءة 
ف��اإن  اإلبو”،  “�سو�سن  �سحيفة  وبح�سب 

ياأتي  البلد الآ�سيوي  حترك وزارة العدل يف 

بعد ر�سد زيادة يف معدلت تعنيف الأطفال.

ومب����وج����ب ال����ق����ان����ون امل������دين يف ك���وري���ا 

اجل��ن��وب��ي��ة، ي��ح��ق ل���اآب���اء اأو مل���ن ي��ق��وم��ون 

الن�سباط  “اإجراءات  يتخذوا  اأن  بدورهم، 

ال�سرورية” لأجل حماية وتربية اأطفالهم.

لكن كلمتي “الن�سباط” و”ال�سرورية” 

تخ�سعان لتاأويل وا�سع، فيذهب بع�س الآباء 

ومن  والتعنيف.  ال�سرب  ممار�سة  ح��د  اإىل 

املدين  القانون  اإىل  بند  ي�ساف  اأن  املحتمل 

ال�سرب  ي�سبح  ح��ت��ى  اجل��ن��وب��ي��ة،  ك��وري��ا  يف 

ممنوعا ب�سكل �سريح.

ال��ك��وري��ة اجلنوبية  ال��ع��دل  وزارة  وت��ع��رب 

عن اأملها يف اأن ي�ساهم هذا التعديل يف اإزالة 

�سد  العنف  ملمار�سة  القانوين”  “امل�ستند 
الأطفال.

وت��ع��ال��ت الأ�����س����وات يف ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة 

حلماية الأطفال، بعدما �سجلت الباد عددا 

اأو  الأط��ف��ال،  لتعنيف  املروعة  من احل��وادث 

حتى الت�سبب بوفاتهم يف بع�س احلالت.

لكن بع�س اخلرباء ينبهون اإىل اأن تعنيف 

و�سط  جدا”،  ف�سفا�س  “مفهوم  الأط��ف��ال 

مدة  بالوقوف  ال�سغري  اإل���زام  ح��ول  ت�ساوؤل 

على  تعنيف  مبثابة  ل��ه،  عقابا  ال��زم��ن  م��ن 

�سبيل املثال.

الآب���اء  بع�س  يخفي  ل  ذل���ك،  غ�سون  يف 

نظرا  القانوين،  التعديل  هذا  من  تخوفهم 

من  واحل���د  الأط��ف��ال  �سبط  اإىل  حلاجتهم 

ويقولون  والعقاب،  التاأديب  اأخطائهم، عرب 

اأم��را  ت�سبح  ق��د  الأب��ن��اء  على  ال�سيطرة  اإن 

�سد  احل�سانة  بهذه  متتعوا  ح��ال  يف  �سعبا 

“ال�سرب«.

 اليونان تودع إغالقات كورونا وتستعد لعودة السياح

 دولة أسيوية تعدل القانون لمنع ضرب األطفال

بوب ديالن: شعرت بـ»اإلعياء« 
عندما شاهدت فيديو مقتل فلويد

 2020 تزاحم 1880.. وحرارة 
األرض تسجل ارتفاعا قياسيا

االنباط-وكاالت

ق���ال ال��ف��ن��ان الأم����ريك����ي، ب���وب دي���ان، 

ل��دى  ب”الإعياء”  ���س��ع��ر  اإن������ه  م�����وؤخ�����را، 

م�����س��اه��دت��ه ف��ي��دي��و م��ق��ت��ل ج�����ورج ف��ل��وي��د 

اخ��ت��ن��اق��ا ع��ن��دم��ا ���س��غ��ط ���س��رط��ي اأب��ي�����س 

امل��ا���س��ي، يف ولي��ة  م��اي��و   25 على رقبته يف 

ميني�سوتا الأمريكية.

ن�سرتها  م��ق��اب��ل��ة  يف  دي������ان،  واأو�����س����ح 

“�سعرت  تاميز”،  “نيويورك  ���س��ح��ي��ف��ة 

بالإعياء ال�سديد لروؤية جورج يعذب حتى 

املوت بهذه الطريقة” يف اإ�سارة اإىل ال�سغط 

على عنقه طيلة ت�سع دقائق خال توقيفه. 

واأ�ساف ديان )79 عاما( الذي ولد يف 

ميني�سوتا وارتاد جامعة مينيابولي�س “هذا 

اأمر يتجاوز الفظاعة. اآمل اأن حت�سل عائلة 

فلويد والأمة على العدالة فورا«.

“نيويورك  واأت��ى كام ديان ل�سحيفة 

ت�سبب  ال���ذي  ف��ل��وي��د  تاميز” غ���داة مقتل 

للعن�سرية  مناه�سة  وا���س��ع��ة  ب��ت��ظ��اه��رات 

وعنف ال�سرطة يف الباد وخارجها. وكانت 

هذه املقابلة الوحيدة للفنان خارج موقعه 

الإل���ك���روين اخل��ا���س م��ن��ذ ف����وزه بجائزة 

ن��وب��ل ل�����اآداب يف 2016.وت���ن���اول���ت الكثري 

ال�ستينات  يف  ال�سهرية  دي���ان  اأغ���اين  م��ن 

والعن�سرية  ال�سرطة  عنف  وال�سبعينات 

ومنها “هريكاين” و”جورج جاك�سون«.

وي�سدر ديان اأول األبوم له ي�سم اأغان 

�سنوات، اجلمعة  جديدة يف غ�سون ثماين 

املقبل بعنوان “راف اأند راودي دايز«.

وحتدث ديان يف املقابلة من منزله يف 

ماليبو يف ولية كاليفورنيا )غربي الوليات 

املتحدة(، معربا عن ت�ساوؤمه حول م�ستقبل 

العامل وعواقب جائحة كوفيد-19.

امل�����س��ت��ج��د  ك����ورون����ا  اإن ف���ريو����س  وق�����ال 

اآخ��ر  ل�سيء  و”متهيدا  “اجتياحا”  ي�سكل 

اأ�سرفنا  ن��ك��ون  “قد  واأ���س��اف  �سيح�سل”. 

على الدمار. ثمة طرق عدة للتفكري بهذا 

ينهي  ندعه  اأن  اأن علينا  اأظ��ن  ال��ف��ريو���س. 

م�ساره«.

دي���ان بعيد  اأ���س��در  ويف نهاية م��ار���س، 

“موردر  اأغنية  كاليفورنيا  يف  ال��ع��زل  ف��ر���س 

مو�ست فاول” اأول اأغنية جديدة له منذ 2012.

17 دقيقة وتتناول  الأغنية على  ومتتد 

املرتبة  اغتيال ج��ون كينيدي، وق��د احتلت 

الأوىل يف ت�سنيف “بيلبورد«.

وق��ب��ل اجل��ائ��ح��ة ك��ان ب��وب دي���ان يقدم 

حفات منتظمة، وكان من املقرر اأن يحيي 

اليابان  اأب��ري��ل يف  �سل�سلة من احلفات يف 

األغيت  املتحدة وقد  الوليات  ويف يونيو يف 

جميعها.

االنباط-وكاالت

���س��ج��ل��ت درج�����ة ح�����رارة ك��وك��ب الأر������س 

ارتفاعا قيا�سيا يف مايو املا�سي، ح�سبما اأفاد 

خرباء الأر�ساد اجلوية بالوليات املتحدة، 

اجلمعة.

للمحيطات  ال��وط��ن��ي��ة  ل������اإدارة  ووف��ق��ا 

والغاف اجلوي، ففي ال�سهر املا�سي، كان 

متو�سط درجة احلرارة بالعامل 60.3 درجة 

فهرنهايت )15.7 درجة مئوية( فيما يعادل 

درج��ات  لأ�سد   2016 ع��ام  امل�سجل يف  الرقم 

احلرارة يف 141 عاما منذ بدء الت�سجيل.

ومي���ث���ل ه����ذا زي������ادة ب���واق���ع 1.7 درج���ة 

واح���دة(  مئوية  درج���ة  )ق��راب��ة  فهرنهايت 

الع�سرين  القرن  يف  امل�سجل  املتو�سط  على 

حلرارة الأر���س، حيث �سجلت درجة حرارة 

الياب�سة رقما قيا�سيا، بينما احتلت درجات 

حرارة املحيط املرتبة الثانية.

و�سجلت اأجزاء من اأفريقيا واآ�سيا واأوروبا 

الغربية واأمريكا اجلنوبية والو�سطى دفئا 

قيا�سيا.

املناخ  مراقبة  رئي�س  ق��ال  ال�سياق،  ويف 

والغاف  للمحيطات  الوطنية  الإدارة  يف 

اأرن���ت: “ما زلنا ن�سهد دفئا  اجل��وي، ديكي 

على الأمد الطويل، ويف اأي �سهر، من املرجح 

يف  القيا�سي  الرقم  قرابة  الباب  نطرق  اأن 

الع�سر الذي نحن فيه«. كانت اآخر 7 �شهور 

مايو من ع��ام 2014 اإىل ع��ام 2020، اأح��ر 7 

�سهور من نوعها منذ بدء الت�سجيل.

االحد 14/ 6 / 2020



االعالين
08

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
اعادة  الموافقة على  تاريخ 2020/3/8   )  178 ( رقم  بقرارها  قررت 
ايداع المخطط التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2017/484/ زهران ( 
المتضمن : الموافقة على اعطاء القطعة رقم )1637( حوض ) 20 
( ام اذينه الجنوبي حكم خاص – الطابق االرضي معارض – وحسب 
قرار اللجنة اللوائية / ابنية رقم ) 2941 ( تاريخ 2019/11/24 حيث 
مكتب  في  المذكور  المخطط  على  االطالع  العالقة  لذوي  يمكن 
اللجنة المحلية لمنطقة ) زهران ( اثناء الدوام الرسمي ولمدة شهرمن 
اذا  الرسمية وجريدتين محليتين حتى  الجريدة  االعالن في  نشر  تاريخ 
اللجنة  الى  اعتراضاتهم  االعتراض عليه تقديم  كان هناك ما يوجب 

المحلية في المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
وكما يمكنهم االطالع على المخطط مدار البحث على موقع االمانة 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
قررت بقرارها رقم ) 160 ( تاريخ 2020/3/2 الموافقة على المخطط 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2019/554/ شفا بدران ( المتضمن 
 )  1017  ( رق��م   القطعة  استعمال  صفة  تغير  على  الموافقة   :
حوض )10 ( طاب كراع من سكن ) ب ( بأحكام خاصة- حسب ) أ ع 
/2015/424( الى تجاري محلي ضمن سكن ) ب ( وفرض تعويض 
بواقع ) 32 (( اثنان وثالثون دينار / م 2 الواحد من مساحة القطعة 
التعويض  التنظيم و حسم مبلغ  قانون  ( من   47 ( للماده  باالستناد 
المدفوع بموجب المخطط ) أ ع /2015/424 ( من مبلغ التعويض 
اتجاه السكن وكما  ابواب تجاري  المفروض حاليا شريطة عدم فتح 
هو موضح على المخطط في منطقة ) شفا بدران (  ووضعه موضع 
التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة ) 6 ( من المادة ) 24( من قانون تنظيم 

المدن والقرى واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
ايداع  على  الموافقة  تاريخ 2020/3/8   )  179 ( رقم  بقرارها  قررت 
المخطط التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2020/844/ القويسمة ( 
المتضمن : الموافقة على اعطاء القطعة رقم )1389( حوض رقم 
) 15 ( المستنده الغربية احكام خاصة – مواقف سيارات – لخدمة 
القطعة رقم ) 1387 ( من نفس الحوض  وحسب قرار اللجنة اللوائية 
/ ابنية رقم ) 2034 ( تاريخ 2019/9/1 حيث يمكن لذوي العالقة 

االطالع على المخطط المذكور في مكتب اللجنة المحلية لمنطقة 
نشر  تاريخ  من  شهرين  ولمدة  الرسمي  الدوام  اثناء   ) القويسمة   (
االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك 
ما يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في 

المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
وكما يمكنهم االطالع على المخطط مدار البحث على موقع االمانة 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
الموافقة  تاريخ 2020/3/2   )  153 ( بقرارها رقم  بأنها قررت 
 /2019/491/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي  المخطط  على 
الغاء جزء من شارع  الموافقة على   : المتضمن   ) الحمام  مرج 
ضمن القطعة رقم ) 324 ( حوض ) 1 ( الرجاحه باالستناد للمادة 
) 47  ( من قانون التنظيم وكما هو موضح على المخطط في 
منطقة ) مرج الحمام (  ووضعه موضع التنفيذ استنادًا الحكام 
الفقرة ) 6 ( من المادة ) 24( من قانون تنظيم المدن والقرى 

واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
ايداع  على  الموافقة  تاريخ 2020/3/2   )  157 ( رقم  بقرارها  قررت 
الجديده  أ ع /2020/628/بدر   ( التنظيمي رقم  التعديلي  المخطط 

( المتضمن : الموافقة على الغاء جزء من شارع ضمن حوض رقم
 ) 3 ( الرباحية الجنوبية وكما هو موضح على  نسخة المخطط  حيث 
مكتب  في  المذكور  المخطط  على  االطالع  العالقة  لذوي  يمكن 
اللجنة المحلية لمنطقة ) بدر الجديده ( اثناء الدوام الرسمي ولمدة 
شهرين من تاريخ نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين 
حتى اذا كان هناك ما يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى 
السالفة  المدة  خالل  اعاله  الية  المشار  المكان  في  المحلية  اللجنة 

الذكر .  
وكما يمكنهم االطالع على المخطط مدار البحث على موقع االمانة 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
بأنها قررت بقرارها رقم ) 812 ( تاريخ 2019/12/1 الموافقة 
 /2016/719/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي  المخطط  على 
القويسمة ( والمتضمن : الموافقة على تغيير صفة استعمال 
جزء من القطعة رقم ) 2311 ( حوض ) 2 ( ام نواره من سكن 
المركزي وكما هو موضح على  الى متعدد االستعمال   ) ) د 
عشر  خمسة   )  15  ( بواقع  تعويض  وفرض  المخطط  نسخة 
دينار / م2 الواحد من مساحة الجزء المحول باالستناد للمادة ) 
47 ( من قانون التنظيم وكما هو موضح على المخطط في 
منطقة ) القويسمة ( ووضعه موضع التنفيذ استنادًا الحكام 
الفقرة ) 6 ( من المادة ) 24( من قانون تنظيم المدن والقرى 

واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
ايداع  على  الموافقة  تاريخ 2020/3/2   )  158 ( رقم  بقرارها  قررت 
المخطط التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2020/601/ خريبة السوق 
( المتضمن : الموافقة على تعديل ارتفاع البناء للجزء المنظم منطقة 
حرفية من القطعة رقم )548( حوض ) 9 ( جدار البلد الى ) 9 ( متر 
والغاء التعويض المفروض بموجب قرار اللجنة اللوائية رقم ) 761 ( 
تاريخ 2018/11/4 حيث يمكن لذوي العالقة االطالع على المخطط 
المذكور في مكتب اللجنة المحلية لمنطقة ) خريبة السوق ( اثناء 
الجريدة  في  االعالن  نشر  تاريخ  من  شهرين  ولمدة  الرسمي  الدوام 
اذا كان هناك ما يوجب االعتراض  الرسمية وجريدتين محليتين حتى 
عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في المكان المشار الية 

اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
وكما يمكنهم االطالع على المخطط مدار البحث على موقع االمانة 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
الموافقة  تاريخ 2020/3/2   )  149 ( بقرارها رقم  بأنها قررت 
على المخطط التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2019/334/ احد 
( المتضمن : الموافقة على الغاء جزء من شارع امام القطعة 
 ( للمادة  االستناد  الشمالية  اللوزية   )  1  ( حوض   )  309  ( رقم 
47  ( من قانون التنظيم وكما هو موضح على المخطط في 
منطقة ) احد (  ووضعه موضع التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة 
) 6 ( من المادة ) 24( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية 

رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية في امانة عمان الكبرى بأنها قررت 
المخطط  على  الموافقة   2019/10/6 تاريخ   )  633  ( رقم  بقرارها 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2015/283/ مرج الحمام ( المتضمن 
: تغيير استعمال القطعة ) 62 ( حوض ) 10 ( خربة خليفة من سكن 
) أ ( باحكام خاصة الى تجاري محلي حسب الشكل وبأحكام خاصة 

ويعامل معاملة التجاري المحلي واستيفاء تعويض بواقع 
) 5 ( خمسة دنانير/م2 الواحد من مساحة القطعة باالستناد للمادة ) 
47 ( من قانون التنظيم وتقديم اقرار وتعهد بعدم تحمل االمانه اي 
اعباء مالية او معنوية قد تنتج عن التعديل  االستناد للمادة ) 47 ( من 

قانون التنظيم وكما هو موضح على المخطط في منطقة 
) مرج الحمام ( ووضعه موضع التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة ) 6 ( 
من المادة ) 24( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم ) 79 ( 

لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
بأنها قررت بقرارها رقم ) 842 ( تاريخ 2015/12/13 الموافقة 
 /2015/497/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي  المخطط  على 
واستحداث  الغاء  على  الموافقة   : المتضمن   ) السوق  خريبة 
 )  1692  ،  1782  ( االرقام  ذوات  القطع  امام  تنظيمي  شارع 
حوض ) 5 ( وادي الطي وعلى ان يتم اجراء مقاصة بخصوص 
االجزاء الملغاه والمستحدثه في القطعتين ) 1782 ،  1692 
استنادًا  التنفيذ  موضع  المخطط  ووضع  الحوض  نفس  من   )
الحكام الفقرة ) 6 ( من المادة ) 24( من قانون تنظيم المدن 

والقرى واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
ايداع  على  الموافقة  تاريخ 2020/3/2   )  155 ( رقم  بقرارها  قررت 
 ) زه��ران   /2020/523/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي  المخطط 
المتضمن : الموافقة على اعطاء القطعة رقم )734( حوض ) 20 ( 
ام اذينه الجنوبي احكام خاصة – ارتفاع البناء 19 م – عدد االدوار 5 – 
وحسب قرار اللجنة اللوائية / ابنية رقم ) 1870 ( تاريخ 2018/6/24 
حيث يمكن لذوي العالقة االطالع على المخطط المذكور في مكتب 
اللجنة المحلية لمنطقة ) زهران ( اثناء الدوام الرسمي ولمدة شهرين 
من تاريخ نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى 
اذا كان هناك ما يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة 

المحلية في المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
وكما يمكنهم االطالع على المخطط مدار البحث على موقع االمانة 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
الموافقة  تاريخ 2019/5/5   )  290 ( بقرارها رقم  بأنها قررت 
 /2019/463/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي  المخطط  على 
مرج الحمام ( المتضمن : الموافقة على اعطاء القطعة رقم 
 – خاصه  احكام  الغربي  الحمام  مرج   )  57  ( حوض   )  622  (
احكام سكن ) ب( وفرض تعويض بواقع ) 50 % ( من قيمة 
التجاوزات على االرتداد والنسبة المئوية باالستناد للمادة ) 47 ( 
قانون التنظيم وقبل التصديق ووضع المخطط موضع التنفيذ 
استنادًا الحكام الفقرة ) 6 ( من المادة ) 24( من قانون تنظيم 

المدن والقرى واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

اع�����الن

اع�����الن

اع�����الن

اع�����الن

اع�����الن

اع�����الن

اع�����الن

اع�����الن

اع�����الن

اع�����الن

اع�����الن

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

للمقاولت     الرها  العامة ل�سركة  الهيئة  ال�سناعة والتجارة بان 

وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت 

باجتماعها  قررت  قد   2006/7/11 بتاريخ   )12507( الرقم 

امل�افقة على ت�سفية    2020/3/5 املنعقد بتاريخ   العادي  غري 

علي  ح�سني  �سامي  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

ال�سمادي  م�سفيا لل�سركة، وان عن�ان امل�سفي ه� :

عمان – �سمي�ساين – �سارع ايليا اب� ما�سي – عمارة رقم ) 18 ( 

مكتب ) 404 ( – �ص.ب 941234 – الرمز الربيدي 11194 - 

هاتف 0790160069

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200165364(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة حممد �سرف و�سمر الع�سي  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2018/1/2 حتت الرقم )117650( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/11 

ال�سغري   �سادق  حممد  ف��اروق  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي تالع العلي – ت: 0775119872

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200145072(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

الرو�سان و�سريكه   وامل�سجلة يف �سجل  باأن  �سركة ذوقان اكرم 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )110847( بتاريخ 2014/12/3 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/11 

الرو�سان   ع��ارف  حامد  كايد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الط��ب��اء  ا���س��ك��ان   – ارب���د  امل�سفي  ع��ن���ان  ب���اأن  علما 

0790641420

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة يا�سني اب� هاين 

و�سريكه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت��سية ب�سيطة  حتت الرقم 

ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   2000/1/4 بتاريخ   )  8390(

هذا العالن

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

على الرقم 560060

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قان�ن  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة وليمة لالنتاج الفني ذ.م.م م�سجلة لدينا يف 

الرقم  حتت  حمدودة/  م�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل 

)46684( بتاريخ )2017/2/19( 

امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/6/8(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قان�ن  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

اخلا�سة  للربجميات   الدولية  عجل�ن  �سما  �سركة  باأن 

ذات  ال�����س��رك��ات  ���س��ج��ل  يف  ل��دي��ن��ا  م�سجلة  ذ.م.م 

بتاريخ   )35458( الرقم  حتت  حم��دودة/  م�س�ؤولية 

 )2014/1/28(

امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/6/11(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرج� من دائني �سركة  الرها للمقاولت  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

 ( بتاريخ   )  12507  ( الرقم   حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة 

)2006/7/11

م�ستحقة  كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : �سامي ح�سني علي ال�سمادي

 – ما�سي  اب�  ايليا  – �سارع  – �سمي�ساين  : عمان  امل�سفي  عن�ان 

عمارة رقم ) 18 ( مكتب ) 404 ( 

�ص.ب ) 941234 ( الرمز الربيدي ) 11194 (

خل�ي ) 0790160069 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

البيئة   م�ارد  لدارة  والنار  والكالأ  املاء  �سركة   دائني  من  اأرج� 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم 

 ) 35949 ( بتاريخ ) 2014/3/5(

م�ستحقة  كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : احمد نفيز ي��سف عبدالفتاح

عن�ان امل�سفي : عمان – اجلبيهة – �سارع ال�سهابية – بناية رقم 20

خل�ي ) 0779765538 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

واب���  ن�فل  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

العد�س

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)107423 ( بتاريخ 2013/7/3 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 العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200143897(

 1997 ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قان�ن  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

باأن   : �سركة  باأن  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�سيد /ال�سادة

عدي احمد عبدالفتاح ثلجي

هبه احمد عبدالفتاح ثلجي

هيا احمد عبد الفتاح ثلجي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ورثة احمد عبد الفتاح �سليمان ثلجي و�سركاهم 

بتاريخ   )18066( الرقم   حتت  ب�سيطة  ت��سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2014/9/24

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة 2020/6/11 وقد قام باإبالغ �سريكه 

بالن�سحاب  رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/11

وا�ستنادا لأحكام القان�ن فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

الي�م التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف الي�مية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

بال  ات�سالت  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

ت�قف لالجهزة اخلل�ية    وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

 2017/4/6 بتاريخ   )47294( الرقم  حتت  حمدودة  م�س�ؤولية 

  2020/6/4 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد 

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  امل�افقة على ت�سفية 

عن�ان  وان  لل�سركة،  م�سفيا  �سام   اب�  احمد  علي  حممد  احمد 

امل�سفي ه� :

جبل الق�س�ر – �سارع اب� العالء املعري - هاتف 0788656482

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اخلل�ية  لالجهزة  ت�قف  بال  ات�سالت  �سركة   دائني  من  اأرج� 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 47294 ( بتاريخ ) 2017/4/6(

م�ستحقة  كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : احمد حممد علي احمد اب� �سام

عن�ان امل�سفي : عمان – جبل الق�س�ر – �سارع اب� عالء املعري

خل�ي ) 0788656482 ( 

م�سفي ال�سركة

الحد   14/ 6 / 2020



الدويل
90

االنباط-وكاالت

ترامب،  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ق��ال 

اأخ��رى اإذا خ�سر انتخابات  اإن��ه �سيفعل اأم��وراً 

ال��رئ��ا���س��ة امل���ق���ررة يف ال��ث��ال��ث م��ن نوفمرب/

ب��ع��دم��ا ق��ال  ال���ث���اين 2020، وذل����ك  ت�����ش��ري��ن 

خ�سمه الدميقراطي جو بايدن، اإن الرئي�س 

اجلمهوري قد يغ�س ويرف�س مغادرة البيت 

واث��ق باجلي�س  اأن��ه  اإىل  اأ���س��ار  لكنه  الأبي�س، 

الذي قد يتدخل.

تلفزيونية  مقابلة  يف  املناف�سة:  اح��ت��دام 

قال  الأم��ري��ك��ي��ة،   Fox News قناة  م��ع 

 :2020 يونيو/حزيران   12 اجلمعة  ترامب، 

“اإذا مل اأفز ف�سوف اأم�سي قدماً واأفعل اأموراً 
اأخرى”.

ت���اأت���ي ت�����س��ري��ح��ات ال��رئ��ي�����س م���ع اح��ت��دام 

امل��ن��اف�����س��ة ب��ي��ن��ه وب����ن غ���رمي���ه ب���اي���دن قبل 

نحو  على  الثنان  يتبادل  حيث  النتخابات، 

الآخ��ر  ال��ط��رف  اأن  اإىل  التلميحات  م��ت��زاي��د 

ع����ازم ع��ل��ى ال��غ�����س لتحقيق ال���ف���وز، وف��ق��اً ملا 

ذكرته وكالة رويرتز. 

بايدن الذي يتقدم على ترامب يف معظم 

ا�ستطالعات الراأي على امل�ستوى الوطني هذا 

الأ�سبوع، قال اإنه قلق من اأن ترامب �سيحاول 

اأن  م��ن  واث���ق  لكنه  الن��ت��خ��اب��ات،  “�سرقة” 
البيت  جنود اجلي�س �سريافقون ترامب من 

الأبي�س اإذا خ�سر ومل يعرتف بالنتيجة، وفق 

تعبريه. 

ات��ه��ام��ات م��ت��ب��ادل��ة: ت�����س��ري��ح��ات ت��رام��ب 

بنتيجة  يقبل  ق��د  اأن���ه  اإىل  ت�سري  اجل��دي��دة 

النتخابات، لكن الرئي�س مل يقل ذلك على 

املتحدث  م��ورت��و  تيم  اأن  اإل  التحديد،  وج��ه 

با�سم حملة ترامب النتخابية قال اخلمي�س 

الفائت اإن ترامب �سيقبل بالنتيجة.

ب������امل������وازاة م����ع ذل�������ك، ق������ال ت����رام����ب اإن 

زي��ادة  ا�ستخدام  ي�ستهدفون  الدميقراطين 

لتزوير  كو�سيلة  ال��ربي��د  ع��رب  الت�سويت  يف 

النتخابات، فيما تعهد بايدن بن�سر حمامن 

يف مراكز القرتاع على م�ستوى البالد لر�سد 

جهود اجلمهورين للتالعب بالت�سويت.

النتخابات  خ��رباء  يتاأهب  جانبهم،  م��ن 

لليلة انتخابات من املرجح اأن تكون �ساخنة، 

كما اأنه من املتوقع حدوث زيادة يف الت�سويت 

عرب الربيد، ب�سبب املخاوف من وباء فريو�س 

اأن العملية قد  كورونا، ويحذر اخل��رباء من 

ت�سوبها فو�سى على غرار ما حدث بالفعل يف 

انتخابات متهيدية بالوليات.

ل��ك��ن ق���د ت�������وؤدي الأع���������داد ال���ك���ب���رية من 

الأ�����س����وات ال��ت��ي ي���ديل ب��ه��ا ال��ن��اخ��ب��ون عرب 

الوقت  ف��رزه��ا يف  اأو  ال��ربي��د وع��دم و�سولها 

نتيجة  يف  ق��ان��ون��ي��ة  ط���ع���ون  اإىل  امل��ن��ا���س��ب 

النتخابات، كما اأن فرز الأ�سوات بالربيد قد 

التحقق  ل�سرورة  اأي�ساً  اأطول  ي�ستغرق وقتاً 

من هوية الناخب اأوًل، وهو ما يثري احتمال 

معروفة  غ��ري  الن��ت��خ��اب��ات  نتيجة  ت��ظ��ل  اأن 

يقول  ح�سبما  بكثري،  الت�سويت  ي��وم  بعد  ملا 

خرباء.

الرئا�سية: ويف حماولة  ا�ستئناف احلملة 

ي�ستاأنف  الأ����س���وات،  م��ن  امل��زي��د  حل�سد  منه 

وقد  الرئي�سية،  حملته  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س 

اأوىل، لأن هذه  اختار ولية تك�سا�س كوجهة 

منذ  للجمهورين  معقاًل  تعد  التي  الولية 

وكالة  ذكرته  ملا  وفقاً  ات،  ت��غ��ريرّ ت�سهد  عقود 

الأنباء الفرن�سية.

ت��رام��ب ك��ان ق��د ف��از يف تك�سا�س يف العام 

ا�ستطالع  اأظ��ه��ر  كما  ��ق،  ���س��يرّ بهام�س   2016

مئوية  بنقطة  ت��رام��ب  م  ت��ق��درّ ناخبيها  لآراء 

ب  واح��دة على بايدن، ويف ذلك العام مل ُت�سِ

ال���س��ت��ط��الع��ات وت��وق��ع��ات امل��راق��ب��ن ب�����س��اأن 

ت���رام���ب ال�����ذي خ���ا����س ح��م��ل��ة ط��غ��ت عليها 

املخ�سرمة  مناف�سته  مواجهة  يف  الفو�سى 

فوزه  حتقيق  من  ومتكرّن  كلينتون،  هيالري 

ال�����س��ه��ري ب��ح�����س��ده غ��ال��ب��ي��ة اأ����س���وات الهيئة 

الناخبة.

ظ  دفع هذا الفوز مراقبن كرثاً اإىل التحفرّ

عاتهم، علماً اأن ال�ستطالعات احلالية  يف توقرّ

“فايف  ح فوز ترامب، ويظهر موقع  ل ترجرّ

ن�سبة  اأن  ل��ال���س��ت��ط��الع��ات  اإيت”  ث���ريت���ي 

تراجعت  وق��د   ،%41 تبلغ  ل��رتام��ب  ال��ت��اأي��ي��د 

اأزمتي كوفيد-19  ب�سبب طريقة تعامله مع 

والحتجاجات املناه�سة للعن�سرية.

بوليتيك�س”  ك���ل���ري  “ريل  م���وق���ع  اأم������ا 

بن�سبة  ت��اأي��ي��داً  ب��اي��دن  فيعطي  لال�ستطالع 

49,8% مقابل 41,7% لرتامب.

اأم��ا النباأ الأ���س��واأ لرتامب، ال��ذي ياأمل يف 

الناخبة  الهيئة  اأ�سوات  بغالبية  ف��وزه  تكرار 

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن خ�����س��ارت��ه يف ال��ت�����س��وي��ت 

ال�سعبي، فهو اأن بايدن يتقدم عليه يف غالبية 

الوليات غري املحددة النتماء احلزبي

االنباط-وكاالت

���س��ه��د ح�������س���اد الأ�����س����ب����وع امل���ا����س���ي ع���دة 

املحتلتن  وال�����س��ف��ة  ال��ق��د���س  يف  م��واج��ه��ات 

امل��دن  م��واج��ه��ة يف خمتلف   61 وذل���ك �سمن 

قوات  على  نار  اإط��الق  تخللها  الفل�سطينية، 

واإلقاء لزجاجات حارقة  الحتالل يف جنن 

ن��اري��ة يف عدة  ومفرقعات  وع��ب��وات متفجرة 

مواقع

يف  مواجهات  اندلعت  اجلمعة،  ي��وم  ففي 

امل�سرية  اإث��ر قمع  بقلقيلية  ق��دوم  قرية كفر 

الأ���س��ب��وع��ي��ة ���س��د ال���س��ت��ي��ط��ان، وم��واج��ه��ات 

وال�سمايل  اجلنوبي  احلاجزين  على  اأخ��رى 

اهلل،  ب���رام  نعلن  قرية  ويف  قلقيلية،  ملدينة 

ويف نحالن ببيت حلم، والزبيدات يف اأريحا، 

و�سو�سيا وحاجز �سارع ال�سهداء وباب الزاوية 

والبلدة القدمية يف اخلليل، فيما اأطلق �سبان 

زجاجات حارقة على م�ستوطنة “بيت عاين” 

باخلليل

و���س��ه��دت ك��ذل��ك ال��ع��ي�����س��اوي��ة يف ال��ق��د���س 

ف��وري��ك وم�ستوطنة  ب��ي��ت  وح��اج��ز  امل��ح��ت��ل��ة 

ي��ت�����س��ه��ار وم����ادم����ا ب��ن��اب��ل�����س وي���اف���ا امل��ح��ت��ل��ة 

مواجهات واإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات 

ن����اري����ة، ���س��م��ن م���واج���ه���ات م��ت��ف��رق��ة يف 19 

نقاط مواجهة يف ال�سفة والقد�س، واأ�سيب 

املطاطي  بالر�سا�س  مواطنن  عدة  خاللها 

املواجهات  تتوا�سل  فيما  بالغاز  وبالختناق 

مبدينة يافا لليوم الرابع على التوايل، وذلك 

ع��ل��ى خلفية اأع��م��ال جت��ري��ف اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف 

مقربة الإ�سعاف الإ�سالمية يف املدينة

14 مواجهات،  اإح�ساء  ويوم اخلمي�س، مت 

قرب  باحلجارة  اثنن  م�ستوطنن  واأ�سيب 

�سبان  واأط��ل��ق  �سلفيت،  يف  يكري  م�ستوطنة 

زج���اج���ات ح��ارق��ة وم��ف��رق��ع��ات ن��اري��ة خ��الل 

اأرم����ون  م��ن م�ستوطنة  ب��ال��ق��رب  م��واج��ه��ات 

هن�ستيف ويف العي�ساوية يف القد�س املحتلة

وان���دل���ع���ت م���واج���ه���ات يف را������س ك���رك���ر يف 

اخلليل  يف  ال���ع���روب  خم��ي��م  و���س��ه��د  اهلل،  رام 

وبرقة بنابل�س والعقبة يف طوبا�س، واحلاجز 

يف  وال��ف��ردي�����س  وي���اف���ا  لقلقيلية  اجل��ن��وب��ي 

�سبان  واأط��ل��ق   ،1948 ع��ام  املحتلة  فل�سطن 

م�ستوطنات  على  ونا�سفة  ح��ارق��ة  ب��ال��ون��ات 

وم����واق����ع ����س���رق غ����زة م��ن��ه��ا: م���وق���ع م��ل��ك��ة، 

�سدوت  وم�ستوطنة  ���س��دي��روت،  وم�ستوطنة 

هنيغف و�سرق خميم الربيج

ف��ي��م��ا اأح�������س���ي ي�����وم الأرب�����ع�����اء 8 ن��ق��اط 

م���واج���ه���ة، ���س��م��ل��ت اإل���ق���اء زج���اج���ات ح��ارق��ة 

وم��ف��رق��ع��ات ن���اري���ة يف ب���ل���دة ال��ع��ي�����س��وي��ة يف 

ال��ق��د���س وم�����س��ت��وط��ن��ة جم����دال ع���وز يف بيت 

حلم، فيما اندلعت مواجهات يف در نظام برام 

فوريك  بيت  وحاجز  اإيتمار  وم�ستوطنة  اهلل 

يف نابل�س، واحلاجز اجلنوبي ملدينة قلقيلية 

ومدينة يافا املحتلة

م��واج��ه��ات   8 الأ����س���ب���وع،  منت�سف  و���س��ه��د 

الح��ت��الل،  وق����وات  فل�سطينين  �سبان  ب��ن 

وك�سور،  بر�سو�س  مواطنن   3 اأ�سيب  حيث 

بنابل�س  اإيتيمار  �ساب يف م�ستوطنة  واعتقال 

واأطلق  طعن،  عملية  تنفيذ  حماولته  بزعم 

الحتالل  جنود  على  حارقة  زجاجات  �سبان 

خالل مواجهات خميم �سعفاط يف �سواحي 

القد�س

واندلعت مواجهات يف �سارع �سالح الدين 

يف القد�س املحتلة وبباب الزاوية يف اخلليل، 

اإي��ت��م��ار يف  وت��ق��وع يف بيت حل��م، وم�ستوطنة 

ن��اب��ل�����س، وم���رج نعجة يف اأري���ح���ا، وع����زون يف 

قلقيلية، ويافا املحتلة

واأح�سي يوم الإثنن 4 مواجهات يف تقوع 

البرية  ملدينة  ال�سمايل  واحل��اج��ز  حل��م  بيت 

قلقيلية،  ملدينة  ال�سمايل  برام اهلل واحلاجز 

وق��ب��اط��ي��ة يف ج��ن��ن، وال��ت��ي ���س��ه��دت عملية 

اإط��الق نار على دوري��ات الحتالل املقتحمة 

للبلدة

ويوم الأح��د، اندلعت مواجهات يف البلدة 

املحتلة  القد�س  يف  قلنديا  وخميم  القدمية 

و�سواحيها، واحلاجز ال�سمايل ملدينة البرية 

يف رام اهلل، واحلاجز ال�سمايل ملدينة قلقيلية، 

فيما اأطلق �سبان زجاجات حارقة ومفرقعات 

ن����اري����ة يف م���واج���ه���ات ع���ل���ى ح���اج���ز زع����رتة 

وم�ستوطنة يت�سهار يف نابل�س، �سمن 6 نقاط 

مواجهة يف ال�سفة والقد�س املحتلتن

اأم����ا ي���وم ال�����س��ب��ت، ف��ق��د اأح�����س��ي نقطتي 

م��واج��ه��ة، يف ك��ل م��ن ك��ف��ر ق����دوم واحل��اج��ز 

خاللها  اأ���س��ي��ب  قلقيلية،  مل��دي��ن��ة  ال�����س��م��ايل 

املغلف  املعدين  بالر�سا�س  خم�سة مواطنن 

ب��امل��ط��اط واإ���س��اب��ة ع���دة م��واط��ن��ن ب��ح��الت 

اختناق بالغاز امل�سيل للدموع

بايدن يلوح بالجيش في وجه الرئيس 

ترامب يتوعد: إذا خسرت االنتخابات فسأفعل أمورًا أخرى 

 61 مواجهة مع االحتالل في مختلف المدن الفلسطينية
 خالل األسبوع الماضي

 استطالع: نصف اإلسرائيليين 
يؤيدون خطة الضم

 االحتالل يجبر عائلة مقدسية 
على هدم شقتيها ذاتًيا

 أسرى سجني »مجدو« و »عوفر« 
مستمرون في خطواتهم التصعيدية

االنباط-وكاالت

ك�����س��ف ا���س��ت��ط��الع ل���ل���راأي ال���ع���ام اأج����راه 

 %51 اأن  موحوت”,  “ماأجار  اأب��ح��اث  معهد 

تطبيق  ي��وؤي��دون  الإ�سرائيلي  اجلمهور  من 

يف  امل�ستوطنات  على  الإ�سرائيلية  ال�سيادة 

ال�سفة الغربية

ووجد ال�ستطالع بن 503 اإ�سرائيلين، 

ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ن 18 ع��اًم��ا واأك���رث، اأن 

ال�سيادة،  تطبيق  عار�سوا  العينة  من   %25

الذين  وب��ن  يعرفون.  ل  اإنهم  قالوا  و%24 

اأعربوا عن راأيهم، هناك 67% يوؤيدون ال�سم 

مقابل 33% يعار�سونه

م��ن   %28 اأن  ال����س���ت���ط���الع  وج�����د  ك���م���ا 

“موجات  ح���دوث  يخ�سون  ل  امل�ستطلعن 

ج��ان��ب  م���ن  الن��ت��ف��ا���س��ة  اأو  العنف”  م���ن 

و%28  ال�سيادة،  تطبيق  بعد  الفل�سطينين 

و%32  ًما”,  “نوعا  ح���دوث���ه���ا  ي��خ�����س��ون 

يقولون  و%12  ب�شدة,  يخافون  اأو  يخ�شون 

ال��راأي،  اأ�سحاب  بن  من  يعرفون.  ل  اإنهم 

اأعرب 68% عن تخوفهم اإىل حد ما واأكرث، 

ومل يعرب 23% عن اأي تخوف

االنباط-وكاالت

اأج����ربت ب��ل��دي��ة الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

عائلة رباعية على هدم طابًقا من �سقتن يف 

بلدة �سور باهر جنوب �سرق القد�س املحتلة 

بالقرب  ترخي�س  دون  البناء  بحجة  ذات��ًي��ا، 

من “ال�سارع الأمريكي”

وقالت عائلة رباعية اإن بلدية الحتالل 

واإل  امل��ن��زل،  ب��ه��دم  ق����راًرا يق�سي  اأ����س���درت 

�ستقوم طواقمها بهدمه، وعلى العائلة دفع 

تكاليف واأجرة الهدم نحو “80 األف �سيكل”

ترخي�س  ح��اول��ت  ال��ع��ائ��ل��ة  اأن  واأ���س��اف��ت 

البناء وجتميد الهدم خالل الأ�سهر املا�سية 

دون جدوى، لفتة اإىل اأنها بداأت بالبناء يف 

اآذار/ مار�س املا�سي، وهو عبارة عن �سقتن 

قيد الإن�ساء

وكان املواطن عماد م�ساهرة هدم الأحد 

جنوب  املكرب  جبل  قرية  يف  منزله  املا�سي 

���س��رق ال��ق��د���س ب���ي���ده، ب��ح��ج��ة ال��ب��ن��اء دون 

ترخي�س

واأو�سح م�ساهرة اأن البلدية اأجربته على 

وال��ذي   ،1997 ع��ام  القائم منذ  ه��دم منزله 

 80 م�ساحته  والبالغة  اأف���راد،   4 فيه  يعي�س 

مرًتا مربًعا

االنباط- وفا

قال املتحدث با�سم هيئة �سوؤون الأ�سرى 

اأ����س���رى  وامل���ح���رري���ن ح�����س��ن ع��ب��د رب�����ه، اإن 

م�شتمرون  و”جمدو”  “عوفر”  �سجني 

على  احتجاجا  الت�سعيدية،  خطواتهم  يف 

ت��وف��ري  الح����ت����الل  ����س���ج���ون  اإدارة  رف�������س 

املالب�س لالأ�سرى اجلدد

ت�����س��ري��ح �سحفي له  واأك����د ع��ب��د رب���ه يف 

الر�سمية  الفل�سطينية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  م��ع 

طالبوا  الأ���س��رى  اإن  ال�سبت،  “وفا”،ام�س 
اجلدد،  للمعتقلن  مالب�س  بتوفري  الإدارة 

العائلية  ال���زي���ارات  ت��وق��ف  خ��ا���س��ة يف ظ��ل 

وزيارات املحامن ب�سبب فريو�س “كورونا”, 

ال�سخ�سية،  احتياجاتهم  اأزمة يف  ي�سبب  ما 

لكن الإدارة رف�ست هذه املطالب

واأ���س��ار عبد رب��ه اىل اأن الأ���س��رى اأع���ادوا 

كخطوة  املا�سي،  اخلمي�س  الطعام  وجبات 

لل�سماح  الإدارة  على  لل�سغط  احتجاجية، 

باإدخال املالب�س

وع���ن الأ����س���ري امل��ري�����س م��ع��م��ر ال�����س��ب��اح 

املعتقل منذ 18 عاما، قال عبد ربه اإن حت�سنا 

طفيفا طراأ على حالته ال�سحية، بحيث مت 

وقف تخديره، غري اأنه ما زال حتت اأجهزة 

�سوروكا  م�ست�سفى  يف  ال�سطناعي  التنف�س 

الع�سكري

من  عانى  ال�سباح  الأ�سري  اأن  اىل  ولفت 

املا�سي،  ال�سحي اخلمي�س  تفاقم يف و�سعه 

امل��ذك��ور،  امل�ست�سفى  اىل  نقله  ا�ستدعى  م��ا 

واأدخ��ل من اىل العناية املركزة، حيث تبن 

اأنه م�ساب بالتهاب حاد يف الرئتن

وقال اإن حمامي الهيئة توا�سل مع اإدارة 

امل�ست�سفى لالطمئنان على و�سعه ال�سحي، 

قبل  م��ن  اآخ���ر  توا�سل  ه��ن��اك  �سيكون  فيما 

املحامي ملتابعة حالته ال�سحية

يذكر اأن الأ�سري ال�سباح )41 عاما( من 

م��دي��ن��ة ج��ن��ن، ك���ان ق��د دخ���ل ب��داي��ة ال��ع��ام 

التوايل يف �سجون  ال�18 على  اجلاري عامه 

 23 مل��دة  الح��ت��الل، وه��و حم��ك��وم بال�سجن 

عاما

االحد 14/ 6 / 2020
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االنباط-وكاالت

االحتالل  حكومة  ت�صادق  اأن  املتوقع  من 

ال���ي���وم ع��ل��ى اإق����ام����ة م�����ص��ت��وط��ن��ة ج���دي���دة يف 

اجلوالن املحتل حتمل ا�صم الرئي�س االأمريكي 

دونالد ترامب، بعد عام على ق��رار احلكومة 

اإن�صائها، وفق ما اأورد موقع “واال” العربي

ا�صم  حتمل  امل�صتوطنة  اأن  “واال”  واأف����اد 

ت�صمى  له على اعرتافه مبا  ترامب، تكرميا 

اجلوالن”  ع��ل��ى  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  “ال�صيادة 
الداعمة  ومواقفه   ،1967 ال��ع��ام  منذ  املحتل 

لالحتالل مبا فيها اعرتافه بالقد�س عا�صمة 

ل�”اإ�صرائيل”

ال��رئ��ي�����س  وق����ع   2019 اآذار/م������ار�������س  ويف 

االأمريكي اإعالنا يعرتف ب�صيادة “اإ�صرائيل” 

على ه�صبة اجل��والن ال�صورية التي احتلتها 

“اإ�صرائيل” عام 1967 و�صمتها عام 1981

�صيا�صة  ت��رام��ب  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  وت��ن��ت��ه��ج 

بالقد�س  ف��اع��رتف��ت  ل�”اإ�صرائيل”،  م��وؤي��دة 

اأول/ عا�صمة ل��دول��ة االح��ت��الل يف 6 ك��ان��ون 

دي�صمرب 2017، ونقلت �صفارتها اإىل املدينة يف 

14 اأيار/مايو 2018

“�صفقة  م��ا يعرف  ب��اإع��الن  ذل��ك  واأتبعت 

امل��ا���ص��ي  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك���ان���ون  القرن” يف 

وال�����ذي ي��ت��ي��ح الإ���ص��رائ��ي��ل ���ص��م م��ن��اط��ق من 

اإىل  االأردن  وغ���ور  املحتلة  ال��غ��رب��ي��ة  ال�صفة 

�صيادتها، بخالف القانون الدويل ومعار�صة 

الفل�صطينيني والدول العربية ومعظم الدول 

االأوروبية والهيئات واملوؤ�ص�صات االأممية

وكانت حكومة االحتالل، قد قررت العام 

دون  ترامب”  “م�صتوطنة  اإن�����ص��اء  امل��ا���ص��ي 

اأو م�صادر  اأو خ��رائ��ط  االأر�����س  ع��ل��ى  خ��ط��ط 

غ����دا هو  �صتبحثه  ال�����ذي  وال����ق����رار  مت���وي���ل، 

مقرتح مف�صل ي�صتند اإىل تو�صيات ما ي�صمى 

“املجل�س القطري للتخطيط والبناء” وعلى 
م�صورة اقت�صادية من وزارة املالية االإ�صرائيلّية

ك��م��ا ���ص��ت�����ص��ادق ح��ك��وم��ة االح���ت���الل على 

مع  بالتزامن  ترامب”  “م�صتوطنة  اإق��ام��ة 

ذكرى ميالد ترامب الرابعة وال�ّصبعني، وعلى 

خلفية فر�صه عقوبات على املحكمة اجلنائّية 

الدولية االأ�صبوع املا�صي

حزيران/يونيو   14 مواليد  من  وت��رام��ب 

املتحدة  للواليات  ال���45  الرئي�س  وه��و   ،1946

االأمريكية منذ 20 كانون الثاين/يناير 2017

و�صتخ�ص�س حكومة االحتالل 8 ماليني 

�صيكل خ��الل العام اجل���اري، وف��ق خطة بناء 

امل�صتوطنة، وذلك �صمن االإج��راءات الالزمة 

التي  اله�صبة  ت��ط��وي��ر  �صمي  م��ا  لتخطيط 

 3 ي��ذه��ب  اأن  على  امل�صتوطنة،  عليها  �صتقام 

و5  اال�صرائيلية،  االإ�صكان  وزارة  اإىل  ماليني 

ماليني لوزارة اال�صتيطان

يكلف  اأن  االإ�صرائيلية  املالية  وزارة  وتقدر 

ومل  �صيكل،  مليون   28.5 امل�صتوطنة  ت�صويق 

تقر حكومة االحتالل منها �صوى 8 ماليني

االنباط-وكاالت

قالت قناة عربية، ام�س ال�صبت، اإن متظاهرين 

األقوا زجاجة حارقة، على مبنى يتبع لبلدية “تل 

اأبيب” يف اإطار احتجاجات متوا�صلة تنديداً بهدم 

مقربة اإ�صالمية مبدينة “يافا”، الإقامة م�صروع 

�صكني الإيواء امل�صردين على اأنقا�صها

املحتجني  اأن  “كان” الر�صمية،  قناة  واأف���ادت 

األقوا الزجاجة احلارقة جتاه مبنى البلدية، يف 

اأدى  ما  اجلمعة/ال�صبت،  ليلة  من  متاأخر  وق��ت 

اإىل اإحلاق ال�صرر به، اإ�صافة اإىل اإحراق �صاحنة 

لتوزيع املياه

“تل  بلدية  الواقعة �صمن  يافا  وتعد مدينة 

اأبيب- يافا” اإحدى املدن االإ�صرائيلية املختلطة 

)ي�صكنها عرب ويهود(، وُت�صكل اأربع �صواح ثانوية 

ملدينة تل اأبيب

اأبيب” اأن  “تل  بلدية  اع��ت��ربت  جانبها،  م��ن 

معظم  متثل  ال  “حفنة  الهجمات  تلك  منفذي 

�صكان يافا”

للم�صردين  ملجاأ  بناء  “�صنوا�صل  واأ�صافت 

بعمال  بامل�صا�س  نقبل  ول��ن  املحكمة،  ق���رار  وف��ق 

بلدية اأو ممتلكات عامة”، وفق امل�صدر ذاته

 4 االإ�صرائيلية  ال�صرطة  اعتقلت  واخلمي�س 

النار  اأ�صعلوا  ي��اف��ا،  مدينة  يف  ع��رب  متظاهرين 

واأطلقوا  نفايات  و�صناديق  �صيارات  اإط����ارات  يف 

اأعمال هدم  االألعاب النارية، احتجاجا على بدء 

�صحيفة  بح�صب  االإ�صالمية،  االإ���ص��ع��اف  مقربة 

“هاآرت�س” العربية

وال���ث���الث���اء، ق��م��ع��ت ال�����ص��رط��ة االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

فيها  �صارك  تظاهرة،  ال�صوت  وقنابل  باخليالة 

املئات من �صكان يافا �صد هدم املقربة

امل��رك��زي��ة يف تل  واالإث���ن���ني، رف�����ص��ت املحكمة 

بحرمة  امل�صا�س  البلدية من  ملنع  التما�صا  اأبيب، 

تاريخها  يعود  التي  باملدينة،  االإ���ص��ع��اف  مقربة 

للحقبة العثمانية

وبعد ذلك ب�صاعات، �صرعت جرافات اإ�صرائيلية 

م��ع��ززة ب��ق��وات ال�����ص��رط��ة يف اأع���م���ال ح��ف��ر اأر����س 

املقربة

ونقلت ال�صحيفة يف حينها عن رئي�س الهيئة 

امل��ح��ام��ي حممد  ي��اف��ا،  املنتخبة يف  االإ���ص��الم��ي��ة 

دريعي قوله “رئي�س البلدية رون حولداي ي�صر 

واإعطاء  امل�صلمني  عظام  على  بالبناء  راأي���ه  على 

ظهره ل�صريحة كاملة من �صكان املدينة”

وت���اب���ع “لو ك���ان احل���دي���ث ي����دور ع���ن ع��ظ��ام 

يقد�صها  من  اأول  هو  )ح��ول��داي(  لكان  يهودية، 

ويحول دون امل�صا�س بها”، وفق امل�صدر ذاته

االنباط-وكاالت

ت���ع���ت���زم احل���ك���وم���ة االإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة مطلع 

يوليو/ متوز املقبل، �صم منطقة غور االأردن 

اإىل  املحتلة  الغربية  ال�صفة  يف  وامل�صتوطنات 

�صيادتها، االأمر الذي قد ي�صكل م�صمارا اأخريا 

يف نع�س عملية الت�صوية ال�صيا�صية، وخيار حل 

الدولتني، كما يرى مراقبون

منف�صلة  اأح����ادي����ث  يف  خ������رباء،  وي��ع��ت��ق��د 

فل�صطني حم���دودة  خ��ي��ارات  اأن  ل��الأن��ا���ص��ول، 

ال�صم، خا�صة يف ظل  يف مواجهة خمططات 

العديد من  وتوجه  ال�صعيف  العربي  الو�صع 

الدول العربية للتطبيع مع اإ�صرائيل

وموؤخرا، اأعلن رئي�س ال��وزراء االإ�صرائيلي، 

اأن  منا�صبة،  م��ن  اأك���ر  يف  نتنياهو،  بنيامني 

حكومته تريد ال�صروع بعملية ال�صم يف يوليو، 

والتي �صت�صمل 30 باملائة من م�صاحة ال�صفة 

الغربية

لن  ال�صم  خمططات  اأن  نتنياهو،  واأ���ص��ار 

على  االإ�صرائيلية  احلكومة  موافقة  تت�صمن 

اإقامة دولة فل�صطينية

وردا على ذلك، اأعلن الرئي�س الفل�صطيني 

منظمة  اأن  امل��ا���ص��ي،  ال�صهر  ع��ب��ا���س،  حم��م��ود 

الفل�صطينية يف حّل من االتفاقيات  التحرير 

مع اإ�صرائيل والواليات املتحدة

** انتهاء حّل الدولتني

ع���ام ح��رك��ة  اأم����ني  ال���ربغ���وث���ي،  م�صطفى 

املبادرة الوطنية الفل�صطينية ، اعترب اأن فكرة 

العامل  �صمح  اإذا  �صتنتهي فعلياً  الدولتني  حل 

اأي  ول��ن يبقى  ال�صم،  بتنفيذ خطة  لنتنياهو 

اأفق لدولة فل�صطينية ُم�صتقلة

واأ�����ص����اف ال���ربغ���وث���ي، اأن م���ن ي��ق��ت��ل حل 

الدولتني االآن هو نتنياهو واالإدارة االأمريكية، 

وق���رار ال�صم ه��و االأخ��ط��ر يف ت��اري��خ الق�صية 

الفل�صطينية منذ نكبة عام 1948

واعترب اأن احلل الوحيد اأمام الفل�صطينيني 

هو مواجهة املخطط ب� املقاومة والوحدة

وقال: اأقوى ر�صالة ميكن اأن ُتوجه للعامل 

هي اإعالن اإنهاء االنق�صام الفل�صطيني وتوحيد 

وتبّني  ُم��وح��دة،  ق��ي��ادة  الوطني حت��ت  ال�صف 

ا�صرتاتيجية وطنية كفاحية ملواجهة االحتالل

ا�صرتاتيجية  االتفاق على خطة  اإىل  ودع��ا 

ُم�صرتكة بني كّل مكونات ال�صعب الفل�صطيني 

للوقوف يف وجه اخلطة االإ�صرائيلية

اأن يطالب  الربغوثي، على �صرورة  و�صدد 

العامل  ودول  العربية  ال���دول  الفل�صطينيني 

ب�صكل عام بقطع العالقات مع اإ�صرائيل كليا، 

وف���ر����س ع��ق��وب��ات ع��ل��ي��ه��ا ح��ت��ى ت���رتاج���ع عن 

�صيا�صاتها

** ال دولة

من جهته، راأى الوزير الفل�صطيني ال�صابق، 

اخليار  زال  ما  الدولتني  حل  اأن  عمرو،  نبيل 

الوحيد املطروح على الطاولة من قبل املجتمع 

الدويل با�صتثناء اإ�صرائيل

ت��ري��د  اإ�����ص����رائ����ي����ل  اأن  ع����م����رو،  واأ�������ص������اف 

ال��الدول��ة  ح��ال��ة  يف  يظلوا  اأن  للفل�صطينيني 

بقعة من  �صكان على  يبقوا جم��رد  اأن  مبعنى 

االأر�س

و������ص�����دد ع���ل���ى اأه����م����ي����ة ت���ك���ث���ي���ف ال���ق���ي���ادة 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة جل���ه���وده���ا يف ال����دف����ع ن��ح��و 

الدولة  ل�صالح  ال���دويل  املجتمع  اأداء  تطوير 

اإ���ص��رائ��ي��ل  م���واق���ف  م��ق��اب��ل  يف  الفل�صطينية 

والواليات املتحدة

واأو�صح اأن االأغلبية الدولية حتى االآن تقف 

وراء حل الدولتني

نقطة  اأن  الفل�صطيني،  ال�صيا�صي  وذك����ر 

ال�����ص��ع��ف االأ���ص��ا���ص��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��رق��ل م��واج��ه��ة 

االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال�����ص��م  خل��ط��ة  الفل�صطينيني 

االأط��راف  وت�صتت  انق�صام  حالة  ا�صتمرار  هي 

الفل�صطينية

وو�������ص������ف ه�������ذه احل������ال������ة ب������اأن������ه ُم��ت��ع��ب��ة 

باإيجاد  ، مطالباً  لهم  وُمهددة  للفل�صطينيني 

ح��ل ل��ذل��ك ول���و تطلب االأم����ر ال���ذه���اب نحو 

انتخاباٍت من اأجل جتديد القيادة وال�صرعية

** خيارات فل�صطينية حمدودة

ال�صيا�صي  واملحلل  الكاتب  راأى  ال�صياق،  يف 

ماأمون اأبو عامر، اأن �صفقة القرن االأمريكية 

وّفرت الغطاء لقرار ال�صم االإ�صرائيلي، وكانت 

مبثابة اإعالن وفاة مل�صروع حل الدولتني

ال�صفقة ج���اءت لتخدم  ع��ام��ر،  اأب���و  وق���ال 

دون  الإ�صرائيل  وال�صيا�صية  االأمنية  امل�صالح 

اأبقت  فهي  الفل�صطينيني،  مل�صلحة  االلتفات 

لهم على مناطق مقطعة االأو�صال يف ال�صفة 

الغربية وغزة، وبدون �صيادة

وحول خيارات فل�صطني ملواجهة املخططات 

حم��دودة  اأن��ه��ا  عامر  اأب��و  اعترب  االإ�صرائيلية، 

خا�صة يف ظ��ل ال��واق��ع ال��ع��رب��ي ال��ه�����ّس، ال��ذي 

ن��ح��و تطبيع  دول حم���وري���ة  ه���رول���ة  ي�����ص��ه��د 

العالقات مع اإ�صرائيل

وا������ص�����ت�����درك ب�����ال�����ق�����ول: ع����ل����ى ال�����ص��ل��ط��ة 

ت�صعى  واأن  داخ��ل��ي��اً،  تتحرك  اأن  الفل�صطينية 

واإط��الق  الداخلي،  االنق�صام  اإنهاء  نحو  ف��وراً 

ح����وار ج���دي م���ن اأج����ل ب���ل���ورة م��وق��ف وطني 

ُموحد للت�صدي لقرار ال�صم

اأعلن  املا�صي،  الثاين  يناير/كانون   28 ويف 

الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب �صفقة القرن 

املزعومة التي تت�صمن اإقامة دويلة فل�صطينية 

يف �صورة اأرخبيل تربطه ج�صور واأنفاق، وجعل 

مدينة القد�س عا�صمة غري مق�صمة الإ�صرائيل، 

واالأغوار حتت �صيطرة تل اأبيب

ويرف�س الفل�صطينيون اخلطة االأمريكية 

ويطالبوا باإقامة دولة م�صتقلة ذات �صيادة على 

اإ�صرائيل  احتلتها  التي  الفل�صطينية  االأرا�صي 

عام 1967

االنباط- وفا

امل��خ��اب��رات  ق���وات  الفل�صطينية  ال�صلطة  اأم����رت 

باإخفاء  الغربية  بال�صفة  االأق���ل  على  مدينتني  يف 

ال��ع��دي��د م��ن م��ل��ف��ات��ه��ا ا���ص��ت��ع��دادا الح��ت��م��ال ان���دالع 

العنف اإذا م�صت اإ�صرائيل قدما يف خطط �صم اأجزاء 

ال���12 يف  القناة  ملا ذكرته  الغربية، وفقا  ال�صفة  من 

التلفزيون العربّي، عرب مرا�صلها يف ال�صفة الغربية 

امل��رة  اأّن  اإىل  التقرير  ح��ي��م��وواأ���ص��ار  اأوه����اد  املحتلة، 

الفل�صطينية  ال�صلطة  فيها  ات��خ��ذت  التي  االأخ���رية 

اأي��ل��ول )�صبتمرب( من  ك��ان��ت يف  مثل ه��ذه اخل��ط��وة 

التي  الثانية،  االنتفا�صة  ان���دالع  قبل   2000 ال��ع��ام 

ا�صتمرت عدة �صنوات و�صهدت االآالف من الهجمات 

واإعادة احتالل اجلي�س االإ�صرائيلي الأجزاٍء كبريٍة يف 

باأمٍر من  الغربية، وذلك  ال�صفة  املطاف من  نهاية 

للتقرير  �صارونووفًقا  اأرئيل  اآن��ذاك،  ال��وزراء  رئي�س 

التلفزيويّن، يتم نقل عدد ال يح�صى من امل�صتندات 

ونقلت  اإىل خمباأ غري حم��دد.  املكاتب  الورقية من 

اإّن  قولها  فل�صطينية  م�صادر  ع��ن  ال��ع��ربّي��ة  القناة 

بعد  حمتمل  لت�صعيد  للتح�صري  حماولة  اخلطوة 

االإ���ص��رائ��ي��ل��ّي خ��ّط��ت��ه ل�صّم  االح��ت��الل  ك��ي��ان  تنفيذ 

يف  وذل��ك  االأردن،  وغ��ور  الغربّية  ال�صّفة  من  اأق�صاٍم 

اأعلن  كما  ال��ق��ادم،  )ي��ول��ي��و(  �صهر مت��وز  م��ن  الفتاح 

رئ��ي�����س ال�������وزراء يف ت���ل اأب���ي���ب، ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و. 

ت��ُرّد على  اأْو  ُتعّقب  اأّن الدولة العربّية مل  اإىل  ُي�صار 

التقرير التلفزيويّن االإ�صرائيلّيولفت موقع )تاميز 

اأّنه وفًقا التفاق االئتالف املوقع  اإىل  اإزرائيل(  اأوف 

االأم��ن  ووزي��ر  نتنياهو  بنيامني  ال���وزراء  رئي�س  بني 

ال��ق��ان��ون  تطبيق  الإ���ص��رائ��ي��ل  ي��ج��وز  غ��ان��ت�����س،  بيني 

االإ�صرائيلي على جميع م�صتوطنات ال�صفة الغربية، 

اعتباًرا  اال�صرتاتيجي،  االأردن  غ��ور  اإىل  باالإ�صافة 

ال�صهر  الفل�صطينية  ال�صلطة  وقالت  يوليو،   1 من 

التن�صيق  واأن���ه���ت  ال��ع��الق��ات  ق��ط��ع��ت  اإن���ه���ا  امل��ا���ص��ي 

حّد  على  ذل��ك،  على  احتجاًجا  اإ�صرائيل  مع  االأمني 

تعبري امل�صادر االإ�صرائيلّية التي اعتمد عليها املوقع 

االأيام  يف  الفل�صطينية  ال�صلطة  وحتذر  االإ�صرائيلّي 

اأّنها قد تتخذ اإج��راءات  االأخ��رية ب�صكل متزايد من 

الغربية  ال�صفة  يف  الراهن  الو�صع  لتغيري  �صارمة 

مبا  اخلطط،  يف  قدًما  اإ�صرائيل  م�صت  اإذا  املُحتّلة 

الوجود  اإ�صرائيل يف  اإل��غ��اء االع���رتاف بحق  ذل��ك  يف 

ناحيته  الفل�صطينيةمن  ال���دول���ة  ع���ن  واالإع������الن 

اإّن  ا�صتية  حممد  الفل�صطيني  ال����وزراء  رئي�س  ق��ال 

الذي  الو�صع  اإىل  االأط���راف  جميع  يعيد  قد  ال�صم 

بني  عليها  التوقيع  مّت  التي  اأو�صلو  اتفاقيات  �صبق 

يف  الفل�صطينّية  التحرير  ومنظمة  العربّية  الدولة 

العام 1993، عندما اعرتف رئي�س منظمة التحرير 

الفل�صطينية يا�صر عرفات بحق اإ�صرائيل يف الوجود، 

وتابع رئي�س الوزراء الفل�صطينّي قائاًل اإّنه يف حالة 

على  �صيكون  باإ�صرائيل  اعرتافنا  �صحب  فاإّن  ال�صم، 

تلفزيون  مع  مقابلة  يف  ا�صتية  وع��د  وق��د  الطاولة. 

فل�صطني بدفع كل ما يتعلق بق�صية حتويل ال�صلطة 

اإ�صرائيل يف  ا�صتمرت  اإذا  اإىل دولة  وقانونياً  �صيا�صياً 

هذا امل�صار، على حّد تعبريهوقال ا�صتية اإّنه اإذا قامت 

الغربية  ال�صفة  م��ن  كبرية  اأج���زاء  ب�صم  اإ�صرائيل 

�صتقوم  الفل�صطينية  ال�صلطة  ف���اإن  االأردن،  وغ���ور 

كما   . تاأ�صي�صية  جمعية  و�صتن�صئ  د�صتوري  باإعالن 

تدر�س ال�صلطة الفل�صطينية اإجراء تقلي�صات كبرية 

يف امل��ي��زان��ي��ة وال��رع��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، ع��ل��ى اأم���ل اأن 

يجرب التحرك للحد من اخلدمات املدنية لل�صكان 

خطتها  عن  الرتاجع  على  اإ�صرائيل  الفل�صطينيني 

د عك�س ذلك،  توؤكِّ االأر�س  الوقائع على  لل�صمولكن 

يف كّل ما يتعّلق بالتن�صيق االأمنّي، فنقاًل عن م�صادر 

رفيعة  باأّنها  ُو�صفت  وفل�صطينّيٍة،  اإ�صرائيلّيٍة  اأمنّيٍة 

االإخ���ب���ارّي-  ،)YNET( م��وق��ع  ك�صف  املُ�����ص��ت��وى، 

ال����ع����ربّي، ال��ت��اب��ع ل�����ص��ح��ي��ف��ة ي��دي��ع��وت اأح���رون���وت 

اإحباط  عن  النقاب  ك�صف  اأّي���اٍم،  ع��ّدة  قبل  العربية، 

اأجهزة االأمن الفل�صطيني يف جنني عملية ع�صكرية 

ك��ان��ت م��وج��ه��ة ���ص��د ج��ي�����س االح���ت���الل ع��ل��ى اإح���دى 

بال�صفة  جنني  مبنطقة  ي�صتخدمها  التي  ال��ط��رق 

الغربية املحتلةوذكر املوقع، نقاًل عن امل�صادر عينها، 

الفل�صطيني  االأمن  ا�صتخبارية و�صلت  اأّن معلومات 

بوجود كمية من  املا�صي  املا�صي  يوم اخلمي�س قبل 

الطرق  اإح��دى  من  مقربة  على  االأنبوبية  العبوات 

ال���ت���ي ت�����ص��ت��خ��دم��ه��ا ق�����وات ج��ي�����س االح����ت����الل ق��رب 

ج��ن��ني، ف��ه��رع��ت اإىل امل��ك��ان و���ص��ب��ط��ت خم��ب��ًئ��ا فيه 

نا�صفة جاهزة لال�صتخدام  اأنبوبية  30 عبوة  حوايل 

تعبريهاوتابع  حّد  على  جاهزة،  لبندقية  باالإ�صافة 

االأم��ن  عنا�صر  اإّن  قائاًل  االإخ��ب��ارّي-ال��ع��ربّي  املوقع 

الفل�صطيني �صرعوا فيما بعد بعمليات بحث اأخرى 

على  يحتوي  اآخ���ر  خم��ب��اأ  على  وع���روا  املنطقة،  يف 

ال�صنع  حملية  وبندقية  االأنبوبية  العبوات  ع�صرات 

يف  اأّن��ه  اإىل  املوقع  و�صادرتهاولفت  كارلو  ط��راز  من 

الوقت ذاته رف�س االأمن الفل�صطيني الرد على �صوؤال 

اكت�صاف  بخ�صو�س  املعلومات  حتويل  ح��ول  املوقع 

العبوات واالأ�صلحة جلي�س االحتالل، الفًتا يف الوقت 

الرغم من  على  ج��اء  العملية  اإح��ب��اط  اأّن  اإىل  عينه 

التن�صيق  الر�صمية بوقف  الفل�صطينية  الت�صريحات 

خط  على  العملية  تنفيذ  مكان  يقع  حيث  االأم��ن��ي، 

باالقتحامات  قيامها  خ��الل  االح��ت��الل  ق��وات  �صري 

الليلة ملنطقة جنني

 االحتالل يصادق على إقامة »مستوطنة ترامب« في الجوالن اليوم

استمرار االحتجاجات في يافا 

 خطة الضم اإلسرائيلية.. مسمار أخير في نعش حل الدولتين

المخابرات الفلسطينية تخفي ملفاتها خشية لتصادم محتمل مع االحتالل 

االنباط-وكاالت

�صعد  ال�صابق   احل��ك��وم��ة  رئي�س  اع��ت��رب 

احل����ري����ري  ب�����اأن ال���ذي���ن ن��ظ��م��وا ون���ف���ذوا 

واحل��رق يف   والتخريب  التك�صري  هجمات 

ب��ريوت  ال ميلكون ذرة من اه��داف  الثورة  

وقيمها، ولفت اىل انهم جمموعات م�صللة 

اىل  ي�صعى  ملعون  خمطط  وراء  تنجرف 

الفتنة وملزيد من االنهيار.

وت����وج����ه احل�����ري�����ري يف ت�������ص���ري���ح ل��ه 

“هذه  ب��ال��ق��ول:  ال��ث��ورة  و���ص��اب��ات  ل�صباب 

الهجمات هدفها تاأليب ال��راأي العام �صد 

التحركات ال�صعبية وا�صتباق الدعوات اىل 

التجمع واالعت�صام، احذروا املت�صللني اىل 

مطالبكم”،  على  واملت�صلقني  �صفوفكم 

والأهل احلكم واحلكومة ورعاة الدراجات 

النارية نقول “بريوت لي�صت مك�صر ع�صا 

حماية  على  النا�س  جت���ربوا  ال   ... الأح���د 

امل�صوؤولية  باأنف�صهم.  وارزاق��ه��م  اأمالكهم 

عندكم من اأعلى الهرم اىل اأدناه ونحن لن 

نقف متفرجني على تخريب العا�صمة”.

“متر  ويف ت�صريح اخر قال احلريري 

ذكرى ا�صت�صهاد رمز الوفاء وال�صجاعة ابن 

خالد،  وابنه  عيدو  وليد  القا�صي  ب��ريوت 

ال��ع��ه��د وح��ك��وم��ت��ه ي�����ص��رب��ان عر�س  فيما 

الق�صاء، ويتفرجان  با�صتقاللية  احلائط 

على تخريب اأ�صواق بريوت واإحراق قلبها 

واالعتداء على دورها وكرامتها. من اأجل 

ودفاعا  االرز،  ث��ورة  �صهداء  وجميع  وليد 

وف��اء  م�صتمرون  لبنان  وك���ل  ب���ريوت  ع��ن 

لت�صحيات ال�صهداء. الرحمة لوليد وخالد 

وجميع ال�صهداء”.

االنباط-وكاالت

قالت كارميال من�صه املرا�صلة الع�صكرية 

ال�����ص��ب��ت،  ام�����س  “كان” ال��ع��ربي��ة  ق��ن��اة  يف 

ي�صتعد  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل  جي�س  اإن 

ل�����ص��ي��ن��اري��وه��ات ع����دة، مب���ا ف��ي��ه��ا امل��واج��ه��ة 

اأن  م���وؤك���دة  ال�����ص��ي��ط��رة،  وف���ق���دان  امل�صلحة 

واجلي�س  االأمنية  املوؤ�ص�صة  يف  التقديرات 

اأ���ص��اب��ي��ع لال�صتعداد  ل��ع��دة  ب��ح��اج��ة  ب��اأن��ه��م 

لعملية ال�صم”

واأ�صافت من�صه: “على الرغم من تاريخ 

اجلي�س  مت���وز،  م��ن  االأول  يف  الزال  ال�صم 

ح��ول  تعليمات  اأي���ة  يتلق  مل  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

ي�صتعدون  االإ�صرائيلي  اجلي�س  احل��دث، يف 

ل��ك��ل ال�����ص��ي��ن��اري��وه��ات ، االأ�����ص����وء ف��ي��ه��ا هو 

مواجهات م�صلحة وفقدان ال�صيطرة”

واأ�صارت اإىل اأن وزير احلرب االإ�صرائيلي 

غ��ان��ت�����س، ع��ق��د ع���دة اج��ت��م��اع��ات االأ���ص��ب��وع 

االأخ�����ري ح���ول م��و���ص��وع ال�����ص��م م���ع ق��ي��ادة 

ال�������ص���ف���ة ال���غ���رب���ي���ة يف ج��ي�����س االح���ت���الل 

اأبيب”،  “تل  يف  مكتبه  ويف  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي، 

لال�صتعداد لعملية ال�صم

واأك������دت اأن جل��ن��ة اخل���ارج���ي���ة واالأم�����ن 

التابعة للكني�صت االإ�صرائيلي �صتعقد خالل 

ح��ول فر�س  نقا�صاً  القادمة  القليلة  االأي��ام 

الغربية،  ال�صفة  االإ�صرائيلية على  ال�صيادة 

وعدم االنتظار ملوعد بدء العملية يف االأول 

من متوز

االنباط-وكاالت

ت��ع��ر ج��دي��د ���ص��ه��ده ال�صبت م��ل��ف �صد 

النه�صة ال�صائك بني الدول الثالث املعنية 

م�صر وال�صودان واإثيوبيا، فقد اأعلنت م�صر 

ال�صباعي  وق���ال حممد  امل��ف��او���ص��ات.  تعر 

املتحدث الر�صمي با�صم وزارة املوارد املائية 

اأي  بتحقيق  م��ت��ف��ائ��اًل  ل��ي�����س  اإن����ه  وال�����ري 

اخ���رتاق اأو ت��ق��دم يف امل��ف��او���ص��ات اجل��اري��ة، 

بح�صب  االأثيوبي،  التعنت  ا�صتمرار  ب�صبب 

تعبريه

االإث��ي��وب��ي ظهر  الت�صدد  اأن  اأو���ص��ح  كما 

جلياً خالل االجتماعات التي تعقد حاليا 

بني وزراء املوارد املائية يف م�صر وال�صودان 

غري  اإثيوبيا  موقف  ان  واعترب  واأثيوبيا. 

مقبول وال يعك�س عالقات ح�صن اجلوار

 وجه رسالة وتحذيرا للمتظاهرين في لبنان
الحريري: بيروت ليست مكسر عصا ألحد

 قناة عبرية تكشف: جيش االحتالل غير 
مستعد لعملية الضم في الضفة الغربية

  بسبب موقفها من مفاوضات سد النهضة 
مصر: إثيوبيا ال تعكس عالقات حسن الجوار
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�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�ضة« 

يف املوقع االلكرتوين

 كارتيرون يواصل مشواره مع الزمالك
القاهرة

باتري�س  الفرن�سي  مدربه  عقد  جتديد  امل�سري،  الزمالك  ن��ادي  اأعلن 

ك��ارت��ريون مل��دة مو�سم اآخ��ر.وع��ق��د ك��ارت��ريون جل�سة مع مرت�سى من�سور 

رئي�س ن��ادي الزمالك، يف منزل الأخ��ري، وّق��ع خاللها على عقد جديد مع 

املو�سم.وي�ستمر  ال�سابق كان ينتهي هذا  ب��اأن عقده  الأبي�س، علًما  الفريق 

– 2021.وت����وىل   2020 املقبل  املو�سم  نهاية  حتى  الزمالك  م��ع  ك��ارت��ريون 

كارتريون قيادة الزمالك خلفاً لل�سربي ميت�سو، وحقق مع الفريق الأبي�س 

كاأ�س ال�سوبر الأفريقي على ح�ساب الرتجي التون�سي وكاأ�س ال�سوبر امل�سري 

الأهلي. وميلك كارتريون م�سرية تدريبية  التقليدي  على ح�ساب غرميه 

جيدة اإذ حقق لقب دوري اأبطال اأفريقيا من قبل مع مازميبي الكونغويل 

وقاد الرجاء املغربي للتتويج بلقب ال�سوبر الأفريقي، كما قاد الأهلي امل�سري 

للتاأهل لنهائي دوري اأبطال اأفريقيا.

 منتخب العراق يستأنف تدريباته استعدادًا للتصفيات

 هينجيز تشارك في سويسرا للتنس

 اجانب الهالل يعودون للرياض

بغداد

ي�����س��ت��اأن��ف امل��ن��ت��خ��ب ال���ع���راق���ي ل��ك��رة 

املتعلقة  ت��دري��ب��ات��ه  الأح����د  ال��ي��وم  ال��ق��دم 

ب��ت��ح�����س��ريات��ه ل��ل��ت�����س��ف��ي��ات الآ����س���ي���وي���ة 

 2022 م��ون��دي��ال  امل��وؤه��ل��ة اىل  امل���زدوج���ة 

ال�����س��ن،  2023 يف  ا���س��ي��ا  ق��ط��ر وك��ا���س  يف 

بادارة  املكلفة  املوقتة  للهيئة  بيان  ح�سب 

م���ه���ام الحت�����اد ال���ع���راق���ي.وذك���ر ال��ب��ي��ان 

ك��ات��ان��ي��ت�����س  ���س��رتي�����س��ك��و  “ال�سلوفيني 
ا�ستدعى  الرافدين  ا�سود  منتخب  مدرب 

يف  للتجمع  لعبا   34 �سمت  اولية  قائمة 

الرابع ع�سر من ال�سهر اجلاري ا�ستعدادا 

ل��ل��ت�����س��ف��ي��ات الآ���س��ي��وي��ة امل���زدوج���ة ال��ت��ي 

الأول/ ت�سرين  �سهر  خ��الل  �ست�ستاأنف 

ال��ب��ي��ان  ي��ت��ط��رق  ومل  املقبل”.  اأك���ت���وب���ر 

الجراءات  اإىل  املوقتة  للهيئة  الإعالمي 

ان  يفرت�س  التي  والحرتازية  ال�سحية 

الظروف  مواجهة  تدابري  اطار  تتخذ يف 

ال�سحية الراهنة بتف�سي فريو�س كورونا 

يتم العالن عن مكان  امل�ستجد. كما مل 

هذا التجمع الذي ي�ستمر لغاية احلادي 

ع�سر من متوز/يوليو املقبل. وينتظر اأن 

اأحد  حميد  رحيم  ال�سابق  ال��دويل  يقود 

تدريبات  امل�ساعد  الفني  الطاقم  اع�ساء 

املنتخب يف الوقت احلا�سر ب�سبب تواجد 

وح�سب  ال��ب��الد.  خ��ارج  كاتانيت�س  امل��درب 

التوقيتات اجلديدة التي حددها الحتاد 

الت�سفيات،  با�ستكمال  املت�سلة  الآ�سيوي 

ي����واج����ه امل���ن���ت���خ���ب ال����ع����راق����ي م�����س��ي��ف��ه 

اأول/ ت�سرين   13 يف  كونغ  هونغ  منتخب 

يف  ال��ك��م��ب��ودي  ن��ظ��ريه  وي�ستقبل  اأك��ت��وب��ر 

خم�سة  قبل  ث��اين/ن��وف��م��ر،  ت�سرين   12

اي���ام على م��وع��د م��ب��ارات��ه الخ���رية ام��ام 

ط��ه��ران. العا�سمة  يف  الي����راين  ن��ظ��ريه 

ويت�سدر منتخب اأ�سود الرافدين ترتيب 

نقطة   11 ب��ر���س��ي��د  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ج��م��وع��ة 

ام���ام ال��ب��ح��ري��ن ب��ف��ارق ن��ق��ط��ت��ن، ويحل 

نقاط   6 بر�سيد  ثالثا  الي��راين  املنتخب 

كونغ بخم�س  ث��م هونغ  اق��ل،  م��ب��اراة  م��ع 

بنقطة  خام�سا  كمبوديا  فمنتخب  نقاط 

واحدة .

�سوي�رسا

م��ع ت��وق��ف م��ن��اف�����س��ات ال��ت��ن�����س ال��ع��امل��ي��ة 

امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة  ب�سبب 

ان�������س���م الحت���������اد ال�������س���وي�������س���ري مل���و����س���ة 

اإق����ام����ة ال��ب��ط��ول��ة امل��ح��ل��ي��ة اخل���ا����س���ة ب��ه، 

املحرتفن.  لتن�س  �سوي�سرا  ك��اأ���س  ود���س��ن 

يوليو/ و26   25 ي��وم��ي  البطولة  و�ستقام 

التن�س  جن��م  عنها  و�سيغيب  امل��ق��ب��ل،  مت��وز 

�ستحظى  لكنها  فيدرر،  روجر  ال�سوي�سري 

مب�����س��ارك��ة م��ارت��ي��ن��ا ه��ي��ن��ج��ي��ز. و���س��ت��ج��م��ع 

و�ستكون  فريقن،  بن  الن�سائية  املناف�سات 

ه��ن��اك م��ب��ارات��ان ف��ردي��ت��ان، واح���دة منهما 

ل����الأ�����س����اط����ري، وواح����������دة ل����ل����زوج����ي. اأم����ا 

م��ن��اف�����س��ات ال���رج���ال، ال��ت��ي ���س��ي��غ��ي��ب عنها 

لها  �سيكون  فافرينكا،  �ستان  النجم  ا  اأي�سً

ن��ف�����س �سكل  امل��خ��ت��ل��ف��ة يف  ال��ق��واع��د  ب��ع�����س 

كاأ�س ديفيز.

الريا�ض

كافة  ال�����س��ع��ودي،  ال��ه��الل  ن���ادي  ينتظر 

ال���ت���ف���ا����س���ي���ل وال����رتت����ي����ب����ات م����ن الحت�����اد 

الالعبن  عودة  ب�ساأن  القدم،  لكرة  املحلي 

الن�ساط  تعليق  رف��ع  ق���رار  بعد  الأج��ان��ب، 

الكروية.  املناف�سات  وا�ستئناف  الريا�سي 

نقاًل  “الريا�سية”  �سحيفة  واأو���س��ح��ت 

عن م�سادر خا�سة اأن عودة لعبي الهالل 

ال��ب��الد �ستكون  ال��ذي��ن غ����ادروا  الأج���ان���ب، 

نهاية ال�سهر اجلاري، متهيًدا لنخراطهم 

ال��ت��دري��ب��ات اجل��م��اع��ي��ة. واأ�����س����ارت اإىل  يف 

اأن ال���روم���اين رازف�����ان ل��و���س��ي�����س��ك��و م��درب 

كافة  ا�ستوفوا  امل�ساعد،  وج��ه��ازه  الفريق، 

التجهيزات ومتطلبات الرنامج الإعدادي 

ل�ستئناف الدوري املحلي.

االنباط – عمان

الأردنية  الطائرة  الكرة  مناف�سات  تعود 

يف بداية اأب/ اأغ�سط�س املقبل، بعدما قررت 

ب��دون  ال��ري��ا���س��ي  الن�ساط  ع���ودة  احل��ك��وم��ة 

لالحتاد  امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  واأك���دت  ج��م��ه��ور. 

كاأ�س  بطولة  اأن  ال��ط��ائ��رة،  للكرة  الأردين 

اأغ�����س��ط�����س  اأب/   4 ي����وم  ���س��ت��ن��ط��ل��ق  الأردن 

امل��ق��ب��ل، ف��ي��م��ا ���س��ت��ف��ت��ت��ح م�����س��اب��ق��ة ال����دوري 

وت��ق��رر  امل��ق��ب��ل.  �سبتمر  اأي��ل��ول/  ب��داي��ة  يف 

لل�سباب،  ال���دوري  بطولة  ا�ستئناف  كذلك 

النا�سئن يف  بطولة  مباريات  �ستفتتح  فيما 

و�سيتخلل  املقبل.  اأكتوبر  الأول/  ت�سرين 

التي  ال��ع��ام��ة  ال�سالمة  م��راع��اة  املناف�سات 

الأومل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ق��ب��ل  م��ن  تو�سيحها  مت 

الأردنية.

االنباط – اربد

من باب الهتمام الكبري التي توليه اإدارة 

يف  لأهميتها  العمريه  بالفئات  اجلليل  ن��ادي 

ك�سف امل��واه��ب ال��ك��روي��ة ورف���د ف��رق ال��ن��ادي 

الرابعه  ال�ساعه  عند  غ��دا  تنطلق  املختلفه 

ع�سرا على ملعب اجلليل املو�سم ال�سيفي يف 

القدم  الريا�سي لكرة  اأكادميية نادي اجلليل 

ح��ي��ث ت��ظ��م والك��ادمي��ي��ه لع��ب��ن م��ن ���س��ن 6 

م��ه��ارات  ت��ع��ل��م  اىل  ي��خ�����س��ع��ون  ���س��ن��ه   16 اىل 

ا���س��اف��ة اىل تطوير  ال��ق��دم  ك���ره  وا���س��ا���س��ي��ات 

ب���رن���ام���ج مكثف  ال���الع���ب���ن ���س��م��ن  م���واه���ب 

من  ���س��ه��ادات  على  حا�سلن  م��درب��ن  ب���ادارة 

وا�سحاب خرات مرتاكمه  القدم  كرة  احتاد 

يف ت��ت��درب��ب ف���رق ال��ف��ئ��ات ال�����س��ن��ي��ه يف ان��دي��ه 

ال�سمال ا�سافة اىل برنامج ترفيهي لالعبن 

م��ن رح���الت داخ��ل��ي��ه و���س��ب��اح��ه وامل�����س��ارك��ه يف 

ب��ط��ولت الك���ادمي���ي���ات امل��خ��ت��ل��ف��ه ال��ت��ي ت��ق��ام 

الكادمييه  على  وي�سرف  ال�سمال.  اقليم  يف 

التي تظم حوايل 150 لعبا رئي�س جلنة كرة 

الك��ادمي��ي��ه  واداري  ح�سان  اب��و  با�سل  ال��ق��دم 

���س��الح اأب����و ال��ه��ي��ج��اء وحم��م��د اب���و خ����روب . 

وت��اأت��ي الك��ادمي��ي��ه ح�سب رئ��ي�����س جل��ن��ة ك��رة 

رمزيه  باأ�سعار  باأنها  ح�سان  ابو  با�سل  القدم 

و�سمها  ال��ك��روي��ة  امل��واه��ب  اكت�ساف  وهدفها 

لفرق النادي حيث برز العديد منهم وو�سلوا 

من  ومنهم  املختلفه  الوطنية  املنتخبات  اإىل 

انتقل من نادي اجلليل اإىل انديه اخرى.

مدريد

حت����دث زي����ن ال���دي���ن زي�����دان م����درب ري���ال 

خلو�س  فريقه  حت�سريات  اآخ��ر  عن  م��دري��د، 

م��ب��اراة اإي��ب��ار، ال��ي��وم الأح���د، يف اإط��ار اجلولة 

خالل  زي���دان  وق���ال  الليجا.  عمر  م��ن   28 ال��� 

اأود  اأبداأ،  اأن  “قبل  املوؤمتر ال�سحفي للمباراة 

اأحبائهم  التعبري عن حبي لكل الذين فقدوا 

الذين  الريال  م�سجعي  ولكل  كورونا،  ب�سبب 

الطباء  جلميع  تقديري  اأظ��ه��ر  كما  رح��ل��وا، 

“حمظوظ  واأ�������س������اف  كافحوا”.  ال����ذي����ن 

اأك��ون مع  اأن  اأح��ب  الفريق،  ه��ذا  اأدرب  لأن��ن��ي 

اأ�سكر ريال مدريد كل  الالعبن فهذه نعمة. 

منذ  هنا  كنت  لقد  الفر�سة.  هذه  ملنحي  يوم 

عليك  القمي�س  هذا  “مع  2001”.وتابع  عام 

املباريات  اإذا كانت  الفوز بكل �سيء، ل يهمني 

ودية اأو �سد فرق �سغرية. كل املباريات مهمة 

من  اأ�ستفيد  القمي�س.  ه��ذا  ت��رت��دي  عندما 

�سيء”.  ك��ل  ال��ن��ادي  و���س��اأم��ن��ح  هنا  ك��ل حلظة 

نحن  ج�����س��دًي��ا،  ج��ي��د  ب�����س��ك��ل  “عملنا  ون�����وه 

ع�سنا  بعدما  جديد  من  للبدء  ا�ستعداد  على 

مرة  للعب  للغاية  حمظوظون  �سعبة.  ف��رتة 

لي�س  �ستيفانو  “دي  زي���دان  وق���ال  اأخرى”. 

اأن  ي�سعدنا  الو�سع،  مع  نتكيف  لكننا  ملعبنا 

م�ساحته  اأن  خا�سة  ه��ن��ا،  اللعب  م��ن  نتمكن 

ووا���س��ل  الرنابيو”.  ع���ن  خم��ت��ل��ف��ة  ل��ي�����س��ت 

اختيار  وظ��ي��ف��ت��ي  ال��الع��ب��ن،  اأف�����س��ل  “لدي 
لئًقا.  اجلميع  يكون  اأن  اآم��ل  جيدة،  ت�سكيلة 

ما  ويعرفون  جيد  ب�سكل  جميًعا  تدربوا  لقد 

ما  ك��ل  ن��ع��ط��ي  اأن  ن��ري��د  ف��ع��ل��ه،  ي��ج��ب عليهم 

لدينا يف امللعب«.

بنف�س  واأ�سين�سيو؟ لقد مرا  “هازارد  ونوه 

الوقت ال�سعب والآن يتدربان ب�سكل طبيعي، 

“�سعيد  وا�ستطرد  للمباراة”.  متاحان  وهما 

اأحواله  باأف�سل  جمدًدا  يعود  هازارد  مل�ساهدة 

يوفيت�س  لوكا  اأ�سيب  لالأ�سف  لكن  البدنية، 

يف منزله، �سرنى اإذا كان ي�ستطيع العودة قبل 

اأو  قبل  “اللعب  واأردف  ل”.  اأم  املو�سم  نهاية 

بعد بر�سلونة؟ لدينا مباراة كل 3 اأيام ونبحث 

الأعذار”.  ت��ق��دمي  ولي�س  ال��ف��وز  حتقيق  ع��ن 

وحول غياب اجلمهور، علق زيدان “ل اأف�سل 

التعليمات،  نحرتم  لكنا  جمهور  بدون  اللعب 

جمهورنا  و�سط  اللعب  اأمتنى  كنت  بالتاأكيد 

اجلديد”.  ال����واق����ع  م���ع  ���س��ن��ت��ك��ي��ف  اأن���ن���ا  اإل 

م��ب��اري��ات  “راأيت  ال��ف��رن�����س��ي  امل������درب  وذك�����ر 

ب���دون ج��م��ه��ور و���س��وت ج��م��اه��ري اف��رتا���س��ي، 

يف  امل�سجعن  تواجد  تاأكيد  بكل  اأف�سل  لكني 

املدرجات”.  واأو�سح “لقاء اليوم هو الأغرب 
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�ستقام بدون جمهور وعلى ملعب دي  مباراة، 

لكننا  ال�سيء  بع�س  غريب  الأم���ر  �ستيفانو. 

وا���س��رت���س��ل  الأ�سباح”.  مل��ب��اري��ات  م�����س��ت��ع��دون 

اإنها  ت�سر.  ول  تفيد  ل  اخلم�سة  “التغيريات 
قالوا  اإذا  معها.  نتكيف  ونحن  جديدة  قواعد 

لنا هناك 5 تغيريات �سنقول ح�سًنا، واإذا قالوا 

ه��ن��اك 7 ت��غ��ي��ريات ���س��ن��ق��ول ح�����س��ًن��ا. ���س��اأج��ري 

رمبا  املباراة،  اأثناء  حلاجتنا  وفًقا  التغيريات 

5 تغيريات اإذا احتجت ذلك، ويف مباراة  اأقوم ب�

اأخ����رى اأج����ري ت��غ��ي��ريي��ن ف��ق��ط. اأع��ت��ق��د مثل 

ملدة  التوقف  بعد  �سعب  الأم��ر  اأن  لوبيتيجي 

نقطتن  بفارق  “متاأخرون  ون��وه  يوًما”.   60

11 م��ب��اراة  ع���ن امل��ت�����س��در ب��ر���س��ل��ون��ة، ل��دي��ن��ا 

نهائية، �سنحاول تقدمي كل �سيء للفوز بلقب 

ل  وه��ذا  الأب��ط��ال،  دوري  �سيعود  ث��م  الليجا، 

اإن��ه  ي�ساعدنا.  اأو  ي�سرنا  ول  �سيء  اأي  يغري 

و�سع نادر متاًما«.

روما

ن�سف  ال���دور  م��ن  م��ي��الن،  ن��ظ��ريه  يوفنتو�س  اأق�سى 

ال��ن��ه��ائ��ي ل��ك��اأ���س اإي��ط��ال��ي��ا، ل��ي��ت��اأه��ل ال��ي��ويف اإىل امل��ب��اراة 

جم��م��وع  يف   )1-1( ب��ن��ت��ي��ج��ة  ال���ت���ع���ادل  ب��ع��د  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

امل��ب��ارات��ن. وان��ت��ه��ت م��ب��اراة الإي����اب اجل��م��ع��ة ب��ال��ت��ع��ادل 

ت�سجيله  من  ا�ستفاد  يوفنتو�س  اأن  اإل   ،)0-0( ال�سلبي 

هدفا خ��ارج الأر���س يف م��ب��اراة ال��ذه��اب. وم��ن املقرر اأن 

�ستجمع  التي  امل��ب��اراة  من  الفائز  مع  يوفنتو�س  يلتقي 

ال�سبت  ام�س  �سم�ساء  اقيمت  ميالن،  واإنرت  نابويل  بن 

بعدما   16 الدقيقة  يف  جزاء  ركلة  على  رونالدو  وح�سل 

على  ي��د  مل�����س��ة  حمت�سبا  ال��ف��ي��دي��و،  لتقنية  احل��ك��م  ع���اد 

مدافع ميالن كونتي، قبل اأن يهدرها النجم الرتغايل 

بعدما �سدد الركلة يف القائم الأمين مليالن. وبعد ثواين 

اأن��ت��ي  اجل����زاء، ح�سل  رك��ل��ة  رون���ال���دو  اإه����دار  م��ن  قليلة 

ريبيت�س، مهاجم ميالن، على بطاقة حمراء مبا�سرة يف 

17، بعد تدخل قوي وعنيف على دانيلو، لعب  الدقيقة 

يوفنتو�س.

 عودة منافسات بطوالت كرة الطائرة

 نادي الجليل يفتتح موسمه الصيفي

 الريال جاهز اليبار وزيدان يتحسر

 يوفنتوس الى نهائي كأس ايطاليا
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االنباط-وكاالت

ق���ام���ت ����س���رك���ة ف��ي�����س��ب��وك ب���ط���رد �أح����د 

لرئي�س  �نتقاد�ت  توجيهه  بعد  مهند�سيها 

�أي  �ت��خ��اذ  بعدم  زوك��رب��رغ  م��ارك  �ل�سركة 

�إجر�ء حيال من�سور�ت مثرة للجدل كتبها 

�ل��رئ��ي�����س �لأم���رك���ي دون���ال���د ت��ر�م��ب على 

�ملوقع.

في�سبوك قامت  �أن  دي��ل  ب��ر�ن��دون  و�أك���د 

�سم  رف�����س  زم��ي��ا  �ن��ت��ق��اده  ب�سبب  بف�سله 

عبار�ت تاأييد حلركة “حياة �ل�سود مهمة” 

)ب����اك لي��ف��ز م���ات���ر( يف �إح�����دى و�ج��ه��ات 

�مل�ستخدمني ملوقع في�سبوك.

�أوجبت  �لتي  �لأ�سباب  في�سبوك  و�أك��دت 

�أ���س��ارت  �أن��ه��ا  ف�سل دي��ل م��ن وظيفته، رغ��م 

�أنهم  �إىل  �لعمل  �ملوظفني يف  وقت �حتجاج 

لن يو�جهو� �إجر�ء�ت عقابية.

وع���ل���ق دي����ل ع��ل��ى ح�����س��اب��ه ع��ل��ى ت��وي��ر 

يف ت���غ���ري���دة �أخ������رى ع��ل��ى �ل�����س��ل��وك �ل���ذي 

�ن��ت��ه��ج��ت��ه ف��ي�����س��ب��وك خ���ال �لح��ت��ج��اج��ات 

�أ�سول  م��ن  �لأم��رك��ي  �مل��و�ط��ن  على مقتل 

“تعمد �لمتناع  باأن  �أفريقية جورج فلويد 

�سيا�سي  �أم���ر  ه��و  ت�سريح  �أي  �إ����س���د�ر  ع��ن 

بالفعل”.

وك��ان��ت م��ن�����س��ور�ت دون��ال��د ت��ر�م��ب على 

بينها  وم��ن  �لجتماعي،  �لتو��سل  و�سائل 

في�سبوك، قد �أثارت �جلدل بعدما علق على 

�لوليات  يف  و�لحتجاجات  �لنهب  عمليات 

�ملتحدة بعد مقتل فلويد بالقول: “عندما 

يبد�أ �لنهب يبد�أ �إطاق �لنار”.

 ورغ����م �أن ح�����س��اب ت���ر�م���ب ع��ل��ى م��وق��ع 

ت��وي��ر و���س��ع ع��ام��ة حت��ذي��ر ع��ل��ى نف�س 

�أن  �إل  ل��ل��ع��ن��ف،  ب��و���س��ف��ه مت��ج��ي��د  �مل��ن�����س��ور 

�ملن�سور على في�سبوك بقي كما هو بدعوى 

حرية �لتعبر.

ك���م���ا �ع����ر�����س ب�����ر�ن�����دون دي�����ل جم����دد� 

�لأ����س���ب���وع �مل��ا���س��ي ب��ع��دم��ا �أح���ج���م ك���ل من 

�إج���ر�ء حيال  �ت��خ��اذ  في�سبوك وت��وي��ر ع��ن 

نظرية  ع��ن  فيه  يتحدث  ل��ر�م��ب  من�سور 

موؤ�مرة فيما يتعلق باملحتج مارتن جوجينو 

75 عاما و�ل��ذي ت�سببت  �لبالغ من �لعمر 

�ل�سرطة يف �إ�سابته بجروح بالغة يف مدينة 

بافالو يف نيويورك.

ت��ر�م��ب على مارتن  “هجوم  دي��ل  وق��ال 

ج��وج��ي��ن��و م���ذم���وم وي��ع��د �ن��ت��ه��اك��ا و����س��ح��ا 

ل���ق���و�ع���د ف��ي�����س��ب��وك �مل��ن��اه�����س��ة ل��ل��ت��ح��ر���س 

�أل  للغاية  موؤ�سف  لأم��ر  و�إن��ه  و�مل�سايقات. 

نتحرك �أي�سا حلذفه”.

وك�����ان م�����ارك زوك����رب����رغ ق���د ق����ال �إن���ه 

�سيدر�س �إجر�ء تغير�ت يف �سيا�سة �ملحتوى 

ع��ل��ى ف��ي�����س��ب��وك ب��ع��د �أي������ام م���ن ����س��ت��ق��ال��ة 

موظفني و�دعاء بع�سهم �إنه ��ستمر يف خلق 

�أعذ�ر لعدم حتدي تر�مب.

�أك���ر  ���س��ت��ك��ون  �ل�����س��رك��ة  �أن  �إىل  و�أ����س���ار 

فيما  ل��ق��ر�ر�ت��ه��ا  �ت��خ��اذه��ا  ب�����س��اأن  �سفافية 

�أو  م��ن�����س��ور�ت  ك��ان��ت حت��ذف  �إذ�  يتعلق مب��ا 

تر�جع �ل�سيا�سات �خلا�سة باملن�سور�ت �لتي 

و�ستبحث  للناخبني  قمعا  ت�سبب  �أن  ميكن 

بناء برجميات لتعزيز �لعد�لة �لعرقية.

االنباط-وكاالت

�لأمركية  و�لعلوم  �لفنون  �أكادميية  قررت 

�لأو�سكار،  جو�ئز  على  كبرة  تغير�ت  �إج��ر�ء 

م��ن��ه��ا حت��دي��د ع���دد �مل��ر���س��ح��ني لأف�����س��ل فيلم 

وو������س�����ع م����ع����اي����ر حت�������دد لح����ق����ا ل��ل��ت��م��ث��ي��ل 

و�لت�سمني لتاأهل �لأفام.

�أن���ه �سيكون  �أي�����س��ا  �أع��ل��ن��ت �لأك��ادمي��ي��ة  كما 

من  ب��دء�  فيلم  لأف�سل  مر�سحني   10 هناك 

�لأكادميية  جل��و�ئ��ز  و�لت�سعني  �ل��ر�ب��ع  �حلفل 

عام 2022.

وت���خ���ط���ط �لأك�����ادمي�����ي�����ة �أي�������س���ا ل��ت��ط��ب��ي��ق 

بالتعاون  �لتنوع  �إىل  بالنظر  �لتاأهل  متطلبات 

مع نقابة منتجي �أمركا و�لتي �سيتم �لنتهاء 

منها بنهاية يوليو.

ولن توؤثر �لتغير�ت على حفل �لأكادميية 

�ل��ث��ال��ث و�ل��ت�����س��ع��ني �مل��ن��ت��ظ��ر �إق��ام��ت��ه يف لو�س 

�أجنلو�س 28 فرب�ير 2021.

وكانت �لأكادميية قد غرت عدد �ملر�سحني 

لأف�سل فيلم مر�ت عدة يف تاريخها.

�إىل   5 من  �لقائمة  تو�سعت   ،2009 ففي 

�إليه وقتها على  �أف��ام، وهو ما قد ينظر   10
�أنه ��ستجابة لعدم تر�سيح فيلم “د�رك نايت” 

لكري�ستوفر نولن.

 5 من  لتحتمل  �لفئة  تغرت   ،2011 ويف 

�أفام  �إىل ظهور  �أدى  �أف��ام، وهو ما   10 �إىل 

مر�سحة �أكر يف �سنو�ت معينة.

وت���ل���ت���زم �مل��ن��ظ��م��ة �ل���ت���ي ت��ن��ظ��م �لأو����س���ك���ار 

�أي�����س��ا مب��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن م���ب���ادر�ت �لتنوع 

“�نفتاح  ع��ل��ي��ه��ا  �أط��ل��ق��ت  و�ل���ت���ي  و�ل��ت�����س��م��ني، 

�لأكادميية 2025.”

وجاءت �ملرحلة �لأوىل �لتي تنتهي هذ� �لعام 

��ستجابة لنتقاد�ت “�لأو�سكار �لأبي�س”، وقال 

�ملنظمة  �إن  روب��ني،  ديفيد  �لأك��ادمي��ي��ة،  رئي�س 

جتاوزت تلك �لأهد�ف.

ل��اأك��ادمي��ي��ة،  �لتنفيذي  �لرئي�س  و�أ���س��اف 

من  “بالرغم  مكتوب  بيان  يف  ه��اد���س��ون،  دون 

�إجناز �لأكادميية للكثر، فاإننا نعلم �أنه ماز�ل 

�لفر�س  ت��ك��اف��وؤ  ل�سمان  لينفذ  �لكثر  ه��ن��اك 

مع  للتعامل  “�حلاجة  وت��اب��ع  �ملجل�س.”  يف 

�أج��ل ه��ذ�، �سنعدل-  �مل�سكلة ملحة. وم��ن  ه��ذه 

ون�����س��ت��م��ر يف در������س����ة- ق���و�ع���دن���ا و�إج���ر�ء�ت���ن���ا 

ل�سمان �سماع و�لحتفاء بكل �لأ�سو�ت.”

االنباط-وكاالت

م��ع و���س��ول ه���ذ� �ل��ت��ق��ري��ر �إىل �ل��ق��ر�ء من 

جديد�ً  �سناعياً  قمر�ً   58 يكون  �أن  �ملفر�س 

�لتي  �ل�سناعية  �لأقمار  غابة  �إىل  �ن�سمت  قد 

ت��دور ح��ول كوكب �لأر���س على م��د�ر �ل�ساعة، 

�أم���ا ُم��ط��ل��ق ه���ذه �لأق���م���ار ف��ه��و رج���ل �لأع��م��ال 

�لأمركي �ل�سهر و�ملعروف بولعه يف �لف�ساء 

�إيلون م�سك �لذي ُيدير �سركة “�سبي�س �إك�س” 

�لعماقة.

�لأم��رك��ي��ة  �ل�سركة  ُتطلق  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 

و21  �خلام�سة  �ل�ساعة  عند  �ل�58  �أق��م��اره��ا 

من  �ملحلي  بالتوقيت  �ل�سبت  يوم  فجر  دقيقة 

ف��ل��وري��د�،  ب��ولي��ة  كانافر�ل”  “كيب  ق��اع��دة 

لتن�سم هذه �لأقمار �إىل م�سروع “�ستار لينك” 

�ل��ع��م��اق �ل����ذي ي��ه��دف �إىل ت��وف��ر خ��دم��ات 

�لإن���رن���ت �ل�����س��ري��ع و�مل��ت��ط��ور ع��رب �لت�����س��ال 

بالأقمار �ل�سناعية.

وك����ان م��ن �مل��ق��رر �أن ي��ت��م �إط����اق �لأق��م��ار 

�ل�����س��ن��اع��ي��ة �لأم���رك���ي���ة ف��ج��ر �جل��م��ع��ة لكن 

مت ت��اأج��ي��ل �ل��ع��م��ل��ي��ة �إىل �ل�����س��ب��ت، ف��ي��م��ا دع��ت 

�لعامل  �إك�س” جمهورها حول  “�سبي�س  �سركة 

�إطاق  عملية  متابعة  �إىل  بالف�ساء  و�ملولعني 

�لأقمار �لتي �سيتم بثها عرب �لعديد من و�سائل 

�لإعام.

و�لتابع  للف�ساء  “كينيدي”  م��رك��ز  وق���ال 

لوكالة “نا�سا” �لأمركية �إن هذه هي �لدفعة 

�ل��ت��ا���س��ع��ة م���ن �لأق���م���ار �ل�����س��ن��اع��ي��ة �ل��ت��ي يتم 

�لذي  لينك”  “�ستار  م�سروع  �سمن  �إطاقها 

�لإن���رن���ت عرب  ب�سبكة  رب���ط  ل��ت��وف��ر  ي��ه��دف 

جريدة  نقلت  م��ا  بح�سب  �ل�سناعية،  �لأق��م��ار 

عليه  �طلعت  تقرير  يف  “�ل�سن” �لربيطانية 
“�لعربية نت«.

�ستار  “�لهدف من م�سروع  �أن  �ملركز  و�أ�ساف 

�إيجاد �سبكة �سوف ت�ساعد على توفر  لينك هو 

خدمات �لإنرنت لأولئك �لذين مل ي�سلهم حتى 

وكذلك  بال�سبكة،  مت�سلني  غر  ز�ل��و�  وما  �لآن 

م��ن �أج����ل ت��وف��ر �إن���رن���ت م��وث��وق ب��ه وب��اأ���س��ع��ار 

معقولة لكل �مل�ستخدمني يف �أنحاء �لعامل«.

�أن  “�ل�سن” �إنه كان مقرر�ً  وتقول جريدة 

60 قمر�ً �سناعياً يف هذه �لدفعة  يتم �إطاق 

يف  �ل��رق��م  عدلت  �إك�س”  “�سبي�س  �سركة  لكن 

تغريدة لها على توير وقالت �إنه �سيتم �إطاق 

�ل�سبت. يوم  فجر  فقط  قمر�ً   58
�سركة  فاإن  �لربيطانية  �ل�سحيفة  وبح�سب 

“�سبي�س �إك�س” عادة ما توفر بثاً حياً لعمليات 
موقعها  خال  من  �ل�سناعية  �لأقمار  �إط��اق 

�لإل����ك����روين ع��ل��ى �لإن����رن����ت، ل��ك��ن م���ن غر 

�ملوؤكد �إن كانت �ستوفر هذه �خلدمة جلمهورها 

�لإل���ك���روين ل  �إن موقعها  �مل����رة، ح��ي��ث  ه���ذه 

يت�سمن �أية �إ�سارة لذلك ول يت�سمن �أي ر�بط 

للبث �ملبا�سر.

 1971 �سنة  �مل��ول��ود  م�سك  �أن  �إىل  ي�����س��ار 

ه���و �مل��وؤ���س�����س و�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة 

و�لرئي�س  �ملوؤ�س�س  وك��ذل��ك  �إك�س”  “�سبي�س 
�أنه  كما  موتورز”،  “تي�سا  ل�سركة  �لتنفيذي 

بال”  “باي  �سركة  تاأ�سي�س  يف  �مل�ساركني  �أح��د 

�ل�سهرة للتد�ول �لنقدي على �لإنرنت، وهو 

�أث��ري��اء �ل��ع��امل و�أح���د �أ�سهر  �أث���رى  �أح��د  حالياً 

�لعاملني يف جمال �لف�ساء.

فيسبوك تطرد موظفا اعترض على منشورات لترامب

 ألول مرة.. »ناسا« تعّين امرأة 
في منصب مهم جدا

االنباط-وكاالت

�أع���ل���ن���ت وك����ال����ة �ل��ف�����س��اء �لأم���رك���ي���ة 

ك��م��دي��رة  ل���ي���درز  ك��اث��ي  ت��ع��ي��ني  “نا�سا”، 
لت�سبح  �لف�ساء،  �إىل  �مل��اأه��ول��ة  للرحات 

بذلك �أول �مر�أة تتوىل هذ� �ملن�سب.

و���س��ت��خ��ل��ف ك���اث���ي ل���ي���درز �ل���ت���ي تتمتع 

دوغ  “نا�سا”،  يف  عاما  ل�28  متتد  بخربة 

م��ن من�سبه على  ��ستقال  �ل���ذي  ل��وف��رو، 

مرجعا  �ملا�سي،  �ل�سهر  متوقع  غ��ر  نحو 

ق��ر�ره ل�”خطاأ” �رتكبه يف وقت �سابق من 

�لعام �جلاري، ح�سبما نقلت �سبكة “�سي �إن 

�إن” �لأمركية.

وياأتي تعيني ليدرز يف هذ� �ملن�سب �ملهم 

�أن �أم�ست  ب�وكالة �لف�ساء �لأمركية بعد 

�سبع ���س��ن��و�ت يف ق��ي��ادة ب��رن��ام��ج �ل��رح��ات 

�لتابع لنا�سا و�ل��ذي تتعاون فيه  �لتجارية 

�لوكالة مع �لقطاع �خلا�س، وتكلل بالنجاح 

�إك�س” ر�ئ��دي ف�ساء  “�سبي�س  �إط��اق  مع 

ملحطة �لف�ساء �لدولية يف مايو �ملا�سي.

على  �سنو�ت  منذ  ل��ي��درز  عملت  كذلك 

ب��رن��ام��ج �ل���ت���ج���ارب �ل�����س��ع��ب �ل�����ذي �سهد 

�إخفاقات على �سعيد �ملركبات �لتي طورتها 

من  للتحقق  و”بوينغ”،  �إك�س”  “�سبي�س 
�أنها �ستكون �آمنة.

�جلديد  من�سبها  يف  ل��ي��درز  و�ست�سرف 

ك�سفت  و�ل��ذي  “�أرتيمي�س”،  على برنامج 

عنه �إد�رة �لرئي�س �لأمركي دونالد تر�مب 

يف �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي، وي��ه��دف لإي�����س��ال رو�د 

ف�ساء �إىل �لقمر بحلول 2024.

رئي�س  ق��ال  ليدرز  تعيني  على  وتعليقا 

ب��ي��ان:  يف  ب��ر�ي��دن�����س��ت��اي��ن  ج��ي��م  “نا�سا” 
��ستثنائيني  و�سغف  بخربة  كاثي  “تتمتع 
�أرتيمي�س، مع  �إط��ار برنامج  نحتاجهما يف 

ه��دف �إن���ز�ل �أول �م���ر�أة ورج��ل على �لقمر 

بحلول عام 2024”.

 تغييرات على 
»األوسكار«.. 

والهدف تصحيح 
األخطاء

المولع بالفضاء ُيطلق 58 قمرًا صناعيًا جديدًا.. تعرف عليها


