
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الأحد   29  �شوال  1441 هـ  - املوافق    21  حزيران   2020 م - العدد  5371  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

7  إصابات بـ كورونا  واحدة منها محلّية

 بدء المرحلة الرابعة لعودة االردنيين 
من الخارج في 10 تموز

السديري: الطلبة السعوديون حريصون 
على الدراسة في الجامعات األردنية

الدغمي : رئيس »ديوان المحاسبة« يدمر خطة 
اإلصالح داخل البلديات

األردن تثمن دعم منصور بن زايد آل نهيان 
في تطوير قطاع نخيل التمر

االنباط-عمان

والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  ال��ت��ق��ى 

مكتبه  يف  توق  الدين  حمي  الدكتور  العلمي 

ال�سعودي  ال�سفري  �سعادة  ال��وزارة  حرم  يف 

ال�سديري،  بندر  بن  نايف  ال�سيد  عمان  يف 

باأعمال  القائم  �سعادة  م��ن  ك��ل  وبح�سور 

ال�سيد  ال�سعودية يف عمان  الثقافية  امللحقية 

اإبراهيم ال�سعدان اإ�سافًة اإىل ال�سيد حممود 

القي�سي اأمني عام الوزارة بالوكالة، وال�سيد 

حممود بني عطا مدير مديرية الوافدين يف 

الوزارة.

ال�سعودي  ال�سفري  اأك��د  اللقاء  بداية  ويف 

بني  تربط  التي  الأخوية  العالقات  عمق  على 

موؤكدًا  ال�سعودية،  العربية  واململكة  الأردن 

يف  الدرا�سة  على  ال�سعوديني  الطلبة  حر�ص 

الأردنية. اجلامعات 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

عامر  الكربى  املفرق  بلدية  رئي�ص  حذر 

عمل  م�سرية  تدمري  خماطر  الدغمي  نايل 

ال��ب��ل��دي��ات وت��داع��ي��ات ه��ذا الإج����راء بعد 

تعميم رئي�ص ديوان املحا�سبة  عا�سم حداد 

م�ستندات  على  امل�سبق  التدقيق  ب��اإل��غ��اء 

للفئة  البلديات   يف  والعطاءات  ال�سرف 

تقل  وال��ت��ي  ال��ك��ربى  عمان  واأم��ان��ة  الأوىل 

الثانية  وللفئة  دينار  اآلف   ٥ عن  قيمتها 

اآلف   ٣ ع��ن  قيمتها  تقل  وال��ت��ي  والثالثة 

دينار.

جاللة  توجيهات  اأن  الدغمي  واأ���س��اف 

املعظم  احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك 

بتحقيق  وا����س���ح���ة  ورع������اه  اهلل  ح��ف��ظ��ه 

ال�سفافية والو�سوح بحماية املوظفني واملال 

ا�ستمرارية  يوؤكد جاللته على  العام والذي 

منوهًا  املواطنني،  خلدمة  العمل  دميومة 

وليد  املهند�ص  معايل  واإ�سراف  متابعة  اأن 

امل�سري.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

اخلراب�سة  �سالح  الدكتور  معايل  اأ�ساد 

الأردنية  اململكة  يف  املكلف  الزراعة  وزي��ر 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة ب��ع��م��ق ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

الوثيق  والتعاون  البلدين،  بني  التاريخية 

الذي يربط بني ال�سعبني والدولتني بقيادة 

خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ر���س��ي��دة 

الإم��ارات  دولة  رئي�ص  نهيان،  اآل  زايد  بن 

امللك  جاللة  و�سقيقه  امل��ت��ح��دة،  العربية 

الأردن��ي��ة  اململكة  عاهل  ال��ث��اين،  اهلل  عبد 

ما  اإىل  م�سريًا  اهلل.  حفظهما  الها�سمية، 

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  حققته 

الزراعي. والبتكار 

التفا�صيل �ص »3«

العيسوي00 المبادرات تقدير من 
الملك لتضحيات المتقاعدين

الرزاز يثمن مساهمة » البوتاس« 
في صندوق همة وطن    

االنباط-جر�ص

الها�شمي،  امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  افتتح 

رئي�س جلنة متابعة تنفيذ مبادرات جاللة 

امللك، يو�شف العي�شوي، ام�س ال�شبت، مبنى 

نادي املتقاعدين الع�شكريني وحديقة مركز 

زها الثقايف يف حمافظة جر�س اللذّين جاء 

امللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذاً  اإن�شاوؤهما 

عبداهلل الثاين خالل لقائه اأهايل ووجهاء 

املحافظة.

وجاء اإن�شاء نادي املتقاعدين الع�شكريني 

يف جر�س وفقاً لأعلى املوا�شفات الهند�شية 

م�شاريع  حزمة  و�شمن  املطلوبة،  والفنية 

جميع  يف  الع�شكريني  امل��ت��ق��اع��دي��ن  اأن���دي���ة 

حم���اف���ظ���ات امل���م���ل���ك���ة، وال����ت����ي ت�����ش��ت��ه��دف 

الع�شكريني  املتقاعدين  خ��دم��ة  مبجملها 

ف�شاًل  ول��ع��ائ��الت��ه��م،  لهم  متنف�شاً  لتكون 

ع��ن ت��وف��ر خمتلف اخل��دم��ات ل��ه��م، حيث 

متعددة  ���ش��الت  م��ن  ال��ن��ادي  مبنى  يتكون 

الأغرا�س، ومكتبة، وحديقة األعاب، وملعب 

خما�شي ومرافق عامة، والنادي ال�شحي.

وي�����اأت�����ي اإن���������ش����اء اأن�����دي�����ة امل���ت���ق���اع���دي���ن 

الع�شكريني، اإنطالقاً من توجيهات جاللة 

امللك يف رعاية هذه الفئة وت�شهيل التوا�شل 

ب��ي��ن��ه��ا وب���ني خم��ت��ل��ف م��وؤ���ش�����ش��ات ال���دول���ة، 

لهم وخ�شو�شاً  املقدمة  وتطوير اخلدمات 

يف جم���الت ال��ت��دري��ب وال��ت��اأه��ي��ل، ت��ق��دي��راً 

يف  اجلليلة  وت�شحياتهم  املتميز  لعطائهم 

مقدراته  و�شون  الوطن  حمى  عن  الدفاع 

وحماية منجزاته.

اأما حديقة مركز زها الثقايف التي جاء 

فت�شم  ���ش��ام��ي��ة،  ملكية  مب��ب��ادرة  تنفيذها 

وملعباً  الطفولة،  م��ه��ارات  لتنمية  م��رك��زاً 

م��زودة  لالأطفال  األ��ع��اب  ومنطقة  خما�شياً 

ال��الزم��ة،  والأل���ع���اب  التجهيزات  مبختلف 

امل��راف��ق الأخ���رى،  اإىل العديد م��ن  اإ���ش��اف��ة 

لالأهايل  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  ل�شمان 

والأطفال مبختلف فئاتهم العمرية �شمن 

وتنمي  قدراتهم  تعزز  واآم��ن��ة  �شحية  بيئة 

مواهبهم.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ثمن رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز،  

اخلرة  العربية  البوتا�س  �شركة  م�شاهمة 

يف ���ش��ن��دوق ه��م��ة وط���ن، ودع��م��ه��ا للجهود 

الوطنية يف مواجهة تداعيات اأزمة فرو�س 

ك���ورون���ا،مب���ا ي��ع��ك�����س ���ش��دق ان��ت��م��اء وولء 

للوطن  فيها   والعاملني  عليها  القائمني 

وقيادته احلكيمة. 

 ، لل�شركة  توجيهه  مت  ر�شمي  كتاب  ويف 

اأعرب الدكتور الرزاز، عن تقديره لوقوف 

“ البوتا�س” اإىل جانب الوطن يف مواجهة 
هذه املحنة .

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان 

ودع��م  بالتعاون  وال���ري  امل��ي��اه  وزارة  اطلقت 

م��ن م�شروع م��ب��ادرة ل��رف��ع ك��ف��اءة ق��ط��اع املياه 

للتنمية  الم���ري���ك���ي���ة  ال���وك���ال���ة  م���ن  وامل����م����ول 

توعوية  وطنية  حملة   )USAID( الدولية 

���ش��رائ��ح  ل���ك���اف���ة  )#على_قد_حاجتك( 

ح����دود  داخ������ل  وامل���ق���ي���م���ن  الردين  امل���ج���ت���م���ع 

امل��م��ل��ك��ة الردن���ي���ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ���ش��م��ن ج��ه��وده��ا 

املياه  باأهمية احلفاظ على  للتوعية  املتوا�شلة 

ون�شر  عالية  بكفاءة  وا�شتخدامها  وتر�شيدها 

خ��ل��ق ثقافة  ت��ه��دف اىل  وم��ع��ل��وم��ات  ح��ق��ائ��ق 

وطنية جمتمعية اردنية للحد من ال�شلوكيات 

اخلاطئة فيما يتعلق با�شتخدامات املياه وتبني 

ثقافة الرت�شيد املائي واحلفاظ على املياه.

وال��ري  امل��ي��اه  وزارة  با�شم  الر�شمي  الناطق 

عمر �شالمة بني ان هدف احلملة هو لتعريف 

يف  تزايدت  التي  املائية  بالتحديات  املواطنني 

املياه  الطلب على  وازدي��اد  ظل جائحة كورونا 

مم��ا ا���ش��ط��ر ق��ط��اع امل��ي��اه اىل زي����ادة اخلطط 

وامل��ت��اح يف ظل  ال��ط��ل��ب  ب��ني  للموائمة  امل��ائ��ي��ة 

الطلب املتزايد على ا�شتخدامات املياه املنزلية.

التفا�صيل �ص »3«

المياه تطلق حملة للحد من السلوكيات الخاطئة

االنباط-عمان 

ال�شبت، عن  ام�س  ال�شحة  اأعلنت وزارة 

ت�شجيل 7 حالت جديدة بفرو�س كورونا 

حملّية،  منها  واح��دة  اململكة،  يف  امل�شتجد 

منذ  لالإ�شابات  الإجمايل  العدد  يرفع  ما 

1015 حالة. بدء الوباء اإىل 

وت���وزع���ت احل�����الت ال�����ش��ب��ع اجل���دي���دة، 

ب��ح�����ش��ب امل���وج���ز الإع���الم���ي ال�������ش���ادر عن 

ع��ل��ى  ال�����ش��ح��ة  ووزارة  ال��������وزراء  رئ���ا����ش���ة 

العمالة  من  خمالطة  حالة  الآتي:  النحو 

 4 ال���واف���دة يف م��رك��ز ح���دود ال��ك��رام��ة، و 

ح������الت ب����ني الأردن�����ي�����ني ال����ق����ادم����ني م��ن 

احلجر  ف��ن��ادق  يف  يقيمون  ال��ذي��ن  اخل��ارج 

ال���ب���اك�������ش���ت���ان(،  م����ن  و1  م�������ش���ر  م����ن   3(

عرب  ق��ادم��ني  �شاحنات  ل�شائقي  وح��ال��ت��ان 

اأردين، والآخ��ر  اأح��ده��م��ا  ال��ع��م��ري،  ح��دود 

وفق  معه  التعامل  مّت  اأخ��رى  جن�شّية  من 

املّتبع. الربوتوكول 

حالة   14 ت�شجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ���ش��ار 

اإ�شافة  حمزة،  الأم��ر  م�شت�شفى  يف  �شفاء 

6745 فح�شاً خمربّياً اليوم. اإىل اإجراء 

التفا�صيل �ص »2«

 تطبيق استخدام »األسوارة اإللكترونّية« اعتبارًا من االثنين
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لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 إربد: متابعة الجوالت التفتيشية 
على المواقع السياحية

ندوة عن دور مؤسسات التمويل 
العربية في مواجهة كورونا

»الصحفيين« تثمن دعم الملك 
للصحافة الورقية

االنباط-وكاالت

اإرب��د،  حمافظة  �سياحة  مديرية  تابعت 

على  التفتي�سية  ج��والت��ه��ا  ال�����س��ب��ت،  ام�����س 

امل��ن�����س��اآت وامل���واق���ع ال�����س��ي��اح��ي��ة ل��ل��ت��اأك��د من 

ومدى  العامة  ال�سالمة  بتدابري  التزامها 

اخلا�سة  والتعليمات  االإج���راءات  تطبيقها 

بالوقاية من فريو�س كورونا امل�ستجد.

وق��ال��ت م��دي��رة ���س��ي��اح��ة اإرب����د ال��دك��ت��ورة 

م�����س��اع��ل اخل�����س��اون��ة ، اإن ج���والت ال��رق��اب��ة 

امل��ي��دان��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع جل����ان ال�����س��الم��ة 

العامة وال�سحة يف املحافظة، �سملت املواقع 

وبني عبيد  اإربد  األوية ق�سبة  ال�سياحية يف 

هدفها  اجل��والت  اأن  واأ�سافت  كنانة.  وبني 

ال�سياحة  للمواقع  امل�سغلني  على  التاأكيد 

ب��ال��ت��زام ال�����س��روط ال�����س��ح��ي��ة ح��ف��اظ��ا على 

���س��ح��ة و����س���الم���ة ال���ع���ام���ل���ني يف امل���ن�������س���اآت 

“�ستكرز”  و���س��ع  يتم  اأن���ه  مبينة  وزواره����ا، 

ال����س���ق ل��ل��م��ن�����س��اآت ال���ت���ي ت�����س��ت��ويف ���س��روط 

ومتطلبات ال�سحة وال�سالمة كافة.

واأ�سارت اإىل اأن اجلوالت امليدانية �سملت 

ال�سياحية؛ مثل موقع  املواقع  تعقيم بع�س 

ال�ستئناف  ا�ستعدادا  فحل،  وطبقة  قي�س  اأم 

احل���رك���ة ال�����س��ي��اح��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع دائ����رة 

املطاعم  لتفقد  اإ���س��اف��ة  وال��ب��ل��دي��ات،  االآث���ار 

بتطبيق  ال��ت��زام��ه��ا  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  ال�سياحية 

وزارة  ع����ن  ال�������س���ادر  االج�����رائ�����ي  ال���دل���ي���ل 

ال�سياحة.

االنباط-عمان

وّج���ه���ت ن��ق��اب��ة ال�����س��ح��ف��ي��ني االأردن���ي���ني 

اإىل ���س��اح��ب اجل��الل��ة  اخل��م��ي�����س، ر���س��ال��ة 

امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ّث��م��ن��ت ف��ي��ه��ا دع��م 

واالإعالم  ال�سحافة  لقطاع  الدائم  جاللته 

يف ال���ب���الد، خ��ا���س��ة ال��ت��وج��ي��ه��ات االأخ����رية 

ب�������س���رورة م�����س��ان��دة ال�����س��ح��اف��ة ال���ورق���ي���ة، 

للخروج من اأزمتها احلالية ب�سبب تداعيات 

جائحة كورونا.

�سحفي  ب��ي��ان  بح�سب  ال��ر���س��ال��ة  وج���اءت 

�سدر ال�سبت عن النقابة، انها ت�سعى لبحث 

ال���وزراء   رئي�س  ل��ق��اء  ع��ر  ال�سحف  ازم���ات 

الدكتور عمر الرزاز غري ان هذا اللقاء مل 

العديد  النقابة  كما وجهت  بعد،  يتم عقده 

من الر�سائل للحكومة دون تلقي اأية ردود.

يف  اأملها  عن  ال�سحفيني  نقابة  وع��ّرت 

ملف  احلكومة  تويل  اأن  جلاللته،  الر�سالة 

واالهتمام،  الرعاية  جّل  الورقية  ال�سحافة 

ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ج���الل���ت���ه، وب��و���س��ف��ه��ا 

تاريخ  من  وج��زء  عريقة  وطنية  موؤ�س�سات 

اململكة.

واأبدت النقابة يف الر�سالة تفّهمها حلجم 

فيما  احل��ك��وم��ة،  كاهل  على  امللقاة  االأع��ب��اء 

�سددت على اأن قطاع ال�سحافة الورقية مل 

القطاعات  كباقي  تفاعل  اأو  اهتمام  اأي  يلق 

ل��ل�����س��ح��اف��ة  ال����دع����م  واأن  احل���ك���وم���ة،  م����ن 

ال��ورق��ي��ة ه��و ����س���رورة ل��ال���س��ت��م��رار ب��ت��اأدي��ة 

ر�سالتها ودورها الوطني واملهني ولتحافظ 

على العاملني لديها.

االنباط-عمان

����س���ارك احت�����اد رج�����ال االأع����م����ال ال��ع��رب 

ال����ذي ي��ت��خ��ذ م���ن ع��م��ان م��ق��را ل����ه، ب��ن��دوة 

العامة  االأمانة  نظمتها  حوارية  افرتا�سية 

جل��ام��ع��ة ال������دول ال��ع��رب��ي��ة ام�������س اجل��م��ع��ة 

واملوؤ�س�سات  املنظمات  ودور  التمويل  ح��ول 

وتاأثريها  ك��ورون��ا  اأزم���ة  مواجهة  يف  املالية 

واالجتماعية  االقت�سادية  القطاعات  على 

باملنطقة العربية.

وح�����س��ب ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ل���الحت���اد ام�����س 

ال�سبت، عر�س االأمني العام امل�ساعد الحتاد 

اللجنة  يف  الع�سو  ال��ع��رب،  االأع��م��ال  رج���ال 

ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ع��م��ل ال���ع���رب���ي امل�������س���رتك ط����ارق 

ح���ج���ازي، جل��ه��ود رج����ال االأع����م����ال ال��ع��رب 

الدول  ر�سدتها  التي  التح�سريية  واحل��زم 

واملوؤ�س�سات املالية العربية ملعاجلة تداعيات 

االأزمة.

واو�سح اأن االحتاد ومنذ ظهور اجلائحة 

توا�سل مع اأع�سائه يف كافة الدول العربية 

ل��ت�����س��خ��ي�����س االإج��������راءات احل��ك��وم��ي��ة ل��دى 

ال�سلبية  االآث�����ار  ل��ب��ح��ث  االأع�������س���اء  ال�����دول 

والقطاع  عام  ب�سكل  العربي  االقت�ساد  على 

التجارة  والتي طالت  ب�سكل خا�س  اخلا�س 

وال��ت��ج��ارة  ال�سياحة  وق��ط��اع��ات  اخل��ارج��ي��ة 

وال��ت��ج��زئ��ة وال����ط����ريان وال��ن��ق��ل يف ال����دول 

العربية.

وا���س��ار ح��ج��ازي خ��الل ال��ن��دوة اإىل روؤي��ة 

الواجب  باالإجراءات  العرب  االأعمال  رجال 

ات���خ���اذه���ا م���ن ق��ب��ل ال������دول ال��ع��رب��ي��ة، ويف 

النقدية  ال�سيا�سات  بني  التن�سيق  مقدمتها 

حتفيز  خالل  من  العربية  بالدول  واملالية 

م��وؤ���س�����س��ات و���س��ن��ادي��ق ال��ت��م��وي��ل ال��ع��رب��ي��ة 

ب�����س��خ ال�����س��ي��ول��ة وخ��ف�����س اأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة 

ودعم  اأك��ر  ب�سكل  النقدية  واالحتياطيات 

م��زي��د من  خ��الل  م��ن  لل�سركات  احل��ك��وم��ة 

االعفاءات ال�سريبية و�سريبة املبيعات.

االن��ف��اق احلكومي على  زي���ادة  اإىل  ودع��ا 

امل�����س��اري��ع ال���ك���رى، وت�����س��ج��ي��ع ال�����س��ن��اع��ات 

القيود  واإزال��ة  امل�سرتكة،  العربية  الدوائية 

ع��ل��ى ال���ت���ج���ارة ال��ع��رب��ي��ة ال��ب��ي��ن��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذاً 

الكرى  العربية  احل��رة  التجارة  التفاقية 

وال��ت��ي ع��م��ل��ت ب��ع�����س ال����دول ال��ع��رب��ي��ة على 

ال��ت��ي م��ن �ساأنها  ب��ع�����س االإج������راءات  و���س��ع 

وتطوير  البينية،  التجارة  حجم  تخفي�س 

ق��ط��اع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات واالق��ت�����س��اد 

حمل  العربية  العمالة  واإح����الل  ال��رق��م��ي، 

الوافدة.

واأو�����س����ى االحت�����اد احل���ك���وم���ات ال��ع��رب��ي��ة 

انقاذ  وبرامج  ا�سرتاتيجيات قطرية  بو�سع 

للقطاع  �ساملة  حتفيزية  وح��زم  اقت�سادي 

عربية  ان��ق��اذ  ا�سرتاتيجية  وو���س��ع  اخل��ا���س 

م��وح��دة ت��ع��ال��ج ف��ي��ه��ا ال��ق��ط��اع��ات ال��ع��رب��ي��ة 

والتجارة  ال�سياحة  كقطاع  ت�سرراً  االأك��ر 

العربية البينية ودعم القطاعات التقليدية 

وال�سناعات  والتعدين  وال�سناعة  كالزراعة 

ال��دوائ��ي��ة وو���س��ع ب��رام��ج حت��ف��ي��ز ال��ت��ج��ارة 

العربية البينية االإلكرتونية.

االنباط-جر�ش

الها�سمي،  امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  افتتح 

تنفيذ مبادرات جاللة  متابعة  رئي�س جلنة 

امللك، يو�سف العي�سوي، ام�س ال�سبت، مبنى 

نادي املتقاعدين الع�سكريني وحديقة مركز 

زها الثقايف يف حمافظة جر�س اللذّين جاء 

امللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذاً  اإن�ساوؤهما 

اأهايل ووجهاء  الثاين خالل لقائه  عبداهلل 

املحافظة.

وجاء اإن�ساء نادي املتقاعدين الع�سكريني 

الهند�سية  املوا�سفات  الأعلى  يف جر�س وفقاً 

م�ساريع  حزمة  و�سمن  املطلوبة،  والفنية 

ال��ع�����س��ك��ري��ني يف جميع  امل��ت��ق��اع��دي��ن  اأن���دي���ة 

حم����اف����ظ����ات امل���م���ل���ك���ة، وال����ت����ي ت�����س��ت��ه��دف 

الع�سكريني  امل��ت��ق��اع��دي��ن  خ��دم��ة  مبجملها 

لتكون متنف�ساً لهم ولعائالتهم، ف�ساًل عن 

توفري خمتلف اخلدمات لهم، حيث يتكون 

مبنى النادي من �ساالت متعددة االأغرا�س، 

خما�سي  وملعب  األ��ع��اب،  وحديقة  ومكتبة، 

ومرافق عامة، والنادي ال�سحي.

وي�����اأت�����ي اإن���������س����اء اأن�����دي�����ة امل���ت���ق���اع���دي���ن 

من توجيهات جاللة  اإنطالقاً  الع�سكريني، 

امللك يف رعاية هذه الفئة وت�سهيل التوا�سل 

ب��ي��ن��ه��ا وب����ني خم��ت��ل��ف م��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ة، 

وخ�سو�ساً  لهم  املقدمة  اخلدمات  وتطوير 

يف جم����االت ال��ت��دري��ب وال��ت��اأه��ي��ل، ت��ق��دي��راً 

يف  اجلليلة  وت�سحياتهم  املتميز  لعطائهم 

مقدراته  و�سون  الوطن  حمى  عن  ال��دف��اع 

وحماية منجزاته.

التي جاء  الثقايف  زها  اأم��ا حديقة مركز 

فت�سم  ���س��ام��ي��ة،  ملكية  مب���ب���ادرة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 

وملعباً  الطفولة،  م��ه��ارات  لتنمية  م��رك��زاً 

م��زودة  لالأطفال  األ��ع��اب  ومنطقة  خما�سياً 

ال��الزم��ة،  واالأل���ع���اب  ال��ت��ج��ه��ي��زات  مبختلف 

اإ���س��اف��ة اإىل ال��ع��دي��د م��ن امل��راف��ق االأخ���رى، 

لالأهايل  اخل��دم��ات  اأف�سل  تقدمي  ل�سمان 

�سمن  العمرية  فئاتهم  مبختلف  واالأطفال 

وتنمي  ق��درات��ه��م  تعزز  واآم��ن��ة  �سحية  بيئة 

مواهبهم.

ن����اد  اإن�����������س�����اء  اإن   ، ال���ع���ي�������س���وي  وق��������ال 

ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ني يف حم��اف��ظ��ة 

جر�س ياأتي ترجمة للروؤية امللكية يف رعاية 

امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ني، وت���ق���دي���را من 

وت�سحياتهم  املميز  لعطائهم  امللك  جاللة 

اجلليلة يف الدفاع عن حمى الوطن و�سون 

هذه  اأن  مبيناً  منجزاته،  وتعظيم  مقدراته 

امل��ب��ادرات  ���س��ي��اق  يف  تنفيذها  ي��ت��م  االأن���دي���ة 

امل��ل��ك��ي��ة يف ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة وف��ق 

االرتقاء  اإىل  تهدف  متدرجة  زمنية  خطة 

ب�����س��وي��ة اخل���دم���ات امل��ت��ع��ددة امل��ق��دم��ة لهذه 

الفئة.

الثقايف  زه��ا  م��رك��ز  حديقة  اأن  واأ���س��اف، 

ج�����اء ت���ن���ف���ي���ذه���ا ����س���م���ن ح����زم����ة م�����س��اري��ع 

لتنمية  م���رك���زاً  وت�����س��م  امل��ل��ك��ي��ة،  امل����ب����ادرات 

زها  مركز  �سيتوىل  الذي  الطفولة  مهارات 

ال�����س��راك��ة الفاعلة  اإط���ار  اإدارت����ه يف  ال��ث��ق��ايف 

م���ع م��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل�����دين، ل�����س��م��ان 

تقدمي اأف�سل اخلدمات لالأهايل واالأطفال 

البيئة  وتوفري  العمرية،  فئاتهم  مبختلف 

احلا�سنة الإبداعاتهم ومواهبهم.

امللكية،  املبادرات  اأن  اإىل  العي�سوي  واأ�سار 

وم���ن خ���الل ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ة م��ع اجل��ه��ات 

الر�سمية وموؤ�س�سات املجتمع املدين، متّكنت 

م���ن ت���ط���وي���ر م��ن��ظ��وم��ة ال���ع���م���ل ال��ت��ن��م��وي 

واالإن�ساين يف املجتمعات املحلية امل�ستهدفة، 

االجتماعي  ال��واق��ع  حت�سني  يف  ُي�سهم  ومب��ا 

واالقت�سادي لهذه املجتمعات.

ب�����������دوره، ق������ال م����دي����ر ع������ام امل���وؤ����س�������س���ة 

للمتقاعدين  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 

ال��ع�����س��ك��ري��ني وامل���ح���ارب���ني ال���ق���دام���ى ث���اّلج 

ياأتي ترجمة  النادي  افتتاح هذا  اإن  ذيابات، 

حقيقية وعملية لروؤى جاللة امللك عبداهلل 

الثاين وتوجيهاته، والتي تق�سي باإن�ساء ناد 

حمافظة،  كل  يف  الع�سكريني  للمتقاعدين 

ال�ساحتني  على  الكبرية  جلهودهم  تقديراً 

املحلية والدولية منذ تاأ�سي�س اململكة وحتى 

اليوم.

ه��ذه  ال����ن����ادي يف  اف���ت���ت���اح  اأن  واأ������س�����اف، 

على  وق���درت���ه  االأردن  ق���وة  ي��وؤك��د  امل��رح��ل��ة، 

فر�س،  اإىل  وحتويلها  التحديات  مواجهة 

م����ع����رب����اً ع�����ن ����س���ك���ره وت����ق����دي����ره جل���الل���ة 

امل��ل��ك ع��ل��ى اه��ت��م��ام��ه وح��ر���س��ه ال��ك��ب��ريي��ن 

اأنهم كانوا  الع�سكريني، موؤكداً  باملتقاعدين 

و�سيبقون على العهد يف خندق الوطن.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���ال���ت م���دي���ر م���راك���ز زه��ا 

يعنى  املركز  هذا  اإن  �سبيح،  رانيا  الثقافية 

تتناول  تدريبياً  برناجماً   65 نحو  بتقدمي 

والتقنية  االأ���س��ا���س��ي��ة  امل��ه��ارات  م��ن  ال��ع��دي��د 

ال��ف��ئ��ات  ب��ه��دف مت��ك��ني  امل���ج���االت  مبختلف 

امل�ستهدفة من االأطفال واليافعني وتطوير 

مهاراتهم املختلفة.

الثقافية  اإىل اهتمام مراكز زها  واأ�سارت 

بتدريبهم  تعنى  حيث  اجلامعات،  بخريحي 

وامل����ه����ارات  االأدوات  مب��خ��ت��ل��ف  وت��اأه��ي��ل��ه��م 

الالزمة للعمل كمدربني للفئات امل�ستهدفة، 

بعد  اأب���واب���ه  �سيفتح  امل���رك���ز  اأن  اإىل  الف��ت��ة 

اال�ستثنائية  ال���ظ���روف  ه���ذه  م��ن  االن��ت��ه��اء 

جائحة  ب�سبب  حاليا  اململكة  بها  متر  التي 

كورونا، فيما ت�ستمر حاليا خمتلف الدورات 

واملحا�سرات التي يجري تنفيذها عن بعد، 

وعر تقنية االت�سال املرئي.

وراف��������ق ال���ع���ي�������س���وي خ������الل االف����ت����ت����اح، 

حمافظ جر�س، ورئي�س بلدية جر�س، وعدد 

م���ن مم��ث��ل��ي اجل���ه���ات ال��ر���س��م��ي��ة واالأه��ل��ي��ة 

باملحافظة.

اأولوياته  امللك يف مقدمة  وي�سع جاللة 

حت��ق��ي��ق ت��ن��م��ي��ة اج��ت��م��اع��ي��ة واق��ت�����س��ادي��ة 

م�����س��ت��دام��ة، ت��ن��ع��ك�����س ب���اآث���اره���ا االإي��ج��اب��ي��ة 

اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  املواطنني  على 

م�ستوى  يف  ن��وع��ّي��ة  نقلة  اإح����داث  وت�سمن 

اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة ل���ه���م، ح��ي��ث ت��الم�����س 

امل����ب����ادرات امل��ل��ك��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات امل��واط��ن��ني، 

مبجتمعاتهم  االنتقال  يف  اأمنياتهم  وحتقق 

م���ن واق�����ع ���س��ع��ب اإىل واق�����ع ي��ح��ظ��ون ب��ه 

ن��وع��ي��ة، وذات ج�����ودة ع��ال��ي��ة يف  ب��خ��دم��ات 

خمتلف القطاعات.

ت�ستهدف  امللكية  امل��ب��ادرات  اأن  اإىل  ي�سار 

واالإنتاجية،  التنموية  امل�ساريع  دعم  حالياً 

لل�سباب،  والت�سغيل  العمل  فر�س  وت��وف��ري 

امل��دّرة  ال�سغرية  امل�ساريع  اإن�����س��اء  وت�سجيع 

حقوق  وتعزيز  امل���راأة  قطاع  ودع��م  للدخل، 

ال��ط��ف��ل، ورع��اي��ة وت��اأه��ي��ل االأ���س��خ��ا���س ذوي 

االإعاقة واالأيتام وامل�سنني، مبا ينه�س بواقع 

امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة واإح�����داث ن��ق��ل��ة نوعية 

عر  اإن��ت��اج��ي��ة  ملجتمعات  وحت��وي��ل��ه��ا  ف��ي��ه��ا، 

اأبنائها خلدمة جمتمعاتهم،  تفعيل طاقات 

مبا يراعي خ�سو�سية كل منطقة.

االنباط-عمان

اأكد مدير خلية اإدارة اأزمة كورونا العميد 

الإع���ادة  الثالثة  امل��رح��ل��ة  اأن  ال��ف��راي��ة،  م���ازن 

ال�سبل  االأردنيني ومن تقطعت بهم  الطلبة 

من اخلارج م�ستمرة برا وجوا.

 5200 ن��ح��و  اإن   : ال��ف��راي��ة  العميد  وق���ال 

ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��م ح���ت���ى االآن  ���س��خ�����س ج�����رى 

امليت  ال��ب��ح��ر  منطقة  يف  �سحيا  وح��ج��ره��م 

وفنادق عمان.

االأ������س�����اور  ن����ظ����ام  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل  وا������س�����ار 

من  اعتبارا  املنزيل  احلجر  يف  االإلكرتونية 

احلجر  ف��رتة  انهى  ملن  املقبل،  االثنني  ي��وم 

ال�سحي االإلزامي ومدته 14 يوما.

املرحلة  االإ���س��اب��ات يف  اأك���ر  اأّن  واأو����س���ح 

م��ن م�سر  ق��ادم��ني  الأردن��ي��ني  كانت  الثالثة 

ع��ر م��ي��ن��اء ن��وي��ب��ع، وب��ل��غ��ت ن��ح��و 55 ح��ال��ة، 

بالفريو�س  االإ���س��اب��ات  زي���ادة  اإّن  اإىل  الف��ت��ا 

بني  االإ���س��اب��ات  ع���دد  ع��ل��ى  ينعك�س  اإقليميا 

االأردنيني القادمني من اخلارج، لكن احلجر 

العدوى  نقل  تخفيف  على  �ساعد  ال�سحي 

حمليا.

املعابر  االردن��ي��ني عر  ا�ستقبال  اأن  وب��ني 

ال���ري���ة م���ع ال�����دول امل���ج���اورة )ال�����س��ع��ودي��ة، 

حيث  م�ستمر،  فل�سطني(  ال��ع��راق،  ���س��وري��ا، 

عودة  من�سة  عر  �سجل  من  جميع  نقل  مت 

االأردنيني من �سوريا والعراق، و�سيتم االأحد 

نقل اأول 140 اأردنيا من دولة فل�سطني، وما 

زال العمل م�ستمرا ال�ستقبال االردنيني من 

ال�سعودية.

امل��رح��ل��ة  م���ن  دف��ع��ة  اآخ����ر  اأّن  اإىل  ول��ف��ت 

24 حزيران، متوقعا  بتاريخ  �ستكون  الثالثة 

ب��دء املرحلة ال��راب��ع��ة ل��ع��ودة االأردن��ي��ني من 

اخلارج يف 10 متوز املقبل

االنباط-عمان

ا�ستمرت وزارة ال�سحة بتطوير خدماتها 

ال�����س��ح��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني ب�����س��ك��ل م����ت����واز مع 

حت��م��ل اع���ب���اء ال���ظ���روف اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي 

ك��ورون��ا وت��داع��ي��ات��ه��ا، من  فر�ستها ج��ائ��ح��ة 

خ����الل ادخ�����ال ب���رام���ج االإق����ام����ة يف خمتلف 

التخ�س�سات الطبية، وحتديث البنى التحتية 

يف امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية، ف�ساًل عن 

تعزيز الكوادر الطبية.

�سعد جابر،  الدكتور  ال�سحة  وزي��ر  وق��ال 

اخلدمة  ت��ق��دمي  على  حري�سة  ال����وزارة  اإن   ،

موؤ�سرات  �سمن  للمواطنني  املميزة  الطبية 

املواطنني على  نوعية، ومبا ي�سمن ح�سول 

خدمات �سحية متميزة ت�ساهي مثيالتها يف 

الدول املتقدمة.

التو�سعة  اأع��م��ال  ال�����وزارة  موا�سلة  واك���د 

وال��ت��ح��دي��ث وال�����س��ي��ان��ة يف خم��ت��ل��ف امل��واق��ع 

امل��راك��ز  اأو  امل�ست�سفيات  يف  ���س��واء  ال�سحية، 

املواطنني  ح�سول  ت�سهيل  ب��ه��دف  ال�سحية 

عليها بامل�ستوى املطلوب.

وب��ح�����س��ب ج���اب���ر، ���س��م��ل��ت اع���م���ال تطوير 

اخلدمات، حت�سني اق�سام االأ�سعاف والطوارئ 

يف م�ست�سفيات التوتنجي، الرمثا احلكومي، 

ال��روي�����س��د، ح��م��زة، وان��ت��ه��اء اع��م��ال التو�سعة 

وال�سيانة يف م�ست�سفى غور ال�سايف، وجتهيز 

���س��ري��را،   140 ب�����س��ع��ة  ال��ق�����س��ائ��ي  امل�ست�سفى 

 155 ب�سعة  الب�سري  يف  ال��ط��وارئ  وم�ست�سفى 

�سريرا.

وب��نّي اأن ال����وزارة ع��ززت اأع���داد االأ���س��رة يف 

االأم��ري  مب�ست�سفى  احلثيثة  العناية  اق�سام 

حمزة ب�سعة 31 �سريرا، واإعادة تاأهيل عمليات 

امل�ست�سفى وجتهيزه باأحدث املعدات الطبية، 

واالنتهاء من ق�سم العناية احلثيثة اجلديد 

يف م�ست�سفى الزرقاء احلكومي، الفتا اإىل ان 

ن�سبة االجناز يف م�ست�سفى الطفيلة احلكومي 

اجل����دي����د وم�����س��ت�����س��ف��ى االمي�������ان احل��ك��وم��ي 

 90 اإىل  اجلديد يف حمافظة عجلون و�سلت 

باأحدث  امل�ست�سفيني  بتاأثيث  وال��ب��دء  باملئة، 

االجهزة.

ال����وزارة و�سمن �سيا�سة  ب���داأت  وت��اب��ع، كما 

التو�سع يف املباين واخلدمات الطبية املقدمة، 

باإعادة تاأهيل م�ست�سفى االمري ح�سني يف عني 

احلثيثة  العناية  م�ست�سفى  واإن�����س��اء  البا�سا، 

الب�سري،  م�ست�سفيات  يف  ���س��ري��را   68 ب�سعة 

وم�ست�سفى جراحة ال�سرايني ب�سعة 78 �سريرا 

متوقعا ت�سليم امل�ست�سفيني خالل 4 ا�سهر.

ولفت وزير ال�سحة اإىل اعتماد م�ست�سفيات 

مع  بالتعاون  تعليمية،  كم�ست�سفيات  ال���وزارة 

و�سمن  االردن��ي��ة  اجلامعات  يف  الطب  كليات 

بالعمليات  للقيام  لالأطباء  اخل��دم��ات  ���س��راء 

التدريبية والتعليمية، ما ي�سهم بتعزيز الكادر 

امل�ست�سفيات  م��ع��ظ��م  يف  املتخ�س�س  ال��ط��ب��ي 

احل��ك��وم��ي��ة، واإق����رار اع��ت��م��اد م��دة االإق��ام��ة يف 

ال��ع��ام��ة، واالط���ف���ال، وط��ب  الباطنية  جم���ال 

الطوارئ، وطب االأ�سرة اإىل ثالث �سنوات بدال 

من اربع �سنوات، لفتح املجال للح�سول على 

تخ�س�سات فرعية بعد احل�سول على �سهادة 

البورد االردين اعتبارا من بداية العام املقبل.

�ستدخل خ��دم��ة لغة  ال�����وزارة  اأن  واأو���س��ح 

االإ�سارة “ال�سم والبكم” اإىل م�ست�سفياتها ملن 

يحتاج و�سعهم ال�سحي لتوفري تلك اخلدمة 

من االحتياجات اخلا�سة، ا�سافة اإىل تعزيز 

انتاجية  وزي����ادة  املخرية  ق���درات اخل��دم��ات 

الفحو�سات من 250 فح�سا اإىل 7000 فح�س 

يوميا، بالتوازي مع زيادة اعداد فرق التق�سي 

الوبائي يف اململكة من 7 فرق اإىل 140 فريقا.

االن��ت��ه��اء م��ن م�ساريع  اإىل  واأ����س���ار ج��اب��ر 

الروي�سد  م�ست�سفيات  يف  ال�سم�سية  الطاقة 

والرمثا والتوتنجي ومركز االورام اجلديد يف 

الب�سري ما ي�ساهم يف تخفيف فاتورة الطاقة 

على الوزارة.

االنباط-عمان

اال�ستعدادات  اج��راء  والتعليم  الرتبية  وزارة  توا�سل 

الالزمة لبدء العام الدرا�سي املقبل 2020/2021 .

وع��م��م��ت ال�������وزارة ع��ل��ى م��دي��ري��ات��ه��ا يف امل��ح��اف��ظ��ات 

واالل��وي��ة، ام�س ال�سبت، الت��خ��اذ جملة م��ن االج���راءات 

ال�����س��روري��ة،  ال�سحية  فيها  امل���دار����س مب��ا  يف  ال���الزم���ة 

ان�����س��ج��ام��ا م��ع االج������راءات واالح��ت��ي��اط��ات االح���رتازي���ة 

احلكومية املتخذة للتعامل مع فريو�س كورونا امل�ستجد، 

ومب���ا ي��وف��ر احل��م��اي��ة للطلبة وال��ع��ام��ل��ني يف امل��درا���س 

واملديريات.

وطلبت الوزارة مبوجب التعميم تكليف الفرق الفنية 

يف املديريات تفقد التمديدات ال�سحية واأغطية املناهل 

واحلفر االمت�سا�سية يف املدار�س، والتاأكد من �سالحية 

االأخ���رى وعمل  وامل��راف��ق  ال�سحية  ال��وح��دات  ا�ستعمال 

ال�سيانة الالزمة لها، ودرا�سة اإمكانية زيادة عدد املقاعد 

اإن�ساء وح��دات �سحية  اأو  القائمة  واملغا�سل يف الوحدات 

جديدة.

كما طلبت م��ن امل��ق��اول��ني ���س��رورة اال���س��راع يف انهاء 

عطاءات ال�سيانة الالزمة يف املدار�س وبخا�سة الداخلية 

منها، وعدم ترك االأنقا�س يف �ساحات املدار�س وحميطها 

تفقد  وك��ذل��ك  ال��رتب��وي��ة،  العملية  �سري  يعيق  ال  ومب���ا 

اإغالقها  امل��دار���س وتنظيفها واإح��ك��ام  امل��ي��اه يف  خ��زان��ات 

على  للحفاظ  التالفة  واحلنفيات  املحاب�س  وا�ستبدال 

�سالمة املياه وعدم هدرها، والتاأكد من كفاية اخلزانات 

املوجودة وزيادتها اإذا اقت�ست احلاجة.

الرئي�سة  ال��ب��واب��ات  تفقد  ك��ذل��ك،  التعميم  و���س��م��ل 

وامل���داخ���ل واالأب������راج ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة واالأر���س��ف��ة 

لها،  ال��الزم��ة  ال�سيانة  واج���راء  امل��دار���س  يف  وال�ساحات 

واللوحات  الكهربائية  التمديدات  �سالمة  من  والتاأكد 

الرئي�سية والفرعية واملفاتيح واالأباريز ومراوح التهوية 

ال�سقفية واجلدارية وثباتها وجاهزيتها للعمل، واإ�سالح 

وا�ستبدال التالف منها.

لل�سوؤون  والتعليم  الرتبية  وزارة  ع��ام  اأم���ني  وك��ان��ت 

االداري�����ة وامل��ال��ي��ة ال��دك��ت��ورة جن���وى ق��ب��ي��الت، اك���دت يف 

ت�سريح �سابق ، ان ال��وزارة ويف اط��ار ا�ستعداداتها للعام 

ال��درا���س��ي اجل��دي��د، ا�ستكملت اج����راءات ط��رح ع��ط��اءات 

ل�سراء االثاث املدر�سي لتزويد املدار�س القائمة واجلديدة 

باحتياجاتها من االثاث وبخا�سة مقاعد الطلبة واللوازم 

املدر�سية االخرى.

وطرحت الوزارة بح�سب الدكتورة قبيالت، العطاءات 

اخلا�سة بطباعة جميع الكتب املدر�سية، من �سمنها كتب 

والرابع  الثاين  لل�سفوف  املطورة  والعلوم  الريا�سيات 

واخل��ام�����س وال�����س��اب��ع وال��ع��ا���س��ر، يف ال��وق��ت ال���ذي ب���داأت 

ح�ساب  على  بالعمل  للراغبني  الطلبات  با�ستقبال  فيه 

التعليم اال�سايف لتعبئة ال�سواغر يف املدار�س من الكوادر 

التدري�سية حلني ا�ستئناف التعيينات الر�سمية.

وفيما يتعلق باالأبنية املدر�سية اجلديدة، اكدت قبيالت 

ان الوزارة ب�سدد ا�ستكمال ا�ستالم نحو �سبعة م�سروعات 

مدر�سية جديدة من ا�سل 71 م�سروعا يجري العمل على 

تنفيذها يف خمتلف مناطق اململكة ت�سمل بناء مدار�س 

جديدة وان�ساء ا�سافات �سفية يف مدار�س قائمة، الفتة 

ا�ستكمال االج���راءات  ال���وزارة تعمل كذلك، على  اأن  اىل 

املتعلقة بالنقل اخلارجي للمعلمني واالداري��ني، بعد ان 

ا�ستقبلت 3940 طلبا الكرتونيا لهذه الغاية.

العيسوي٠٠ المبادرات تقدير من الملك لتضحيات المتقاعدين

 الفراية: استقبال 52٠٠ ضمن المرحلة الثالثة لعودة االردنيين من الخارج

خالل افتتاحه عددًا من المشاريع للمتقاعدين العسكريين

جابر: استمرار تطوير الخدمات الصحية رغم فيروس كورونا

 التربية تسرع وتيرة استعداداتها للعام الدراسي المقبل

االحد   21/ 6 / 2020
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فهي  لدينا  ع���ت���زاز  وا�إل الفخر  عنا�صر  اأح���د  ت��ك��ون  اأن  امل��ف��رو���ض  م��ن  العربية  لغتنا 

لفية ي�شهد  �شف يف هذه ا�أل هويتنا وهي لغة القراآن الكرمي، والواقع الذي نعي�ش مع ا�أل

�شتخدامات  تراجع ممنهج وحتى ع�شوائي يف اإل�شتخدامنا للغتنا وذلك كنتيجة حتمية �إل

حيث  والعربيزية،  جنليزية  كا�إل جتماعي  ا�إل للتوا�شل  بديلة  لغات  نت�شار  و�إل تكنولوجية 

بداأل جيل ال�شباب حتديداً يف�شلها على لغتنا العربية وهذا موؤ�شر جل خطري؛ واإلزداد ذلك 

مع ا�أل�شف يف زمن جائحة كورونا حيث اإل�شتخدام اللغة ا�إلجنليزية والعربيزي وغريها 

بداأل يطفو على ال�شطح:

1. يف زمن كورونا؛ الواقع يقول باألن معظم �شباب اليوم � يتقن كتابة اللغة العربية 

وحتى خطهم غري مفهوم و� يقراأل، وحتى � يتقن قواعد اللغة و� يتقن احلديث فيها 

ويخلطها بلغات األخرى لتو�شيح ما يريد؛ ويف هذا حديث طويل.

نقرا�ش لدى جيل ال�شباب ب�شبب �شعف  2. يف زمن كورونا؛ اللغة العربية مهددة با�إل

اإل�شتخدامهم لها وهذا موؤ�شر على األن و�شائل التكنولوجيا احلديثة واإل�شتخداماتها ولغات 

بنائنا يف هذا ال�شدد. جتماعي يف الدرد�شة حتديدا �شبقت متكيننا �أل التوا�شل ا�إل

رويداً  بات يرتاجع  كلغة علميه  العربية  اللغة  اإل�شتخدامات  3. يف زمن كورونا؛ حتى 

خالقي والقيمي ملجمع اللغة  جالء التنبه لذلك، والواجب ا�أل رويداً، وواجب العلماء ا�أل

العربية ووزارات الرتبية والتعليم والتعليم العايل وال�شباب يقت�شى التنبه لذلك األي�شاً 

ر�ش لتعزيز اإل�شتخدام اللغة العربية. يجاد و�شائل واآليات واإل�شرتاتيجيات على ا�أل �إل

هل واملوؤ�ش�شات الرتبوية  4. يف زمن كورونا؛ الكل �شركاء يف حتمل امل�شوؤولية بدءاً من ا�أل

مر  عالمية والدينية ومناهجنا، وا�أل عالمية، وحتى املنابر الثقافية وا�إل والتعليمية وا�إل

يحتاج لت�شافر اجلهود الوطنية والقومية للحفاظ على لغتنا العربية.

وكتابة  حمادثة  كلغة  العربية  اإل�شتخدام  لعدم  مييل  ب��ات  �شبابنا  ك��ورون��ا؛  زم��ن  يف   .5

�شباب وامل�شببات ون�شع األ�شابعنا على اجلرح واإليجاد  وحتى قراءة، ويجب ان نفت�ش عن ا�أل

على  وقدرتهم  األبنائهم  خط  مالحظة  اجلميع  من  واألرج��و  املع�شلة.  لهذه  ناجعة  حلول 

مالء والتعبري وغريها من الفعاليات ليعلموا ذلك بالدليل القاطع! الكتابة وا�إل

خرى وخ�شو�شاً  6. يف زمن كورونا؛ امل�شيبة األن ال�شباب بات يفخر باإل�شتخدام اللغات ا�أل

جنليزية والعربيزي اخلليط ويعترب ذلك حت�شرا وتقدما يتباهى به األمام اجلميع، �  ا�إل

بل يتهم النا�ش الذين يتحدثون العربية �شواء بالعامية األو الف�شيحة باألنهم رجعيون!

ب�شراحة: ما بعد كورونا؛ واجبنا جميعاً موؤ�ش�شات واألفراد يقت�شي اإلنقاذ اللغة العربية 

والقراءة  والكتابة  األبناءنا على احلديث  ن�شجع  األن  يقت�شي  ال�شياع، وواجبنا جميعاً  من 

بالعربية واألن نتابع هذا اجليل للحفاظ على هويتنا خوفاً من �شياعها و�شياعنا!

د. محمد طالب عبيدات

اللغة العربية في زمن 
كورونا  بدء المرحلة الرابعة لعودة االردنيين من الخارج في 10 تموز

األردن تثمن دعم منصور بن زايد آل نهيان في تطوير قطاع نخيل التمر

7  إصابات بـ كورونا  واحدة منها محلّية

خالل الندوةالعلمية »التمور منتج وطني استراتيجي«

تطبيق استخدام »األسوارة اإللكترونّية« اعتبارا من االثنين

الخرابشة يشيد بعمق العالقات التاريخية بين اإلمارات واألردن

االنباط-عمان 

عن  ال�شبت،  ام�ش  ال�شحة  وزارة  األعلنت 

كورونا  بفريو�ش  7 حا�ت جديدة  ت�شجيل 

امل�شتجد يف اململكة، واحدة منها حملّية، ما 

يرفع العدد ا�إلجمايل لالإل�شابات منذ بدء 

الوباء اإلىل 1015 حالة.

وت����وزع����ت احل������ا�ت ال�����ش��ب��ع اجل���دي���دة، 

ب��ح�����ش��ب امل���وج���ز ا�إلع����الم����ي ال�������ش���ادر عن 

النحو  على  ال�شحة  ووزارة  ال��وزراء  رئا�شة 

ا�آتي: حالة خمالطة من العمالة الوافدة 

يف م��رك��ز ح���دود ال��ك��رام��ة، و 4 ح���ا�ت بني 

ا�ألردن���ي���ن ال��ق��ادم��ن م��ن اخل����ارج ال��ذي��ن 

ف��ن��ادق احل��ج��ر )3 م��ن م�شر  ي��ق��ي��م��ون يف 

ل�شائقي  وح��ال��ت��ان  ال��ب��اك�����ش��ت��ان(،  م���ن  و1 

���ش��اح��ن��ات ق���ادم���ن ع���رب ح����دود ال��ع��م��ري، 

األردين، وا�آخر من جن�شّية األخرى  األحدهما 

مّت التعامل معه وفق الربوتوكول املّتبع.

واأل�شار املوجز اإلىل ت�شجيل 14 حالة �شفاء 

اإلىل  اإل���ش��اف��ة  ح��م��زة،  ا�ألم����ري  م�شت�شفى  يف 

اإلجراء 6745 فح�شاً خمربّياً اليوم، لي�شبح 

اإلجمايل عدد الفحو�شات التي األجريت منذ 

بد اجلائحة وحتى ا�آن )325155( فح�شاً.

جت���ري  ا�ألزم��������ة  خ���ل���ّي���ة  األن  اإلىل  ول���ف���ت 

ل��ب��دء املرحلة  ال��رتت��ي��ب��ات ال��الزم��ة  ح��ال��ّي��اً 

ال��راب��ع��ة م���ن ع��م��ل��ّي��ة ع����ودة ا�ألردن����ي����ن يف 

العا�شر من  ت��ب��داأل يف  األن  وامل��ت��وّق��ع  اخل���ارج، 

الثالثة  املرحلة  رح��الت  واألّن  املقبل،  مّت��وز 

24 ال�شهر احلايل. م�شتمّرة حتى تاريخ 

يبداأل  األن  امل��وج��ز-  امل��رّج��ح -بح�شب  وم��ن 

ي����وم ا�ث����ن����ن امل���ق���ب���ل ت��ط��ب��ي��ق ا���ش��ت��خ��دام 

احلجر  لتنظيم  ا�إللكرتونّية”  “ا�أل�شوارة 
مواقع  من  للخارجن  ا�ح��رتازي  املنزيل 

ب��ع��د اإلمت��ام��ه��م م����ّدة )14( ي��وم��اً  احل���ج���ر، 

يف احل����ج����ر ال�������ش���ّح���ي ال���ف���ع���ل���ي ب���امل���واق���ع 

�شة. املخ�شّ

االنباط-عمان

اخلراب�شة  �شالح  الدكتور  معايل  األ���ش��اد 

ا�ألردن��ي��ة  اململكة  يف  املكلف  ال��زراع��ة  وزي���ر 

ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ب��ع��م��ق ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

الوثيق  والتعاون  البلدين،  بن  التاريخية 

ال�����ذي ي���رب���ط ب���ن ال�����ش��ع��ب��ن وال���دول���ت���ن 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  ر���ش��ي��دة  ب��ق��ي��ادة 

خ��ل��ي��ف��ة ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، رئ��ي�����ش دول��ة 

املتحدة، و�شقيقه جاللة  العربية  ا�إلمارات 

امل���ل���ك ع���ب���د اهلل ال����ث����اين، ع���اه���ل امل��م��ل��ك��ة 

م�شرياً  اهلل.  حفظهما  الها�شمية،  ا�ألردنية 

اإلىل م���ا ح��ق��ق��ت��ه ج���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة ال��دول��ي��ة 

ل��ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر وا�ب���ت���ك���ار ال����زراع����ي م��ن 

للتمور  ال��دويل  املهرجان  تنظيم  يف  جن��اح 

ا�ألردن����ي����ة ل��ل�����ش��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل 

لتطوير  الوطنية  ا��شرتاتيجية  واإلع���داد 

ب����ا�ألردن وغ��ريه��ا من  ال��ت��م��ر  ق��ط��اع نخيل 

�شاهم  ق��د  عليها،  ال��ع��م��ل  ج���اري  ال��ربام��ج 

الطلب  وزي���ادة  ا�ألردن��ي��ة  التمور  �شمعة  يف 

وال���دويل،  ا�إلق��ل��ي��م��ي  امل�شتوى  على  عليها 

زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  دعم  بف�شل 

اآل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال�����وزراء، 

ومتابعة  ب��ا�إلم��ارات،  الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر 

اآل  م��ب��ارك  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  واه��ت��م��ام 

األمناء  الت�شامح، رئي�ش جمل�ش  نهيان وزير 

اجلائزة.

الندوة  معاليه  افتتاح  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

وط��ن��ي  م��ن��ت��ج  “التمور  ب��ع��ن��وان  ال��ع��ل��م��ي��ة 

ي��وم  م�����ش��اء  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ا�شرتاتيجي” 

املهند�شن  نقابة   2020 يونيو   17 ا�ألربعاء 

ال���زراع���ي���ن ا�ألردن����ي����ن وج��م��ع��ي��ة ال��ت��م��ور 

ا�ألردن���ي���ة ب��رع��اي��ة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �شالح 

اخلراب�شة وزير الزراعة ا�ألردين.

م��ن ج��ه��ت��ه ف��ق��د األ����ش���ار ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور 

عبد الوهاب ز ايد األمن عام جائزة خليفة 

الزراعي  وا�بتكار  التمر  لنخيل  الدولية 

األن����ه قد  اإلىل  ال���ن���دوة  م�����ش��ارك��ت��ه يف  خ���الل 

التمر  نخيل  تنمية  األن  للعيان  وا�شحاً  بات 

التنمية  خارطة  على  خا�شة  األولوية  يحتل 

ميثله  ملا  ال�شاملة،  وا�قت�شادية  الزراعية 

العربية  ا�إلم�����ارات  دول���ة  ال��ت��م��ر يف  ن��خ��ي��ل 

من  الها�شمية،  ا�ألردن��ي��ة  واململكة  املتحدة 

ا�ألم��ن  لتعزيز  متزايدة  اقت�شادية  األهمية 

ال���غ���ذائ���ي م���ن خ����الل ت��ن��م��ي��ة وا���ش��ت��غ��الل 

م�����واردن�����ا ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وحت���ق���ي���ق ال��ت��ن��م��ي��ة 

امل�شتدامة.

م���وؤك���داً يف م��داخ��ل��ت��ه خ���الل ال���ن���دوةاألن 

ال��ذي  ا�ألردن��ي��ة  للتمور  ال���دويل  امل��ه��رج��ان 

بنجاح  ل��ل��ج��ائ��زة  ال��ع��ام��ة  ا�ألم���ان���ة  تنظمه 

ل��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال��ت��وايل ب��ال��ت��ع��اون مع 

التمور  وجمعية  ا�ألردن��ي��ة  ال��زراع��ة  وزارة 

ال�شيخ  �شمو  م��ن  ودع��م  مبكرمة  ا�ألردن��ي��ة 

ن��ائ��ب رئي�ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  م��ن�����ش��ور 

جم��ل�����ش ال�����وزراء، وزي���ر ����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة، 

وم��ت��اب��ع��ة م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان م��ب��ارك 

جمل�ش  رئي�ش  الت�شامح،  وزي���ر  نهيان  اآل 

النجاح  ِق�َش�ِش  األحد  ُيْعَترَبْ  األمناء اجلائزة. 

ال�شقيقن  البلدين  ب��ن  ال��ق��ائ��م  للتعاون 

لتوثيق  الر�شيدة  القيادة  بها  ت�شعى  التي 

األوا������ش�����ر ال���ت���الح���م وال����ت����ع����اون امل�����ش��رتك 

الثنائية  ال��ع��الق��ات  ع��م��ق  ع��ل��ى  وال��ت��األك��ي��د 

البلدين. التاريخية بن 

املهند�ش  ���ش��ع��ادة  األ���ش��ار  ف��ق��د  جهته  م��ن 

ع��ب��د ال���ه���ادي ف���الح���ات ن��ق��ي��ب امل��ه��ن��د���ش��ن 

ال��زراع��ي��ن ا�ألردن���ي���ن اإلىل ال����دور ال��ب��ن��اء 

ب��ه اجل��ائ��زة يف تطوير قطاع  ق��ام��ت  ال��ذي 

وا�رت��ق��اء  ال��ت��م��ور  واإلن���ت���اج  النخيل  زراع����ة 

ب��ه ل��ي�����ش ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��م��ل��ك��ة ا�ألردن���ي���ة 

ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ف��ح�����ش��ب، ب���ل ع���ل���ى امل�����ش��ت��وى 

العربي والدويل.

ح��داد  األن���ور  املهند�ش  ���ش��ع��ادة  األع���رب  كما 

كلمته  يف  ا�ألردن��ي��ة  التمور  جمعية  رئي�ش 

جلائزة  العامة  ا�ألم��ان��ة  ل��دور  تقديره  عن 

وا�ب��ت��ك��ار  ال��ت��م��ر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة 

م�شيداً  اجن��از  م��ن  حققته  فيما  ال��زراع��ي، 

مب�شرية التعاون والنجاح يف تعزيز التنمية 

حيث  وا�ألردن  ا�إلم�����ارات  ب��ن  امل�����ش��ت��دام��ة، 

فح�شب،  امل��ه��رج��ان  ح��دود  عند  تتوقف  مل 

ب��ل ه��ي ع��الق��ة ن��ب��ي��ل��ة راق��ي��ة ب��ن �شعبن 

األه��داف��ه��ا  لتحقيق  ق��دم��اً  مت�شي  �شقيقن 

بالتعاون مع كل من جائزة خليفة الدولية 

ل��ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر وا�ب��ت��ك��ار ال���زراع���ي���ووزارة 

ال��زراع��ة ا�ألردن��ي��ة، حيث مت اجن��از اخلطة 

التمر  نخيل  لتطوير قطاع  ا��شرتاتيجية 

يف ا�ألردن، كما جاري العمل األي�شاً على عدد 

اللجان  بها  خ��رج��ت  ال��ت��ي  التو�شيات  م��ن 

الفنية امل�شرتكة خالل ال�شنوات املا�شية. 

واخ��ت��ت��م األم����ن ع���ام اجل���ائ���زة ك��ل��م��ت��ه يف 

التي  الدولية  العلمية موؤكداًاملكانة  الندوة 

لنخيل  ال��دول��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة  ج��ائ��زة  حققتها 

ال��زراع��ي ودوره����ا البناء  ال��ت��م��ر وا�ب��ت��ك��ار 

التمور  واإلن��ت��اج  النخيل  زراع���ة  ت��ط��وي��ر  يف 

وا�ب��ت��ك��ار ال��زراع��ي و���ش��رورة ا�رت��ق��اء به 

ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��ع��رب��ي وال������دويل، وذل���ك 

ب��ف�����ش��ل م���ا حت��ظ��ى ب���ه م���ن رع���اي���ة ك��ب��رية 

�شاحب  وراعيها  اجلائزة  �شاحب  قبل  من 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

وتوجيهات  اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش 

���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 

القائد  نائب  األبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 

اهلل”،  “حفظه  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ا�ألع��ل��ى 

ودع���م ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن زاي���د اآل 

وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان 

ال�شيخ  م��ع��ايل  ال��رئ��ا���ش��ة وم��ت��اب��ع��ة  ���ش��وؤون 

الت�شامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان 

حققت  األن  ا�ألم���ن���اء.ب���ع���د  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش 

اجل�����ائ�����زة جن����اح����اً م���ل���م���و����ش���اً يف ت��ن��ظ��ي��م 

�ألرب��ع  امل�شرية  للتمور  ال���دويل  امل��ه��رج��ان 

���ش��ن��وات ع��ل��ى ال��ت��وايل وامل��ه��رج��ان ال���دويل 

متتالية،  �شنوات  �ألرب��ع  ال�شودانية  للتمور 

لثالث  ا�ألردنية  للتمور  الدويل  واملهرجان 

تنظيم  األب��واب  على  ونحن  متتالية،  �شنوات 

املوريتانية  للتمور  ا�ألول  الدويل  املهرجان 

نهاية هذا العام اإلن �شاء اهلل.

اىل  ال�شكر  بجزيل  �شعادته  ت��وج��ه  كما 

يف  املتحدة  العربية  ا�إلم���ارات  دول��ة  �شفارة 

تاأللوا  مل  التي  الها�شمية،  ا�ألردنية  اململكة 

الالزمة  كافةالت�شهيالت  تقدمي  يف  جهداً 

�إلجناح املهرجان وحتقيق األهدافه النبيلة.  

الشؤون الفلسطينية : األردن يقف الى 
جانب الفلسطينيين حتى تقرير المصير

مناقشة رسائل ماجستير بكلية 
اآلداب في جامعة ال البيت  

باستخدام برنامج زووم 

االنباط-عمان

األكد مدير عام دائرة ال�شوؤون الفل�شطينية 

يوا�شل  ا�ألردن  األن  خ��رف��ان  رف��ي��ق  امل��ه��ن��د���ش 

امل�شتويات  فل�شطن على خمتلف  األبناء  دع��م 

حلن نيل حقهم يف تقرير م�شريهم واإلقامة 

دولتهم امل�شتقلة ذات ال�شيادة.

ب��ي��ان �شحفي عقب  ال���دائ���رة يف  واك�����دت 

م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف اج��ت��م��اع��ات م���وؤمت���ر جمل�ش 

بدورته  فل�شطن  �ألب��ن��اء  الرتبوية  ال�����ش��وؤون 

“فيديو  تقنية  عرب  املا�شي  اخلمي�ش   82 ال��� 

ال�شم  عملية  ا�ألردن  رف�����ش  كونفرين�ش” 

لها  مل��ا  تنفيذها  اإلىل  اإل�شرائيل  تخطط  التي 

من تاألثريات خطرية ومبا�شرة على العملية 

التعليمية والرتبوية.

�ألب��ن��اء  ال��رتب��وي��ة  ال�����ش��وؤون  ودان جمل�ش 

فل�شطن التابع ملجل�ش جامعة الدول العربية، 

ا�إل�شرائيلية  ا�ح��ت��الل  حكومة  خمططات 

ال��ع��ن�����ش��ري��ة ���ش��د ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف 

املناطق امل�شنفة )ج(، وخطورة تنفيذ القرار 

ا�إل�شرائيلي ب�شم ا�ألغوار واألجزاء من مناطق 

ال�شيادة  حتت  )ج(  امل�شنفة  الغربية  ال�شفة 

وا�شتقرار  ال�شالم  عملية  على  ا�إل�شرائيلية 

على  واخل��ط��ري  املبا�شر  وت��األث��ريه��ا  املنطقة، 

العملية التعليمية والرتبوية. وحذرت الوفود 

ال�شم  م���ن عملية  ل��ل��ب��ي��ان،  وف��ق��ا  امل�����ش��ارك��ة 

ا�إل�شرائيلية لالألرا�شي الفل�شطينية ونتائجها 

وتنكرها  التعليمية  العملية  على  اخل��ط��رية 

حل���ق���وق ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، م�����ش��ددي��ن 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  دع��م  ���ش��رورة  على 

ا�إل�شرائيلية  املخاطر  ملواجهة  الفل�شطينية 

القادمة وما رتبته جائحة كورونا من األعباء 

اإل�شافية على العملية التعليمية.

واأل����ش���ار ال��ب��ي��ان اإلىل األن امل��وؤمت��ر ���ش��ارك به 

وفل�شطن،  وم�����ش��ر  ا�ألردن،  م���ن  مم��ث��ل��ون 

واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 

والعلوم  ا�إل�شالمي للرتبية  العامل  ومنظمة 

والثقافة.

املفرق - االنباط - يو�شف امل�شاقبة

مبتابعة من رئي�ش جامعة ال البيت ا��شتاذ 

الدكتور عدنان  العتوم  وبح�شور عميد كلية 

ا�داب والعلوم ا�إلن�شانية  جرت يف كلية ا�داب 

املاج�شتري عن  ر�شائل  العديد من مناق�شات 

بعد با�شتخدام برنامج زووم يف تخ�ش�ش اللغة 

ا�إلجنليزية  ومما  واللغة  والتاريخ   العربية 

ميز مناق�شات اللغة ا�إلجنليزية وجود األع�شاء 

هيئة تدري�ش ممتحنن من اخل��ارج  ا�ردن 

للطالب  املاج�شتري  ر�شالة  حيث مت مناق�شة 

حممد القالب، تخ�ش�ش ا�دب والنقد، من 

ق�شم اللغة ا�إلجنليزية والتي عنوانها )“اخلع 

األبطال  ل��رح��الت  البنيوي  النمط  نف�شك”: 

األدب ما بعد ا��شتعمار(

ا��شتاذ  م��ن  املناق�شة  جلنة  ت�شكلت  وق��د 

وم�شرفا(  )رئي�شا  اجل���و�ن  ن��اي��ف  ال��دك��ت��ور 

داخليا(  )ممتحنا  الر�شيد  عامر  وال��دك��ت��ور 

)ممتحنا  باتي  �شاهينا  الدكتورة  وا�أل���ش��ت��اذة 

خ���ارج���ي���ا م����ن ج���ام���ع���ة ف���اط���م���ة ج����ن����اح _

باك�شتان(. 

اللجنة  او���ش��ت  وامل���داول���ة  املناق�شة  وب��ع��د 

ب��اع��ت��ب��ار ال��ط��ال��ب حم��م��د ال���ق���الب ن��اج��ح��ا 

طفيفةوح�شر  ت��ع��دي��الت  اج�����راء  ���ش��ري��ط��ة 

املناق�شة كذلك نائب العميد ل�شمان اجلودة 

و�شوؤون الطلبة الدكتور احمد ال�شريف.

االنباط-عمان 

اطلقت وزارة املياه والري بالتعاون ودعم من م�شروع مبادرة لرفع 

كفاءة قطاع املياه واملمول من الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية 

)#على_قد_حاجتك(  ت��وع��وي��ة  وطنية  حملة   )USAID(

لكافة �شرائح املجتمع ا�ردين واملقيمن داخل حدود اململكة ا�ردنية 

الها�شمية �شمن جهودها املتوا�شلة للتوعية باألهمية احلفاظ على 

املياه وتر�شيدها وا�شتخدامها بكفاءة عالية ون�شر حقائق ومعلومات 

تهدف اىل خلق ثقافة وطنية جمتمعية اردنية للحد من ال�شلوكيات 

اخلاطئة فيما يتعلق با�شتخدامات املياه وتبني ثقافة الرت�شيد املائي 

واحلفاظ على املياه.

ان  �شالمة بن  وال��ري عمر  املياه  وزارة  با�شم  الر�شمي  الناطق 

هدف احلملة هو لتعريف املواطنن بالتحديات املائية التي تزايدت 

يف ظل جائحة كورونا وازدي��اد الطلب على املياه مما ا�شطر قطاع 

املياه اىل زي��ادة اخلطط املائية للموائمة بن الطلب واملتاح يف ظل 

التي  الظروف  األث��ر  املنزلية  املياه  ا�شتخدامات  املتزايد على  الطلب 

وت��واج��د جميع  امل��ن��زيل  للحجر  كنتيجة  ك��ورون��ا  فر�شتها جائحة 

افراد ا��شرة داخل املنزل على مدار ال�شاعة، مما األ�شاف األعباء مائية 

اإل�شافية غري متوقعة على التحديات املو�شمية املعتادة ملواجهة العجز 

املائي خا�شة خالل فرتات الذروة يف ف�شل ال�شيف.

واأل�شار اىل ان اإلدارة قطاع املياه ومنذ بداية بزوغ اآثار وباء الكورونا 

املائية لتعمل بالطاقة الق�شوى  عاجلت بت�شغيل عدد من امل�شادر 

لتعوي�ش ا�زدياد بالطلب الذي �شكل ما ن�شبته 40% مقارنة بالفرتة 

ذاتها من األعوام املا�شية ومما يعني اإلرتفاع الطلب �غرا�ش ال�شرب 

اىل نحو )250 مليون مرت مكعب( خالل املو�شم ال�شيفي الراهن 

موؤكدا األن ال��وزارة  واإلداراتها و�شركات املياه ملتزمة بعدالة التوزيع 

ما  ل��الألف��راد  املنزلية  احل��اج��ات  يلبي  امل��ت��اح��ة مم��ا  الكميات  ح�شب 

معدله )60 – 80 لرت يف اليوم( ح�شب دور املنطقة وح�ش�ش التوزيع 

املخ�ش�ش.

واألو�شح �شالمة األن هذه احلملة التي تاألتي يف �شياق التعاون بن 

م�شروع مبادرة لرفع كفاءة قطاع املياه املمول من الوكالة ا�ألمريكية 

ملمار�شات هامة  USAID(  تهدف للرتويج   ( الدولية  للتنمية 

وامل��راف��ق  امل��ن��ازل  امل��ي��اه يف  امل�شتمره خل���زان  ال�شيانة  وعملية وه��ي 

التابعة له مثل العوامة وغريها ، و�شرورة اقتناء خزان مياه ار�شي 

منزيل يف العقارات اإلذا مل يكن موجودا، كذلك ا�شتخدام مر�ش املياه 

حال احلاجة له بد� من خرطوم املياه، موؤكدا األن هذه ال�شلوكيات 

املياه  ا�شتخدام  ك��ف��اءة  رف��ع  يف  كبري  ح��د  اإلىل  �شت�شاهم  ا�يجابية 

الواقع  على  ايجابيا  ينعك�ش  املنزليةمما  ال��ف��ات��ورة  قيمة  وخف�ش 

ا�قت�شادي على ا��شرة ا�ردنية ويحافظ على كميات املياه وي�شمن 

و�شولها للمجاورين بعدالة وكفاءة عالوة على توفري �شعة تخزينية 

احتياطية من املياه املنزلية.  ودعا جميع ا�خوة املواطنن واملواطنات 

ا�كارم اىل �شرورة امل�شاركة وا��شهام بن�شر احلملة التي تنطلق يوم 

ا�ثنن 22 ايار  وملدة ا�شبوعن عرب كافة و�شائل ا�عالم وا�ت�شال 

وو�شائل التوا�شل ا�جتماعي املتاحة كافة موؤ�ش�شات قطاع املياه مبا 

ي�شمن حتقيق ا�هداف املن�شودة من احلملة .

�شهد    )2020( احل���ايل  للعام   امل��ط��ري  املو�شم  األن  اإلىل  واأل���ش��اف 

هطو� مطريا جيدا جدا حيث �شجل املو�شم املطري ما يزيد على 

ال�شدود  تخزين  و�شجل  ا�م��د  طويل  املطري  املو�شم  من   )%160(

البالغة  الكلية  التخزينية  الطاقة  ن�شبته )65%( من  الرئي�شية ما 

)336.4( مليون مرت مكعب موؤكدا األن ا��شتنزاف من املياه اجلوفية 

وا����ش��ت��خ��دام امل��ت��زاي��د ي��ح��ت��اج اىل ب�شعة م��وا���ش��م م��ط��ري��ة جيدة 

لتعوي�ش العجز املائي ومتكن القطاع املائي من ا�حتفاظ مبخزون 

اآمن لال�شتخدامات املنزلية والزراعية وال�شناعية وال�شياحية ، األىل 

األن جائحة كورونا داهمت القطاع يف وقت مبكر منذ منت�شف كانون 

ثاين لتفر�ش واقعا جديدا فاقم ومازال ال�شغط املتزايد على الواقع 

املائي حلن ا�نتهاء من هذا الوباء واآثاره.واألو�شح األن قطاع املياه بذل 

جهودا ا�شتثنائية يف م�شاندة كافة ا�جهزة الر�شمية وا�هلية ملواجهة 

جائحة كورونا الطارئة وما زال يوا�شل جهودهم للتخفيف من اآثار 

ه��ذه اجلائحة على ا�خ��وة املواطنن خا�شة خ��الل األوق��ات احلظر 

واحلظر ال�شامل حيث توا�شل وزارة املياه وال��ري تطبيق خططها 

ا�حتياجات  لتاألمن  املختلفة  وال�شيناريوهات  الفاعلة  وبراجمها 

كا�عتداءات  الطارئة  التحديات  بع�ش  من  بالرغم  مواعيدها  يف 

وانقطاعات التيار الكهربائي والتعامل مع ا�رتفاع احلاد األحيانا يف 

املوحد )116117( كنتيجة  ال�شكاوي  ال��واردة ملركز  ال�شكاوي  األع��داد 

لذلك حيث �شجلت األعداد ال�شكاوي ارتفاعا كبريا خالل فرتة احلظر 

ال�شامل لت�شل اىل األكرث من )16( األلف �شكوى خالل اليوم الواحد 

مقارنة مع األل��ف �شكوى لنف�ش الفرتة من ا�ع��وام املا�شية ،موؤكدا 

الر�شمية  ا�ج��ه��زة  م��ن  با�شناد  ال���دوام  ي�شعى على  امل��ي��اه  األن قطاع 

املختلفة لو�شع حد لالعتداءات امل�شتمرة على �شبكات التزويد املائي 

كمنظومة مياه الدي�شي وغريها وهو ما مي�ش با�من املائي الوطني 

ويعد انتهاكا �شارخا بحقوق املواطنن املائية.

المياه تطلق حملة للحد من السلوكيات الخاطئة
 بالتعاون مع مشروع مبادرة لرفع كفاءة قطاع المياه

االحد   21/ 6 / 2020
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وحتديداً  الأو���س��ط  ال�سرق  يف   67 ع��ام  حزيران  ح��رب  ان��دالع  من  اأ�شهر  خم�شة  قبل 

كان  الذي  الدين االعظم  �شيف  )البنغايل(  الطيار  تزوج   ،  1966 الثاين  ت�شرين   21 يف 

25 عاماً من ني�شات عزام ، وخالل اقل من عام من تواجده يف االردن  يبلغ من العمر 

بني  العائلية  ال�شداقة  اوا���ش��ر  توثقت  االردين  اجل��و  �شالح  ط��ي��اري  لتدريب  منتدباً 

متميزاً  فريقاً  معاً  و�شكال  الدين  و�شيف  العجلوين  فرا�س  ال�شهيد  ال�شابني  الطيارين 

زوجته  و�شفت  وق��د   ، معاً  العمل  احبا  انهما  وا�شح  وك��ان  موؤهالتهما  تكاملت  فقد   ،

اللقاءات ال�شحفية ال�شهيد فرا�س الذي كان اعز ا�شدقاء زوجها  ني�شات عزام يف احد 

وعمق العالقة بينهما : لقد كان رجاًل جمياًل ،حلو ، لطيف ، و�شيم للغاية ، كان اأف�شل 

ابننا  ولد  وعندما  باأخرى  اأو  بطريقة  ذك��راه  نحرتم  اأن  علينا  … كان  ل�شيف  �شديق 

، اأطلقنا عليه ا�شم فرا�س تيمناً به ... رحمهما اهلل وجزاهما اخلري على ما قدماه.

د.عصام الغزاوي

 سيف الدين االعظم

الأحد   21/ 6 / 2020 

االنباط-وكاالت

ال���زرق���اء تنفيذ  ث��ق��اف��ة  ب����داأت م��دي��ري��ة 

�شلمى  االأمري  م�شروع حديقة مركز  عطاء 

للطفولة.

امل��دي��ري��ة و���ش��ف��ي الطويل  وق���ال م��دي��ر 

ال��ب��ال��غ��ة  احل���دي���ق���ة  اإن  ال�������ش���ب���ت،  ام�������س   ،

���ش��ت��ع��م��ل  م����رب����ع،  م����رت   1200 م�����ش��اح��ت��ه��ا 

املخ�ش�شة  الثقافية  االأن�شطة  اإث���راء  على 

لالأطفال من خالل اإيجاد م�شاحة خ�شراء 

اآمنة ت�شتمل على األعاب ومعدات خم�ش�شة 

لهم.

 25 كلفته  البالغة  امل�شروع  اأن  اإىل  واأ�شار 

م��ن جمل�س حمافظة  وامل��ق��دم  دي��ن��ار  األ���ف 

ل��ل��ن��ه��و���س  “الالمركزية”  ال������زرق������اء 

ب��االأن�����ش��ط��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة يف ال��زرق��اء،���ش��ي�����ش��م 

الر�شم واملو�شيقى  وقاعات لدورات  م�شرحاً 

واحلا�شوب واإقامة املعار�س.

للم�شروع  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  اأن  واو���ش��ح 

���ش��رتك��ز ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات 

“نيكود”  م��ن��ظ��م��ة  وال����ش���ي���م���ا  امل����ان����ح����ة، 

ال��ي��اب��ان��ي��ة وب��ل��دي��ة ال���زرق���اء، ب��ه��دف توفري 

اأجهزة ومعدات مالئمة للحديقة.

للطفولة  ���ش��ل��م��ى  االأم�����ري  م��رك��ز  وُي���ع���د 

يتيح  ال��ذي  االأردين  الطفل  ل��رمل��ان  م��ق��راً 

ل���الأط���ف���ال ف���ر����ش���ة االل���ت���ق���اء وال���ت�������ش���اور 

ثقافة  تر�شيخ  بهدف  اآرائهم،  والتعبري عن 

املواطنة واالنتماء وقيم الدميقراطية.

االنباط-عمان

تويف اأربعة اأطفال اأ�شقاء، اإثر حريق ن�شب يف �شت 

امل���زارع الواقعة على طريق  خيم داخ��ل اح��دى 

املطار، حيث تعر�شوا حلروق بالغة يف اجل�شم.

وق��ال الناطق االإع��الم��ي يف مديرية االأم��ن 

اإن ف��رق االإط��ف��اء واالإ�شعاف يف مديرية  ال��ع��ام، 

دفاع مدين غرب عمان تعاملت �شباح ام�س مع 

احلريق، حيث نتج عنه وفاة اأربعة اأطفال اأ�شقاء 

تعر�شهم  اإثر  اأع��وام  اأعمارهم )10،8،3،1(  تبلغ 

اجلن�شية  ويحملون  اجل�شم  يف  بالغة  حل���روق 

ال�شورية.

وبني اأن فرق االإطفاء قامت باإخماد احلريق، 

يف ح���ني ع��م��ل��ت ف����رق االإ����ش���ع���اف ع��ل��ى اإخ����الء 

الوفيات اإىل م�شت�شفى الب�شري احلكومي .

ان��ه مت ت�شكيل  الناطق االإع��الم��ي  واأ���ش��اف 

جلنة من اجلهات املعنية للوقوف على االأ�شباب 

التي اأدت لن�شوب احلريق.

االنباط-برتا

الثالثيني،   ، حممد”  “اأبو  ببال  يخطر  مل 

الالجئ من ريف حلب، �شمال �شوريا اأن املقام 

�شي�شتقر به هو وعائلته املكونة من �شتة اأبناء 

وزوج��ت��ه يف اأح���د اأح��ي��اء ع��م��ان ال��ق��دمي��ة بعد 

رحلة طويلة و�شاقة هربا بنف�شه وا�شرته من 

ويالت حرب �شردت املاليني من اأبناء �شعبه.

ق�����ش��ة اب����و حم��م��د ال ت��خ��ت��ل��ف ك���ث���ريا عن 

ال��ق�����ش�����س امل����وؤمل����ة ل��ل��ع��دي��د م���ن ال�����ش��وري��ني 

ي��زي��د عن  م���ا  م��ن��ذ  االردن  اىل  مم���ن جل�����اأوا 

خميمي  يف  احل��ال  بهم  وا�شتقر  �شنوات  ت�شع 

الزعرتي واالزرق، حيث ف�شل اجلزء االكر 

منهم العي�س بني االردنيني يف املدن والقرى، 

من  بالكثري  العي�س  لقمة  معهم  وتقا�شموا 

وي�شتذكر  ال��ت��ع��ام��ل.  وح�����ش��ن  ال�����ش��در  رح��اب��ة 

يوم  بالدموع  بعينني مغرورقتني  ابو حممد، 

�شبعة  نحو  منذ  اململكة  ار���س  ق��دم��اه  حطت 

امل�شلحة  القوات  اف��راد  ا�شتقبله  وكيف  اع��وام 

“باالأح�شان” ، يف  االردنية واأطفاله الثالثة 

م�شهد مل يتعود عليه ومل ي�شاهده يف حياته 

قط، بح�شب و�شفه .

وت����ق����در ارق�������ام ر���ش��م��ي��ة ع�����دد ال��الج��ئ��ني 

مليون الجئ،   1،3 بنحو  االردن  ال�شوريني يف 

ال�شامية  املفو�شية  اح�شائيات  ت�شري  فيما 

اع��داد  ان  الالجئني  ل�����ش��وؤون  املتحدة  ل��الأمم 

نحو  اىل  ي�شل  ل��دي��ه��ا  امل�شجلني  ال��الج��ئ��ني 

داخ����ل  م��ن��ه��م  ب���امل���ئ���ة   19 ي��ع��ي�����س  ال����ف����ا،   658

امل��خ��ي��م��ات ف��ي��م��ا االك���ري���ة ت��ع��ي�����س يف امل���دن 

وال��ق��رى ع��ل��ى ام��ت��داد امل��ح��اف��ظ��ات االردن��ي��ة. 

وت���ق���ول مم��ث��ل ب��رن��ام��ج االأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي يف 

يوم  مبنا�شبة  جيب�شون  ج��وردن  �شاره  االأردن 

ال�شبت،  اليوم  ي�شادف  الذي  العاملي  الالجئ 

باملعاناة  واع��رتاف  ا�شتذكار  هو  اليوم  ان هذا 

وال�����ش��ع��وب��ات ال��ت��ي ك��اب��ده��ا ال��الج��ئ��ون وه��و 

يقدمونها  التي  بامل�شاهمات  احتفال  كذلك 

بناء  يف  به  �شاهموا  وم��ا  امل�شت�شيفة  للبلدان 

اوط��ان��ه��م ق��ب��ل رح��ل��ة جل��وئ��ه��م. وت�����ش��ري اىل 

ال�شورية  االزم���ة  ان���دالع  ال��رن��ام��ج وم��ن��ذ  ان 

ي�����ش��اع��د م��ا ي�����ش��ل اىل ن�����ش��ف م��ل��ي��ون الج��ئ، 

ل�شوؤون  ال�شامية  املفو�شية  ل��دى  م�شجلني 

الزعرتي  خميمي  يف  وموجودين  الالجئني 

االردن��ي��ة، ف�شال  وال��ق��رى  امل��دن  واالزرق ويف 

مدينة  يف  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ح��دائ��ق  خميم  ع��ن 

تلك  لالجئي  الرنامج  يقدم  حيث  الرمثا، 

ل�شراء  �شهرية  ن��ق��دي��ة  م�����ش��اع��دات  امل��خ��ي��م��ات 

واخلبز  الطعام  م��ن  اال�شا�شية  احتياجاتهم 

م��ن خ���الل حم���الت جت��اري��ة مت ت��وف��ريه��ا يف 

ال���ف الج���ئ يف   120 ي�����ش��ل اىل  مل���ا  امل��خ��ي��م��ات 

خميمي الزعرتي واالزرق.

الرنامج  فاإن  االممية،  امل�شوؤولة  وبح�شب 

الذي يعد اكر منظمة دولية ملكافحة اجلوع 

وال���ف���ق���ر يف ال���ع���امل وي��ت��خ��ذ م���ن ال��ع��ا���ش��م��ة 

االي��ط��ال��ي��ة روم���ا م��ق��را ل���ه، ي���زود ال��الج��ئ��ني 

يتم  ن��ق��دي  �شحب  ببطاقات  املخيمات  خ���ارج 

مب��ق��دوره��م  ل��ي��ك��ون  �شهريا  بالنقد  تغذيتها 

النقد  و�شحب  اال�شا�شية  احتياجاتهم  �شراء 

احتياجاتهم، مبا  بح�شب  املحلية  البنوك  من 

�شراء  اختيار  يف  وحريتهم  كرامتهم  يحفظ 

برنامج  اىل  جيب�شون  وت�شري  يحتاجونه.  ما 

ال��ت��غ��ذي��ة امل��در���ش��ي��ة ال����ذي ي��ن��ف��ذه ال��رن��ام��ج 

ويتم من خالله تزويد جميع الطلبة والبالغ 

يوميا  خفيفة  طعام  بوجبة  الفا،   30 عددهم 

اال�شا�شية  ال��غ��ذائ��ي��ة  العنا�شر  ع��ل��ى  ت�شتمل 

الزعرتي  خميمي  مدار�س  يف  الطفل  ل�شحة 

واالزرق .

وح����ول م�����ش��ت��وى ال���ت���ع���اون احل��ك��وم��ي مع 

للدولة  ال�شكر  جيب�شون  ق��دم��ت  ال��رن��ام��ج، 

االردن����ي����ة ع��ل��ى ك��رم��ه��ا وح�����ش��ن ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه��ا 

واح��دة  و�شفها  بح�شب  تعد  والتي  لالجئني 

بالالجئني  ترحابا  ال��دول  واك��ر  “اكرم  من 

تغري  مل  اململكة  ان  اىل  م�شرية  العامل”،  يف 

وال��رتح��اب  الالجئني  ا�شتقبال  يف  طريقتها 

ي�شمن  م��ا  وه��و  �شنوات  ع�شر  نحو  منذ  بهم 

ويوفر مكانا اآمنا لهم .

وف���ي���م���ا ي��خ�����س ال���ت���م���وي���ل، او����ش���ح���ت ان 

امل��ا���ش��ي احل�شول  ال��ع��ام  ا���ش��ت��ط��اع  ال��رن��ام��ج 

ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل ب�����ش��ك��ل ك��ام��ل ل��ال���ش��ت��م��رار يف 

العام  ه��ذا  وك��ذل��ك  وم�����ش��اع��دات��ه  م�شروعاته 

ان  اال  العام مل ينته بعد  ان هذا  بالرغم من 

دعم  بف�شل  وذل��ك  ايجابية،  تبدو  التوقعات 

اآثار  وب�شبب  انه  اىل  م�شرية  املانحة،  اجلهات 

ازمة فريو�س كورونا والتي اثرت ب�شكل كبري 

على دول العامل، يجب العمل على بذل املزيد 

من اجلهد ال�شتمرار تلك امل�شاعدات.

العاملية”  “االجتاهات  ت��ق��ري��ر  وي��ظ��ه��ر 

ال�������ش���ادر ع���ن امل��ف��و���ش��ي��ة ال�����ش��ام��ي��ة ل�����ش��وؤون 

م��ل��ي��ون   79،5 اأن  ي���وم���ني  ق���ب���ل  ال���الج���ئ���ني، 

عام  نهاية  ديارهم مع  نزحوا عن  �شخ�س قد 

2019، وهو رقم مل ت�شهد املفو�شية اأعلى منه 

تاأثريه  يطال  الق�شري  ال��ن��زوح  واأن  قبل  من 

االآن اأكر من واحد باملائة من �شكان العامل ، 

مع عدم قدرة املزيد من اأولئك الفارين على 

العودة اإىل ديارهم .

اب����ن����اوؤه  ي���ك���م���ل  اأن  اب������و حم���م���د  وي�������ش���ر 

وق��د  نعمة  اك���ر  “التعليم  ق��ائ��ال  تعلميهم، 

ا�شراره على  ان  واأمهم” اال  انا  حرمت منها 

ال���ع���ودة ل��ق��ري��ت��ه يف ح���ال ا���ش��ت��ق��رت االو���ش��اع 

مل  اذ  ف�شيئا،  �شيئا  يفرت  بلده،  يف  ال�شيا�شية 

يعد ل��دي��ه م��ن��زل ي��وؤوي��ه ه��و وا���ش��رت��ه بعد ان 

ُدمر بالكامل، ورمبا هذا هو حال العديد من 

اولئك الالجئني.

االنباط-برتا

اك���د وزي����ر ال�����ش��ح��ة ال��دك��ت��ور �شعد 

اململكة  يف  ال��وب��ائ��ي  ال��و���ش��ع  اأن  ج��اب��ر 

م�����ش��ت��ق��ر، ف��ي��م��ا و���ش��ل��ت زي�����ادة ح���االت 

امل�شتجد  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س  االإ���ش��اب��ة 

اىل  مطرد  وب�شكل  امل��ج��اورة  ال���دول  يف 

درجة القلق.

ال�شبت  ام�����س  ال��دك��ت��ور ج��اب��ر  ودع���ا 

امل���واط���ن���ني وامل���ق���ي���م���ني ويف ظ���ل ه���ذه 

احل���ر����س  “زيادة  اإىل  ال�����ت�����ط�����ورات، 

ل�شمان  ال��الزم��ة  االإج������راءات  ب��ات��خ��اذ 

ال����وق����اي����ة م�����ن امل�����ر������س مب�����ا يف ذل���ك 

اال�شطح،  وتعقيم  االجتماعي  التباعد 

ال�شخ�شية  ال��ع��ن��اي��ة  ع��ل��ى  وال���رتك���ي���ز 

اليدين”. وغ�شل 

و����ش���دد وزي����ر ال�����ش��ح��ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

ي�شاعد  ال��ذي  )اأم���ان(  تطبيق  حتميل 

املخالطة  احل���االت  وت��ت��ب��ع  ك�شف  ع��ل��ى 

منوها  ك���ورون���ا،  ب��ف��ريو���س  للم�شابني 

ال��ن�����ش��اط��ات  وع�����ودة  االن���ف���ت���اح  اأن  اإىل 

االق���ت�������ش���ادي���ة ت��ت��ط��ل��ب ال����وق����وف م��ع��ا 

مكافحة  يف  الكاملة  امل�شوؤولية  وحتمل 

الوباء. انت�شار 

االنباط-عمان 

رائد  املهند�س  وال��ري  املياه  وزي��ر  تفقد 

اب����و ال�����ش��ع��ود خ����الل ج���ول���ة ع��ل��ى م��ن��اط��ق 

�شري  وامل��دورة  ال�شرقية  اجلنوبية  البادية 

التنموية  للم�شاريع  االب��ار  حفر  يف  العمل 

والري  املياه  وزارة  تنفذها  التي  الريادية 

بدعم   ال�شامية  امللكية  للتوجيهات  تنفيذا 

وت���ط���وي���ر ال���ق���ط���اع ال�����زراع�����ي ك���ون���ه م��ن 

الوطنية  اال�شرتاتيجية  القطاعات  اه��م 

وال��ه��ام��ة يف حت��ق��ي��ق االم����ن االق��ت�����ش��ادي 

واالج��ت��م��اع��ي واالم���ن ال��غ��ذائ��ي وال��رام��ي��ة 

ت��ن��م��وي��ة  اي����ج����اد وحت���ق���ي���ق م�������ش���اري���ع  اىل 

م�شتدامة يف مناطق البادية وايجاد فر�س 

ع��م��ل اله�����ايل م��ن��اط��ق ال���ب���ادي���ة وت��وف��ري 

امل���ي���اه ل��غ��اي��ات ال�����ش��رب ول��ال���ش��ت��خ��دام��ات 

تنمية  وحتقيق  املا�شية  و�شقاية  الرزاعية 

يف  املحلية  املجتمعات  داخ��ل  يف  جمتمعية 

بئر   )25( البادية من خالل حفر  مناطق 

من  ع��دد  م��ع  بالتعاون  امل���دورة  منطقة  يف 

وزارة  عام  اأمني  يرافقه  الر�شمية  اجلهات 

امل��ي��اه وال����ري م.ع��ل��ي ���ش��ب��ح ون��ائ��ب ام��ني 

ع���ام ���ش��ل��ط��ة امل��ي��اه ف��را���س ال���ع���زام وم��دي��ر 

العبيدين  م.خالد  العقبة  مياه  �شركة  عام 

ابراهيم  وال�شيطرة  االزمات  ادارة  ومدير 

عبادة وعدد من امل�شوؤولني.

للنهج   تنفيذا  ان��ه  ال�شعود   اب��و  واأك���د 

معي�شة  م�شتوى  تطوير  يف  ال�شامي  امللكي 

املواطنني وبهدف حتقيق التنمية ال�شاملة 

املدورة  البادية وخا�شة مناطق  يف مناطق 

وغريها من خالل تنفيذ عدد من م�شاريع 

التي  املناطق  الري  وال�شدود واحلفائر يف 

التنمية  ا�شتدامة  �شاأنها احلفاظ على  من 

متكاملة  تنموية  م�شاريع  اأح��داث  وكذلك 

امل���ن���اط���ق بحيث  ل��ت��ط��وي��ر ه����ذه  ط��م��وح��ة 

كافة  يف  نوعية  نقلة  امل�شاريع  هذه  حتدث 

نواحي احلياة تنعك�س ايجاباً على االو�شاع 

االق���ت�������ش���ادي���ة و االج���ت���م���اع���ي���ة ل���الأه���ايل 

وتنعك�س  م��ن��ه��ا  امل��ط��ل��وب��ه  ال��غ��اي��ة  وحت��ق��ق 

الوطني وحتدث  االقت�شاد  بااليجاب على 

ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة يف امل��ن��ط��ق��ة وت��رت��ق��ي 

مب�شتوى معي�شة املواطنني �شتقوم الوزارة 

م��ن اجل��ه��ات بحفر وجت��ه��ي��ز )25(  وع���دد 

مبحا�شيل  ال��دومن��ات  م��ئ��ات  ل��زراع��ة  بئر 

اق��ت�����ش��ادي��ة ت��وف��ر ع���دد ك��ب��ري م���ن ف��ر���س 

طريق  على  مميزة  عالمات  لتكون  العمل 

اأجن�������ازات احل��ك��وم��ة يف ���ش��ع��ي��ه��ا ال�����دوؤوب 

احلفاظ  و  املائي  احل�شاد  لتعزيز  والدائم 

على البيئة و تنمية املجتمعات املحلية.

وا���ش��ت��م��ع وزي���ر امل��ي��اه وال���ري م��ن نائب 

ام����ني ع����ام ���ش��ل��ط��ة امل���ي���اه ف���را����س ال���ع���زام 

ع����ن ����ش���ري االع�����م�����ال وع���م���ل���ي���ات احل��ف��ر 

التي  العمالقة  احل��ف��ارات  تنفذها  ال��ت��ي 

م��وؤخ��را  وال���ري  امل��ي��اه  وزارة  ا�شتقدمتها 

احل��ف��ر  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  وال���ت���ي   )Rotary (

م��رت(  اىل )1500  ت�����ش��ل  ك��ب��رية  الع��م��اق 

مائية  م�����ش��ادر  ل��ت��وف��ري  مرت   و)1200( 

م�������ش���ت���دام���ة ب���ح���ي���ث ت�����ش��ت��ط��ي��ع ت���اأم���ني 

املناطق  هذه  يف  تنفيذها  املنوي  امل�شاريع 

املناطق  هذه  تنمية  وكذلك  باأحتياجاتها 

اال����ش���ت���ث���م���ارات  وت���ط���وي���ر اخل�����دم�����ات و 

امل�����ش��اري��ع ال���زراع���ي���ة و ال�����ش��ن��اع��ي��ة و  يف 

ال�����ش��ي��اح��ي��ة وال����رتوي����ج ل��ه��ا و ت�����ش��وي��ق��ه��ا 

حم��ل��ي��اً و ع��امل��ي��اً وت��ن��م��ي��ت��ه��ا اأق��ت�����ش��ادي��اً و 

و�شياحيا . اجتماعياً 

الفنية قامت بتجهيز  الكوادر  ان  وبني 

احل����ف����ارات ال��ع��م��الق��ة ل��ل��ع��م��ل يف امل��وق��ع 

املتوقع  التي من  وبا�شرت عمليات احلفر 

ال�شهور  خ���الل  االب����ار  بتجهيز  ت��ب��داأ  ان 

القليلة القادمة لتكون جاهزة وجتهيزها 

ق��ب��ل امل��و���ش��م ال���زراع���ي ال���ق���ادم ح��ي��ث من 

ال���زراع���ي���ة  امل�������ش���اري���ع  ت���ك���ون  امل���ت���وق���ع ان 

ح���دي���ث���ة وم���ت���ط���ورة وت�����ش��ت��خ��دم اف�����ش��ل 

من  احلديثة  العاملية  الزراعية  التقنيات 

امل��ح��وري  وال����ري  التنقيط  ان��ظ��م��ة  ح��ي��ث 

عائد  ذات  اقت�شادية  زراع���ات  وا�شتخدام 

الفر�شة  ايجاد  وبالتايل  كبري  اقت�شادي 

�شناعية  م�شاريع  لتحقيق  املوا�شي  ملربي 

ل���ل���م���وا����ش���ي م����ن خ�����الل ت���رب���ي���ة االغ���ن���ام 

واال���ش��ت��ف��ادة م��ن م��ن��ت��وج��ات��ه��ا م��ن خ��الل 

ج��م��ي��ع��ات حم��ل��ي��ة ���ش��ي��ت��م ان�����ش��اءه��ا ل��ه��ذه 

الفقر  جيوب  على  الق�شاء  بهدف  الغاية 

والبطالة وتوفري فر�س عمل ذات مردود 

والفتيات. لل�شباب  جيد 

ك��م��ا ت��ف��ق��د ال���وزي���ر ع����دد م���ن امل���واق���ع 

ان  واو����ش���ح  البادية   م��ن��اط��ق  يف  امل��ائ��ي��ة 

تعمل  امللكي  للتوجيه  وتنفيذا  احلكومة 

ب��ك��ل ام��ك��ان��ي��ات��ه��ا ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع م��ط��ال��ب 

وت��ن��ف��ي��ذ  و���ش��ف��اف��ي��ة  ب���ع���دال���ة  املواطنني  

م�شاريع تدعمهم وتعمل على توفري كافة 

االح��ت��ي��اج��ات ال��الزم��ة م��ن م�����ش��ادر املياه 

وغ���ريه���ا ل��ت��ط��وي��ر ال���زراع���ة ال��ت��ي حتقق 

التنمية  وحتقق  للمزارعني  كبرية  عوائد 

االقت�شادية يف املنطقة .

االنباط-وكاالت

خطة  اإن  لل�شكان،  االأعلى  املجل�س  قال 

ال�شورية  ل��الأزم��ة  االأردن���ي���ة  اال���ش��ت��ج��اب��ة 

اإطار  اإىل توفري  2018-2020، تهدف اىل 

االإن�شانية  للتنمية  متكاملة  ال�شتجابة 

يتم مبوجبها تلبية احتياجات الالجئني 

اإىل اأق�شى حد ممكن، بناًء على القوانني 

الوطنية. وال�شيا�شات 

مبنا�شبة  له  بيان  يف  املجل�س،  واأ�شاف 

اليوم العاملي لالجئني الذي �شادف ام�س 

كوفيد-19:  “جائحة  �شعار  حتت  ال�شبت 

ي�شعى  االأردن  ان  اأثر”،  ل��ه��ا  ب����ادرة  ك��ل 

م��ن  ال���الج���ئ���ني  اح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي��ة  اإىل 

واملنظمات  املوؤ�ش�شات  ق��درة  تعزيز  خالل 

بهدف  اخل��دم��ات،  ت��ق��دمي  على  الوطنية 

ال��ت��خ��ف��ي��ف م����ن اأث������ر وج������ود ال��الج��ئ��ني 

م����ن خ�����الل دع�����م امل��ج��ت��م��ع��ات امل�����ش��ي��ف��ة 

واالأردنيني من الفئات ال�شعيفة.

االأمم  اإح�����ش��ائ��ي��ات  ان  ال��ب��ي��ان،  وق����ال 

ال��الج��ئ��ني  ع���دد  اأن  اإىل  ت�����ش��ري  امل��ت��ح��دة 

اأجروا على  الذين  العامل  والنازحني يف 

5ر79  جت��اوز  ق�شرا  اأوطانهم  من  ال��ف��رار 

على  االأعلى  الرقم  وهو  �شخ�س،  مليون 

االإط�����الق م��ن��ذ ب�����داأت امل��ف��و���ش��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا 

لالجئني توثيق تلك االأرقام.

للمجل�س  ال��ع��ام��ة  االأم��ي��ن��ة  واع���ت���رت 

عماوي،  عبلة  الدكتورة  لل�شكان  االأعلى 

ال��ي��وم  ب���ه���ذا  االح���ت���ف���ال  اأن  ال���ب���ي���ان،  يف 

ال��ت��ح��دي��ات  ال���ش��ت��ع��را���س  مهمة  منا�شبة 

وال���ه���م���وم ال���ت���ي ي��واج��ه��ه��ا ال���الج���ئ���ون، 

تاأثراً  ال��دول  اأك��ر  االأردن من  اأن  خا�شة 

الثاين  ترتيبه  وياأتي  ال�شورية،  باالأزمة 

ح�شة  الأعلى  ا�شت�شافته  حيث  من  عامليا 

من الالجئني للفرد يف العامل.

املفو�شية  اأرق��ام  اأن  ع��م��اوي،  واأ�شافت 

ال�����ش��ام��ي��ة ل�������ش���وؤون ال���الج���ئ���ني ل����الأمم 

االأردن  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  اإىل  ت�����ش��ري  امل��ت��ح��دة 

اجلن�شية  ت�شّكل  والجئة،  الجئا   747875

وبن�شبة  منهم  االأك���ر  الن�شبة  ال�شورية 

ال��ع��راق��ي��ة  اجلن�شية  تليها  ب��امل��ئ��ة،  9ر87 

االأخ��رى  اجلن�شيات  ث��م  باملئة،   9 بن�شبة 

وال�شوماليني  وال�شودانيني  كاليمنيني 

وغريهم.

األفا من الالجئني   72 اأن  اإىل  واأ�شارت 

ي���ع���ان���ون م����ن ظ������روف ���ش��ح��ي��ة ح���رج���ة، 

واأك����ر م��ن 29 األ���ف الج���ئ ه��م م��ن ذوي 

وح���وايل  اخل��ا���ش��ة،  االح��ت��ي��اج��ات  وذوات 

معر�شات  الالجئات  الن�شاء  من  األفا   15

وطفلة  طفل  األ��ف��ي  م��ن  واأك���ر  للخطر، 

يقطن  حني  يف  والديهم،  ب��دون  يعي�شون 

امل��ن��اط��ق  ال��الج��ئ��ني يف  م���ن  ب��امل��ئ��ة  3ر83 

احل�شرية، و 7ر16 باملئة يف املخيمات.

وب�����ش��اأن امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ت��ت��ع��ر���س لها 

قالت  ال�شائدة،  ال��ظ��روف  ظل  يف  الن�شاء 

ج��ائ��ح��ة  ت���داع���ي���ات  ت���اأث���ري  اإن  ع����م����اوي، 

الالجئات،  على  تتفاقم  كورونا  فريو�س 

وي��ف��اق��م م��ن زي����ادة ال��ع��ن��ف واال���ش��ت��غ��الل 

واالع�����ت�����داء اجل��ن�����ش��ي ����ش���ده���ّن، ف�����ش��ال 

ع��ن ازدي���اد االأع��ب��اء االق��ت�����ش��ادي��ة نتيجة 

لفر�س احلظر.

ال�شريعة  االحتياجات  “تقييم  ويبني 

ال�شامية  للمفو�شية  القطاعات”  متعدد 

م��ن  ب���امل���ئ���ة   35 اأن  ال���الج���ئ���ني  ل�������ش���وؤون 

دائ��م  ب�شكل  عملهم  خ�����ش��روا  ال�����ش��وري��ني 

واأن  االأردن�����ي�����ني،  م���ن  ب��امل��ئ��ة   17 م��ق��اب��ل 

52 ب��امل��ئ��ة م��ن ال��ع��م��ال��ة يف ال��ق��ط��اع غري 

العقود  من  نوع  اأي  ميتلكون  ال  الر�شمي 

اأو ال�شفهية”. �شواء املكتوبة 

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق مب���ع���اجل���ة ت���داع���ي���ات 

جائحة فريو�س كورونا على جميع فئات 

املجتمع وباالأخ�س اله�ّشة منها يف االأردن 

املجل�س  اأو����ش���ى  ال��الج��ئ��ون  ف��ي��ه��م  مب���ن 

ب��ت��ق��دمي م�����ش��اع��دة ن��ق��دي��ة م��وؤق��ت��ة لدعم 

القادرة  الغذاء لالأ�شر غري  اإىل  الو�شول 

على تلبية احتياجاتها الغذائية، و�شمان 

ت���وف���ري م�����ش��ت��ل��زم��ات ال���ن���ظ���اف���ة جل��م��ي��ع 

ال��ع��بء  لتقليل  امل�شت�شعفة  امل��ج��ت��م��ع��ات 

االأ���ش��ع��ار، وتكثيف  ارت��ف��اع  امل���ايل يف ظ��ل 

الر�شائل التوعوية حول فريو�س كورونا، 

و���ش��م��ان ال��و���ش��ول االآم���ن اإىل اخل��دم��ات 

الن�شاء  جلميع  احلاالت  واإدارة  ال�شحية، 

املبني  العنف  م��ن  امل��ت�����ش��ررات  وال��ف��ت��ي��ات 

على النوع االجتماعي.

الزرقاء: بدء تنفيذ مشروع حديقة 
مركز األميرة سلمى للطفولة

وفاة 4 أطفال إثر حريق خيم على طريق المطار

 في يوم الالجئ العالمي ... الالجئون بين مرارة المعاناة وحلم العودة

 جابر: الوضع الوبائي بالمملكة مطمئن وإقليميا وصل لدرجة القلق

 األعلى للسكان: اليوم العالمي لالجئين مناسبة الستعراض التحديات

 وزير المياه والري يتفقد عمليات حفر ابار المشاريع الريادية في المدورة والبادية



50

االنباط-عمان

قال ال�سفري الهندي يف عمان انور حليم 

االردن  ب���ن  ال���ت���ج���اري  ال���ت���ب���ادل  ح��ج��م  ان 

74 ر1 مليار دوالر  والهند بلغ العام املا�سي 

امريكي، متطلعا للو�سول اىل حجم تبادل 

بقيمة 5 مليارات دوالر بحلول عام 2025.

وا����س���اف ال�����س��ف��ري خ���ال ل��ق��اء ���س��ح��ايف 

ع��ق��ده مب��ن��ا���س��ب��ة اح��ت��ف��االت ال��ه��ن��د ب��ال��ي��وم 

الدويل لليوغا الذي ي�سادف اليوم االحد، 

االأ���س��م��دة  االردن  م���ن  ت�����س��ت��ورد  ال��ه��ن��د  ان 

وال���ف���و����س���ف���ات وح���م�������ض ال���ف���و����س���ف���وري���ك 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  االآالت  وت�������س���در  وغ����ريه����ا، 

واحل������ب������وب وال����ل����ح����وم امل����ج����م����دة وامل��������واد 

ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ال��ع�����س��وي��ة وغ����ري ال��ع�����س��وي��ة 

ال�سيارات،  غيار  وقطع  احليوانات  واأعاف 

الف��ت��ا اىل ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون االق��ت�����س��ادي 

وال����ت����ج����اري ال���ت���ي وق���ع���ه���ا اجل���ان���ب���ان ع���ام 

العاقات  وتنويع  وتطوير  لتو�سيع   2017

ال��ت��ج��اري��ة وت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون االق��ت�����س��ادي 

واال�ستثماري. والتجاري 

توقيع  ���س��ه��د  ال��ع��ام  ه���ذا  ان  اىل  وا����س���ار 

ال�سركة  وقعت  حيث  هامة  اتفاقيات  ثاث 

مناجم  ل�سركة  التابعة  االأردنية  الكيميائية 

فلوريد  “الو  و�سركة  االأردن��ي��ة  الفو�سفات 

الإن��ت��اج  م�����س��ن��ع  الإن�����س��اء  ليمتد” ات��ف��اق��ي��ة 

25 مليون دوالر  فلوريد االألومنيوم بتكلفة 

اأمريكي يف منطقة ال�سيدية مبعان، ووقعت 

و�سركة  االأردن��ي��ة  الفو�سفات  مناجم  �سركة 

م��ذك��رة  ع��ل��ى  ال��ه��ن��د  �سي” يف  ت���ي  ام  “ام 
ت��ف��اه��م ل��ت�����س��دي��ر ال��ف��و���س��ف��ات واالأ����س���م���دة 

وحام�ض الفو�سفوريك، كما اتفق الطرفان 

ما  واالأمونيا  الفو�سفات،  بيع   / �سراء  على 

�سي�سهم يف توفري اأف�سل لاأ�سمدة يف الهند 

الفو�سفات  مناجم  �سركة  ع��ائ��دات  وتعزيز 

االأردنية.

االردن،  يف  الهندية  اال�ستثمارات  وح��ول 

ا�سار اىل وجود م�سروع م�سرتك بقيمة 860 

���س��رك��ة مناجم  ب��ن  اأم��ريك��ي  م��ل��ي��ون دوالر 

التعاونية  واجلمعية  االأردن��ي��ة  الفو�سفات 

ال���ه���ن���دي���ة ل���اأ����س���م���دة ل��ت�����س��ن��ي��ع ح��م�����ض 

ال�سيدية  يف  اإن�ساوؤه  مت  الذي  الفو�سفوريك 

ب�سكل  ت��ق��دم��ا  وي��ح��رز  الت�سغيل  ق��ي��د  وه���و 

بوتا�ض  “انديان  �سركة  وا�ستحوذت  جيد، 

دبي” )وه��ي  ت��ي  اي  “كيه  دي” و  ت��ي  ال 

ل�سركة  ب��ال��ك��ام��ل  ف��رع��ي��ة مم��ل��وك��ة  ���س��رك��ة 

اف��ي��ك��و ال��ه��ن��د( ع��ل��ى 37 ب��امل��ئ��ة م���ن اأ���س��ه��م 

عام  يف  االأردن��ي��ة  الفو�سفات  مناجم  �سركة 

للهنود  مملوكة  م�سانع  عدة  وهناك   2018

يف جمال املن�سوجات، با�ستثمارات تزيد عن 

املناطق  يف  تقع  اأم��ريك��ي  دوالر  مليون   300

من  والعديد  االأردن  يف  املوؤهلة  ال�سناعية 

ب�سكل  جت��ري  اجل��دي��دة  اال�ستثمارات  ه��ذه 

جيد.

وا���س��ار اىل ان���ه مت االن��ت��ه��اء ب��ن��ج��اح من 

مليون   142 بقيمة  مفتاح”  “ت�سليم  عقد 

لتعدين  االأردن��ي��ة  ال�سركة  مع  اأردين  دينار 

الفو�سفات، لبناء حمطة �سخور الفو�سفات 

“افكونز  �سركة  قبل  م��ن  بنجاح  اجل��دي��دة 

�سنوات  ب�سع  قبل  ليمتد”  انفرا�سرتك�سر 

واف��ت��ت��ح��ه��ا ر���س��م��ًي��ا ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

الثاين.

واع���ل���ن ان���ه ���س��ي��ت��م ق��ري��ب��اً ان�����س��اء م��رك��ز 

جم���ال  يف  واالأردن  ال���ه���ن���د  ب����ن  ال���ت���م���ي���ز 

احل�سن  جامعة  يف  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 

من  الهند  حكومة  �ستقيمه  ال��ذي  التقنية، 

خ���ال م��رك��ز ت��ط��وي��ر احل��و���س��ب��ة امل��ت��ق��دم��ة 

امل��رك��ز  و���س��ي��ق��وم   ،“ ���س��ي  “�سي_ديايه 
املعلومات  تكنولوجيا  متخ�س�سي  بتدريب 

يف االأردن على مدى خم�ض �سنوات وتدريب 

تكنولوجيا  جم��ال  يف  الرئي�سين  امل��درب��ن 

الهند  ان  اىل  الفتا  االأردن،  م��ن  املعلومات 

ت�سمل  االأردن  اإىل  عينية  م�ساعدة  ق��دم��ت 

خم�سة  بقيمة  �سيدالنية  ول��ق��اح��ات  اأدوي���ة 

ماين دوالر اأمريكي.

البلدين  ب��ن  ي��وج��د  ان��ه  ال�سفري  وق���ال 

اآل���ي���ات ح����وار ث��ن��ائ��ي��ة / وجم��م��وع��ات عمل 

م�����س��رتك��ة، جت��ت��م��ع ب��ان��ت��ظ��ام ح��ي��ث ع��ق��دت 

امل�سرتكة  والتجارية  االقت�سادية  اللجنة 

 ،2017 يف  نيودلهي  يف  واالأردن  الهند  ب��ن 

وم��ن امل��ق��رر ع��ق��د االج��ت��م��اع احل���ادي ع�سر 

بن  م�ساورات  عقد  اىل  ا�سافة  االأردن،  يف 

ف����رتات منتظمة  ع��ل��ى  اخل��ارج��ي��ة  وزارت�����ي 

يف  االأردن  مع  وتعاوننا  تفاعلنا  تعزيز  ومت 

الدولية. املحافل 

الإحياء  بجد  للعمل  البلدين  �سعي  واكد 

اىل  م�سريا  االأخ��رى،  والقطاعات  ال�سياحة 

انه قبل اأزمة فريو�ض كورونا العام املا�سي، 

ك��ان ه��ن��اك من��و م��ط��رد يف ع��دد ال���زوار من 

الهند، وارتفع متو�سط مدة االإقامة للزوار 

كما  يوم،   2،8 اإىل  والعمل  للرتفيه  الهنود، 

تاأ�سريات  على  املفرو�سة  القيود  رفع  �ساعد 

الدخول للمواطنن الهنود، الذين ميكنهم 

اأردن���ي���ة عند  ت��اأ���س��رية  ع��ل��ى  االآن احل�����س��ول 

ال�سياحة من  تعزيز  املعابر احلدودية، على 

الهند .

املبا�سرة  الرحات  ا�ستعادة  اهمية  واكد 

كخطوة اأوىل نحو تعزيز ال�سياحة والتجارة 

يف كا االجتاهن، م�سريا اىل وجود جالية 

20 الفا. هندية باململكة تقدر بحوايل 

اليوغا  بيوم  ال�سفارة  اح��ت��ف��االت  وح��ول 

ال�����دويل ال����ذي ي���ج���ري ك���ل ع����ام ب��ال��ت��ع��اون 

ال�����س��ي��اح��ة  ووزارة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  م���ع 

واالث�����ار وج���ه���ات اخ����رى، او����س���ح ح��ل��ي��م ان 

يف  “اليوغا  ه��و  ال��ع��ام  ه��ذا  االحتفال  �سعار 

بث  و�سيتم  العائلة”،  م��ع  وال��ي��وغ��ا  امل��ن��زل 

ه���ذه اجل��ل�����س��ة ع��ل��ى ال���ه���واء م��ب��ا���س��رة على 

https:// ال��ف��ي�����س��ب��وك  ع��ل��ى  ���س��ف��ح��ت��ن��ا 
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االح���د  ال���ي���وم   /IndiaInJordan
داع��ي��ا  االأردن،  ب��ت��وق��ي��ت   11:00 ال�����س��اع��ة 

اجلل�سة  ه���ذه  اإىل  االن�����س��م��ام  اىل  اجل��م��ي��ع 

�سحي  حياة  اأ�سلوب  على  للتعرف  املبا�سرة 

و�سعيد من خال اليوغا.

االنباط-عمان

ال��ت��ق��ى وزي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث 

ال��ع��ل��م��ي ال���دك���ت���ور حم���ي ال���دي���ن ت����وق يف 

م��ك��ت��ب��ه يف ح���رم ال������وزارة ���س��ع��ادة ال�����س��ف��ري 

بندر  ب��ن  نايف  ال�سيد  عمان  يف  ال�سعودي 

ال�سديري، وبح�سور كل من �سعادة القائم 

يف  ال�سعودية  الثقافية  امللحقية  ب��اأع��م��ال 

اإىل  اإ�سافًة  ال�سعدان  اإبراهيم  ال�سيد  عمان 

ال��وزارة  عام  اأم��ن  القي�سي  حممود  ال�سيد 

مدير  عطا  بني  حممود  وال�سيد  بالوكالة، 

مديرية الوافدين يف الوزارة.

ال�سعودي  ال�سفري  اأك��د  اللقاء  بداية  ويف 

على عمق العاقات االأخوية التي تربط بن 

موؤكداً  ال�سعودية،  العربية  واململكة  االأردن 

الدرا�سة  على  ال�سعودين  الطلبة  ح��ر���ض 

يف اجل��ام��ع��ات االأردن���ي���ة، ك��م��ا اأ���س��اد ب��ج��ودة 

خم���رج���ات اجل��ام��ع��ات االأردن����ي����ة ح��ي��ث اأن���ه 

االأردنين  الوافدين  متيز  من  ذلك  يلم�ض 

الذين  وغ��ريه��م  واملهند�سن  االأط��ب��اء  م��ن 

يعملون يف اململكة العربية ال�سعودية.

بدوره رحب الوزير توق ب�سعادة ال�سفري 

ال�����س��ع��ودي وال���وف���د امل���راف���ق ل����ه، م�����س��ي��داً 

ب��ال��ع��اق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط بن 

والتي  ال�سعودية،  العربية  واململكة  االأردن 

مت��ت��د ع��ل��ى ك��اف��ة امل�����س��ت��وي��ات، م��ع��رب��اً عن 

فخره واعتزازه ب�سمعة خريجي اجلامعات 

االأردنية.

ه��ن��اك  اأن  اإىل  ت���وق  ال���وزي���ر  اأ����س���ار  ك��م��ا 

العايل  التعليم  قطاع  يف  جديدة  ت��ط��ورات 

ا���س��ت��ق��ط��اب  ع���ن���ا����س���ر  ���س��ت�����س��ك��ل  االأردين 

للدرا�سة  ال��ع��رب  للطلبة  ج��دي��دة  وج���ذب 

يف اجل��ام��ع��ات االأردن���ي���ة وم��ن اأه��م��ه��ا ق��رار 

جم��ل�����ض ال�������وزراء ب���امل���واف���ق���ة ع��ل��ى اإن�����س��اء 

ثاث جامعات طبية خا�سة وفقاً ل�سروط 

م�������س���ددة ت�����س��م��ن امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ج����ودة 

ال��ع��ايل  التعليم  ق��ط��اع  خم��رج��ات  و�سمعة 

العايل  التعليم  وق��رارات جمل�ض   ، االأردين 

ثمانية   )18( ا���س��ت��ح��داث  ع��ل��ى  ب��امل��واف��ق��ة 

جامعة   )21( يف  ج���دي���داً  تخ�س�ساً  ع�����س��ر 

اأردنية حكومية وخا�سة اعتباراً من بداية 

 )2021  /  2020( ال���ق���ادم  اجل��ام��ع��ي  ال��ع��ام 

اجل��دي��دة  التخ�س�سات  ه��ذه  تتميز  ح��ي��ث 

التخ�س�سات  م��ن  وتعترب  تطبيقية  باأنها 

امل��ط��ل��وب��ة يف اأ�����س����واق ال��ع��م��ل االإق��ل��ي��م��ي��ة 

ال��ذك��اء اال���س��ط��ن��اع��ي، علم  وال��ع��امل��ي��ة مثل 

ال��ب��ي��ان��ات، ال��ت�����س��وي��ق االإل���ك���رتوين، االأم���ن 

ال�سيرباين، وغريها.

ك��م��ا ا���س��ت��ع��ر���ض ال���وزي���ر ت����وق ق�����رارات 

مت  ال��ت��ي  االأخ���رية  ال��ع��ايل  التعليم  جمل�ض 

ات��خ��اذه��ا خ���ال ت��ع��ام��ل ال����وزارة م��ع اأزم���ة 

ف��اي��رو���ض ال���ك���ورون���ا، وال���ت���ي اأخ�����ذت بعن 

ع��ل��ى م�سلحة  امل��ح��اف��ظ��ة  دائ���م���اً  االع��ت��ب��ار 

اجلامعات  يف  الدار�سن  الوافدين  الطلبة 

بلدانهم  اإىل  ع��ادوا  الذين  ���س��واًء  االأردن��ي��ة 

الوزير  اأ�سار  اململكة، كما  الذين بقوا يف  اأو 

م��ع  ح���ال���ي���اً  ت��ن�����س��ق  ال��������وزارة  اأن  اإىل  ت����وق 

ال��ع��رب  الطلبة  الإع����ادة  املخت�سة  اجل��ه��ات 

ال����دار�����س����ن يف ت��خ�����س�����س��ي ال���ط���ب وط���ب 

ال�ستكمال  االأردنية  اجلامعات  يف  االأ�سنان 

يف  ال��ق��ادم  ال�سيفي  ال��ف�����س��ل  يف  درا���س��ت��ه��م 

جمل�ض  ل��ق��رارات  تنفيذاً  اجلامعي  احل��رم 

بهذا  موؤخراً  اأ�سدرها  التي  العايل  التعليم 

ت��وق رغبة  ال��وزي��ر  اأب��دى  اخل�سو�ض، وق��د 

التفاهم  اجلانب االأردين يف تفعيل مذكرة 

املوقعة بن اجلانبن االأردين وال�سعودي.

 )804( ه��ن��اك  اأن  اإىل  االإ����س���ارة  وجت���در 

ط���ال���ب���اً وط���ال���ب���ة م����ن امل���م���ل���ك���ة ال��ع��رب��ي��ة 

االأردنية  اجلامعات  يف  يدر�سون  ال�سعودية 

يف خمتلف التخ�س�سات والدرجات.

االنباط-وكاالت

حذر رئي�ض بلدية املفرق الكربى عامر 

ن��اي��ل ال��دغ��م��ي خم��اط��ر ت��دم��ري م�����س��رية 

عمل ال��ب��ل��دي��ات وت��داع��ي��ات ه��ذا االإج���راء 

ب���ع���د ت��ع��م��ي��م رئ���ي�������ض دي�������وان امل��ح��ا���س��ب��ة  

ع��ا���س��م ح����داد ب���اإل���غ���اء ال��ت��دق��ي��ق امل�����س��ب��ق 

ع��ل��ى م�����س��ت��ن��دات ال�����س��رف وال��ع��ط��اءات يف 

ل��ل��ف��ئ��ة االأوىل واأم���ان���ة ع��م��ان  ال��ب��ل��دي��ات  

اآالف   5 ع��ن  قيمتها  تقل  وال��ت��ي  ال��ك��ربى 

تقل  والتي  والثالثة  الثانية  وللفئة  دينار 

قيمتها عن 3 اآالف دينار.

جالة  توجيهات  اأن  الدغمي  واأ�ساف 

املعظم  ابن احل�سن  الثاين  امللك عبداهلل 

ب��ت��ح��ق��ي��ق  ح��ف��ظ��ه اهلل ورع�������اه وا����س���ح���ة 

املوظفن  بحماية  وال��و���س��وح  ال�سفافية 

وامل����ال ال��ع��ام وال����ذي ي��وؤك��د ج��ال��ت��ه على 

ا����س���ت���م���راري���ة دمي����وم����ة ال���ع���م���ل خل��دم��ة 

اأن م��ت��اب��ع��ة واإ���س��راف  امل��واط��ن��ن، م��ن��وه��اً 

م���ع���ايل امل��ه��ن��د���ض ول���ي���د امل�������س���ري وزي���ر 

تطوير  يف  ���س��اه��م  اأي�����س��ا  امل��ح��ل��ي��ة  االإدارة 

بالعودة  ن�سمح  ول��ن  البلديات  ه��ذه  عمل 

اإىل الوراء.

وب���ن ال��دغ��م��ي اأن ه���ذا ال��ت��ع��م��ي��م  من 

اأم���ام عمل  ك��ب��رياً  ع��ائ��ق��اً  ي�سكل  اأن  ���س��اأن��ه 

هذه البلديات ، باالإ�سافة اإىل اأمانة عمان 

قبل  توا�سلنا  اأن��ن��ا  اإىل  م�����س��رياً  ال��ك��ربى، 

اأيام مع رئي�ض ديوان املحا�سبة لبحث هذا 

ملثل  البديلة  املقرتحات  وتقدمي  املو�سوع َ

معاناة  اأكرب  �سيكون  والذي  التعميم  هذا 

اأمام عمل البلديات.

دي�����وان  رئ���ي�������ض  اأن  ال���دغ���م���ي  وك�������س���ف 

ه����ذه  ع����ل����ى  ي�������س���ت���ج���ب  امل����ح����ا�����س����ب����ة مل 

االت�ساالت نهائيا ، االأمر الذي دفعنا اإىل 

�سابق  اإىل  االأمور  باإعادة  املطالبة  �سرورة 

امل��ال  ه��در  م��ن��ع  ع��ل��ى  للمحافظة  ع��ه��ده��ا 

مق�سود  ب�سكل  حت���دث  ق��د  وال��ت��ي  ال��ع��ام 

ال�سعب  م��ن  وال��ت��ي  مق�سود  غ��ري  اأي  اأو 

م�ستقبًا. تفاديها 

رئ��ي�����ض  ت��ع��م��ي��م  اأن  ال���دغ���م���ي  واأك��������د 

االأول  امل��رب��ع  اإىل  اع��ادن��ا  املحا�سبة  دي��وان 

يف اح��ت��م��ال��ي��ة ت���راك���م اأخ���ط���اء ق���د ت��ك��ون 

اأهمية  اأو غري مق�سودة، موؤكدا  مق�سودة 

من  وال���ذي  امل�سبق  التدقيق  اإىل  ال��ع��ودة 

�ساأنه اأن يقلل من االأخطاء واملاحظات.

اجتماع  هناك  اأن  اإىل  الدغمي  واأ���س��ار 

البلديات  روؤ���س��اء  بن  ما  �سيعقد  مرتقب 

وم���ع���ايل امل��ه��ن��د���ض ول��ي��د امل�����س��ري وزي���ر 

ه���ذا  خم���اط���ر  ل��ب��ح��ث  امل���ح���ل���ي���ة  االإدارة 

ال��ت��ع��م��ي��م واآث������اره ال�����س��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى ال��ع��م��ل 

اأي�سا  خماطر  له  �سيكون  وال��ذي  البلدي 

على اأداء العمل البلدي وعرقلة خدماتها 

وم�ساريعها.                                          ونوه 

م�ستند  اأي  على  ن��وق��ع  ل��ن  اأن��ن��ا  ال��دغ��م��ي 

من  عليها  امل�سبق  التدقيق  يكون  اأن  قبل 

قبل ديوان املحا�سبة والتي بررت التعميم 

ال��ب��ل��دي��ة ج��اه��زة  امل��وظ��ف��ن، اال ان  ب��ق��ل��ة 

ل��ت��ع��زي��ز  ذل���ك ب���ك���وادره���ا وخ��ا���س��ة دوام 

يف  اأي�����س��ا  �سي�ساهم  م��ا  وه���ذا  ال�سبت  ي��وم 

يتطلب  مما   ، البلديات  عمل  ا�ستمرارية 

على  ال��ع��م��ل  املحا�سبة  دي���وان  رئ��ي�����ض  م��ن 

اإلغاء هذا التعميم على الفور ومبا ي�سمن 

والتعامل  امل��ط��ل��وب  بال�سكل  العمل  �سري 

اآليات عمل البلديات. ب�سفافية مع 

خالل لقاء جمع بينه وبين وزير التعليم العالي 

السديري: الطلبة السعوديون حريصون على الدراسة 
في الجامعات األردنية

الدغمي : رئيس »ديوان المحاسبة« يدمر خطة اإلصالح داخل البلديات
اجتماع لرؤساء البلديات مع الوزير المصري لبحث مخاطر تعميم »المحاسبة«

الأحد    21  /  6  / 2020

السفير الهندي: هدفنا وصول التبادل التجاري مع االردن الى 5 مليارات دوالر عام 2025

املحلي

       من املعروف يف الكثري من دول العامل اأن هناك ما مييزها من ال��روات الوطنية مما ي�ستدعي 

التعامل معها ب�سكل مو�سمي على �سكل احتفاالت كرنفاليه منظمه على امل�ستوى الر�سمي وعفوي لدى 

عامة ال�سعب. مبا ي�سفي اأجواء غري اعتيادية من الفرح وال�سرور معززا لل�سعور الوطني لكليهما، مما 

ال�سعبي  موروثنا  يف  ولنا  دميومته.  و�سمان  عليه  للمحافظة  به  املحتفى  باجلانب  االهتمام  من  يزيد 

واأدبيات حياتنا كاأ�سر اأردنية اغلبها تعاطت بالزراعة حكماً كون االأردن باالأ�سل بلد زراعي امثله ال تقل 

قيمه معنويه وماديه عن ما ميلك غرينا. حيث ينتظر اغلب املواطنن على امتداد الوطن مو�سم قطاف 

الزيتون باأجواء اأ�سريه حميميه تعود بهم اىل اللمة العائلية بعد طول اغ��رتاب طيلة العام يف م�ساغل 

احلياة ومكت�سباتها من وظائف واأعمال وتعليم ومكابدة للتغلب على �سنك العي�ض.

دائمة اخل�سرة  الزيتون  اأ�سجار  زراع���ة  بت�سجيع  بالطبع  االأردن  ال���دول ومنها         تقوم كثري من 

باعتبارها جزء من االأمن الغذائي وال�سحي وحت�سن من احلالة البيئية وحتد من الت�سحر مما ي�ساهم 

يف اإعالة مئات االأالف من االأ�سر وت�سغيل عماله مو�سميه ورفد خزينة الدولة وامل�ساهمة يف الناجت القومي 

االإجمايل. ومن اجلدير ذكره اأن االأردن يعترب موطن ا�سيل لهذه ال�سجرة املباركة واملعمرة حيث ي�ساعد 

مناخنا املائم لزراعتها بعلياً ومروياً ويندر تواجدها يف الكثري من مناطق العامل لعدم مائمة مناخاتها. 

ولاأمانة كان الهتمام الدولة يف العقود املا�سية االأثر الكبري يف زيادة الرقعة الزراعية حيث و�سلت ملا 

باأ�سعار رمزيه باالإ�سافة  650 الف دومن وذلك بت�سجيع املواطنن على زراعتها وبيعهم االأ�ستال  يقرب 

الأ�سجار الزيتون)الرومي( املزروعة يف بادنا منذ مئات ال�سنن.

       الذي �ساعد على تقبل املواطنن زراعة اأ�سجار الزيتون يف االأردن هو التعلق العاطفي املمزوج بتدين 

اأبنائه املقتنعن بان لها خ�سو�سيه اأ�سفت عليها ظال املباركة من رب العزة لقوله تعاىل يف بداية �سورة 

التن، والتن والزيتون، ولذلك قلما جتد بيتاً اأو مزرعة اأو حتى على جوانب الطرقات وال�سوارع مل يزرع 

بهذه ال�سجرة دائمة اخل�سرة واملثمرة. وقد و�سل اأعدادها اىل ما يقارب 20 مليون �سجره بقيمه تقدر 

باأكر من 3 مليار دينار تعيل ما يقارب مليون ون�سف مواطن ب�سكل كامل اأو جزئي حيث تنتج اأكر من 

200 األف طن زيتون �سنوياً. اأكر من 80% للع�سر والباقي كبي�ض وي�سدر من كا ال�سنفن االأف االأطنان 

اىل العديد من دول العامل جلودته وقيمته الغذائية املرتفعة لي�ساهم برفد اخلزينة بالعمات ال�سعبة. 

املباركة واأ�سحاب  امل��زارع��ن لهذه ال�سجرة  باآهات ومعاناة         معلومة ممزوجة بالوجع خم�سبه 

املعا�سر تنبئ بنية الكثري منهم هجر زراعتها وع�سر زيتونها للخ�سائر الفادحة التي باتوا يتكبدونها �سنوياً 

وخ�سو�ساً هذا العام حيث متتلئ خمازنهم وم�ستودعاتهم باالآالف من اأطنان الزيت. وال يقوون على حتمل 

جتميد كلفها ناهيك عن القرو�ض املرتاكمة عليهم والواجب ت�سديدها يف نهاية كل مو�سم والتزاماتهم 

املعي�سية املت�ساعدة كل يوم وارتفاع الكلف الت�سغيلية املتنا�سبة طردياً مع ارتفاع معادلة االإنتاج.

       الذي جعل هوؤالء املزارعن ملح االأر�ض �سابرين ل�سنن عدة هو حبهم وع�سقهم املتوارث لهذه 

ال�سجرة وزيتها ولوالئهم وانتمائهم لوطنهم. وما زاد من االأمل الذي يعت�سر قلوبهم هو عدم قناعتهم 

اأحبوا وخوفهم من  اأ�سجارهم التي  بجدوى االإج���راءات املتخذة من اجلهات الر�سمية الإنقاذهم واإنقاذ 

اأ�سحاب القرار  امل�سري املجهول الذي ينتظرهم ويهدد االأمن الغذائي واالجتماعي للوطن وينا�سدون 

باتخاذ �سل�سله من االإجراءات املف�سلية التي يعتقدون بانه �سيكون لها االأثر االإيجابي لرفع الظلم عنهم 

وحتقيق احلق باإنقاذ اأ�سجارهم و�سامة �سحة املواطن من اأهمها: -

اأوال: - وقف ا�سترياد زيت الزيتون من اخلارج لوفرته حملياً وامل�سهود له باجلودة عاملياً.

ال�سمالية للحد من عمليات تهريب زيت الزيتون  ثانياً: - ت�سديد الرقابة على احل��دود وخ�سو�ساً 

الرديء والكبي�ض املعالج ب�سكل غري �سحي.

ثالثاً: - ال�سرب بيد من حديد على كل من ت�سول له نف�سه باالأ�سرار ب�سحة املواطن وتعري�ض االأمن 

االقت�سادي والغذائي للخطر من خال التاعب بجودة الزيت )الغ�ض( وذلك بتغليظ العقوبات عليهم. 

وح�سناً فعلت احلكومة بن�سر اأ�سماء بع�ض املتورطن الذين مت م�سكهم باجلرم امل�سهود. ولكن يبدوا اأن 

دائرة املتعاملن بهذا اجلرم تت�سع بكل ا�سف نتيجة لاأو�ساع االقت�سادية ال�سعبة.

رابعاً: - على جميع املعنين بهذا املنتج وخ�سو�ساً احلكومة اإيجاد اأ�سواق ت�سديريه جديده يف �سرق 

اأ�سيا واالأمريكيتن وبع�ض الدول االأوروبية.

       ويبقى لدي �سوؤال م�سروع بر�سم القلق على هذا القطاع و�سحة املواطن ملاذا ال تقوم اجلهات املعنية 

باأن�ساء هيئه ت�سويقيه ملنتجاتهم حملياً وخارجياً واأغاق العبوات املعدة للبيع بدمغه خا�سه غري قابله 

لاإعادة بعد العبث. وبذلك نحافظ على �سمعة جودة املنتج وبقاء �سنع يف االأردن عامة فارقه ملنتوجاتنا 

الوطنية.

حمى اهلل االأردن واحة امن وا�ستقرار

 احمد عبدالفتاح ابوهزيم

أشجار الزيتون المباركة 
في خطر

  الزميل البدري يتعرض لوعكة صحية اثناء 
بثه حلقة خاصة من العقبة

االنباط-عمان

البدري  ه��اين  الدكتور  الزميل   تعر�ض 

ل��وع��ك��ة ���س��ح��ي��ة )ك�����س��ر يف ال�������س���اق( اث��ن��اء 

“و�سط  ب��رن��اجم��ه  ب��ث��ه حللقة خ��ا���س��ة م��ن 

����س���ارك من  ال��ع��ق��ب��ة،  م��دي��ن��ة  البلد” م���ن 

خالها اطاق برنامج “اأردننا جنة” الذي 

ال�سياحية  ال��ق��ط��اع��ات  ال��ع��دي��د  فيه  ���س��ارك 

واالقت�سادية.

ال��ع��ظ��ام  ج����راح����ة  اخ�������س���ائ���ي   وبح�سب 

واملفا�سل يف م�ست�سفى االأردن الدكتور كامل 

البدري تعر�ض لك�سر  الزميل  فاإن  عفيفي، 

ي���وم اخلمي�ض  ب��ث��ه حللقة  اث��ن��اء  ال�����س��اق  يف 

املا�سي، وحالته ال�سحية حالياً جيدة، بعد 

اجراء الفحو�سات و�سور اال�سعة الازمة. 

البدري غادر م�ست�سفى  اأن   واأكد عفيفي 

االأردن، بعد امتام كافى الفحو�سات و�سور 

�سحته  على  واالطماأنان  ال��ازم��ة،  اال�سعة 

ب�سكل عام. 

  ودخ��ل ال��ب��دري يف ف��رتة راح��ة منزلية، 

كي يتمكن من التعايف ال�سريع وعودته اإىل 

برناجمه وجمهوره الذي يحبه ويحرتمه.



االقت�صادي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-وكاالت

اأعلن وزير املالية امل�سري حممد معيط 

اأن حكومة بالده انتهجت �سيا�سة ا�ستباقية 

ال�سلبية  االآث��ار  مع  الفورى  للتعامل  مرنة 

جلائحة فريو�س كورونا امل�ستجد.

و����س���دد ال���وزي���ر، يف ك��ل��م��ة األ��ق��اه��ا ام�����س 

اأثناء الندوة التى  ال�سبت بوا�سطة الفيديو 

ن��ظ��م��ت��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة امل�����س��ري��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة 

انتهجت  ال�سيا�سة  ه��ذه  اأن  على  لالأعمال، 

“على النحو الذى ي�سهم فى احتواء االأزمة 
باأقل اخل�سائر املمكنة واحلفاظ على امل�سار 

اأن  اإىل  الفتا  للدولة”،  االآم��ن  االقت�سادي 

احلكومة تتابع عن كثب تداعيات اجلائحة 

الالزمة  واالإج���راءات  القرارات  كل  وتتخذ 

ال�ستيعابها دون مبالغة فى رد الفعل.

الكامل  احلكومة  حر�س  معيط  واأب��دى 

ع��ل��ى اخل���ط���وات اال���س��ت��ب��اق��ي��ة، م���ع اإع��ط��اء 

الكايف  التمويل  ل�سمان  متقدمة  اأول��وي��ة 

ال�سلع  م��ن  االأ�سا�سية  االحتياجات  لتلبية 

الطبية والتخطيط  وامل�ستلزمات  واالأغذية 

فى  تطراأ  قد  تقلبات  اأى  ملواجهة  امل�ستدام 

ظل اال�سطراب احلاىل ل�سال�سل التوريد.

م���رح���ل���ة  ت����دخ����ل  “احلكومة  وق���������ال: 

مبوقف  اليقني  بعدم  تت�سم  التى  اجلائحة 

اأق���������وى مم�����ا ك����ان����ت ع���ل���ي���ه ق���ب���ل ع���ام���ني، 

مم�����ا ي�����وؤك�����د اأن�����ن�����ا ن�������س���ري ع���ل���ى ال���ط���ري���ق 

املالية  م�ستهدفاتنا  حققنا  وق��د  ال�سحيح 

واالق��ت�����س��ادي��ة ق��ب��ل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، مبا 

فى  اال�ستمرار  نحو  قدما  للم�سي  يدفعنا 

امل�ستهدفات«. حتقيق 

فائ�سا  م�سر  ت�سجيل  اإىل  الوزير  ولفت 

املحلى  الناجت  من  باملائة   0.6 بن�سبة  اأوليا 

االأوىل  الثمانية  االأ�سهر  خ��الل  االإج��م��اىل 

0.5 باملائة  من العام املاىل احلاىل مقارنة ب�

يف نف�س الفرتة من العام املايل املا�سي.

فى  م�ساكل  اأي  غياب  اإىل  معيط  واأ���س��ار 

مالية  ال��ت��زام��ات  واأي  ال��ن��ق��دي��ة  ال�����س��ي��ول��ة 

خ��ارج��ي��ة ع��ل��ى امل���وازن���ة خ���الل ال��ع��ام امل��ايل 

بالتعاون  قامت،  وزارته  اأن  املقبل، مو�سحا 

امل���رك���زي،  وال��ب��ن��ك  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  م���ع 

ب��ت��ح��دي��ث االإط����ار ال��ع��ام ل��الق��ت�����س��اد الكلي 

ل��ل��ع��ام امل����ايل امل��ق��ب��ل، مب��ا ي��ع��ك�����س ت��ط��ورات 

امل�ستهدف  من  اأنه  حيث  العاملية،  اجلائحة 

 6.557 االإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  ي��ب��ل��غ  اأن 

 3.5 النمو  معدل  وي�سجل  جنيه،  تريليون 

من  ب��امل��ائ��ة   8.5 اإىل  العجز  وي�سل  ب��امل��ائ��ة 

املحلي. الناجت 

اف��رت���س��ت  اأن احل��ك��وم��ة  ال���وزي���ر  واأك�����د 

ث��الث��ة ���س��ي��ن��اري��وه��ات مل�����س��ت��ه��دف��ات م��وازن��ة 

التحليالت  املايل اجلديد، على �سوء  العام 

الأزمة  ال�سلبية  التاأثريات  لتقييم  الدقيقة 

كورونا على املوازنة، موؤكدا اأنه من املتوقع 

 1.288 ان��خ��ف��ا���س االإي�������رادات ال��ع��ام��ة م���ن 

فى  م�ستهدفة  ك��ان��ت  ال��ت��ى  جنيه  تريليون 

 1200 اإىل  اجلائحة  قبل  املقبل  املايل  العام 

العجز  وزي��ادة  باملائة   6.8 بن�سبة  تريليون 

الناجت  م��ن  باملائة   7.5 اإىل   6.3 م��ن  الكلي 

االأوىل  الفائ�س  وتراجع  االإجماىل،  املحلي 

من 2 باملائة حتى 0.7%، ويف حالة ا�ستمرار 

الوباء حتى نهاية عام 2020، ومن ثم زيادة 

االإي���رادات،  بنود  على  وال�سدمات  االأع��ب��اء 

 1288 م��ن  ال��ع��ام��ة  االإي������رادات  �ستنخف�س 

بن�سبة  تريليونا   1148 اإىل  جنيه  تريليون 

اإىل  ال��ك��ل��ي  ال��ع��ج��ز  ب��امل��ائ��ة، وي��رت��ف��ع   11.5

 0.1 بن�سبة  اأويل  باملائة، وحتقيق عجز   8.4

يونيو  حتى  اجلائحة  امتدت  واإذا  باملائة،  

من  ال��ع��ام��ة  االإي������رادات  �ستنخف�س   2021

تريليونا،   1108 اإىل  جنيه  تريليون   1288

الكلي  العجز  ويرتفع  باملائة،   14.1 بن�سبة 

اإىل 0.9 باملائة، والعجز االأويل 0.7 باملائة.

الفتاح  عبد  الرئي�س  اأن  الوزير  واأو�سح 

ال�سي�سي وجه ب�سخ حزمة مالية تبلغ مائة 

مليار جنيه مبا يعادل 2% من الناجت املحلى 

فريو�س  ت��داع��ي��ات  م��ع  للتعامل  االإج��م��اىل 

ك����ورون����ا وم�������س���ان���دة ال���ف���ئ���ات وال��ق��ط��اع��ات 

احل��زم��ة  ه����ذه  اأن  اإىل  الف���ت���ا  امل���ت�������س���ررة، 

املوؤقتة  الداعمة  التدابري  بع�س  ت�سمنت 

املدى  متو�سطة  بامل�ستهدفات  تخل  ال  التى 

اإىل متويل  ب��االإ���س��اف��ة  امل��ال��ي��ة،  وامل��وؤ���س��رات 

ال��ت��داب��ري االأول��ي��ة ال��ت��ى ك��ان م��ن املخطط 

خف�س  وم��ن��ه��ا  امل��ق��ب��ل  ي��ول��ي��و  ف��ى  تنفيذها 

ال�سناعى. الطاقة للقطاع  اأ�سعار 

مالية  خم�س�سات  اإتاحة  متت  اأنه  وذكر 

11مليار جنيه لدعم القطاع  اإ�سافية بنحو 

على  موؤ�س�ساته  مبختلف  بالدولة  ال�سحى 

االحتياجات  وتلبية  اجلمهورية،  م�ستوى 

وامل�ستلزمات  االأدوي��ة  من  واحلتمية  امللحة 

الطبية مبا ميّكن هذا القطاع احليوى من 

والوقائية  االح��رتازي��ة  االإج�����راءات  ات��خ��اذ 

لفريو�س كورونا.

���س��خ ثالثة  اأن���ه مت  اإىل  ال���وزي���ر  واأ����س���ار 

م��ل��ي��ارات ج��ن��ي��ه خ���الل ال��ف��رتة م��ن اأب��ري��ل 

ال�سادرات  تنمية  �سندوق  لدعم  يونيو  اإىل 

وت���وف���ري ���س��ي��ول��ة اإ����س���اف���ي���ة ل��ل��م�����س��دري��ن، 

ب��خ��م�����س��ة م���ل���ي���ارات جنيه  وت���دب���ري مت��وي��ل 

املدين،  والطريان  ال�سياحة  قطاعى  لدعم 

وق���د مت اإ���س��ق��اط ال�����س��ري��ب��ة ال��ع��ق��اري��ة عن 

وتاأجيل  اأ�سهر  �ستة  ملدة  ال�سياحية  املن�ساآت 

وت��دب��ري  احل��ك��وم��ي��ة  امل�ستحقات  ك��ل  ���س��داد 

ث����الث����ة م����ل����ي����ارات ج���ن���ي���ه ل���ل���ع���م���ال���ة غ��ري 

املنتظمة.

تطبيق �سريبة  املقرر  كان من  اأنه  واأكد 

ومت  امل��ا���س��ي،  مايو  يف  الراأ�سمالية  االأرب���اح 

ال���ع���ام، و�سيتم  مل���دة ع���ام ون�����س��ف  ت��اأج��ي��ل��ه��ا 

دائ��م  ب�سكل  االأج���ان���ب  امل�ستثمرين  اإع��ف��اء 

ال��دم��غ��ة  ���س��ري��ب��ة  تخفي�س  مت  ك��م��ا  م��ن��ه��ا، 

1.5 باملائة حتى  للم�ستثمرين االأجانب من 

 0.5 امل��ق��ي��م��ون  ي��دف��ع  ب��ي��ن��م��ا  ب��امل��ائ��ة،   1.25

�سابقا،  ب��امل��ائ��ة   1.5 ب���� م��ق��ارن��ة  ب��امل��ائ��ة فقط 

م���ع اإع���ف���اء ج��م��ي��ع امل��ع��ام��الت ال��ف��وري��ة يف 

البور�سة امل�سرية من �سريبة الدمغة.

االنباط-عمان

ث��م��ن رئ��ي�����س ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ع��م��ر 

العربية  البوتا�س  �سركة  الرزاز،  م�ساهمة 

اخل���رية يف ���س��ن��دوق ه��م��ة وط���ن، ودعمها 

ل��ل��ج��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة يف م��واج��ه��ة ت��داع��ي��ات 

�سدق  يعك�س  ك��ورون��ا،مب��ا  ف��ريو���س  اأزم���ة 

والعاملني  عليها  القائمني  ووالء  انتماء 

فيها  للوطن وقيادته احلكيمة. 

لل�سركة  توجيهه  مت  ر�سمي  ك��ت��اب  ويف 

، اأع�����رب ال���دك���ت���ور ال�������رزاز، ع���ن ت��ق��دي��ره 

الوطن  ج��ان��ب  “ البوتا�س” اإىل  ل��وق��وف 

امل�سلحة  وتغليب  املحنة  ه��ذه  مواجهة  يف 

ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى ك��ل م��ا ���س��واه��ا، داع��ي��ا اهلل 

وان  و���س��وء  �سر  ك��ل  م��ن  االأردن  اأن يحفظ 

ليبقى  واالأوب��ئ��ة  االأم��را���س  اأه��ل��ه   يجنب 

�ساخما بهمة اخلريين  الدوام عزيزا  على 

م���ن اأب���ن���ائ���ه ال�����س��رف��اء حت���ت ظ���ل ح�����س��رة 

�ساحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن 

احل�سني

 قدر دعمها للجهود الوطنية في مكافحة فيروس كورونا

الرزاز يثمن مساهمة » البوتاس« في صندوق همة وطن 

وزير مالية مصر: سياستنا المرنة تساعدنا في احتواء أزمة 
كورونا بأقل الخسائر

الأحد    21  /  6  / 2020

انهيار تاريخي للعملة اإليرانية 
أمام الدوالر

 الواليات المتحدة ترفض
 »الرحالت اإلضافية« مع الصين

 موسكو: عودة طلب النفط لما قبل 
كورونا يتطلب عامين

االنباط-وكاالت

اأدن����ى  ان��خ��ف�����س��ت ال��ع��م��ل��ة االإي���ران���ي���ة اإىل 

م�ستوى لها على االإطالق عند 190 األف ريال 

لكل دوالر و�سط عقوبات اأمريكية �سديدة على 

البالد.

م�ستوى  م��ن  االإي��ران��ي��ة  العملة  وتراجعت 

32 األ��ف ري��ال مقابل ال��دوالر الواحد يف وقت 

العاملية  والقوى  طهران  بني  النووي  االتفاق 

عام 2015.

بعد  م��ت��وق��ع  غ��ري  ب�سكل  ال���ري���ال  وارت���ف���ع 

قرار الرئي�س دونالد ترامب ب�سحب الواليات 

امل��ت��ح��دة م��ن االت��ف��اق ال��ن��ووي واإع�����ادة فر�س 

ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ج��اري��ة امل��ع��وق��ة م��ن��ذ اأك���ر من 

عامني.

وت�سببت العقوبات االأمريكية يف انخفا�س 

����س���ادرات ال��ن��ف��ط االإي���ران���ي���ة، م�����س��در ال��دخ��ل 

الرئي�سي للبالد، ب�سكل حاد.

االأ�سبوع املا�سي، قال النائب االأول للرئي�س 

ال��ن��ف��ط  ع����ائ����دات  اإن  اإ����س���ح���اق ج���ه���اجن���ريي 

من  دوالر  مليارات   8 اإىل  تراجعت  االإيرانية 

100 مليار دوالر يف عام 2011.

بها  ناقالت  خم�س  موؤخرا  اإي��ران  واأر�سلت 

عن  تقل  ال  بقيمة  مماثلة  ومنتجات  بنزين 

45.5 مليون دوالر لفنزويال.

وك��ان��ت ت��ل��ك ط��ري��ق��ة جل��ل��ب االأم�����وال اإىل 

اإيران التي تعاين من نق�س يف العملة ال�سعبة 

الواليات  على  اخلا�سة  ل�سغوطها  وممار�سة 

اإدارة ترامب  م��ار���س��ت يف ظ��ل  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة، 

حمالت �سديدة الق�سوة �سد كال البلدين.

االنباط-وكاالت

رف�����س��ت ال����والي����ات امل���ت���ح���دة،  ط��ل��ب��ا من 

بالقيام برحالت  ال�سينية  الطريان  �سركات 

ج��وي��ة اأ���س��ب��وع��ي��ة اإ���س��اف��ي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، 

ت�سعيد  يعني  ال  القرار  هذا  اإن  قالت  لكنها 

ب�سبب  ال�سفر،  على  القيود  ب�ساأن  التوترات 

جائحة فريو�س كورونا.

وقالت وزارة النقل االأمريكية يف بيان اإن 

 ” التكافوؤ على  “للحفاظ  اتخذ  القرار  هذا 

يف خدمات نقل الركاب املقررة بني البلدين.

واأ����س���اف���ت اأن���ه���ا م�����س��ت��ع��دة مل��راج��ع��ة ه��ذا 

ال����ط����ريان  ����س���ل���ط���ات  ع����دل����ت  اإذا  ال�����ق�����رار، 

ال�سينية �سيا�ساتها، التي توؤثر على �سركات 

الطريان االأمريكية.

قالتا  وال�سني  املتحدة  ال��والي��ات  وك��ان��ت 

يف وق����ت ���س��اب��ق م���ن االأ����س���ب���وع اجل�����اري اإن 

جوية  رح���الت  ب��اأرب��ع  �سي�سمح  منهما  ك��ال 

بينهما. اأ�سبوعيا 

االنباط-وكاالت

وزير  عن  الرو�سية  االإع��الم  وكالة  نقلت 

قوله  ن��وف��اك،  األك�سندر  ال��رو���س��ي،  ال��ط��اق��ة 

ام�س ال�سبت اإنه ال يتوقع عودة الطلب على 

 2021 قبل  االأزم��ة  قبل  ما  مل�ستويات  النفط 

على االأقل.

قد  النفط  على  الطلب  اإن  نوفاك  وق��ال 

ي�سل مل�ستويات ما قبل االأزمة خالل عامني 

اأو ثالثة.

وك����ان ال���وزي���ر ال���رو����س���ي ع���ر ب��ت�����س��ري��ح 

���س��اب��ق، ع��ن ت��ف��اوؤل��ه ب��ت��ع��ايف ال��ط��ل��ب العاملي 

رو�سيا  بني  التعاون  اأن  موؤكداً  النفط،  على 

�سي�ستمر. وال�سعودية 

وق�������ال ال�����وزي�����ر ال����رو�����س����ي ل���ت���ل���ف���زي���ون 

الت��ف��اق  االم��ت��ث��ال  ن�����س��ب��ة  اإن  “بلومرغ” 
.%89 اأوبك+ لتخفي�سات اإنتاج النفط عند 

للنفط  احل���ايل  ال�سعر  اإن  ن��وف��اك  وق���ال 

لرو�سيا،  منا�سب  للرميل  دوالراً   40 ف��وق 

عند  �سعرا  امليزانية  ت�ستهدف يف  البالد  الأن 

42.50 دوالر للرميل.

دوالراً   50 ع��ن��د  ال��ن��ف��ط  ���س��ع��ر  اأن  وذك����ر 

بالن�سبة لرو�سيا. للرميل مريح 

ن���راق���ب  اأن  اإىل  ن���ح���ت���اج  اأن����ن����ا  واأ�����س����اف 

اأن  موؤكداً  النفط،  �سوق  يف  الو�سع  تطورات 

.%100 رو�سيا متتثل التفاق اأوبك+ بن�سبة 

ال��ع��امل��ي على  ال��ط��ل��ب  ه���ب���وط  اإن  وق�����ال 

النفط و�سل اإىل منتهاه يف اأبريل، و�ساهدنا 

عالمات على التعايف يف مايو.

تلقى  ال�����س��خ��ري  ال��ن��ف��ط  اأن  اإىل  ون����وه 

���س��رب��ة م��ن ه��ب��وط اأ���س��ع��ار اخل���ام. وق���ال اإن 

انخف�س  املتحدة  ال��والي��ات  يف  النفط  اإن��ت��اج 

مبقدار مليوين برميل يوميا.

االنباط-وكاالت

ب��ع��دم��ا فاقمت  ال���ذه���ب،  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��ع��ت 

زي�����ادة يف ع����دد ح�����االت االإ����س���اب���ة ب��ف��ريو���س 

للجائحة،  ثانية  موجة  من  املخاوف  كورونا 

قد جتر حكومات على فر�س اإجراءات عزل 

عام جديدة.

ال���ف���وري���ة  امل����ع����ام����الت  يف  ال����ذه����ب  وزاد 

ل��الأوق��ي��ة  دوالر   1740.79 اإىل  ب��امل��ئ��ة   1.1

بتوقيت   18:03 ال�ساعة  بحلول  )االأون�����س��ة( 

غ��ري��ن��ت�����س، يف ح���ني ج����رت ت�����س��وي��ة ال��ع��ق��ود 

باملئة   1.3 بارتفاع  االآجلة للذهب  االأمريكية 

اإىل 1753 دوالر لالأوقية.

وك��ان��ت االأ���س��ع��ار ال��ف��وري��ة ل��ل��ذه��ب بلغت 

 ،2012 منذ  م�ستوياتها  اأعلى  املا�سي  ال�سهر 

اإىل 1764.55 دوالر.

يزيد عن  ما  اإ�سابة  االإع��الن عن  وج��رى 

8.38 م��ل��ي��ون ���س��خ�����س ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا يف 

 400 حوايل  اختبارات  وجاءت  العامل،  اأنحاء 

فيما  اأملانيا،  ب�سمال  جمزر  يف  اإيجابية  عامل 

جديدة  اإ�سابة  حالة   32 ع��ن  ال�سني  اأعلنت 

اليوم.

ب��امل��ئ��ة منذ   15 ال��ذه��ب  اأ���س��ع��ار  و���س��ع��دت 

املالذات  على  بالطلب  مدعومة  العام،  بداية 

االآم�����ن�����ة يف ظ�����ل امل�����خ�����اوف م�����ن ال���ت���ب���اط���وؤ 

من  امل�سبوقة  غ��ري  وامل�ستويات  االق��ت�����س��ادي 

والنقدي من جانب احلكومات  املايل  الدعم 

والبنوك املركزية، مما قل�س عوائد ال�سندات 

ورفع اأي�سا املخاوف ب�ساأن الت�سخم.

وم���ق���اب���ل ���س��ل��ة ع����م����الت، ارت����ف����ع م��وؤ���س��ر 

الدوالر 0.2 باملئة.

االأخ����رى،  النفي�سة  ل��ل��م��ع��ادن  وب��ال��ن�����س��ب��ة 

 1913.17 اإىل  باملئة   0.6 ال��ب��الدي��وم  ت��راج��ع 

االنخفا�س  ���س��وب  وي��ت��ج��ه  ل��الأوق��ي��ة،  دوالر 

لالأ�سبوع الثاين على التوايل.

 813.56 اإىل  باملئة   1.2 البالتني  و�سعد 

باملئة منذ   0.9 زيادة  دوالر لالأوقية، حمققا 

االأ�سبوع. بداية 

 17.62 اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.6 الف�سة  وارت��ف��ع��ت 

مك�سب  ث��اين  لت�سجيل  طريقها  ويف  دوالر، 

اأ�سبوعي.

 الذهب يستفيد من مخاوف »الموجة الثانية«

 الفيدرالي األميركي: طريق التعافي 
سيكون طوياًل

االنباط-وكاالت

ق��������ال رئ����ي���������س جم����ل���������س االح����ت����ي����اط����ي 

الفيدرايل، جريوم باول، اإن تعايف االقت�ساد 

االأم����ريك����ي م���ن ج��ائ��ح��ة ف���ريو����س ك���ورون���ا 

امل�ستجد �ستكون �سعبة، واإنه لن يكون هناك 

اإ�سالح �سريع.

ب����اول يف ت�����س��ري��ح��ات ا���س��ت��ه��ل بها  وق����ال 

املغلقة  التلفزيونية  ال��دوائ��ر  عر  مناق�سة 

باأوهايو  ياجن�ستاون  يف  حملية  ق��ي��ادات  مع 

نخرج  “�سوف  متينة  عمل  ق��وة  ب��ن��اء  ب�ساأن 

�سيتطلب وقتا  االأم��ر  من هذا جم��ددا، لكن 

اأمامنا �سعبا«. وعمال، و�سيكون الطريق 

للعي�س،  و�سبال  اأرواح  “ُفقدت  اإنه:  وقال 

وتلوح يف االأفق �سبابية كبرية«.

�سدد يف ظهورين منف�سلني  قد  باول  كان 

اأمام م�سرعني بالكونغر�س االأمريكي يف وقت 

املتحدة  الواليات  اأن  على  االأ�سبوع  هذا  �سابق 

تواجه طريقا طويال للتعايف ب�سكل عام.

اقت�سادية  بيانات  من  بالرغم  ذلك  ياأتي 

م�����س��ج��ع��ة يف االآون�����ة االأخ�����رية ب�����س��اأن زي���ادة 

الوظائف واالإنفاق اال�ستهالكي.



االعالين
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إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة   التالل اخل�سراء للخ�سار والفواكه  

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 41696 ( بتاريخ ) 2015/9/17(

كانت  ���س��واء  ال�سركة  جت��اه  مطالباتهم  تقدمي  ���س��رورة 

تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذل��ك   ، ال   ام  الدفع  م�ستحقة 

للدائنني داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ق�سي حممد عوده ابو حماد

 – موؤته  – جممع  – �سارع االذاعة  امل�سفي : عمان  عنوان 

الطابق الرابع – مكتب 411

خلوي ) 0799919909 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

�سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  ور�سوان   ال�سيفي 

  2014/12/29 ب��ت��اري��خ   )110963( ال��رق��م  حت��ت 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ال�سيفي ور�سوان

اإىل �سركة : ح�سني الرجوب و�سركاه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة املعادلة لال�سكان  

وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت 

باجتماعها  قررت  قد   2012/11/8 بتاريخ   )30465( الرقم 

غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/6/14  املوافقة على ت�سفية 

ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد قي�سر ابراهيم حممد 

ابو ريان  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – جبل النزهة – خلف مدر�سة املهنية للبنات – �سارع امني 

فهد معلوف  - هاتف 0795058303

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  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 ابناء علي حممد 

ارحيل احلتاملة ) ن�سال ونبيه احلتاملة(

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2020/3/11 بتاريخ   )  120712(

ن�سر هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

املعطي  �سمري  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم 

)18042 ( بتاريخ 2014/9/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة   املعادلة لال�سكان ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 30465 ( 

بتاريخ ) 2012/11/8(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : قي�سر ابراهيم حممد ابو ريان

املهنية  – خلف مدر�سة  النزهة  – جبل  امل�سفي : عمان  عنوان 

للبنات – �سارع امني فهد معلوف

خلوي ) 0795058303 ( 

م�سفي ال�سركة

إنذار
من الشركة املتقدمة لخدمات 

النقل والشحن الربي
اىل املوظف : حياه طاهر 

جميل الجربه
ن��ظ��را ل��ت��غ��ي��ب��ك ع���ن ال��ع��م��ل اع���ت���ب���ارا من  

2020/6/7  ولغاية االن بدون �سبب م�سروع 

و  النقل  خلدمات  املتقدمة  ال�سركة  فاأن  لذا 

ال�سحن الربي ، تنذرك بالعودة لعملك خالل 

مدة ال تتجاوز ثالثة ايام وبخالف ذلك فانها 

عملك  من  بف�سلك  خدماتك  بانهاء  �ستقوم 

عاتق  على  م�سوؤولية  اأدنى  ودون  ا�سعار  دون 

/28( املادة  باأحكام  عمال  ذلك  و   ، ال�سركة 

ه�( من قانون العمل االردين وتعديالته رقم 

القانون  مبوجب  واملعدل   1996 ل�سنة   )8(

عليك  وال��رج��وع   ،  2010 ل�سنة   )26( رق��م 

ومطالبتك باحلقوق املرتتبة لها اجتاهك مبا 

يتفق والقانون

الشركة املتقدمة لخدمات 
النقل والشحن الربي 

تبليغ طالق بالنشر صادي 
عن محكمة مادبا الشرعية
القاضي هيثم سليمان 

الشيحان .
 : اول   / ال��رج��ع��ي  ال���ط���الق  ح��ج��ة  رق����م 

202010800149 تاريخ 2020/6/18م

كندية    manjola daid  : املدعوة  اىل  

اجلن�سية اخر حمل لها يف االردن – مادبا – 

وجمهولة حمل   – بالقرب من م�سجد احلمد 

االقامة حاليا يف كندا .

الرحمن  عبد   : املدعو  زوج��ك  ب��اأن  اعلمك 

اردين  ال����ع����دوان  ال���رح���م���ن  ع��ب��د  ي��ا���س��ر 

الطالق  حجة  مبوجب  طالقك  قد  اجلن�سية 

 202010800149 رق���م   اول    / الرجعي 

هذه  ع��ن  ال�����س��ادرة  2020/6/18م  ت��اري��خ 

ح�سب  ذل��ك  تبليغك  ج��رى  وعليه  املحكمة 

وفق  1441/10/26ه����  يف  حتريرا  اال�سول 

2020/6/18 م .

حمكمة مادبا ال�سرعية 

القا�سي هيثم �سليمان ال�سيحان

هيئة القاضي محمد مبارك العثمان
اعالن تبليغ حضور جلسة بالنشر
صادر عن محكمة االزرق الشرعية

�سوري   ( االحمد  ح�سيب  تامر   : عليه  املدعى  اىل 

االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول   : وع��ن��وان��ه   ) اجلن�سية 

حاليا واخر مكان اقامة له االزرق – خميم االزرق 

لالجئني ال�سوريني – القرية اخلام�سة .

ال�سرعية  االأزرق  حمكمة  اىل  ح�سورك  يقت�سي 

املفو�سية  بجانب   – االزرق  خميم  يف  الكائنة   (

2020/7/7م  امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم   ) ال�سامية 

الدعوى  يف  للنظر  وذلك  �سباحًا  العا�سرة  ال�ساعة 

زواج  اثبات  طلب  ومو�سوعها   2020/42 ا�سا�س 

رحاب   / املدعية  قبل  من  عليك  واملقامة  ون�سب 

مل  ف���اذا   ) اجلن�سية  ���س��وري��ة   ( احل��م��دي��ة  ح�سن 

حت�سر يف الوقت املحدد ومل تر�سل وكياًل عنك ومل 

تعتذر ومل تبد للمحكمة معذرة م�سروعة لتخلفك 

بحقك  �سيجري  اجلل�سة  ه���ذه  يف  احل�����س��ور  ع��ن 

ذلك  تبليغك  جرى  فقد  وعليه  القانوين  االج��راء 

وفق   1441  /  10  /26 يف  حتريرًا  اال�سول  ح�سب 

. 2020/6/18

قا�سي حمكمة االزرق ال�سرعية

القا�سي / حممد مبارك العثمان

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200037031(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

مو�سى را�سد العجلوين

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة م�سغل العجلوين لالحذية

بتاريخ   )10363( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1981/9/27

قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/17 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/18

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  الأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى االت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز االت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200175447(

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

فار�س فايز عبدالهاد فلفل

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة فار�س فايز فلفل و�سريكته

الرقم   حت��ت  ب�سيطة  تو�سية  ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)20480( بتاريخ 2019/12/15

قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/17 وقد 

قام باإبالغ �سريكه /�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل 

يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 

2020/6/17

وا�ستنادا الأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى االت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز االت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى

رقم ) 4 / 54 ( تاريخ 2020/2/4

يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية لبلدية املفرق قد قررت بقرارها 

ملنطقة  املحلية  اللجنة  قرار  على  واملوافقة   ،  2020/2/4 بتاريخ   )  54/4  ( رقم 

املفرق رقم ) 13 ( تاريخ 2020/2/2 م .

واملت�سمن املوافقة على تغيري �سفة ا�ستعمال من �سكن ) د ( اىل جتاري حملي �سمن 

فر�س  مع  ال�سمايل  اجليعة   )  5  ( رقم  حو�س  من   )  902  ( رقم  القطعة  من  جزء 

75 ( قر�س للمرت املربع للم�ساحة املنظمة جتاري حملي ،  عوائد تنظيم مبقدار ) 

– �سمن منطقة املفرق، وكما هو مبني باملخطط  وذلك بناء على اال�ستدعاء املقدم 

املرفق واملعد لهذه الغاية .

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر 

باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة االطالع على القرار 

يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا 

كان ما يوجب االعرتا�س خالل املدة القانونية لالعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى

رقم ) 10 / 54 ( تاريخ 2020/2/4

يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية لبلدية املفرق قد قررت بقرارها 

، واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة   2020/2/4 رقم ) 54/10 ( بتاريخ 

ايدون رقم ) 13 ( تاريخ 2020/1/18 م .

واملت�سمن املوافقة على تقلي�س �سعة املنحنى املحاذي للقطعة رقم ) 366 ( وتقلي�س 

4 ( م  12 (م بحيث يكون التقلي�س بواقع )  16 ( م اىل )  �سعة جزء من ال�سارع ) 

ال�سيح   )  1  ( رقم  ( من حو�س   368  ،  367  ،  366  ( االرق��ام  ذوات  للقطع  املحاذي 

القرية ايدون ، وذلك بناء على اال�ستدعاء املقدم – �سمن منطقة ايدون، وكما هو 

مبني باملخطط املرفق واملعد لهذه الغاية .

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر 

باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة االطالع على القرار 

يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا 

كان ما يوجب االعرتا�س خالل املدة القانونية لالعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى

رقم ) 2 / 51 ( تاريخ 2020/1/14

يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية لبلدية املفرق قد قررت 

بقرارها رقم ) 51/2 ( بتاريخ 2020l/1/14 ، واملوافقة على قرار اللجنة 

املحلية ملنطقة املفرق رقم ) 84 ( تاريخ 2019/12/22 م .

واملت�سمن املوافقة على تغيري �سفة ا�ستعمال القطعة رقم ) 53 ( من حو�س 

باحكام  طويل  جتاري  اىل  طويل  جتاري  من  ال�سمايل  اجليعة   )  5  ( رقم 

2 ( م كونه مت اقتطاع �سارع تنظيمي من القطعة  خا�سة بارتداد خلفي ) 

�سمن  وذلك بناء على اال�ستدعاء املقدم وبناء على تقرير امل�ساح املرفق– 

منطقة املفرق، وكما هو مبني باملخطط املرفق واملعد لهذه الغاية .

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�س 

العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  و�سحيفتني  الر�سمية  باجلريدة  �سهر  ملدة 

االطالع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية يف البلدية 

، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب االعرتا�س خالل املدة القانونية 

لالعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى

رقم ) 10 / 52 ( تاريخ 2020/1/21

يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية لبلدية املفرق قد قررت بقرارها 

رقم ) 52/10 ( بتاريخ 2020/1/21 ، واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة 

املفرق رقم ) 6 ( تاريخ 2020/1/5 م .

واملت�سمن املوافقة على تقلي�س �سعة املنحنى التنظيمي املقتطع من القطعة رقم 

) 35 ( من حو�س رقم ) 23 ( احلي اجلنوبي من ) 8 ( م اىل ) 4 ( م وكما هو مبني 

– �سمن منطقة املفرق، وكما هو مبني  بتقرير امل�ساح وبناء على اال�ستدعاء املقدم 

باملخطط املرفق واملعد لهذه الغاية .

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر 

باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة االطالع على القرار 

يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا 

كان ما يوجب االعرتا�س خالل املدة القانونية لالعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي

االحد   21/ 6 / 2020

اعالن طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

  PHARYNGEAL ELECTRICAL STIMULATOR ( 76/ 2018 / 500 رقم �س

DYSPHAGIA STIMULATOR(( ( عدد ) 1 ( لعيادة النطق يف مركز التاأهيل امللكي .
على الراغبني باال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 5 ( خم�سة  دينار اردين غري م�سرتدة.

الثالثاء  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�س  تودع 

املوافق 2020/6/30 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�س وال تقبل على 

االطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعالن
تعلن وزارة التنمية االجتماعية عن طرح عطاء شراء طابعات عدد ) 30 (

ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الوزارة قرب دوار الداخلية تباع ن�سخ دعوة العطاء لغاية انتهاء 

ال�ساعة  ولغاية  الثالثاء  يوم  املختوم  بالظرف  العرو�س  وتقدم   2020/6/29 االثنني  يوم  دوام 

الواحدة تاريخ 2020/6/30 .

لال�ستف�سار يرجى االت�سال على هاتف رقم 5679327 فرعي ) 190 – 125 ( .

مالحظة :

اجور االعالن على من ير�سوا عليه العطاء

رقم العطاء 2020/20

كفالة دخول عطاء %3

ثمن ن�سخة العطاء ) 25 ( ع�سرون دينار .

اعالن طرح عطاء
تعلن دائرة اجلمارك عن طرح العطاءات املدونة يف ادناه ، فعلى الراغبني الدخول يف 

هذه العطاءات مراجعة ق�سم اللوازم / دائرة اجلمارك الكائنة يف �سارع امللك ح�سني 

م�سطحبًا معه رخ�سة مهن �سارية املفعول و�سهادة غرفة ال�سناعة والتجارة للح�سول 

على ال�سروط واملوا�سفات املطلوبة .

اخر موعد لبيع مواد العطاءرقم العطاء
نسخة العطاء

اخر موعد 
لتقديم وفتح 
العروض

ثمن نسخة 
العطاء بالدينار

قيمة تأمين 
الدخول للعطاء

طرح عطاء 
رقم 2020/55

شراء اختام 
بمقاسات مختلفة 
لدائرة الجمارك

6/7/20207/7/2020

الساعة 
11:00 ص

بقيمة 250 دينار25 دينار

تمديد طرح 
عطاء رقم 
2020/48

شراء خطوط 
االتصال لنظام 

المراقبة التلفزيوني 
MPLS بتقنية

22/6/202023/6/2020
الساعة 

11:00 ص

%3 من قيمة 25 دينار
العرض المقدم



الدويل
80

االنباط-وكاالت

الأم��ن  اأن جمل�س  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأع��ل��ن��ت 

الدويل �سيعقد الأ�سبوع احلايل اجتماًعا على 

م�ستوى عاٍل، ب�ساأن ال�سرق الأو�سط، ولبحث 

قرار “اإ�سرائيل” �سم اأرا�س فل�سطينية

جاء ذلك يف موؤمتر �سحفي عقده فرحان 

حق، نائب املتحدث با�سم الأمني العام للأمم 

املتحدة، عرب دائرة تلفزيونية مع ال�سحفيني 

مبقر املنظمة الدولية يف نيويورك

ال��ع��ام  “كًل م���ن الأم�����ني  اإن  وق����ال ح���ق: 

)اأن��ط��ون��ي��و غ��وت��ري�����س( وامل��ن�����س��ق اخل��ا���س 

نيكولي  الأو�سط  ال�سرق  يف  ال�سلم  لعملية 

ميلدينوف، منخرطان بقوة يف م�ساألة قرار 

اإ�سرائيل �سم اأرا�س فل�سطينية”

ي��ق��دم  اأن  امل���ت���وق���ع  م����ن  اأن������ه  اإىل  ول���ف���ت 

ميلدينوف، اإف��ادة اإىل اأع�ساء املجل�س ب�ساأن 

م�ساألة ال�سم، كما من الوارد جًدا اأن يحيط 

الأم������ني ال���ع���ام اأع�������س���اء امل��ج��ل�����س ح����ول ه��ذا 

املو�سوع

وموؤخًرا، اأعلن رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي 

اأن  منا�سبة،  م��ن  اأك��ر  يف  نتنياهو،  بنيامني 

حكومته تريد ال�سروع يف عملية ال�سم، التي 

�ست�سمل 30 باملئة من م�ساحة ال�سفة الغربية، 

يف يوليو/ متوز املقبل

ورًدا على ذلك، اأعلنت القيادة الفل�سطينية 

يف مايو/ اأيار املا�سي، اأن منظمة التحرير يف 

حّل من التفاقيات مع “اإ�سرائيل” والوليات 

املتحدة

االنباط-وكاالت

اأف������اد ���س��ب��اط يف ج��ي�����س الح���ت���لل ب���اأن 

ت��ط��ب��ي��ق ق����رار ���س��م الأغ������وار وم�����س��ت��وط��ن��ات 

ال�سفة املحتلة قد ي�ستغرق عدة �سهور

�سباًطا  اإن  العربية  ال����13  القناة  وق��ال��ت 

اأبلغوا وزير اجلي�س بني غانت�س، اأن تطبيق 

قرار ال�سم يحتاج عدة اأ�سابيع لتطبيقه على 

ي�سدر  التي  اللحظة  وذل��ك من  اجلي�س  يد 

فيها امل�ستوى ال�سيا�سي قراره بال�سم، بينما 

على  �سهور  ع��دة  ال��ق��رار  تطبيق  �سي�ستغرق 

امل�ستوى املدين

اأقام خلل الأ�سابيع  اأن غانت�س  واأ�سافت 

امل��ا���س��ي��ة ع���دة اج��ت��م��اع��ات م���ع ق����ادة الأذرع 

تطبيق  نتائج  لدرا�سة  الحتلل  يف  الأمنية 

خطة �سم غور الأردن وم�ستوطنات ال�سفة

ونقلت القناة عن م�سوؤولني كبار يف دولة 

بعد  وقتاً  طلبوا  اجلي�س  ق��ادة  اأن  الحتلل 

لتجنيد جنود  وذل��ك  بال�سم  ال��ق��رار  ات��خ��اذ 

الحتياط، ولن�سر مزيد من القوات يف املدن 

الفل�سطينية

اأن �سم غور  اإىل  العربية  القناة  واأ�سارت 

ج��داً، وذل��ك لأن  اأم��راً معقداً  الأردن يعترب 

رام  يف  ي�سكنون  الفل�سطينيني  م��ن  الكثر 

اأرا���س يف غور  اهلل ونابل�س ولكنهم ميلكون 

اإن كان  ال��وا���س��ح  م��ن غ��ر  زال  الأردن، وم��ا 

�سي�ستطيعون الو�سول لأرا�سيهم بعد ال�سم

اأن ه��ن��اك  ل��ل��ق��ن��اة  امل�������س���وؤول���ون  واأو�����س����ح 

التي  املدنية  الق�سايا  من  واملئات  الع�سرات 

يجب حلها قبل البدء بتطبيق ال�سم، وهذا 

اأي�����ام اأو ح��ت��ى يف ع��دة  ل مي��ك��ن ح��ل��ه ب��ع��دة 

اأ�سابيع

االنباط-وكاالت

العبودية  اإنهاء  بيوم  حتتفي  مينيابولي�س 

م�����ن خ������لل اإح�����ي�����اء ذك�������رى ج�������ورج ف��ل��وي��د 

والأم��رك��ي��ني الأف��ارق��ة الذين قتلوا على يد 

ال�سرطة )اأ.ف.ب(

تظاهرات  متعّددة  اأم��رك��ّي��ة  م��دن  �سهدت 

لذكرى  اإح��ي��اًء  للعن�سرية،  مناه�سة  حا�سدة 

حزيران/يونيو،   19 يوم  العبودية  انتهاء  يوم 

بحق  ارُت���ك���ب���ت  ال���ت���ي  “تول�سا”  وجم�������زرة 

الأمركيني الأفارقة قبل 99 عاماً

وقد اأ�سقط املحتّجون الكثر من التماثيل 

التي ترمز اإىل العن�سرية ول �سيما يف وا�سنطن 

ووليات اأخرى، ف�سًل عن اإحراقها

من اأبرز هذه التماثيل، متثال األربت بايك، 

الكاتب الأمركي واأحد القادة الكونفدراليني 

يف وا�سنطن

اأث����ارت ه���ذه اخل��ط��وة غ�سب ترامب  وق���د 

الذي راأى يف تغريدة له على “تويرت” اليوم 

ال�سبت، اأّنه يجب توقيف املنّفذين، م�سراً اإىل 

اأّن ال�سرطة يف وا�سنطن “ل توؤّدي عملها”

وك����ذل����ك يف ولي�����ت�����ّي ن�������ورث ك���ارولي���ن���ا 

اأر�ساً  اأ�سقط متظاهرون متثالني  واأوري��غ��ون، 

امل��ك��ان،  علت  ُه��ت��اف��ات  و���س��ط  رايل  يف منطقة 

كما �سحبوا التماثيل يف ال�سارع بعد اإ�سقاطها 

كتعبٍر على معاداتهم للعن�سرية

فيها  ُقتل  التي  املدينة  مينيابولي�س،  ويف 

ي��ط��ال��ب �سكانها بوقف  ف��ل��وي��د وال��ت��ي  ج���ورج 

مت��وي��ل ال�����س��رط��ة، اأ����س���اء امل��ت��ظ��اه��رون فيها 

ال�سموع بجانب جم�سمات �سغرة كتب عليها 

ال�سوداء  الب�سرة  ذوي  م��ن  اأمركيني  اأ�سماء 

ال�سرطة  يد  على  الأخ���رة  ال�سنوات  قتلوا يف 

الأمركّية  التظاهرات  اأّن  يذكر  الأم��رك��ي��ة 

الراف�سة للعن�سرّية وعنف ال�سرطة، واملطالبة 

بالعدالة للمواطن الأمركي-الأفريقي جورج 

فلويد الذي قتل على يد �سرطي اأبي�س يوم 25 

بعد  الثاين  �سهرها  تدخل  املا�سي،  اأيار/مايو 

اأيام قليلة

تك�سر  اإىل  بالإ�سافة  املظاهرات  و�سهدت 

واإح������راق ال��ت��م��اث��ي��ل، ا���س��ت��ب��اك��ات م���ع عنا�سر 

اأكر  ال�سرطة، حيث هدد الرئي�س الأمركي 

من مرة با�ستخدام اجلي�س واحلر�س الوطني 

ل�سبط الأم�����ن، وه���ي خ��ط��وة رف�����س��ه��ا وزي��ر 

الدفاع مارك اإ�سرب

 مجلس األمن يعقد اجتماًعا لبحث قرار الضم اإلسرائيلي

 ضباط جيش االحتالل: تطبيق قرار الضم يحتاج عدة أشهر

 مينيابوليس تحتفي بيوم إنهاء العبودية 

 هجوم مصري على مواقع 
الكترونية إثيوبية 

 بعد تصريحات أديس ابابا

19 عاًما هو عمر دموع الذي قضاه األسير 
المحّرر الرفاعي داخل سجون االحتالل

االنباط-وكاالت

ق��را���س��ن��ة )ه���اك���رز( م�سريون  اخ����رتق 

اإث��ي��وب��ي��ة حكومية م��ه��م��ة، وت��رك��وا  م��واق��ع 

ر���س��ال��ة ع���ن ن��ه��ر ال��ن��ي��ل، ال����ذي ب���ات �سبب 

خلفات بني م�سر واإثيوبيا.

“لتكن  ر�سالة ن�سها:  القرا�سنة  وت��رك 

اأراد م�سر  ال��ف��راع��ن��ة ع��ل��ى ك���ل م���ن  ل��ع��ن��ة 

ب�سوء”.

ك���ذل���ك ت����رك ال��ق��را���س��ن��ة ر���س��ال��ة على 

املواقع املخرتقة، وهي عبارة منقو�سة على 

عند  ال�سم�س  اإل���ه  ح��ور���س،  معبد  ج����دران 

انخف�س  “اإذا  ن�سها:  امل�����س��ري��ني،  ق��دم��اء 

الفرعون  فليهرع كل جنود  النهر  من�سوب 

ول يعودون اإل بعد حترير النيل مما يقيد 

جريانه”.

اأن جم��م��وع��ة  اإع������لم  وذك������رت و����س���ائ���ل 

ا�سم  نف�سها  على  اأطلقت  التي  القرا�سنة، 

 ،”Cyber Horus Group“
اإثيوبية مهمة  متكنت من اخ��رتاق مواقع 

اإثيوبيا،  التعليمي يف  منها: مكتب التطور 

ووكالة الإح�ساء املركزية يف اإثيوبيا، ومركز 

الأمم  وجمل�س  الإث��ي��وب��ي��ة،  الح�����س��ائ��ي��ات 

الإثيوبية.

 االنباط-وكاالت

ع��ن ت��ل��ك ال��ل��ق��اءات ال��ت��ي ت��اأت��ي ب��ع��د عمٍر 

طويل من احلرمان والأ�سى، عن و�سادة كانت 

الأمل  ينتهي  وت�����س��األ متى  ال���ّدم���وع  ت��غ��رق يف 

والظلم، متى �سيعي�سون كل تفا�سيل عمرهم 

مع بع�سهم البع�س، ل يفّرقهم ال�سجان ول 

ال�سجون

ماهر  الفل�سطيني  الأ�سر  ابنة  هي  دم��وع 

19 عاًما يف  ال��ذي ق�سى  الرفاعي )45 عاًما( 

�سجون الح��ت��لل، وه��و عمرها ال��ذي ق�سته 

بعيًدا عنه، ففي اليوم الذي اعُتقل فيه والدها 

كانت جنيًنا يف رحم اأّمها

يف التا�سع ع�سر من �سهر حزيران/ يونيو 

الرفاعي  ق��وات الح��ت��لل  اعتقلت   2001 ع��ام 

من بلدة كفر عني �سمال رام اهلل، ويف الثلثني 

من �سهر اآب/ اأغ�سط�س من العام ذاته ُولدت 

اب��ن��ت��ه ال��ث��ان��ي��ة، وك���ان م��ا زال ق��ي��د التحقيق، 

اإي��اه  مبّلًغا  زي��ارت��ه  املحامي من  حينها متكن 

بولدة زوجته، فبكى، وقال فلت�سّموها دموع

تقول دموع يف حديثها ل� قد�س الإخبارية : 

الثامن ع�سر من حزيران كان يوًما من العمر، 

جت��ه��زت اأن���ا وع��ائ��ل��ت��ي ل��ه م��ن��ذ ف���رتة طويلة، 

ب��دون  ب��وال��دي  �سيجمعني  ال���ذي  اللقاء  فهو 

البغي�سة  ال�سماعة  ب��دون  ال�سجون،  ق�سبان 

التي حتجب عني �سوته، بدون الزجاج الذي 

ُيخفي ملحمه وت�سيف: انتظرته عند حاجز 

اآخرين،  اأ�سرى  اأربعة  برفقة  ك��ان  الظاهرية، 

، لكن �سرعان ما  اأب���وي  وي��ن  البداية قلت  يف 

ج��ًدا  م�ستاقة  كطفلة  اإل��ي��ه  ورك�ست  عرفته، 

حل�سن وال��ده��ا ال��ذي مل حت�سنه �سوى مرة 

واحدة فقط

دموع كانت تزور والدها يف ال�سجون، وترفع 

ال�����س��م��اع��ة وت�����س��م��ع ���س��وت��ه، وت�����راه م��ن خلف 

الزجاج، لكنها مل حتت�سنه �سوى مرة واحدة 

وقالت:  العمر،  من  ال�سابعة  يف  كانت  عندما 

وملحمه  ت�سوي�س،  ل  طبيعًيا،  ك��ان  �سوته 

جميلة ب��دون الزجاج ال��ذي ك��ان يف�سل بيننا 

اأثناء الزيارة

ما بعد احلرية

ابنتيه  م��ع  ال��رف��اع��ي  وبقي  ال�ستقبال  انتهى 

مي�س ودموع، يقبلهما تارة ويعانقهما تارة اأخرى، 

يتحدّثون مع بع�سهم عن اأمور عديدة، ويف الوقت 

ذاته ل ي�سّدقون اأن احللم اأ�سبح حقيقة

ال��رف��اع��ي  ا�ستيقظ  ف���ج���ًرا،  ال��راب��ع��ة  ع��ن��د 

وذهب لغرفة دموع ُيحاول اأن ي�سبع من روؤيتها 

بعد 19 عاماً من الُبعد، فزعت لكنها تذّكرت 

باأن والدها عاد وملأ املنزل بعد اأن كان موح�ًسا 

ب�سبب غيابه، وعند ال�ساد�سة �سباًحا بداأ ُيجهز 

الفطور لهم، تقول دموع

ال�سباح  وح��ت��ى  اأم�����س  ليلة  م��ن  وُت�سيف: 

ون��ح��ن ن��ق��ول اأح��ًق��ا اأن���ت معنا اأم اأن��ن��ا م��ا زلنا 

نحلم، احلمد هلل اأنه بيننا

االحد   21/ 6 / 2020
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االنباط-وكاالت

ب������ارزون يف جمل�س  �أع�������ض���اء  ث��اث��ة  �أع���ل���ن 

�لدميقر�طي  �حل��زب  ع��ن  �لأم��رك��ي  �ل�ضيوخ 

�ضّم  �لإ�ضر�ئيلّي  �لحتال  ل�ضعي  معار�ضتهم 

مناطق و��ضعة من �ل�ضّفة �لغربّية �ملحتلة

و�ع���ت���ر �لأع�������ض���اء )ت�����ض��اك ���ض��وم��ر، ب��وب 

لرئي�س  حلفاء  وه��م  ك���ارد�ن(،  وب��ن  مينينديز 

بيان  يف  نتنياهو،  بنيامني  �لح��ت��ال  حكومة 

ب��اأم��ن  “�ضت�ضّر  ك���ه���ذه  خ���ط���وة  �أّن  م�����ض��رك 

�ملنطقة« و��ضتقر�ر 

�أقوياء  د�عمني  “بو�ضفنا  �لأع�ضاء:  وق��ال 

�لأمركّية،  �لإ�ضر�ئيلّية  للعاقات  وخمل�ضني 

ف��ن��ح��ن م��ل��ت��زم��ون ب��ال��ت��ع��ب��ر ع���ن م��ع��ار���ض��ت��ن��ا 

ب�ضكل  �لغربية  �ل�ضفة  من  �أج��ز�ء  �ضم  ملقرح 

�أحادي �جلانب«

و�مل��ف��او���ض��ات  “�لدبلوما�ضّية  �أّن  و�أ���ض��اف��و� 

�ضام  �إىل  ل  للتو�ضّ �لوحيد�ن  �لطريقان  هما 

يف �ملنطقة، وهذ� هو �ضبب معار�ضة �لكونغر�س 

خال �ل�ضنو�ت �ملا�ضية لفكرة �ل�ضّم«

للحزب  ينتمون  �لثاثة  �لأع�ضاء  �أن  ورغم 

 2015 �لعام  يف  �ضّوتو�  �أنهم  �إل  �لدميقر�طي، 

����ض���ّد �لت���ف���اق �ل����ن����ووي، وه���اج���م���و� �ل��رئ��ي�����س 

ب�ضبب  ب�ضّدة،  �أوباما،  ب��ار�ك  حينها  �لأمركي 

�إ�ضر�ئيل« مع  عاقاته  “ترّدي 
�لبيان  ف��اإّن  “هاآرت�س”،  �ضحيفة  وبح�ضب 

�لأمركّي،  �لكونغر�س  يف  ب�”�ل�ضدمة”  قوبل 

ب�����ض��ب��ب �أن ل��ه��م ع���اق���ات وط���ي���دة م���ع ل��وب��ي 

و��ضنطن، ومل ي�ضبق  يف  �ل�ضهيويّن  “�إيباك” 

ب�ضكل  “�إ�ضر�ئيل”  �ن��ت��ق��دو�  �أن  قبل  م��ن  لهم 

مبا�ضر

ن��ائ��ب عن   200 ي��ع��ت��زم  ذل����ك،  غ�����ض��ون  ويف 

على  �لتوقيع  �لأمركي  �لدميقر�طي  �حل��زب 

بنيامني  �لإ�ضر�ئيلّية  �حلكومة  لرئي�س  ر�ضالة 

بيني  و�خل��ارج��ّي��ة  �جلي�س  ووزي���ري  نتنياهو، 

ا لل�ضّم �أ�ضكنازي، رف�ضً غانت�س وغابي 

تيد  ل�”�إ�ضر�ئيل”  �ملنا�ضر  �لنائب  وي��ق��ود 

دويت�س، جمع �لتو�قيع على �لر�ضالة

�أع�ضاء دميقر�طّيون  �ملا�ضي، حّذر  و�ل�ضهر 

نتنياهو  �لأمركي  �ل�ضيوخ  جمل�س  يف  ب��ارزون 

�جلانب  �أح��ادّي  و��ضًعا  “�ضًما  �أن  من  وغانت�س 

ل��ل��م�����ض��ت��وط��ن��ات يف �ل�����ض��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة ���ض��ي�����ض��ّر 

�لعاقات �لأمركية �لإ�ضر�ئيلية ب�ضكل كبر«

�إىل  �لأع�����ض��اء  �أر�ضلها  ر���ض��ال��ة  ذل��ك يف  ج��اء 

�ضيناتوًر�،   18 عليها  وّق��ع  ونتنياهو،  غانت�س 

ب��ي��ن��ه��م �مل���ر����ض���ح���ان �ل���رئ���ا����ض���ّي���ان �مل��ح��ت��م��ان 

وورن،  و�إل��ي��ز�ب��ي��ث  ���ض��ان��درز  ب��رين  �ل�ّضابقان، 

ك��ان  �ل���ذي  ك��اي��ن،  ت��ي��م  �ل�ضيناتور  �إل��ي��ه  وب���ادر 

مر�ّضح هياري كلينتون ملن�ضب نائب �لرئي�ضة 

يف �نتخابات �لعام 2016

تامي  �ل�ضيناتورة  �لر�ضالة  على  وّقعت  كما 

د�كوورث، �لتي ُيطرح ��ضمها مر�ّضحة حمتملة 

ل��ت��ويل م��ن�����ض��ب ن��ائ��ب��ة �مل��ر���ض��ح �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 

للرئا�ضة جو بايدن

�لوطيدة  “�لعاقات  �أّن  �لر�ضالة  يف  وج��اء 

باأمن  �لعميق  �للتز�م  �إىل  ت�ضتند  دولتينا  بني 

�لأ�ضا�ضية  �لدميقر�طية  �لقيم  و�إىل  �إ�ضر�ئيل 

�ل�ضم  ي���وؤّدي  �أن  م��ن  قلقون  نحن  �مل�����ض��رك��ة. 

�إ�ضر�ئيل  ب��اأم��ن  �لإ���ض��ر�ر  �إىل  �أح���ادي �جل��ان��ب 

للخطر« ويعر�س دميقر�طيتها 

على  �ل�ضّم  يق�ضي  �أن  من  �ملوّقعون  وح��ّذر 

جانب  �إىل  فل�ضطينّية  دول���ة  �إق��ام��ة  �ح��ت��م��ال 

و�ح���دة بني  دول���ة  و�ق���ع  “ويفر�س  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل، 

�لبحر و�لأردن«

“باعتبارنا  �لر�ضالتني  يف  �مل��وّق��ع��ون  وكتب 

د�ع����م����ني و�أ�����ض����دق����اء لإ����ض���ر�ئ���ي���ل، ن���ح���ّذرك���م 

�أح���ادي���ة �جل��ان��ب ت�ضّر  �إج������ر�ء�ت  م��ن �ت��خ��اذ 

���ة ل���دول���ت���ي���ن���ا، وت���ع���ّر����س  ب���ال���ع���اق���ات �خل���ا����ضّ

حتقيق  وحت����ّول  ل��ل��خ��ط��ر  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل  م�ضتقبل 

�ل�ضام �إىل �إمكانية غر و�ردة. �إن قّررمت �ضًما 

�أحادي �جلانب، فلن ندعمكم«

ويف �ل�����ض��ي��اق، ع���ّر �مل��ر���ض��ح �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 

ل��رئ��ا���ض��ة �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة �لأم���رك���ّي���ة جو 

م�ضتثمرين  م��ع  مغلقة  جل�ضة  خ��ال  ب��اي��دن، 

ن��ي��وي��ورك، ع��ن �عر��ضه  �أم��رك��ي��ني يف  ي��ه��ود 

�إىل  �لفل�ضطينّية  �لأغ����و�ر  �ضم  خمطط  على 

�لإ�ضر�ئيلي �لحتال  “�ضيادة” 
�ضيقل�س  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل  يف  “�ل�ضم  �إن  وق����ال 

“�ضيجدد  �أن������ه  م�����ض��ي��ًف��ا  �ل�ضام”،  ف���ر����س 

�إىل  ي��ع��ود  و���ض��وف  للفل�ضطينيني،  �مل�����ض��اع��د�ت 

�تفاقية �لنووي مع �إير�ن، �إذ� طّبق �لإير�نيون 

�لتفاقية« بنود 

و���ض��رح ب��اي��دن م��وق��ف��ه م��ن ع��م��ل��ّي��ة �ل�����ض��م، 

تقّو�س  �جل��ان��ب،  �أح��ادي��ة  “خطو�ت  �إن  وق���ال 

�آف��اق ح��ل �ل��دول��ت��ني، لأن �ل��ولي��ات �ملتحدة ل 

�مل�ضاعد�ت  ل��زي��ادة  �مل�ضد�قية  �أو  �مل��رر  متلك 

�ل���ع�������ض���ك���ري���ة ف���ق���ط م����ن �أج������ل ح���م���اي���ة ظ��ه��ر 

�إ�ضر�ئيل«

االنباط-وكاالت

ح��ق��وق  ع���ل���ى  �خل����ارج����ي����ة  وز�رة  �أك��������دت 

�ل���اج���ئ���ني �ل���ع���امل���ي���ة، وح����ق����وق �ل��اج��ئ��ني 

و�ل���ن���ازح���ني �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني غ���ر �ل��ق��اب��ل��ة 

ل��ل��ت�����ض��رف، مب���ا يف ذل����ك ح��ق��ه��م يف ت��ق��ري��ر 

�مل�ضر وحق �لعودة �إىل ديارهم �لتي �ضّردو� 

منها

�ل��وز�رة، يف بيان لها، ع�ضية �م�س  و�أك��دت 

 20( �ل��ي��وم  ي�ضادف  �ل��ذي  لاجئني  �لعاملي 

ح����زي����ر�ن/ ي��ون��ي��و( م���ن ك���ل ع����ام، �لأه��م��ي��ة 

يف  �لأط��ر�ف  متعددة  للمنظومة  �جلوهرية 

�لقر�ر�ت  و�إعمال  �لاجئني،  حقوق  حماية 

تعزيز  �أج��ل  من  بهم،  �خلا�ضة  و�لتفاقيات 

دون  و�حل��ي��ل��ول��ة  لل�ضعوب  �لإن�����ض��اين  �لأم���ن 

�لهجرة و�للجوء ��ضتمر�ر م�ضببات 

�ل��ع��امل��ي  �ل���ل���ج���وء  �أن ق�����ض��ي��ة  �أك������دت  ك��م��ا 

�لفل�ضطيني  �ل��اج��ئ  ق�ضية  م��ع  م��ر�ب��ط��ة 

باعتبارها �أكر ق�ضية جلوء عاملية، وباعتبار 

�أن حق �لاجئ يف �لعودة �إىل دياره، ومتكينه 

م���ن مم��ت��ل��ك��ات��ه، و�ل��ت��ع��وي�����س، ه���ي �حل��ق��وق 

على  م�ضددًة  كافة،  �لاجئني  بني  �مل�ضركة 

وهي  بالتقادم،  ت�ضقط  ل  �حلقوق  “هذه  �أن 

حقوق فردية وجماعية”

و����ض���ددت �خل��ارج��ي��ة �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة على 

لب  هي  �لفل�ضطينيني  �لاجئني  ق�ضية  �أن 

�ل�����ض��ر�ع �ل��ع��رب��ي �لإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي، وح��ّل��ه��ا على 

�أ�ضا�س حق �لعودة لاجئني ��ضتناًد� للقانون 

هذ�  �إنهاء  �أ�ض�س  �أح��د   ،194 وللقر�ر  �ل��دويل 

�ل�ضر�ع

االنباط-وكاالت

دخ���ل رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �ل��ه��ن��دي ن��اري��ن��در� 

�لنز�ع  ب�ضبب  دبلوما�ضيا  �أل��غ��ام  حقل  م��ودي 

�حلدودي بني باده مع �ل�ضني

)بلومرغ(،  �أنباء  وكالة  ذكرته  ملا  ووفقا 

فقد �نت�ضر و�ضم )# مودي ي�ضت�ضلم لل�ضني( 

ع��ل��ى م���وق���ع ت���وي���ر �ل�����ض��ب��ت ب��ع��دم��ا ���ض��رح 

�لأر��ضي  دخ��ل  �أح��د  هناك  لي�س  باأنه  م��ودي 

يف  ع�ضكرية  مو�قع  على  ��ضتوىل  �أو  �لهندية 

مقتل  عن  �أ�ضفرت  �لتي  �لد�مية  �ل�ضتباكات 

30 جنديا هنديا و�أ�ضر ع�ضرة �آخرين قبل �أن 

يتم �إطاق �ضر�حهم

وك����ان م����ودي ق���ال ل��زع��م��اء �مل��ع��ار���ض��ة يف 

�أي  �لأح��ز�ب �جلمعة: ل يوجد  لكل  �جتماع 

�ل�ضتياء  يتم  مل  كما  �أر��ضينا  يف  �ضخ�س 

على �أي موقع من مو�قعنا

وق���د �أث����ار ه���ذ� �ل��ت�����ض��ري��ح ت�����ض��اوؤلت عن 

�ل�ضتباكات  وق��وع  وقت  �جلنود  وج��ود  مكان 

�أم يف  �ل���ه���ن���دي���ة  �لأر�������ض�����ي  ك���ان���و� يف  وه����ل 

بها  ي��وج��د  منطقة  يف  �ل�ضينية،  �لأر�����ض���ي 

ُم��َع��لَّ��م وعليها  ج��زء كبر م��ن �حل���دود غ��ر 

لفتات �أر�س ُم�َضاعة ، كما �أن هذ� �لت�ضريح 

�خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ت���اأك���ي���د�ت  م���ع  ي��ت��ن��اق�����س 

�لهندية

و�لهندية  �ل�ضينية  �لقو�ت  ��ضتبكت  وملاذ� 

مرة �أخرى: نظرة �ضريعة: قبل يومني فقط، 

�ضوبر�همانيام  �لهندي  �خلارجية  وزير  كان 

جاي�ضانكار، قد �أبلغ نظره �ل�ضيني و�جن يي 

يف  موقع  �إقامة  ح��اول  �ل�ضيني  �جلي�س  ب��اأن 

و�دي جالو�ن على �جلانب �لهندي من خط 

غر  حدودية  منطقة  وهو  �لفعلي،  �ملر�قبة 

3488 كيلومر� ُمَعلََّمة ويبلغ طولها 

�ت��ه��م��ت  �مل���ك���امل���ة،  ب���ع���د  ت�������ض���ري���ح���ات  ويف 

ن��ي��ة لتغير  ل��دي��ه��ا  ب����اأن  �ل�����ض��ني  ن��ي��ودل��ه��ي 

�حل���ق���ائ���ق ع���ل���ى �لأر����������س ب���امل���خ���ال���ف���ة ل��ك��ل 

�لت���ف���اق���ات �خل��ا���ض��ة ب��ع��دم ت��غ��ي��ر �ل��و���ض��ع 

�لقائم

ْت ت�����ض��ري��ح��ات م�����ودي مب��ث��اب��ة  َ و�ُْع������ُت������ررِ

�ن���ت���ك���ا����ض���ة ل���ل���م���ح���ادث���ات �ل���ع�������ض���ك���ري���ة ب��ني 

ت�ضعيد  ت��خ��ف��ي��ف  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��دول��ت��ني 

�ملوقف يف �لعديد من �ملناطق بطول �حلدود 

�لأخ���رة،  �ل��ف��رة  يف  �ل��ق��و�ت  ��ضتبكت  حيث 

على  �ضرعية  ت�ضفي  باأنها  �عتبارها  مت  كما 

�دعاء�ت �ل�ضني

غ��ا���ض��ب��ة م��ن  �أف����ع����ال  �أث�������ارت ردود  وق����د 

�مل���ح���ارب���ني �ل���ق���د�م���ى يف �ل��ه��ن��د و�مل��ح��ل��ل��ني 

�لذين ر�أو� �أنها مبثابة تنازل من �لهند عن 

للت�ضعيد جتنبا  �أر��ضيها 

�إىل  �ل���دع���و�ت  ت��ت��ز�ي��د  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن 

ك����ررت  �أن  ب���ع���د  ل��ت��و���ض��ي��ح م���وق���ف���ه  م�����ودي 

�ل��ه��ن��د  �إن ج���ن���ود  �ل���ق���ول  �ل�����ض��ب��ت  �ل�����ض��ني 

مكتب  ي�����ض��ت��ج��ب  ومل  �لت���ف���اق���ات.  �ن��ت��ه��ك��و� 

وز�رة �خلارجية  ول  �لهندي  �ل��وزر�ء  رئي�س 

ب����الإدلء  للمطالبات  �ل��ف��ور  ع��ل��ى  �ل��ه��ن��دي��ة 

بتعليق

االنباط-وكاالت

ُي��ع��ي��د �لح���ت���ال ر���ض��م �خل��ري��ط��ة، فر�ضم 

منف�ضلة  د�ك��ن��ة  كبقع  �لفل�ضطينية  �لتجمعات 

ت�ضعى  �ل��ت��ي  �ل�ضتيطانية  �لتجمعات  حتيطها 

رقعتها  لتو�ضيع  �لأر������ض����ي  م��ن  �مل��زي��د  لق�ضم 

وتقلي�س م�ضاحات �ملو�طنني �لفل�ضطينيني

ه����ذ� م���ا ت��ع��ي�����ض��ه حم��اف��ظ��ة ط���ول���ك���رم �ل��ت��ي 

ي��ح��ا���ض��ره��ا �ل���ض��ت��ي��ط��ان م���ن م��ع��ظ��م �جل��ه��ات 

ويحاول تفتيتها، حتديًد� جهة �جلنوب، خا�ضة 

يف ظ���ل �لإع������ان ع���ن م�����ض��روع �إق���ام���ة منطقة 

�ضناعية �إ�ضر�ئيلية يف �أو�خر 2019، هذ� ما قاله 

من�ضق �للجان �ل�ضعبية يف حملة مقاومة �جلد�ر 

و�ل�ضتيطان �ضهيل �ل�ضلمان

منطقة �ضناعية على �أر��ضي �ضوفة وجبارة

وي�ضيف �ل�ضلمان ل� “�لقد�س” دوت كوم: �إن 

طولكرم حماطة مب�ضتوطنتني من جهة �ل�ضرق، 

�ل�ضمال،  جهة  يف  ��ضتيطاين  تو�ضع  ه��ن��اك  كما 

�لآن عن  بلدة قفني، ويتم �حلديث  حت��دي��ًد� يف 

منطقة �ضناعية على �أر��ضي �ضوفة وجبارة

ويو�ضح �ل�ضلمان �أن كل �مل�ضاريع �ل�ضتيطانية 

يف �لأر����ض��ي �ملحتلة هي �أك��ر �أو �أق��ل قليًا من 

وجوهر   ،1967 يف  ط��رح  “�ألون” �ل��ذي  م�ضروع 

هذ� �مل�ضروع هو عزل غور �لأردن بالكامل، وو�ضع 

�لفل�ضطينيني يف جتمعات �ضكانية منف�ضلة، لفًتا 

“م�ضروع جلد  �أل��ون  �أُطلرَِق على م�ضروع  �أن��ه  �إىل 

�لنمر”، مبعنى �أن �لفل�ضطينيني �لبقع �لد�كنة 

و�لإ�ضر�ئيليني يحيطون بهم من كل �جلهات

�ضوفة  ق��ري��ت��ي  يف  �حل��ا���ض��ل  �أن  �إىل  وي�����ض��ر 

“عناب”  م�ضتوطنة  لربط  حماولة  هو  وجبارة 

�للبد وبيت ليد  �أر����ض��ي ق��رى كفر  �ملقامة على 

وعنبتا مب�ضتوطنة “�أفني حيفت�س”، ويف �لوقت 

نف�ضه حماولة ربط �لأخرة باملنطقة �لتي �أُخذ 

�ل�ضناعية  �ملنطقة  ل�ضالح  مب�ضادرتها  �ل��ق��ر�ر 

د�خ������ل �خل�����ط �لأخ���������ض����ر، م��و���ض��ًح��ا �أن ه��دف 

طويل  ��ضتيطاين  جتمع  �إق��ام��ة  ه��و  �لح��ت��ال 

�لتي تقع جنوب طولكرم  �لقرى  �ضيعزل عملياً 

�إىل جانب عزل �ملدينة عن حمافظة قلقيلية

حملة  يف  �ل�ضعبية  �ل��ل��ج��ان  من�ضق  وي��و���ض��ح 

مقاومة �جلد�ر و�ل�ضتيطان �أن م�ضروع �ل�ضم هو 

�ضمويل ول يتعلق مبدينة معينة فقط، فهو يعد 

ركيزة �أ�ضا�ضية يف ت�ضفية �لق�ضية �لفل�ضطينية

بها  �ل��ت��ي مي��ر  �لع�ضيبة  �لأو����ض���اع  ويف ظ��ل 

�ل�ضعب �لفل�ضطيني، يوؤكد �ل�ضلمان �أنه يجب �أن 

لل�ضارع،  �لنزول  �إىل  و�ل�ضعب  �لقيادة  دع��وة  تتم 

لأن �أ�ضل �لعاقة مع �لحتال �ملقاومة ولي�س 

�ملفاو�ضات، �إىل جانب �لعمل على �إجناز �مل�ضاحلة

788 دومًنا مهددة بامل�ضادرة

�أبحاث  من جانبه، يقول مدير مكتب مركز 

�لأر��ضي يف نابل�س حممود �ل�ضيفي: �إن �مل�ضاحة 

�ملقرر �ل�ضتياء عليها ل�ضالح �ملنطقة �ل�ضناعية 

�لإ�ضر�ئيلية �لتي �أُعلن عنها يف 11 ت�ضرين �لثاين 

عام 2019 )788 دومًنا( من �أر��ضي قريتي �ضوفة 

عن  �لإ�ضر�ئيلي  �لإع���ان  �أن  مو�ضًحا  وج��ب��ارة، 

�ل��ولي��ات  دع���م  م��ع  ت��ز�م��ن  �ل�ضناعية  �ملنطقة 

�ملتحدة �لأمريكية �ل�ضتيطان يف �ل�ضفة �لغربية

يف  ت��ق��ع  دومًن����ا   788 �ل����  �أن  �ل�ضيفي  وي��ذك��ر 

�ملناطق �مل�ضنفة )ج(، لكن �لحتال يدعي �أنها 

�أر��ضي دولة، م�ضًر� �إىل �أّن �لحتال يهتم �لآن 

�لأر���س  وكذلك  )�لأغ����و�ر(،  �ل�ضرقية  بال�ضفوح 

ج،  منطقة  يف  خا�ضة  �لأخ�ضر،  للخط  �ملحاذية 

حيث يوجد 198 م�ضتوطنة يف �ل�ضفة �لغربية، 

107 منها على �خلط �لأخ�ضر

وهذ� ما يف�ضر �أهمية �إقامة �ملنطقة �ل�ضناعية 

)ج(  عنها  �ملعلن  �ملنطقة  ك��ون  طولكرم،  جنوب 

وحماذية لمتد�د �خلط �لأخ�ضر، وفق حممود 

�ل�ضيفي

عنها  �أُع��ل��ن  �لتي  �مل�ضاحة  �أن  �ل�ضيفي  وب��ني 

وت�ضمل  تتو�ضع  ق��د  �ل�ضناعية  �ملنطقة  ل�ضالح 

�أر��ضي �لقرى �مل�ضنفة )ج( و�ملحاذية للم�ضروع 

�ل�ضتيطاين �جلديد، م�ضيًفا �أن هناك توقعات 

باأن م�ضاحة �لأر�س �لتي �ضت�ضاف ل�ضالح �ملنطقة 

دومًن��ا  �ل����788  �إىل جانب  دومن   1500 �ل�ضناعية 

�ملعلن عنها

�لأر��ضي  �أبحاث  ويو�ضح مدير مكتب مركز 

ميكن  �ل�ضناعية  �ملنطقة  �أن  �ل�ضيفي  حممود 

�أن تكون جيًبا �ضبيًها ب�”�أريئيل” �أو “بركان” �أو 

“ع�ضيون”
�ل�ضتيطان يلتف حول قرية �ضوفة

وللوقوف �أكر على �ملخططات �ل�ضتيطانية 

�لنا�ضط �ضد  ق��ال  يف منطقة ج��ن��وب ط��ول��ك��رم، 

يلتف  �ل�ضتيطان  �إن  �لدروبي  م��ر�د  �ل�ضتيطان 

ح���ول ق��ري��ة ���ض��وف��ة م��ن جميع �جل���ه���ات، وذل��ك 

م��ن خ��ال �ل�����ض��و�رع �للتفافية و�أب����ر�ج مر�قبة 

�إىل جانب  و�أخ���رى ع�ضكرية،  �ت�����ض��الت  و�أب����ر�ج 

تو�ضع م�ضتوطنة “�إفني حيفت�س” و�إقامة نقط 

��ضتيطانية

و�أ���ض��ار �ل��دروب��ي �إىل �أن �ع��ت��د�ء�ت �لحتال 

وجتريف  زر�ع��ت��ه��ا  ومنع  �لأ���ض��ج��ار  بقلع  تتمثل 

�لأر��ضي وحماولة و�ضع �ليد على �لأر�س بادعاء 

�إعطاء  خ��ال  م��ن  وذل��ك  دولة”،  “�أر��ضي  �أن��ه��ا 

�إخطار�ت هدم بناء �أو وقف �لعمل به، وكان �آخر 

�عتد�ء حتطيم نحو 200 �ضجرة زيتون

وُيبني �أن م�ضاحة �لأر�س �ملهددة بامل�ضادرة من 

قرية �ضوفة ل�ضالح �ملنطقة �ل�ضناعية نحو 500 

دومن، وهي �أر����ٍس م�ضاع، لكنها م�ضجلة باأ�ضماء 

�أنه  موؤكًد�  حمايتها،  بغر�س  �لقرية  يف  عائات 

مت �لتو��ضل مع هيئة �جلد�ر ومركز �لقد�س فور 

�ل�ضعور باملخططات �ل�ضتيطانية يف �لقرية

ق��د يتم �لركيز على  �أن��ه  �ل��دروب��ي  ويو�ضح 

�جلانب �لبيئي يف مو�ضوع رف�س �إقامة �ملنطقة 

�أم��ام حماكم �لح��ت��ال، فجزء منها  �ل�ضناعية 

�ضيكون ما�ضقاً للبيوت يف عزبة �ضوفة، و�ضيلوث 

�مل�ضروع �لهو�ء و�ملياه �جلوفية يف حال �إن�ضائه

وي���وؤك���د �أه��م��ي��ة م��ع��رف��ة مل��ن ت��ب��اع �لأر������س يف 

يبيع  �أن  �ضخ�س  �أر�د  “�إذ�  �أن��ه  مو�ضًحا  قريته، 

�أر�ضه �إىل �آخر يجب �أن يكون على علم بهويته، 

وكذلك على معرفة �إذ� كان �مل�ضري يريد بيعها 

لاحتال”،  ت��ت�����ض��رب  ل  ح��ت��ى  �آخ����ر  ل�ضخ�س 

م�ضيفاً �أن “�لأ�ضل �أن ل ُتباع �لأر�س يف �لوقت 

�حلايل، خا�ضًة يف ظل حماولة م�ضتوطني “�إفني 

جانب  �إىل  �لأر������س  ع��ل��ى  حيفت�س” �ل�����ض��ي��ط��رة 

�حلديث عن �إقامة منطقة �ضناعية”

وُيبني مر�د �لدروبي �أن “�لفعل �ل�ضتيطاين 

�أق��وى من �لفعل �ل�ضعبي �مل�ضاد له، و�أن كل ما 

يقام هو ردة فعل ل تتنا�ضب مع حجم �لفعل”

ب�����دوره، ي��ق��ول رئ��ي�����س جمل�س ق���روي �ضوفة 

ف���وز�ت �ل��دروب��ي: �إن 90% م��ن �لأر����ض��ي �ملنوي 

�ل�ضناعية من قرية  �ملنطقة  م�ضادرتها لإقامة 

�ضوفة، و�ل�10% من �أر��ضي جبارة

ويو�ضح �أن �إعام �لحتال �أعلن عن �ملنطقة 

�لحتال  �ضلطات  حينها  تبلغ  ومل  �ل�ضناعية، 

�إىل  م�ضًر�  �مل�ضروع،  بهذ�  �لفل�ضطيني  �جلانب 

�لفل�ضطيني  �ملعنيني من �جلانب  �إب���اغ  �أن��ه مت 

مبا ُن�ضر يف �لإعام �لإ�ضر�ئيلي، ومل تكن هناك 

�إىل حني  �لنتظار  ردة فعل من قبلهم، وطلبو� 

�إباغهم ر�ضمًيا من �جلانب �لإ�ضر�ئيلي لأنهم ل 

ي�ضتطيعون �لتحرك دون �ضيء ر�ضمي

�لإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي �جلانب  �أع��ل��م �جل��ان��ب  وبعدما 

�لفل�ضطيني مت �لتحرك �ضد �ملنطقة �ل�ضناعية 

وفق  ور���ض��م��ي��اً،  �ضعبياً  �ملعنيني  جميع  قبل  م��ن 

فوز�ت �لدروبي

ويبني رئي�س �ملجل�س �لقروي �أن �ضكان �ضوفة 

يعانون منذ فرة طويلة من ممار�ضات �لحتال 

على  “�أفني حيفت�س” �ملقامة  م�ضتوطنة  ج��ر�ء 

�ل�ضنو�ت  �أن����ه يف  �إىل  م�����ض��ًر�  �ل��ق��ري��ة،  �أر�����ض���ي 

متو�ترة  �مل�ضتوطنني  ممار�ضات  كانت  �لأخ���رة 

�مل�ضتوطنني  وذل���ك لأن  و���ض��رع��ة،  ع��ن��ًف��ا  و�أك����ر 

�لقريبة  �مل��زروع��ة  �لأر����ض��ي  �أن يجعلو�  يريدون 

�لعادمة  �مل��ي��اه  وتوجيه  ج���رد�ء،  �مل�ضتوطنة  م��ن 

�مل�ضتوطنة باجتاه ه��ذه �لأر����ض��ي  �خل��ارج��ة من 

لتخريبها

�مل��و�ط��ن حت�ضني حامد من  وه��ذ� ما يعي�ضه 

قرية �ضوفة، �لذي حتدث ل� “�لقد�س” دوت كوم 

عدم  مثل  �ليومية،  �مل�ضتوطنني  �ع��ت��د�ء�ت  ع��ن 

�لأر����س  وح��ر�ث��ة  �ل��زي��ت��ون  بقطف  لهم  �ل�ضماح 

و�مل�ضايقات  �لع��ت��د�ء�ت  ه��ذه  “لكن  وزر�ع��ت��ه��ا، 

من م�ضتوطني “�أفني حيفت�س” مل متنع يوًما 

“�إنه  ق��ائ��ًا:  �أر���ض��ه،  �إىل  �لو�ضول  مز�رعنا من 

�مل�ضتوطنني،  ممار�ضات  م��ن  نخاف  ل  �أن  يجب 

ويجب �أن نقف �أمامهم يف كل حلظة”

وبخ�ضو�س �لأر��ضي �ملهددة بامل�ضادرة ل�ضالح 

�لإ�ضر�ئيلية يف �ضوفة، يقول  �ل�ضناعية  �ملنطقة 

�لأ�ضتاذ �ملتقاعد “حممد عو�س” �ضالح �إنه علم 

ل�ضالح  م�ضادرة  �أر�ضه  �أن  �لقروي  �ملجل�س  من 

�ضودر  حيث  �لإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي��ة،  �ل�ضناعية  �ملنطقة 

منها 255 دومًنا، منها 180 دومًنا يف م�ضاع �لقرية 

م�ضجلة با�ضم و�لده

�لقد�س  مركز  �إىل  �ملتقاعد  �لأ���ض��ت��اذ  وت��وج��ه 

�أر�ضه  �لدفاع عن ق�ضيته وحماية  لتوكيلهم يف 

�لتي قال يل “�إنه لن يفرط ب�ضر منها”

�أما �بن عمه جمال �ضالح، فيو�ضح �أن ن�ضبة 

�أر�ضه �مل�ضادرة 35 دومًنا، كما �أن و�لده �ضريك يف 

م�ضاع �لقرية، وبا�ضمه 180 دومًن��ا، م�ضيًفا �أنهم 

ذه��اب  لأن  جماعة،  �إل  �أر�ضهم  �إىل  يذهبون  ل 

�ضخ�س وحده ُيعد خماطرة

حلفاء بارزون لنتنياهو بالحزب الديمقراطي يرفضون الضم 

 الخارجية: حقوق الالجئين والنازحين الفلسطينيين غير قابلة للتصرف

 مودي: الصين لم تحتل أراضي هندية بعد االشتباكات

 االستيطان يتمدد وُيضيق الحيز المكاني الفلسطيني

االنباط-وكاالت

ذكرت �لقناة “12” �لعرية �أن �لأمن 

غر  �لأ�ضلحة  ب��اإخ��ر�ج  ب��د�أ  �لفل�ضطيني 

�مل��رخ�����ض��ة م���ن م���ق���ر�ت���ه وجت��م��ي��ع��ه��ا يف 

خمابئ �ضرية خ�ضية تدهور �لأو�ضاع

�لأم����ن يف  �إن عنا�ضر  �ل��ق��ن��اة  وق��ال��ت 

مقر و�حد على �لأقل يف �ل�ضفة �لغربية 

�أخ���رج���و� �لأ���ض��ل��ح��ة �ل��ت��ي ���ض��ادروه��ا من 

مو�طنني فل�ضطينيني وخبئوها يف �أماكن 

���ض��ري��ة وذل����ك خ�����ض��ي��ة ت���ده���ور �لأو����ض���اع 

وب��ال��ت��ايل ���ض��ي��ط��رة ج��ي�����س �لح���ت���ال �أو 

فل�ضطينيني عليها

تاأتي  �خل��ط��وة  ه��ذه  �أن  �لقناة  وبينت 

ب��ع��د �أي�����ام م���ن ق��ي��ام ع��ن��ا���ض��ر �مل��خ��اب��ر�ت 

�خلا�س  �لأر�ضيف  ب��اإخ��ر�ج  �لفل�ضطينية 

�لأم���ن  ل���دى  �لفل�ضطينيني  باملعتقلني 

�لفل�ضطيني خارج �ملقر�ت و�إتاف �أجز�ء 

منه

يف ح���ني ي���اأت���ي ذل����ك يف ظ���ل �ق����ر�ب 

م��وع��د ���ض��م �لأغ�������و�ر و�مل�����ض��ت��وط��ن��ات يف 

يف  حتمل  ق��د  خطوة  يف  �لغربية  �ل�ضفة 

�لع�ضكري  �لت�ضعيد  م��ن  موجة  طياتها 

�خلطر وفقاً لتقدير�ت �لإحتال

 تهديد غري م�سبوق

 كوريا �ل�ضمالية :�أي حرب جديدة 

يف �ضبه �جل��زي��رة �ل��ك��وري��ة ق��د ت��وؤدي 

�إىل تدمر �لوليات �ملتحدة

�لنباط-وكالت

ح���ذرت ب��ي��ون��غ ي��ان��غ و����ض��ن��ط��ن من 

���ض��ب��ه  يف  ج����دي����دة  ح�����رب  �ن������دلع  �أن 

�جل��زي��رة �ل��ك��وري��ة، مي��ك��ن �أن ي���وؤدي 

وجاء  �ملتحدة.  �ل��ولي��ات  تدمر  �إىل 

�ل�ضفارة  من  ر�ضالة  يف  �لتحذير  هذ� 

�ل��ك��وري��ة �ل�����ض��م��ال��ي��ة يف م��و���ض��ك��و �إىل 

ع�����ض��ي��ة  �ل���رو����ض���ي���ة،  “تا�س”  وك���ال���ة 

70 لن��������دلع �حل����رب  �ل������  �ل�����ذك�����رى 

�لكورية.

“�جلي�س  �أن  �ل��ر���ض��ال��ة  و�أو���ض��ح��ت 

�لأم��ري��ك��ي ي��ج��ري خ���ال ه���ذ� �ل��ع��ام 

يف  �لع�ضكرية  �مل��ن��اور�ت  �أن���و�ع  جميع 

�ملتاخمة  �ملناطق  كوريا �جلنوبية ويف 

لها، و�لغر�س �لرئي�ضي منها هو نقل 

يف  �لأمريكية  �مل�ضلحة  �لقو�ت  ون�ضر 

�ضبه �جل��زي��رة �ل��ك��وري��ة م��ن �خل��ارج، 

كوريا  جمهورية  على  �ضريع  لهجوم 

�ل�ضعبية”. �لدميقر�طية 

وذّك����رت �ل�����ض��ف��ارة يف ه���ذ� �ل�����ض��دد 

�ل��ي��وم  متتلك  �ل�ضمالية  ك��وري��ا  ب���اأن 

�ضو�ريخ ��ضر�تيجية و�أ�ضلحة نووية 

على  يجروؤ  من  معاقبة  على  “قادرة 
�أينما  رح��م��ة،  ب��ا  عليها  �أي��دي��ه  رف��ع 

كانو� على كوكب �لأر�س”.

وق��ال��ت �ل��ب��ع��ث��ة �ل��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة �إن 

“�ملنعرج �لذي �ضتحدثه حرب كورية 
ي�ضاف  مثر�  حدثا  �ضيكون  جديدة، 

�إىل ت��اري��خ �ل��ب�����ض��ري��ة و���ض��ي�����ض��ع ح��د� 

لإمر�طورية �أخرى ��ضمها �لوليات 

�ملتحدة”.

 قناة عبرية : األمن الفلسطيني 
يخرج األسلحة خارج المقرات

 تهديد غير مسبوق
 كوريا الشمالية : أي حرب جديدة في شبه الجزيرة 

الكورية قد تؤدي إلى تدمير الواليات المتحدة
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الـريـا�ضي

كندا – وكاالت

�أنها  �أندري�سكو  بيانكا  �لكندية  �أعلنت 

�ل��والي��ات  ب��ط��ول��ة  ع��ن لقبها يف  ���س��ت��د�ف��ع 

�ملتحدة �ملفتوحة لكرة �مل�سرب )فال�سينغ 

تاأكيد و�سيفتها  �ساعات من  بعد  ميدوز(، 

وليام�س  �سريينا  �ملخ�سرمة  �الأم��ريك��ي��ة 

م�����س��ارك��ت��ه��ا �أي���������س����ا.و�أك����د ح���اك���م والي����ة 

ن��ي��وي��ورك �آن���درو ك��وم��و ه��ذ� �الأ���س��ب��وع �أن 

تكون  م��ا  ع���ادة  و�ل��ت��ي  م��ي��دوز،  فال�سينغ 

للمو�سم،  ���س��الم  �ل��غ��ر�ن��د  ب��ط��والت  �آخ����ر 

�آب/�أغ�سط�س   31 بني  موعدها  يف  �ستقام 

جمهور  دون  م��ن  �أي��ل��ول/���س��ب��ت��م��ر،  و13 

�سارمة  وق��اي��ة �سحية  �إج���ر�ء�ت  ظ��ل  ويف 

�مل�ستجد.و�سبق  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ب�سبب 

�أعربو�  �أن  لعدد من �لالعبني و�لالعبات 

�الأمريكي  �إز�ء خطط �الحتاد  قلقهم  عن 

لكرة �مل�سرب الإقامة �لبطولة يف ظل هذه 

�مل�سنفة  �أن��دري�����س��ك��و  �الج���ر�ء�ت.وك���ت���ب���ت 

ح�سابها  على  تغريدة  يف  عامليا  �ل�ساد�سة 

�سك  ل����دي  “لي�س  “تويرت”،  م��وق��ع  يف 

�مل�����س��رب  ل��ك��رة  �أن �الحت����اد �الأم���ريك���ي  يف 

�سالمتنا  ل�سمان  خطة  �أف�سل  و�سع  قد 

�مل�����س��رب يف  �إىل ع���ودة ك��رة  ون��ح��ن نتطلع 

�أول  كامل�سنف  الع��ب��ون  2020”.وكان  ع��ام 

ع��امل��ي��ا �ل�����س��رب��ي ن���وف���اك دج��وك��وف��ي��ت�����س 

و�ل��ث��اين �الإ���س��ب��اين ر�ف��اي��ي��ل ن����اد�ل بطل 

�لثانية  و�مل�سنفة   ،2019 ميدوز  فال�سينغ 

ع��امل��ي��ا �ل��روم��ان��ي��ة ���س��ي��م��ون��ا ه��ال��ي��ب، قد 

�أمل���ح���و� �إىل �ح��ت��م��ال ع���دم م�����س��ارك��ت��ه��م يف 

بطولة �لواليات �ملتحدة هذ� �لعام.وبلغت 

وهي   ، عمرها  م��ن  �لع�سرين  �أن��دري�����س��ك��و 

�لغر�ند  ب��ط��والت  يف  �ألقابها  �أول  حققت 

�ملا�سي  �ل��ع��ام  م��ي��دوز  فال�سينغ  يف  ���س��الم 

�ست  باللقب  �ملتوجة  على ح�ساب وليام�س 

مر�ت.
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�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على �لباركود

لرتى �أخبار »�لريا�سة« 

يف �ملوقع �اللكرتوين

 االهلي يشدد االجراءات ضد كورونا
القاهرة – وكاالت

عقدت �للجنة �لطبية باالأهلي �مل�سري، برئا�سة �لدكتور حممد �سوقي، 

�جتماًعا مع �الأجهزة �لفنية و�لطبية لفرق �لن�ساط �لريا�سي. وذلك من 

�أجل �لتوعية �سد فريو�س كورونا، ��ستعد�د� ال�ستئناف �لتدريبات خالل 

�لفرتة �ملقبلة. و�أو�سح �سوقي خالل �الجتماع �أن جمل�س �إد�رة �لنادي، �سدد 

على �سرورة تطبيق �الإجر�ء�ت �الحرت�زية ب�سكل �سارم، يف كل �ملر�فق، من 

و�أدو�ت  �ملالب�س،  وغ��رف  و�جليم  �لتدريب  وتطهري �ساالت  تعقيم  حيث 

لت�سكيل مركز طبي  �جت��اه  “هناك  وغ��ريه��ا.و�أ���س��اف:  �لطبيعي  �لعالج 

�خلدمات  وتقدمي  �لتدريبات  ملتابعة  �لريا�سية؛  �لفرق  �أطباء  من  د�ئ��م 

�لطبية ب�سكل عاجل، �إىل جانب تكليف �جلهاز �لطبي لكل فريق مبتابعة 

�لالعبني، و�تخاذ ما يلزم ل�سمان �سالمة �جلميع”.

 أندريسكو تدافع عن لقبها في امريكا للتنس

 الخسائر تالحق رابطة المحترفين االماراتية

 السعودية تستضيف فورموال للسيارات الكهربائية

ابو ظبي – وكاالت

ر�ب����ط����ة  دخ�������ل  ي�������س���ه���د  �أن  ي����ت����وق����ع 

�مل��ح��رتف��ني �الإم���ار�ت���ي���ة خ����الل �مل��و���س��م 

�حل������ايل، �ل�����ذي ت���ق���رر ع����دم ����س��ت��ك��م��ال��ه 

و�إل����غ����اء ن��ت��ائ��ج��ه، ت���ر�ج���ًع���ا يف �الأرق������ام 

ت���وق���ف دوري  ب���ع���د  ك��ن��ت��ي��ج��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة 

�ملا�سي. م��ار���س/�آذ�ر  يف  �لعربي  �خلليج 

�أن���ه  “�الحتاد”،  ���س��ح��ي��ف��ة  و�أو����س���ح���ت 

ت���زي���د �خل�������س���ائ���ر ع��ن  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر  م����ن 

�لتلفزيوين  �ل��ب��ث  م��ن  وحت���دي���ًد�   ،%25

�إ�����س����اف����ة ل��ب��ع�����س �جل�����و�ن�����ب �الأخ�������رى 

و�لت�سويق  �لرعاية  باتفاقيات  �خلا�سة 

ر�ب��ط��ة  �أن  �إىل  و�ال����س���ت���ث���م���ار.و�أ����س���ارت 

�ملالية  �ملكافاآت  �إلغاء  رف�ست  �ملحرتفني 

�ملو�سم،  ه��ذ�  �الأن��دي��ة  على  توزعها  �لتي 

بعد  �ل�سنوي،  �لدعم  مبنحها  ومت�سكت 

�خل�سم �ملتوقع من �إجمايل �لدخل، بناء 

�ملالية. على �خل�سائر 

و�أ����س���اف���ت �أن����ه ك����ان م���ن �مل��ن��ت��ظ��ر �أن 

مليون   220 من  �أك��ر  �لر�بطة،  حت�سد 

ب�سبب  ل��ك��ن  �مل��و���س��م �جل�����اري،  دره����م يف 

كورونا،  تف�سي  باأزمة  �ملرتبطة  �لظروف 

من �ملنتظر �أن يكون �ملبلغ �أقل من ذلك. 

 %50 ن�����س��ب��ة  �ل��ر�ب��ط��ة  �أن وزع����ت  و���س��ب��ق 

على �الأندية �ملحرتفة نظري �مل�ساركة يف 

 4 �إىل  ت�سل  و�لتي  �ملو�سم،  هذ�  �ل��دوري 

توزيع  �آلية  وفق  ناد،  لكل  درهم  ماليني 

 %50 �الأمو�ل �ملرتبطة بالبطولة، بو�قع 

على  بناء  و%50  �الأندية،  على  بالت�ساوي 

�ل��رتت��ي��ب.وت��در���س ر�ب��ط��ة �مل��ح��رتف��ني، 

بطوالت  رع��اة  لتعوي�س  �خلطط  بع�س 

�ل�������س���رك���ات  �مل����ح����رتف����ني، و�مل���ت���م���ث���ل���ة يف 

�لتجارية  للعالمة  و�لر�عية  �لت�سويقية 

ون�سب  حجم  زي���ادة  بينها  م��ن  ل��ل��دوري، 

�الإعالنات للمو�سم �ملقبل و�ملبادر�ت.

الريا�ض – وكاالت

�أع��ل��ن �الأم����ري ع��ب��د �ل��ع��زي��ز ب��ن تركي 

�ل��ف��ي�����س��ل، وزي�����ر �ل��ري��ا���س��ة �ل�����س��ع��ودي، 

مناف�سات  ل�سباق �سمن  �ململكة  ��ست�سافة 

�لكهربائية، خالل  لل�سيار�ت   E فورموال 

يومي 26-27 فر�ير/�سباط 2021. وكان 

ت�سريحات  يف  �أك����د  ق��د  �ل��ري��ا���س��ة  وزي����ر 

�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �أن   ، �سابقة، 

ل��دي��ه��ا �ل���ق���در�ت و�الإم���ك���ان���ات �ل���الزم���ة، 

وقال  وفعالية.  حمفل  �أي  جناح  ل�سمان 

�إن�����ه ح����ان �ل���وق���ت ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل��ف��ع��ال��ي��ات 

بها.  �لفوز  على  �ملناف�سة  بجانب  �لعاملية، 

�ل�سخ�سي  ح�سابه  ع��ر  �لفي�سل،  وكتب 

 27-26“ و”�إن�ستجر�م”:  “تويرت”  على 

فر�ير 2021... فورموال �إي �لدرعية”.

االنباط – عمان

ب��ا���س��ر ف��ري��ق �ل�����س��ري��ح ل��ك��رة �ل��ق��دم 

ت����دري����ب����ات����ه، ������س����ت����ع����د�د� ال���س��ت��ئ��ن��اف 

�ل����ذي  �مل���ح���رتف���ني  دوري  م����ب����اري����ات 

ينطلق يف 3 �آب �ملقبل.

و�ل����ت����ح����ق �ل�����الع�����ب�����ون �مل���ح���ل���ي���ون 

�ل��ذي  �لفريق  بتدريبات  و�مل��ح��رتف��ون 

ي��ق��وده �مل���درب ع��ب��د�هلل ع��م��اري��ن، بعد 

ف��رتة ت��وق��ف ط��وي��ل��ة ����س��ت��م��رت ن��ح��و 3 

ك��ورون��ا.وق��ال  ج��ائ��ح��ة  ب�سبب  �أ���س��ه��ر، 

�لعجلوين  عمر  �ل�سريح  ن��ادي  رئي�س 

�ل��ت��ح��ق��و�  �ل���ف���ري���ق  �إن ج��م��ي��ع الع���ب���ي 

ب���ال���ت���دري���ب���ات خ����الل �الأي�������ام �ل��ق��ل��ي��ل��ة 

�مل����ا�����س����ي����ة، مب�����ن ف���ي���ه���م �مل���ح���رتف���ون 

�ل���ث���الث���ة �مي���ان���وي���ل و�ول����ي����ف����ري� م��ن 

����س���اح���ل �ل�����ع�����اج، وحم����م����ود ن������ز�ع م��ن 

ملتزمون  �لالعبني  �أن   ، �سوريا.و�أكد 

�جل�سدي  و�لتباعد  �لوقاية  باإجر�ء�ت 

�نتهاء  �إىل  الفتا  �لتعقيم،  و�ج����ر�ء�ت 

�إد�رة �لنادي من تعقيم مر�فق �لنادي 

�ل��الع��ب��ني  �أن  �إىل  و�مل����ل����ع����ب.و�أ�����س����ار 

و�مل�����درب�����ني �أج���������رو� ف���ح�������س ك����ورون����ا 

ق��ب��ل �ن���ط���الق �ل���ت���دري���ب���ات، و�أث��ب��ت��ت 

وك�سف  �جلميع.  �سالمة  �لفحو�سات 

ع���ن ت���وج���ه ف���ري���ق �ل�����س��ري��ح الإق���ام���ة 

�أيام يف �لعقبة   10 مع�سكر تدريبي ملدة 

�ملقبل؛  �آب  �سهر  منت�سف  من  �عتبار� 

للدوري. ��ستعد�د� 

االنباط – عمان

�حت���اد �الحت����اد�ت �ل��ري��ا���س��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة و 

�لعربي  و�الحت��اد  �ل��دوىل  �خلا�س  �الأوملبياد 

عن  �قليمية  دورة  يقيمون  �لطائرة  للري�سة 

�الفرت��سية  �ملن�سة  على  �لطائرة  �لري�سة 

�القليمية  �لرئا�سة  قامت  �م��ار�ت��ى  بتنظيم 

�ل�سرق  منطقة  �ل��دوىل  �خلا�س  لالوملبياد 

�الأو����س���ط و���س��م��ال �ف��ري��ق��ي��ا ب��ت��وج��ي��ه دع���وة 

�ل���دورة  ف��ى  للم�ساركة  �الأردن�����ى  ل��ل��رن��ام��ج 

�ل��ت��دري��ب��ي��ة �الإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ري��ا���س��ة �ل��ري�����س��ة 

�ل��ط��ائ��رة حت���ت رع���اي���ة �حت�����اد�ت �ل��ري��ا���س��ة 

�ل�سمو  ���س��اح��ب  ي��رت�أ���س��ه��ا  و�ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي��ة 

�مل��ل��ك��ي �الأم�����ري ط����الل ب���ن ���س��ع��ود ب���ن عبد 

�ل���ع���زي���ز ، ب���ال���ت���ع���اون م���ع �الحت������اد �ل��ع��رب��ي 

حاجي  ���س��و���س��ن  ب��رئ��ا���س��ة  �ل��ط��ائ��رة  للري�سة 

على  �ل����دورة  ت��ل��ك  بتنظيم  وي��ق��وم   ، ت��ق��وى 

�الأوملبياد   ZOOM �الفرت��سية  �ملن�سة 

�خل��ا���س �الإم���ار�ت���ي و�ل��ت��ي ت��رت�أ���س جمل�س 

�م��ن��ائ��ه �ل����وزي����رة ���س��م��ا �مل����زروع����ي ، وت����دور 

�ل�������دورة �ل��ت��دري��ب��ي��ة ح����ول �أ����س�������س ت��دري��ب 

وت���ن���ظ���ي���م م�������س���اب���ق���ات �ل���ري�������س���ة �ل���ط���ائ���رة 

ب��االأومل��ب��ي��اد �خل���ا����س ، وت���ق���ام ي���وم �الث��ن��ني 

�مل��و�ف��ق 22 ي��ون��ي��و وح��ر���س �مل��ه��ن��د���س �أمي��ن 

لالوملبياد  �القليمى  �لرئي�س  �ل��وه��اب  عبد 

�خل��ا���س �ل����دوىل ع��ل��ى ت��وج��ي��ه �ل�����س��ك��ر على 

ذل��ك �ل��ت��ع��اون �مل��ث��م��ر ب��ني �حت���اد �الحت���اد�ت 

�ل���ري���ا����س���ة �ل���ع���رب���ي���ة ورئ���ي�������س���ه���ا ���س��اح��ب 

�ل�����س��م��و �مل��ل��ك��ي �الأم�����ري ط����الل ب���ن ���س��ع��ود ، 

�لفكرية  �الإعاقة  بذوي  �ملتز�يد  و�هتمامهم 

�أن�سطة  به  يحظى  ملا  طبيعي  �نعكا�س  وهو   ،

�الأومل���ب���ي���اد �خل���ا����س ب��امل��ن��ط��ق��ة م���ن �ه��ت��م��ام 

متز�يد ، وهذ� ما يجعل �ملنطقة حتتل مكانة 

بارزة بني مناطق �لعامل �ل�سبع ولنا �ن نعلم 

�لعامل  م�ستوى  على  �لوحيدة  �ملنطقة  �أنها 

و�إقليمية  �ل��ع��اب   9 �الن  حتى  �قيمت  �ل��ت��ى 

�لتى  �لتا�سعة  �آخرها �اللعاب �القليمية  كان 

برعاية   2018 �أب��وظ��ب��ي  بالعا�سمة  �أق��ي��م��ت 

���س��اح��ب �ل�����س��م��و �مل��ل��ك��ى �ل�����س��ي��خ حم��م��د بن 

ز�يد وىل عهد �أبوظبى ، و�ي�سا �لتعاون مع 

ياأتي  وهو  �لطائرة  للري�سة  �لدويل  �الحتاد 

��ستكماال للروتوكول �لذى مت توقيعه على 

�لعاملية  لالألعاب  �أبوظبي  ��ست�سافة  هام�س 

تلك  ب��اأن  �القليمى  �لرئي�س  وي�سيف   2019

�تفاقية  توقيع  ثمار  هي  �لتدريبية  �ل��دورة 

تعاون و�سر�كة بني �الأوملبياد �خلا�س �لدويل 

و�الحتاد �لدويل للري�سة �لطائرة �لتى وقع 

بح�سور  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  مبركز 

بيرت  �لدمناركي  للعبة  �ل�سابقني  �لنجمني 

جي، و�ل�سينية و�ن جي هان، وكانت تهدف 

�الت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��ي وق��ع��ه��ا ت��ي��م��وث��ى ���س��ر�ي��ف��ر 

رئ��ي�����س �الأومل���ب���ي���اد �خل���ا����س �ل�����دويل، وب���ول 

للري�سة  �ل��دويل  �إري��ك هوير رئي�س �الحت��اد 

�سعيد  ع��ل��ى  �ل��ل��ع��ب��ة  ت��ط��وي��ر  �إىل  �ل��ط��ائ��رة 

م�سابقات �الأوملبياد �خلا�س و�إطالق �لعديد 

�ملدربني  باإخ�ساع  �لتطويرية  �لر�مج  من 

لتدريبات يف �للعبة وعقد ور�س عمل ملدربي 

�الأوملبياد �خلا�س حول �لعامل.

مدريد – وكاالت

�ملدير  زي���د�ن،  �لدين  زي��ن  �لفرن�سي  رد 

�ل��ف��ن��ي ل���ري���ال م���دري���د،ع���ل���ى ت�����س��ري��ح��ات 

م���د�ف���ع ب��ر���س��ل��ون��ة، ج�����ري�رد ب��ي��ك��ي��ه، �ل��ت��ي 

�مللكي.  للفريق  �حل��ك��ام  ملجاملة  فيها  �أمل���ح 

قبل  �ل�سحفي  �ملوؤمتر  خالل  زي��د�ن،  وقال 

مو�جهة ريال �سو�سيد�د، �الأحد، يف �جلولة 

الـ30 من �لدوري �الإ�سباين: “ال، ال �أعتقد 

�سوؤ�له  على  مقت�سب  رد  يف  وذل���ك  هذ�”، 

ب�����س��اأن ت�����س��ري��ح��ات ب��ي��ك��ي��ه. و�أ����س���اف: “لن 

�أن  �أع��ل��ق ع��ل��ى م��ا ق��ال��ه بيكيه، الأن���ه مي��ك��ن 

�أن��ا  ر�أي���ه،  ل��ه  �سخ�س  ك��ل  �لعك�س..  ي��ح��دث 

ر�أي��ي  ل��دي  �لغد وح�سب..  م��ب��ار�ة  �أف��ك��ر يف 

لنف�سي”.  به  �ساأحتفظ  لكنني  �ل�سخ�سي، 

�أنه ال يتدخل يف ت�سريحات  و�أو�سح زيد�ن 

العبيه، قائال: “�لالعبون �أذكياء، ميكنهم 

�أحيانا  عنها..  و�الإف�ساح  �أ�سياء  يف  �لتفكري 

ميكنهم �أن يخطئو�، لكني ال ميكن �أن �أقول 

ريال  ويتخلف  قوله”.  عليهم  ما  �أب��د�  لهم 

على  نقاط،   3 بفارق  بر�سلونة  عن  مدريد 

ق��م��ة ج����دول ت��رت��ي��ب �ل��ل��ي��ج��ا، ق��ب��ل م��ب��ار�ة 

و�أ�ساف  �أنويتا.  ملعب  على  �سو�سيد�د  ريال 

الأن��ن��ي  “�أنا حم��ظ��وظ  �ل��ف��رن�����س��ي:  �مل����درب 

�أن  ا  �أي�سً �أح��ب.. ميكنني  قادر على فعل ما 

�أ���س��ت��ك��ي م��ن �ل��ك��ث��ري م��ن �الأ���س��خ��ا���س، لكن 

ك��م��درب ل��ن يتغري �أي ���س��يء، ح��ني �أحت��دث 

ال  “�حلكام  وت���اب���ع:  خاطئ”.  ���س��يء  ع���ن 

خمتلف  ب�سكل  �للعب  وميكننا  ي�ساعدوننا، 

ونعرف  م��دري��د  ري���ال  نحن  ملعبنا،  خ���ارج 

ما  وق��ول  �لتحدث  للجميع  ميكن  قوتنا.. 

�أوديجارد؟  “م�ستقبل  و��ستكمل:  يهمهم”. 

و�مل�ستقبل،  �حلا�سر  الع��ب  هو  العبنا،  �إن��ه 

ولن �أقول ما �لذي �سنفعله معه، هذ� �لعام 

�آخ��ر، و���س��رى ما  ن��اد  ه��و يلعب يف �سفوف 

�مل�ستقبل”. �سنفعله معه يف 

وع���ن ت���األ���ق ب��ن��زمي��ا، ق���ال زي�����د�ن: “مل 

�لعمر  ه��و  �ل��وح��ي��د  �ل�����س��يء  �ل��ك��ث��ري،  يتغري 

و�خل������رة، ف���ك���رمي ل��ع��ب يف ري�����ال م��دري��د 

هو  يل  بالن�سبة  وكالعب  عديدة،  ل�سنو�ت 

�لتح�سن  عليه  �أنه يجب  يعرف  نف�سه.. هو 

وه���ذ� م��ا يفعله، ل��دي��ه ط��م��وح وي��ح��ب ك��رة 

�لقدم”.

الع��ًب��ا  �أر�ه  ري���ن���ري؟  “�إ�سابة  و�أردف: 

للتو،  وو���س��ل  ج���ًد�  �سغري  ه��و  للم�ستقبل، 

�ساقه،  �أ���س��ي��ب يف  �أم�����س  �أول  ل��الأ���س��ف  ل��ك��ن 

وال ن��ع��رف ب��ال�����س��ب��ط ت��ف��ا���س��ي��ل �إ���س��اب��ت��ه، 

جيد”.  مب�����س��ت��وى  يتمتع  �أن���ه  �أظ��ه��ر  لكنه 

به حًقا  �أثق  “�أنا  قال:  بيل،  وب�ساأن جاريث 

مباريات  “ر�أيت  وت��اب��ع:  �جلميع”.  مثل 

ي�سبب  �أن  مي��ك��ن  ف��ري��ق  وه���م  ���س��و���س��ي��د�د، 

�سدهم  �ل�سابقة  مبارياتنا  م�����س��اك��ل..  لنا 

ه���ي م���ن �مل���ا����س���ي، ن��ح��ن يف ح���ال���ة ج��ي��دة، 

وو����س��ل  لنا”.  بالن�سبة  �آخ��ر  نهائي  وغ���ًد� 

زيد�ن: “غًد� مبار�تنا �لثالثة من �أ�سل 11 

لدينا،  ما  �أق�سى  بذل  ونريد  لدينا،  نهائيا 

قمنا  ونحن  �أخ��رى،  �أ�سياء  يف  �لتفكري  دون 

ب�سكل جيد”. باال�ستعد�د 
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رغم �ن �حتاد كرة �لقدم �علن وبعد خما�س ع�سري ..وخالل �جتماعه �الخري 

�ن  ..ورغ��م  �ملحرتفني  دوري  بطولة  خالل  من  �لكروي  �لن�ساط  ��ستئناف  ق��ر�ر 

دعمه  خاللها  من  �سيقدم  �لتي  �لكيفية  وال  �لزمنية  �لفرتة  يحدد  مل  �الع��الن 

لالندية لتكون قادرة على �لعودة �ىل �جو�ء �ملناف�سة بقوة ..�ال �ننا ورغم مرور 

وقت طويل على قر�ر �الحتاد هذ� مل نرى حر�كا فاعال يف هذ� �الجتاه ي�سعرنا 

بان �المور باتت جدية و�ن �النطالقة باتت جمرد وقت لي�س �ال ..حيث يو��سل 

..يف  �حلكومة  دعم  �نتظار  �سوى  منها  نفهم  ال  �لتي  �ملبهمة  ت�سريحاته  �الحتاد 

ظل غياب �لر�عي �لر�سمي الن�سطة �الحتاد ..وف�سل د�ئرة �لت�سويق بالبحث عن 

د�عم جديد ي�ساهم يف عودة �حلياة لكرتنا من جديد ...!!

على  بالطبع  ..وينعك�س  �ل��ك��روي  �لو�سع  يلف  �ل��ذي  �لغمو�س  ه��ذ�  ظ��ل  ويف 

بال�سكل  بر�جمها  تنفيذ  عن  عاجزة  �الخ��رية  ..تقف  �الندية  مع  �الحت��اد  عالقة 

�لفنية  و�الجهزة  لالعبني  �ملالية  �مل�ستحقات  بتوفري  �ملطالبة  ..وه��ي  �ل�سحيح 

وكرة   .. �لريا�سة عموما  تعي�سه  �لذي  �ل�سعب  �لو�سع  �الد�رية يف ظل  و�لكو�در 

�الندية  روؤ�ساء  نطالعها من  �لتي  �لت�سريحات  بدليل  �لتحديد  وجه  على  �لقدم 

و�مل�سوؤولني حول م�سري �لدوري ..ومدى �لتز�م �الحتاد بالتز�ماته جتاه �الندية 

..و�خرها ت�سريح رئي�س نادي �لوحد�ت ب�سار �حلو�مدة لقناة روؤيا ..و�لتي �علن 

خاللها �سر�حة �ن م�سري �لدوري مرهون برد �الحتاد على مطالب �الندية �لتي 

قدمتها يف �جتماعها �الخري يف نادي �ل�سلط .. ال �سيما و�ن �الحتاد وكما قال ال 

ميلك حلوال ت�سويقية �المر �لذي من �ساأنه �ن ي�سع �لدوري يف كف �لقدر  ..!!

و�مل�سكلة �ن �الحتاد وخالل  �لظهور �ملتو��سل عر و�سائل �العالم من خالل 

�المني �لعام ..�لتي تكررت ت�سريحاتها يف �لفرتة �الخرية حول �لدوري وعودة 

�لن�ساط �لكروي من جديد .. مل ن�سمع ت�سريحا و�حد� يوؤكد بل ويح�سم م�سري 

�لبطولة ومثلها بطوالت �لفئات �لعمرية �ملختلفة .. �لتي فهمنا وفق �لتو�سيات 

�لتي خرجت بها جلنة �مل�سابقات يف �الحتاد موؤخر� بانها لن تقام هذ� �لعام ..وهو 

بهذه  �ل�سرر  �يقاع  �سانه  �الحت��اد من  �د�رة  قبل  عليه من  �ملو�فقة  �ن متت  قر�ر 

لالنتقال  و�لتطلع  �ل���دوري  مناف�سات  بخو�س  حقها  م��ن  �ستحرم  �لتي  �لفئات 

�ىل �سفوف �لفريق �الول ..ومن �ملوؤكد �ن يكون لهذ� �لقر�ر غري �ملوفق تاأثريه 

�ل�سلبي على �جليل �حلايل من �لالعبني �لو�عدين ..!! 

نتمنى �ن ال يبقى �لغمو�س هو �ل�سائد حاليا على �ل�ساحة �لكروية يف طبيعة 

�ل���دوري ..ون��ت��م��ن��ى �ن ال  �ل��ع��الق��ة ب��ني �الن��دي��ة و�الحت���اد يف م��و���س��وع ��ستئناف 

مبوعد  يتعلق  فيما  �الخ��رية  مطالبها  على  �الحت��اد  ل��رد  �الن��دي��ة  �نتظار  يطول 

ت�ستطيع  ال  �لنهاية  يف  �الن��دي��ة  الن  �مل��ق��ررة  �ملالية  م�ستحقاتها  على  ح�سولها 

�ل�سري بر�جمها دون ح�سولها على حقوقها ..�ذ� ما علمنا بان �جلماهري تنتظر 

و�الع��الن  �حل�سم  �سرعة  يتطلب  �ل��ذي  ..�الم���ر  ج��دي��د  م��ن  �ملناف�سات  �ن��ط��الق 

ب�سكل مبا�سر عن �ملوعد �لر�سمي النطالق �لدوري حتى ال يبقى �مل�سري جمهوال 

�ل�سعف  من  بلغت  �ن  بعد  فاعل  ب�سكل  تتحرك  �ن  عليها  �الندية  �ن  جانب  �ىل 

�لكثري  ..!!

عوني فريج

الدوري ..مصير مجهول     
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مورينيو يتحسر على ضياع الفوز

 مدرب برشلونة يثق بتعثر الريال

 نيمار يفكر في دوري االبطال
باري�س - وكاالت

جنم  �سيلفا،  دا  نيمار  الربازيلي  علق 

باري�س �سان جريمان، على فرتة التوقف 

اأزم��ة  ب�سبب  ال��ربازي��ل؛  يف  ق�ساها  التي 

يف  نيمار،  وقال  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 

ت�سريحات ملوقعه الر�سمي: “كانت فرتة 

اأن  الرئي�سي  الهدف  لكن  تقليدية،  غري 

تظل اآمًنا، وحتافظ على ا�ستقرار فكرك 

وج�سدك«

وم��ت��ح��م�����س  م�����س��ت��ع��د  “اأنا  واأ�����س����اف: 

دوري  يف  ك��ث��رًيا  نفكر  ب��ال��ط��ب��ع  ل��ل��ع��ودة. 

الأب���ط���ال، ول��دي��ن��ا جم��م��وع��ة ق��وي��ة من 

ب�سبب  تاريخًيا  تاأهًل  وحققنا  اللعبني 

القوة والتفاين«

وتابع: “اأفتقد الأجواء وكل ما يتعلق 

لدخول  النتظار  ميكنني  ل  باملباريات. 

�ساأ�سنع  اأراد اهلل  واإذا  اأخرى،  امللعب مرة 

التاريخ«.

الأ�سدقاء  مع  “التفاعل  نيمار:  واأمت 

وع��م��ل ب��ث م��ب��ا���س��ر ل��ل��ف��ن��ان��ني ك���ان اأم���ًرا 

الوقت  يف  التوتر  بع�س  لتخفيف  ممتًعا 

���ا م��ه��م ل��ل��م�����س��اع��دة  احل�����ايل، ل��ك��ن��ه اأي�������سً

يف اأع��م��ال ال��ت�����س��ام��ن. ال��ن��ا���س يف اأم��اك��ن 

ع��دي��دة ب��ح��اج��ة اإىل ذل���ك. م��ن امل��ه��م اأن 

ن�ساعد

روما - وكاالت

اأن  ال�سبت،  م��ي��لن،  اإن���رت  ن���ادي  اأع��ل��ن 

هيمن  ال��ذي  الفريق  جنم  كور�سو  ماريو 

ع��ل��ى ك����رة ال���ق���دم الإي���ط���ال���ي���ة يف ح��ق��ب��ة 

عن  ت��ويف  املا�سي،  القرن  من  ال�ستينيات 

اإن����رت عرب  78 ع���اًم���ا وذك����ر  ع��م��ر ي��ن��اه��ز 

اأن  ت��وي��رت،  التوا�سل  موقع  على  ح�سابه 

يف  الي�سرى،  بقدمه  جنح  كور�سو  ماريو 

فريق  ���س��ف��وف  �سمن  ال��ع��امل  ي�سحر  اأن 

مي��ث��ل ع��لم��ة ب�����ارزة حل��ق��ب��ة م���ن ت��اري��خ 

ك��رة ال��ق��دم وك���ان ك��ور���س��و لع��ب��ا موهوبا 

ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف م��رك��ز اجل���ن���اح الأي�����س��ر، 

وا���س��ت��ه��ر مب��ه��ارت��ه يف ت��ن��ف��ي��ذ ال�����س��رب��ات 

احلرة، كما تاألق ب�سكل هائل يف الت�سديد 

بالقدم الي�سرى وتاألق كور�سو حتى اأبدى 

بيليه،  ال��ربازي��ل��ي  ال��ق��دم  ك���رة  اأ���س��ط��ورة 

الربازيل  اإىل  ينتقل كور�سو  اأن  رغبته يف 

ح�سبما  �سانتو�س،  �سفوف  �سمن  للعب 

ال�سابق  الرئي�س  م��ورات��ي  ما�سيمو  قاله 

لإن�����رت يف ت�����س��ري��ح��ات ل���وك���ال���ة الأن���ب���اء 

ق�ساها  التي  ال��ف��رتة  وخ��لل  الإيطالية 

مع اإنرت ميلن، بني عامي 1957 و1973، 

 94 502 م���ب���اراة، و���س��ج��ل  خ��ا���س ك��ور���س��و 

ه��دف��ا، وت���وج م��ع ال��ف��ري��ق بلقب ال���دوري 

ال��ت��ت��وي��ج  4 م����رات اإىل ج��ان��ب  الإي���ط���ايل 

مرتني بالكاأ�س الأوروبية، ومرتني بكاأ�س 

. اإنرتكونتيننتال 

لندن - وكاالت

مورينيو،  جوزيه  توتنهام،  مدرب  خرج 

التعادل مع �سيفه  مب�ساعر متناق�سة من 

مان�س�سرت يونايتد )1-1(، اجلمعة، �سمن 

30 م���ن ال������دوري الإجن��ل��ي��زي  اجل���ول���ة ال������

املمتاز

ل�سبكة  ت�سريحات  يف  م��وري��ن��ي��و،  وق���ال 

ببع�س  �سعيد  “اأنا  �سبورت�س”:  “�سكاي 
الأمور، ول�ست �سعيًدا ب�ساأن اأمور اأخرى«

اأحببت  اأح��ب��ب��ت��ه؟  ال���ذي  “ما  ووا���س��ل: 

���س��ل��وك ال���ف���ري���ق، ال��ت��ن��ظ��ي��م، ال�����س��ي��ط��رة، 

ال�سلبة، وتقدمي ما ل يريده يونايتد

ب��ط��ري��ق��ة  ����س���ع���ي���دا  “ل�ست  واأ������س�����اف: 

ق�����راءت�����ي ل����ل����م����ب����اراة، ول����ع����دم ام���ت���لك���ي 

الح��ت��ي��اط��ي��ني امل��ن��ا���س��ب��ني ل���ل���رد.. ع��ن��دم��ا 

يف  بالتعب  �سعرنا  �سيطرة،  اأكرث  اأ�سبحوا 

املقدمة، ومل نتمكن من ال�سغط«

التعادل  هدف  اليونايتد  ت�سجيل  وعن 

من ركلة جزاء، ثم احت�ساب احلكم �سربة 

يلغيها  اأن  قبل  احلمر،  لل�سياطني  اأخ��رى 

“كانت  الربتغايل:  املدرب  قال  “الفار”، 
ب�ساأن  �سعيدا  ل�ست  �سعبة،  املواجهة  اإدارة 

ب�ساأن  �سعيدا  ول�ست  الأوىل،  اجل��زاء  ركلة 

الثانية«.

واأو�سح: “ل�ست �سعيدا بتقنية الفيديو، 

الأوىل..  اجل��زاء  �سربة  يف  احلكم،  ولي�س 

احلكم ميكنه ارتكاب الأخطاء، لكن تقنية 

الفيديو موجودة لإجناز املهمة«.

اجل����زاء  رك���ل���ة  “يف  م��وري��ن��ي��و:  واأردف 

ال��ث��ان��ي��ة، ل��ك��ن اأك���ن ���س��ع��ي��دا ب��احل��ك��م، لأن��ه 

ثم  ال��ل��ق��ط��ة،  ق��ب��ل  ح���رة  رك��ل��ة  مل مينحنا 

احل��ال��ة  ه���ذه  ج����زاء.. ويف  ���س��رب��ة  منحهم 

تقنية الفيديو قالت احلقيقة .

مدريد - وكاالت

اأب��������دى ك���ي���ك���ي ����س���ي���ت���ني، امل����دي����ر ال��ف��ن��ي 

لرب�سلونة، ا�ستياءه من التعادل ال�سلبي مع 

اجلولة  اإطار  يف  اجلمعة،  اإ�سبيلية،  م�سيفه 

30 من الليجا. ال�

نقلتها  ت�سريحات  خ��لل  �سيتني،  وق��ال 

نعلم  “كنا  الإ���س��ب��ان��ي��ة:  “ماركا”  �سحيفة 

الفوز  ال�سعب جًدا  �سيكون من  اأنه  م�سبًقا، 

يف كل مباراة، هذا م�ستحيل عملًيا.. وذلك 

ل يعنى الر�سا عن الفوز بنقطة، لكنه اأقل 

�سوًءا من اخل�سارة«.

الفوز  �سعوبة  حول  بيكيه  ت�سريح  وعن 

خا�سة  حلظي،  اإحباط  “اإنه  قال:  باللقب، 

جيد..  ب�سكل  الأول  ال�سوط  يف  لعبنا  اأن��ن��ا 

اإيجابًيا، لكن بيكيه  رمبا ال�سعور الآن لي�س 

اأن  واأعتقد  غ��ًدا،  خمتلفة  نظرة  له  �سيكون 

ريال مدريد لن

ا«. يفوز بكل املباريات اأي�سً

ل  الآن  الأم���ور  احلقيقة،  “يف  واأ���س��اف: 

واأنا  تعتمد علينا فقط، لكن هذا �سيتغري.. 

�سعيد مبا قدمه اللعبون«

بعناية،  املباراة  بتحليل  “�سنقوم  وتابع: 

و�سرنى اأ�سياء مل نكن ندركها اليوم، وعلينا 

اإيجاد املزيد من احللول، خا�سًة حني يكون 

اخل�سم يف منطقته، فذلك يكلفنا الكثري.. 

وعلينا اأن نتعلم الدفاع ب�سكل اأف�سل«

يجب  اأن����ه  “اأعتقد  ���س��ي��ت��ني:  وا���س��ت��ك��م��ل 

خياران،  اأمامنا  الأ�سياء..  بع�س  ننتقد  اأن 

فيما  نفكر  اأو  ح��دث،  ما  على  ناأ�سف  اأن  اإم��ا 

نقوم به ب�سكل جيد، ول اأعتقد اأننا يف و�سع 

ال��ت��ف��ك��ري يف كيفية  ي��ج��ب  ل��ل��درام��ا..  م��ث��ري 

ال�سرر  من  املزيد  لإح��داث  العمق،  حت�سني 

للخ�سوم«

واأردف مدرب البلوجرانا: “اأن�سو فاتي؟ 

وات��خ��ذن��ا  ل��ن��ا،  بالن�سبة  خ��ي��ارا  ن��ع��ت��ربه  ك��ن��ا 

ق����رار ج��ل��و���س��ه ع��ل��ى م��ق��اع��د ال���ب���دلء، لأن 

اإ�سبيلية فريق معقد اإىل حد ما«

اأ�سا�سًيا،  جريزمان  م�ساركة  عدم  وح��ول 

تفكري  بعد  ت��اأت��ي  ال��ق��رارات  “هذه  اأو���س��ح: 

يف امل��وق��ف وامل���ب���اراة وامل��ن��اف�����س، واخل��ي��ارات 

اأننا  اأن تكون لدينا، وكنا نعتقد  التي ميكن 

خلف  ب��راي��ث��واي��ت  ب��وج��ود  اإي���ذاءه���م  ميكننا 

نافا�س، ب�سبب قدراته«

اخلم�سة،  التغيريات  ا�ستغلل  عدم  وعن 

اأجاب �سيتني: “اأردنا حتقيق الفوز، البدلء 

ال���ث���لث���ة ال���ذي���ن ����س���ارك���وا ك���ان���وا خ���ي���ارات 

هجومية، و�سواريز بخري، ومي�سي يجب اأن 

يكون يف امللعب«.

ب��وي��ج  ب��ري��ك��ي  ال���دف���ع  يف  “فكرنا  وزاد: 

واأن�سو، لكن كان علينا التفكري يف قوة خط 

اللعبني  م��ن  باملزيد  دفعنا  اإذا  ال��و���س��ط.. 

اأكرث  م�ساكل  يخلق  ذلك  ف��اإن  الهجوميني، 

من احللول«.

لدينا  كانت  منطقي،  “التفاوؤل  واختتم: 

ت��وق��ع��ات ج��ي��دة ل��ه��ذه امل���ب���اراة، ال��ت��ي ك��ان��ت 

وامل�سكلة  جيد،  ب�سكل  ظهرنا  لكننا  �سعبة.. 

اأن��ن��ا مل ن��ح��اف��ظ ع��ل��ى الإي���ق���اع.. وم���ا زل��ت 

متفائل

القاهرة - وكاالت

املدير  فايلر،  رينيه  ال�سوي�سري  تلقى 

فريق  من  عر�سا  امل�سري،  للأهلي  الفني 

ال�سوي�سري لتويل قيادته جرا�سهوبرز 

وك�سف تقرير ن�سره موقع )nau عن 

رغ��ب��ة ن���ادي ج��را���س��ه��وب��رز يف ال��ت��ع��اق��د مع 

ف��اي��ل��ر، يف ظ��ل اإع��ج��اب م�����س��وؤويل ال��ن��ادي 

ال�سوي�سري بقدرات مدرب الأهلي

اإج��ازة  لق�ساء  ب��لده  اإىل  فايلر  و�سافر 

ق�����س��رية، وه��و م��ا اأث���ار ج��دًل وا���س��ع��اً حول 

الأهلي م�ستقبله مع 

واأعلن النادي الأهلي، عرب بيان ر�سمي، 

اأن فايلر تلقى بالفعل عدة عرو�س، ولكن 

مو�سمني  ملدة  عقده  بتجديد  اتفاق  هناك 

و�سيتم تفعيله بعد عودته من �سوي�سرا

وك����ان  ق��د اأك���د يف وق���ت ���س��اب��ق ح�سول 

ف���اي���ل���ر ع���ل���ى ع���ر����س م����ن اأح������د الأن����دي����ة 

ال�����س��وي�����س��ري��ة ب���خ���لف م��ف��او���س��ات ن���ادي 

اجلزيرة الإماراتي .

مدريد - وكاالت

اع���ت���رب ق���ل���ب دف�����اع ب��ر���س��ل��ون��ة ج����ريار 

ال���دوري  ���س��دارة  ع��ل��ى  القب�س  اأن  بيكيه 

فريقه  بيد  يعد  مل  القدم  لكرة  الإ�سباين 

اأر���س  على  �سلباً  تعادله  بعد  الكاتالوين، 

اإ���س��ب��ي��ل��ي��ة اجل��م��ع��ة يف امل��رح��ل��ة ال��ث��لث��ني 

وب���ع���د ف���وزي���ن ت���وال���ي���اً اإث�����ر ال����ع����ودة م��ن 

بها  ت�سبب  اأ���س��ه��ر  ل��ث��لث��ة  ق�سرية  عطلة 

خ�سر  امل�����س��ت��ج��د،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�سي 

ريال  غرميه  وبات  نقاطه،  اأوىل  بر�سلونة 

بالنقاط  الت�ساوي معه  على  قادراً  مدريد 

واق��ت��ن��ا���س ال�������س���دارة ب���ف���ارق امل��واج��ه��ات 

املبا�سرة، بحال فوزه على ريال �سو�سييداد 

الذي  بيكيه  .قال  الأح��د  الرتتيب  �ساد�س 

الثالثة  لل�سنة  اللقب  باحراز  ياأمل فريقه 

الآخريتني،  مبارتينا  اإىل  “بالنظر  توالياً 

�سعباً  �سيكون  الدوري  الفوز يف  اأن  اأعتقد 

اأي���ن ���س��ي��ه��در ري���ال م��دري��د  اأرى  ج����داً. ل 

موقف  يف  �سي�سعنا  التعادل  هذا  النقاط! 

حيث لن يكون اإحراز اللقب بني اأيدينا«  

وع����ن حت��ل��ي��ل��ه ل��ت�����س��ري��ح ب��ي��ك��ي��ه، ق��ال 

“هذا  م����درب ب��ر���س��ل��ون��ة ك��ي��ك��ي ���س��ي��ت��ي��ني 

اعتقد  متفائل.  اأن��ا  الإح��ب��اط.  ع��ن  ناجم 

ان الفوز بكل املباريات �سيكون �سعبا على 

اجلميع .

الريا�س - وكاالت

تفاعل �سلمان الفرج قائد وجنم و�سط 

الدويل  الحت��اد  موقع  اإ�سادة  مع  الهلل، 

لكرة القدم ) فيفا( به، عرب تقرير ن�سره 

اجل��م��ع��ة وق�����ال ال��ف��ي��ف��ا يف ت���ق���ري���ره ع��ن 

�سلمان الفرج، اإنه حالة فريدة من نوعها، 

يف ال��ع�����س��ر احل���دي���ث ل��ل��ك��رة ال�����س��ع��ودي��ة، 

و�سارك مع املنتخب الأول يف كاأ�س العامل 

للأخ�سر  اجلديد  القائد  و�سيكون   ،2018

ت��اأه��ل��ه، وت��وج  2022 يف ح��ال  يف م��ون��دي��ال 

 ،2019 اآ�سيا  اأب��ط��ال  ب���دوري  فريقه  رف��ق��ة 

الكروية م�سريته  م�ستعر�سا 

هتان  زم��ي��ل��ه  ال��ف��رج،  �سلمان  ع��ل��ى  ورد 

يا  خ��ري  ك��ل  “ت�ستاهل  ب��ق��ول��ه:  ب��اه��ربي، 

والأمر نف�سه للكثري من اللعبني  حب”، 

اأو  ك��ل م��ا يكتب  اأن��ه ي�ستحق  اأك���دوا  ال��ذي 

يقال عنه .

 عرض سويسري لمدرب االهلي

 بيكيه يحبط عشاق البرشا

 الفيفا يشيد بالنجم الفرج
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االنباط-وكاالت

مقدرة  معينة،  فتترة  ال�صحة  ختتراء  يحدد 

غ�صل  ي�صتغرقها  اأن  يتتجتتب  ثتتانتتيتتة،   20 بنحو 

اليدين، وخطوات حمددة لهذه العملية، بهدف 

كورونا  فريو�س  بعدوى  الإ�صابة  من  احلماية 

امل�صتجد.

ال�صحة  منظمة  تو�صية  من  اأ�صهر   3 وبعد 

�صعيد”  متتيتتاد  “عيد  اأغتتنتتيتتة  بتترديتتد  العاملية 

التتوبتتاء،  ملكافحة  التتيتتديتتن  غ�صل  ختتتال  متترتتتن 

بتتالتتذكتتاء  تعمل  �صا�صة  يتتابتتانتتيتتة  �تتصتتركتتة  ابتتتتتكتترت 

ال�صطناعي تقول اإنها �صت�صمن قيام العاملن 

يف جمالت الرعاية ال�صحية والفنادق و�صناعة 

الأغذية، بغ�صل اأيديهم بالكيفية ال�صحيحة.

كان يجري  “فوجيت�صو” اإنتته  �صركة  وقالت 

تطوير هذه التكنولوجيا، التي ميكنها التعرف 

عتتلتتى حتتتركتتتات التتتيتتتديتتتن املتتتعتتتقتتتدة بتتتل وميتتكتتنتتهتتا 

التت�تتصتتابتتون،  التتنتتا�تتس  ي�صتخدم  متتتتتى ل  اكتتتتت�تتصتتاف 

ال�صركات  حل�صاب  كورونا،  فريو�س  تف�صي  قبل 

اليابانية التي تطبق اإجراءات �صحية �صارمة.

كتتان  اإذا  التتتتتكتتنتتولتتوجتتيتتا متتتا  وتتتتتراجتتتتع هتتتتذه 

التي  الإر�تتتصتتتاديتتتة  الإجتتتتتتراءات  اأكتتمتتل  ال�صخ�س 

و�تتصتتعتتتتتهتتا متتنتتظتتمتتة التت�تتصتتحتتة، واملتتتوؤلتتتفتتتة متتتن 6 

خطوات لغ�صل اليدين.

ويطلب هذا الإجتتراء، مثل الإر�تتصتتادات التي 

ينظف  اأن  العاملية،  ال�صحة  منظمة  اأ�صدرتها 

التت�تتصتتختت�تتس التتكتتفتتن ويتتغتت�تتصتتل اإبتتهتتامتتيتته ومتتتا بن 

الأ�صابع وحول مع�صمه وتنظيف اأظافره.

ويتتعتتتتتمتتد اجلتتتهتتتاز عتتلتتى تتتكتتنتتولتتوجتتيتتا ر�تتصتتد 

اجلرمية، التي ميكنها اكت�صاف حركات اجل�صد 

املريبة.

وقتتتتتتال جتتيتتنتتتتتا �تتتصتتتوزوكتتتي التتتبتتتاحتتتث التتكتتبتتري 

يف �تتصتتركتتة تتتكتتنتتولتتوجتتيتتا املتتعتتلتتومتتات التتيتتابتتانتتيتتة، 

واملتت�تتصتتاركتتن  الأغتتتذيتتتة  �تتصتتنتتاعتتة  “م�صوؤويل  اإن 

يف اأعتتتمتتتال متترتتتبتتطتتة بتتفتتريو�تتس كتتتورونتتتا التتذيتتن 

ولدينا  ا�صتخدامه،  على  يحر�صون  �تتصتتاهتتدوه، 

اأ�صخا�س ي�صاألون عن ال�صعر«.

ر�صميا  تتتقتترر  مل  “فوجيت�صو”  اأن  واأ�تتصتتاف 

بعد ما اإذا كانت �صت�صوق هذه التكنولوجيا.

ورغتتتتم اأن جتتائتتحتتة كتتتورونتتتا ومتتتا تتتاهتتا من 

تتتبتتعتتات اقتتتتت�تتصتتاديتتة تتتلتتحتتق التتت�تتتصتتترر بتت�تتصتتركتتات 

متتتتتنتتوعتتة بتتتتتدءا متتتن املتتتطتتتاعتتتم وحتتتتتتتى �تتصتتركتتات 

القادرة  لل�صركات  فبالن�صبة  ال�صيارات،  �صناعة 

على ا�صتخدام التكنولوجيا احلالية لا�صتفادة 

بفريو�س  املرتبطة  للمنتجات  نا�صئة  �صوق  من 

خللق  فر�صة  التتفتتريو�تتس  تف�صي  يتيح  كتتورونتتا، 

ن�صاط جتاري جديد.

وقتتتتال �تتصتتوزوكتتي اإن هتتتذه التتتتتكتتنتتولتتوجتتيتتا ل 

اأيديهم،  من  الأ�صخا�س  على  التعرف  ميكنها 

لتتكتتن ميتتكتتن لتتلتت�تتصتتركتتات متتن ختتتال دجمتتهتتا مع 

تكنولوجيا حتديد الهوية تتبع عادات املوظفن 

لغ�صل اليدين.

زين ُتتيح لمشتركيها 
استخدام تطبيق »أمان« 

مجانًا عبر شبكتها 

 غسلت يديك بطريقة خاطئة؟ إليك شاشة ترشدك إلى الصواب

الصحة العالمية: تلقينا سالسل 
جينية لكورونا »الجديد« في الصين

 كيف أصبحت لحية رئيس وزراء 
فرنسا »البيضاء« رمزا

 ألزمة كورونا

 ليست حواجز وال أقنعة.. ابتكار أكثر 
ذكاء لحماية ركاب الطائرات

 في 30 دقيقة.. »وصفة بسيطة« لتقليل معدالت 
الوفاة بالسرطان

االنباط-وكاالت

ال�صحة  التتطتتوارئ يف منظمة  متتديتتر  اأكتتتد 

جينية  �صا�صل  تلقت  منظمته  اأن  العاملية، 

لفريو�س  تف�صي  اأحتتدث  تت�صمن  ال�صن  من 

اإنتته على ما  العا�صمة بكن، وقتتال  كورونا يف 

يبدو اأن الفريو�س “�صدر من اأوروبا«.

يف متتتوؤمتتتتر �تتصتتحتتفتتي اجلتتتمتتتعتتتة، اأ�تتتتصتتتتار د. 

البكترييا  “�صالت  اأن  اإىل  رايتتتتان  متتايتتكتتل 

والفريو�صات تنتقل حول العامل” من خال 

اجلائحة. واأ�صاف اأن العديد من الفريو�صات 

اأوروبي”، لكن  اأ�صل  “كانت من  يف نيويورك 

هذا ل يعني اأن اأوروبا بال�صرورة هي امل�صدر 

الأ�صلي.

اأن  هتتو  الأرجتتتح  يقوله على  “ما  واأ�تتصتتاف 

املر�س ا�صتورد من خارج بكن يف مرحلة ما،” 

ذلك  حتتدث  متى  على  “الوقوف  اأن  مو�صحا 

وطول �صل�صلة العدوى مهم«.

فريو�س  �صالت  من  العديد  اأن  واأو�تتصتتح 

كتتتتورونتتتتا املتتنتتتتت�تتصتترة يف نتتتيتتتويتتتورك قتتتد تتتكتتون 

مرتبطة اأي�صا باأوروبا، م�صريا اإىل اأن حتليل 

اأن  اإىل  ي�صري  الآن  حتتتتتى  اجلتتيتتنتتات  �صا�صل 

ال�صن  يف  اأ�تتصتتختتا�تتس  اإىل  انت�صر  التتفتتريو�تتس 

متتتن بتت�تتصتتر اآختتتريتتتن، بتتتدل متتتن النتتتتتقتتال من 

احليوانات مبا�صرة اإىل الب�صر، وفق ما نقلت 

بر�س«. “اأ�صو�صيتد 
امل�صتجد  كتتورونتتا  فتتريو�تتس  اكت�صاف  وبتتعتتد 

لأول مرة يف الب�صر يف ووهان اأواخر دي�صمر، 

اإىل  انتقل  الأرجتتح  اأنتته على  توقع م�صوؤولون 

بالرغم  الرية،  احليوانات  �صوق  من  الب�صر 

من عدم حتديد الأنواع امل�صوؤولة عن ذلك.

هتتتذا  كتتتتتورونتتتتتا  “فريو�س  رايتتتتتتتتان  وقتتتتتتتال 

اأنتته من  ال�صن( يبدو  الأحتتدث يف  )التف�صي 

ملعرفة  لتحقيق مف�صل  داعيا  ب�صري”،  اأ�صل 

مثل  يف  امل�صتوردة”  “احلالت  ت�صببت  كيف 

هذه البوؤرة الكبرية.

وحتى اجلمعة، اأعلن امل�صوؤولون ال�صينيون 

اإن مل  بكن، معظمها  اإ�صابة يف  158 حالة 
يف  لاأغذية  �صوق  باأكر  مرتبطة  كلها  تكن 

املدينة، حيث يعمل اآلف الأ�صخا�س.

وقال رايان اإنه من ال�صروري فهم كيفية 

انت�صار الفريو�س بهذه ال�صرعة، وما الظروف 

يف ال�صوق التي رمبا تكون قد �صاعدته، والتي 

التتهتتواء،  وتتتكتتيتتيتتف  التتعتتمتتال،  تتتكتتد�تتس  تت�صمن 

وتواجد املياه.

قد  تتتكتتون  رمبتتا  نف�صها  “البيئة  اأن  واأفتتتاد 

�صهلت انت�صار املر�س، على الأقل يف البداية. 

اللحوم.  تخزين  م�صانع  يف  راأيتتنتتاه  ما  وهتتذا 

راأينا ذلك يف كل اأنحاء العامل. اإذا ماذا ب�صاأن 

هذه البيئة ي�صمح للمر�س بالتف�صي”؟

االنباط-وكاالت

الفرن�صي  التتتتتتوزراء  رئتتيتت�تتس  حتتتولتتت حلتتيتتة 

كثري  لتتدى  لاإعجاب  رمتتز  اإىل  فيليب  اإدوارد 

فريو�س  تف�صي  اأزمتتة  ختتال  الفرن�صين،  من 

األف   29 اأكتتر من  اأودى بحياة  التتذي  كورونا 

من  اأكتتر  باإ�صابة  وت�صبب  الباد،  يف  �صخ�س 

اآخرين. األفا   159
وبتتتتتتداأت حلتتيتتة رئتتيتت�تتس التتتتتتتوزراء التتفتترنتت�تتصتتي 

حتتتتظتتتى بتتتالهتتتتتتتمتتتام، متتتتع حتتتتتتول جتتتتتزء كتتبتتري 

اإىل  اأزمتتة فريو�س كتتورونتتا-  منها -على طتتول 

كثريون  اعتره  التتذي  الأمتتر  الأبي�س،  اللون 

متر  الذي  للوباء”  وا�صحا  ماديا  “جت�صيدا 
به الباد.

ور�تتتصتتتد متتتتتابتتعتتون التتتتتغتتري يف لتتتتون حلية 

املتتتتتكتترر يف و�صائل  متتن ختتال ظتتهتتوره  فيليب 

الإعام املحلية، للحديث عن اآخر م�صتجدات 

باري�س  تتخذها  التي  والإجتتتتراءات  اجلائحة، 

من اأجل مكافحتها.

ونتتبتتتتتت خ�صلة متتن التت�تتصتتيتتب عتتلتتى اجلتتانتتب 

واأختتذت يف  فيليب،  ال�صفلي من حلية  الأي�صر 

الت�صاع على مدار الأ�صابيع القليلة املا�صية، يف 

ظل اإدارة الرجل لأزمة الوباء يف فرن�صا.

ال�صبب يف حتولها  اإن كان  وثارت ت�صاوؤلت 

اأم  عاما،   49 البالغ  فيليب  �صن  الأبي�س  اإىل 

�صغوط ال�صائعات التي يتعر�س لها، ومفادها 

اأنه �صتتم اإطاحته.

التتفتترنتت�تتصتتي  التتتتتتوزراء  رئتتيتت�تتس  تتت�تتصتتدر  واأدى 

التتقتتنتتوات  �صيما  املتتحتتلتتيتتة، ل  الإعتتتتتام  و�تتصتتائتتل 

اأو�تتصتتاط  يف  �صعبيته  ارتتتفتتاع  اإىل  التلفزيونية، 

الرئي�س  �صعبية  انتتختتفتتا�تتس  ظتتل  يف  التت�تتصتتارع، 

اإميانويل ماكرون.

ورجحت و�صائل اإعام فرن�صية عدة تخلي 

متتتاكتتترون عتتتن فتتيتتلتتيتتب وتتتعتتيتتن رئتتيتت�تتس وزراء 

جديد، ل �صيما مع احلديث عن خافات بن 

الرجلن ب�صاأن موعد رفع الإغتتاق يف الباد 

نفى  فيبلب  اأن  اإل  كتتتورونتتتا،  فتتريو�تتس  ب�صبب 

وجود اأي خاف مع الرئي�س.  

وقتتبتتل نتتحتتو اأ�تتصتتبتتوع، و�تتصتتع رئتتيتت�تتس التتتتوزراء 

ب�صاأن  راجتتت  التي  لتتاأحتتاديتتث  حتتدا  الفرن�صي 

اإنتتته  مات�س”  “باري�س  ملتتجتتلتتة  وقتتتتال  حلتتيتتتتته، 

م�صاب بت”البهاق”، وذلك بعد اأيام من اإعان 

على  احلتتتترب  يف  فتترنتت�تتصتتا  “انت�صار  متتتاكتتترون 

كوفيد 19«.

وحتدث عن احلالة التي ت�صبب بقع بي�صاء 

لي�صت  “اإنها  قتتتائتتتا:  والتت�تتصتتعتتر،  اجلتتلتتد  عتتلتتى 

خطرية اأو موؤملة اأو معدية«.

والبهاق اأو الر�س مر�س مكت�صب، يت�صبب 

بي�صاء  اجللد،  على  اللون  فاحتة  بقع  بظهور 

باملئة  واحتتد  منه  ويعاين  التحديد،  وجه  على 

اأجتتزاء حمددة  العامل، وقد ي�صيب  �صكان  من 

يف اجل�صم اأو يكون يف جميع اأنحائه.

فيليب  بلحية  الفرن�صين  اهتمام  وي�صلط 

ما  الإن�صاين لرجل غالبا  الوجه  ال�صوء على 

اجلاذبية”،  اإىل  “يفتقر  اأنتته  على  اإليه  ُينظر 

اأ�صابيع  لكن نغمة حديثه املطمئنة على مدار 

اأكتتر جاذبية لدى  اأزمتتتة كتتورونتتا، جعلته  متتن 

الفرن�صين.

نتت�تتصتترت  حتتتديتتتث  راأي  ا�تتصتتتتتطتتاع  وحتت�تتصتتب 

 54 فيليب  �صعبية  بتتلتتغتتت  اجلتتمتتعتتة،  نتتتتتائتتجتته 

باملئة بزيادة 13 نقطة يف �صهرين، فيما حتوم 

ويف  بتتاملتتئتتة،   38 حتتول  حاليا  متتاكتترون  �صعبية 

ال�صتطاع نف�صه قال 61 باملئة ممن �صملهم 

البحث اإنهم ل يريدون تغيري رئي�س الوزراء.

االنباط-وكاالت

ابتتتتتتتكتتترت �تتتصتتتركتتتة اأمتتتريكتتتيتتتة حتتتتا جتتتديتتتدا 

 ”19 “كوفيد  مبر�س  العدوى  انت�صار  لكبح 

مق�صورات  داخل  كورونا  فريو�س  عن  الناجم 

الطائرات، يف حماولة لإنعا�س قطاع الطريان 

التتتتذي تتتلتتقتتى �تتصتتربتتات متتتدمتتترة بتتفتتعتتل انتتتتت�تتصتتار 

اجلائحة.

تتتتتتختتذ من  “تيغ” التتتتتتتي  �تتصتتركتتة  وتتتتقتتتول 

�صياتل يف الوليات املتحدة مقرا لها، اإن فكرة 

ابتتتتتكتتارهتتا اجلتتديتتد التتتتذي اأطتتلتتقتتت عتتلتتيتته ا�صم 

تدفق  تعزيز  على  قائمة  الهوائي”،  “الدرع 
الهواء مبا ي�صنع “�صتارة هوائية”، مما يخلق 

“درعا” غري مرئي حول الركاب وي�صاعد على 
تقليل انت�صار اجلراثيم على منت الطائرة.

اجلتتديتتدة،  التقنية  اأجتتهتتزة  تركيب  وميكن 

امل�صنوعة من خال الطباعة ثاثية الأبعاد، 

يف �تتصتتقتتف التتطتتائتترة اأعتتتلتتتى املتتقتتاعتتد متتبتتا�تتصتترة، 

و�صمن وحدة خدمة الراكب التي حتتوي على 

فتحات التكييف والإنارة، وفق ما ذكرت �صبكة 

“�صي اإن اإن” الإخبارية الأمريكية.
الهواء  نقل  اإىل  التتدرع  عمل  اآلية  وت�صتند 

املتتتتتدفتتق متتن التتفتتتتتحتتات التتعتتلتتويتتة فتتتوق املقعد، 

اأو  اإىل �صفرات ت�صمن الحتفاظ باأي قطرات 

رذاذ ناجم عن اجلهاز التنف�صي للراكب داخل 

اإىل  تنتقل  ل  بحيث  ي�صغله،  التتتذي  املتتحتتيتتط 

امل�صافر اجلال�س اإىل جواره.

وقال اأنتوين هاركوب، كبري مديري جتربة 

الطريان يف �صركة تيغ لل�صبكة الأمريكية، اإن 

الهواء  تدفق  كفاءة  من  يعزز  الهوائي  التتدرع 

على منت الطائرات.

التقنية  التتهتتوائتتيتتة  التت�تتصتتتتتائتتر  فتتكتترة  وتتتعتتد 

الأحتتتدث بن عتتدد كبري من البتتتتتكتتارات التي 

التتعتتامل، من  عتتدة يف  طتتتريان  �صركات  قدمتها 

اإجتتراءات  �صمن  للقطاع  احلياة  ا�صتعادة  اأجتتل 

احرازية اأعلى يف ظل تف�صي فريو�س كورونا.

هتتتائتتتل  قتتتتتتدر  “هناك  هتتتتتتاركتتتتتتوب:  وقتتتتتتتتال 

متتتن التتتتت�تتصتتامتتيتتم لبتتتتتكتتار حتتلتتول لتتتدى بع�س 

امل�صكات. نحاول احلفاظ على امل�صافرين من 

اأجتتل طتتريان اأكتتر �صامة واأمتتانتتا. اأعتقد اأنه 

كانت  كلما  امل�صافرين  طماأنة  يف  اأ�صرعنا  كلما 

ال�صناعة اأف�صل«.

ابتكرتها  التي  التقنية  اأن  ويعتقد هاركوب 

الت�صميم  هيكلة  اإعتتتتتادة  تتطلب  ل  �تتصتتركتتتتته، 

يكون  اأن  وميكن  الطائرة،  ملق�صورة  الداخلي 

اأكتتتتر فتتعتتالتتيتتة متتن املتتقتترحتتات التتتتتي قدمتها 

�صركات اأخرى، ومن بينها الإبقاء على املقعد 

الأو�صط فارغا يف الطائرات الكبرية.

االنباط-وكاالت

ب�صيطة  و�صفة  اإىل  حديثة  درا�تتصتتة  تو�صلت 

قتتالتتت اإنتتهتتا تقلل متتعتتدلت التتوفتتاة لتتدى مر�صى 

التتت�تتتصتتترطتتتان، قتتوامتتهتتا اجلتتلتتو�تتس مبتتتعتتتدلت اأقتتتل 

وامل�صي بن�صبة اأكر.

التتدرا�تتصتتة التتتتتي نتت�تتصتترت يف دوريتتتتة “جي اإيتته 

الأمريكية،  الطبية  للجمعية  التابعة  اإيه”  اأم 

اأمتترا�تتس  لأبتتحتتاث  منها  جتتانتتب  يخ�ص�س  التتتتتي 

التت�تتصتترطتتان، وجتتتدت رابتتطتتا بتتن كتتترة اجللو�س 

وارتفاع خطر الإ�صابة بالأورام اخلبيثة، واأي�صا 

معدلت الوفاة باملر�س.

و�صارك نحو 8 اآلف �صخ�س يف الدرا�صة التي 

وجتترت  و2012،   2009 عتتامتتي  بتتن  امتتتتتدت 

عامي  بن  لحقا  هتتوؤلء  اأو�تتصتتاع  متابعة  عملية 

و2020.  2019
يف  بالغون  اأمريكيون  امل�صاركون  هوؤلء  وكان 

اإىل  وينتمون  ال�صن،  كبار  ومن  العمر  منت�صف 

مناطق جغرافية خمتلفة واأعراق متعددة، فيما 

مر�س  متتن  التتعتتاج  يتلقون  التتذيتتن  ا�صتبعاد  مت 

ال�صرطان.

العاقة  تك�صا�س  جامعة  يف  الباحثون  وتابع 

بتتن الن�صاط التتبتتدين ووفتتيتتات التت�تتصتترطتتان، عر 

تثبيت اأجهزة قيا�س حركة على الورك يف �صاعات 

النهار.

جلو�س  دقيقة   30 “ا�صتبدال  اأن  ووجتتتتدوا 

ببع�س التمارين اخلفيفة، ميكن اأن يقلل خطر 

الوفاة بال�صرطان بن�صبة 8 باملئة«.

وتتت�تتصتتمتتل هتتتتذه التتتتتتتمتتتاريتتتن اخلتتفتتيتتفتتة املتت�تتصتتي 

البطيء واليوغا والب�صتنة اخلفيفة.

ويف حن كانت الدرا�صات ال�صابقة تعتمد على 

البيانات التي يدونها اأفراد العينة، فاإن الدرا�صة 

يجعلها  ممتتا  قيا�س  و�صائل  ت�صتخدم  اجلتتديتتدة 

اأكر دقة، كما يقول موؤلفو الدرا�صة، وفق �صبكة 

الأمريكية. نيوز” الإخبارية  “فوك�س 
ال�صبب  هو  ال�صرطان  اأن  الدرا�صة  واأو�صحت 

التترئتتيتت�تتصتتي لتتلتتوفتتاة بتتتن التتبتتالتتغتتن يف التتتوليتتتات 

 50 تتتفتتادي  اأنتتته ميتتكتتن  اإىل  املتتتتتحتتدة، م�صريين 

باملئة من وفيات هذا املر�س من خال حت�صن 

اأ�صلوب احلياة.

اأن خطر الإ�صابة مبر�س  واأظهرت الدرا�صة 

بتتاملتتئتتة عند   31 بتتنتت�تتصتتبتتة  انتتختتفتت�تتس  التت�تتصتترطتتان 

اإىل  متو�صطة  مبعدلت  بدنية  اأن�صطة  ممار�صة 

قوية، مثل امل�صي ال�صريع.

ودعتتتتا التتبتتاحتتثتتون يف التتدرا�تتصتتة اإىل ممتتار�تتصتتة 

150 دقيقة من الن�صاط البدين اأ�صبوعيا على 
اإىل  متو�صطة  من  �صدتها  تكون  اأن  على  الأقتتل، 

من  للوقاية  مثالية  اأداة  ذلتتك  باعتبار  عالية، 

ال�صرطان.

وقالوا اإن اللتزام بهذه التو�صيات يف املجتمع 

الأمريكي منخف�س للغاية، اإذ ل يتبع الن�صائح 

�صوى 25 باملئة من الأمريكين فقط.

االنباط-عمان 

عر  جمتتانتتاً  “اأمان” الإلتتكتتروين  تطبيق  ا�صتخدام  اإتتتاحتتة  عتتن  الأردن  زيتتن  �صركة  اأعلنت 

�صبكتها؛ والذي اأطلقته وزارة ال�صّحة بهدف احلد من انت�صار فريو�س كورونا امل�صتجد يف اململكة 

ا�صتخدام  زين  م�صركي  لكاّفة  �صيت�صّنى  حيث  العدوى،  انت�صار  من  واحلد  املواطنن  وحماية 

التطبيق جماناً، دوناخل�صممناأر�صدتهماأومن حزمالإنرنتاملتوفرة علىخطوطهم اخللوية اأو 

على ا�صراكات الإنرنت املنزلية.

وتاأتي هذه اخلطوة من جانب زين؛ لدعم وم�صاندة جهود وزارة ال�صّحة ولت�صجيع املواطنن 

�صرهم ومن حولهم 
ُ
على حتميل التطبيق، الذي ي�صاهم ب�صكٍل كبري يف توفري احلماية لهم ولأ

وللمجتمع ككل، حيث يعمل التطبيق على تنبيه م�صتخدمه يف حال خمالطته لأحد امل�صابن، 

مما ُي�صهم يف الك�صف عن احلالت امل�صابة وخمالطيهم وبالتايل ح�صر الوباء وال�صيطرة على 

انت�صاره.

وَدعت زين جميع م�صركيها اإىل حتميل التطبيق لأهميته خال الظروف احلالية ل �صيما 

اتها على مواقع  بعد عودة معظم القطاعات للعمل، ون�صرت رابط حتميل التطبيق عر من�صّ

التوا�صل الجتماعي؛ وذلك انطاقاً من دورها الوطني وواجبها جتاه املجتمع املحّلي ودعمها 

امل�صتمر للقطاع ال�صحي يف اململكة، وا�صتمراراً لنهجها يف تعزيز وتنمية قطاع ريادة الأعمال يف 

ردنية.
ُ
الأردن، ل �صيما واأن تطبيق “اأمان” مت تطويره بعقول و�صواعد اأ


