
  القطامين: برنامج يغطي 170 ألف عامل في القطاعات
    والمنشآت األكثر تضررا

  الفايز: صندوق للمخاطر السياحية بـ 20 مليون دينار
  المفلح: برنامجان جديدان للحماية احدها للفقراء

 أهمية العمل بشكل جماعي إلنجاح الخارطة الزراعية    والثاني لعمال المياومة

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

اجلمعة   18  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق  4  كانون الأول  2020 م - العدد  5532    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة
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اجراءات تستهدف الحماية االجتماعية لألسر واألفرادتأمين لقاح  »كورونا« في أقرب وقت ممكن

الملك: االلتزام باإلجراءات 
الوقائية أدى إلى تحسن

 الحالة الوبائية 

 الخصاونة: ٣20 مليون للتخفيف 
عن القطاعات المتضررة

2إرادة ملكية بالموافقة على تعيين الهواري رئيسًا للمركز الوطني لمكافحة األوبئة واألمراض السارية

االنباط-وكاالت

�سور  ومبحاذاة  الرحمة  باب  مقربة  �سمال 

التي  اليو�سفية  مقربة  تقع  ال�سرقي  القد�س 

اإ�سرائيلية  هجمة  اىل  ���س��ن��وات  م��ن��ذ  تتعر�س 

قريبة  اأثرية  مداميك  اإىل  و�سلت  وحفريات، 

من عتبة باب الأ�سباط

ويف اإط������ار ذل����ك ه���دم���ت ق�����وات الح���ت���ال 

واأزال��ت  الأ���س��ب��اط  لباب  املا�سق  امل��ق��ربة  �سور 

املوؤدي  الدرج  اىل  اإ�سافة  اأي�سا  الأثري  درجها 

تنفيذا  ال�����س��ه��داء،  م��ق��ربة  م��ن  ام��ت��داده��ا  اىل 

مل��ج��م��وع��ة خم��ط��ط��ات اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة م��ت��داخ��ل��ة، 

اأعدت منذ فرتة طويلة

ال���دف���ن يف  م��ن��ع الح���ت���ال   2014 ع���ام  ويف 

اإزال����ة ع�سرين  ج��زئ��ه��ا ال�����س��م��ايل واأق����دم ع��ل��ى 

عام  ا�ست�سهدوا  اأردن��ي��ن  جنود  اإىل  تعود  ق��ربا 

ون�سب  ال�����س��ه��داء  مب��ق��ربة  ي��ع��رف  فيما   1967

اجلندي املجهول

اليو�شفية مقربة 

جم��ل�����س الأوق�������اف وال�������س���وؤون وامل��ق��د���س��ات 

ال��ي��و���س��ف��ي��ة  م����ق����ربة  اأن  اأك�������د  الإ�����س����ام����ي����ة، 

وام���ت���داده���ا ت��ع��ت��رب اأح����د اأه����م واأب������رز امل��ق��اب��ر 

الإ�سامية يف مدينة القد�س، حيث تعج برفات 

ع��م��وم اأه����ل امل��دي��ن��ة امل��ق��د���س��ة وك���ب���ار ال��ع��ل��م��اء 

مئات  ج��ان��ب  اإىل  وامل��ج��اه��دي��ن،  وال�����س��احل��ن 

ثرى  الزكية  بدمائهم  رووا  ال��ذي��ن  ال�سهداء 

هذه الأر�س الطيبة منذ بداية الفتح العمري

الح��ت��ال  ب��ل��دي��ة  اأن  اإىل  امل��ج��ل�����س  ول��ف��ت 

ت���ع���م���ل م���ن���ذ ف�����رتة ط���وي���ل���ة ع���ل���ى حم���ا����س���رة 

امل���ق���ربة واإح���اط���ت���ه���ا ب���امل�������س���اري���ع ال��ت��ه��وي��دي��ة 

ام��ت��داد  على  التلمودية  واحل��دائ��ق  وامل�����س��ارات 

ال�����س��ور ال�����س��رق��ي مل��دي��ن��ة ال��ق��د���س ومب���ح���اذاة 

امل��م��رات وامل��واق��ع  اإخ��ف��اء معامل  امل��ق��ربة بهدف 

باملقربة املحيطة  الأ�سيلة  التاريخية 

للهوية تهويد 

م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة امل��ق��د���س��ي��ة 

مل��ق��اوم��ة ال��ت��ه��ج��ر ن��ا���س��ر ال��ه��دم��ي اأن ال���درج 

امل���ه���دوم ي����وؤدي اىل ن�����س��ب اجل��ن��دي امل��ج��ه��ول 

1967م ويرتبط بالهوية الوطنية وحرب 

واأو�سح الهدمي اأن مدينة القد�س تتعر�س 

اأ���س��در   2007 ل��ع��م��ل��ي��ات ت��ه��وي��د خ��ط��رة، ف��ع��ام 

يت�سمن  ال���ذي  »زام��و���س«  خمطط  الح��ت��ال 

من  ال�سرقي  الق�سم  يف  ا�ستيطانية  بوؤر  اإقامة 

ال��ق��د���س ح���ول م���ا ي�����س��م��ى ب��احل��و���س امل��ق��د���س 

الذي ميتد من وادي اجلوز اىل �سلوان

النقاط  ه��ذه  اإح��دى  اأن  اىل  الهدمي  ونبه 

الأ�سباط،  باب  يف  املخطط  وفق  ال�ستيطانية 

وميتد اىل قطعة اأر�س يف باب الرحمة اإ�سافة 

تبعد  ل  ط��واب��ق  خم�سة  م��ن  ع��م��ارة  ب��ن��اء  اىل 

�سوى 50 مرتاً عن اأ�سوار امل�سجد الأق�سى

من  يت�سرف  الح��ت��ال  اأن  اىل  اأ���س��ار  ك��م��ا 

ي�����س��اء ول يقبل  ال�����س��ي��ادة وف��ع��ل م���ا  م��ن��ط��ل��ق 

تدخل اأي �سلطة غره وخا�سة دائرة الأوقاف 

القد�س  اأن  على  الهدمي  و���س��دد  الإ���س��ام��ي��ة. 

حماية  على  تعمل  حقيقية  ق��ي��ادة  اىل  حت��ت��اج 

املدينة.

التفا�صيل �ص »6«

 استهداف مقبرة اليوسفية.. تهويد للهوية والتاريخ

 العيسوي يتفقد مراحل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل 
تالل الفوسفات في الرصيفة

55 وفاة و4029 اصابة 
كورونا جديدة 

االنباط- الزرقاء

ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن ج���ال���ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

الثاين، تفّقد رئي�س الديوان امللكي الها�سمي، 

جالة  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س 

امل���ل���ك، ي��و���س��ف ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي، ووزي����ري 

يحيى  املهند�س  والإ���س��ك��ان  العامة  الأ���س��غ��ال 

ورئي�س  م�����س��اروة،  نبيل  وال��ب��ي��ئ��ة  الك�سبي، 

ال��ف��و���س��ف��ات  م��ن��اج��م  ���س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س 

واأم��ن  الذنيبات  حممد  ال��دك��ت��ور  الأردن��ي��ة 

ع���م���ان ال���دك���ت���ور ي��و���س��ف ال�������س���وارب���ة، ام�����س 

اخلمي�س، مراحل تنفيذ م�سروع اإعادة تاأهيل 

تال الفو�سفات يف لواء الر�سيفة مبحافظة 

�سركة مناجم  بتنفيذه  ال��ذي تقوم  ال��زرق��اء، 

الفو�سفات الأردنية.

وك����ان ج��ال��ة امل��ل��ك اأ����س���ار خ���ال زي��ارت��ه 

للواء الر�سيفة اإىل ال�سعوبات التي يواجهها 

حيث  البيئي،  التلوث  لناحية  ال��ل��واء  �سكان 

الإ���س��راع يف معاجلة  ب�سرورة  اأوع��ز جالته 

تال  م�سكلة  خ�سو�سا  البيئية،  امل�سكات 

ال���ف���و����س���ف���ات، واأه���م���ي���ة حت�����س��ن الأو�����س����اع 

اخل���دم���ي���ة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة. 

على  الطاع  التفقدية؛  وت�ستهدف اجلولة 

الواقع، وتذليل  اأر���س  املُتحقق على  الإجن��از 

�سر  تعرت�س  ق��د  ال��ت��ي  التحديات  خمتلف 

امل�سروع خال مراحله التنفيذّية.

وقال العي�سوي، خال اجلولة، اإن العمل 

من  مبا�سرة  بتوجيهات  ج��اء  امل�����س��روع  ب��ه��ذا 

الر�سيفة،  ل��ل��واء  زي��ارت��ه  بعد  امل��ل��ك  ج��ال��ة 

تن�سيق  الها�سمي  امللكي  الديوان  توىّل  حيث 

العاقة،  ذات  الأط���راف  جميع  بن  اجلهود 

ملمو�ساً  تقدماً  لإيجاد حلول جذرّية حتقق 

ن��ح��و ت��اأه��ي��ل امل��ن��ط��ق��ة، وال��ن��ه��و���س ب��ال��واق��ع 

البيئي والتنموي فيها.

واأ�ساف اأن العمل جار على حماور عّدة يف 

وبالتوازي  يتم  حيث  الوطني،  امل�سروع  ه��ذا 

مع  التن�سيق  الفو�سفات،  خملفات  اإزال��ة  مع 

ال�سمويل  املخطط  لتحديث  املعنية  اجلهات 

حتويله  اإىل  لي�سار  برّمته،  املوقع  لتطوير 

مل��ن��ط��ق��ة ت��ن��م��وي��ة ذات ب��ي��ئ��ة ���س��ح��ي��ة، ت��زخ��ر 

ب���احل���دائ���ق ال�����س��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة وامل���اع���ب 

منها  ي�ستفيد  ال��ت��ي  الرتفيهية  والأم���اك���ن 

اأبناء اللواء.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

عن  اخل��م��ي�����س،  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 

ج��دي��دة  ا���س��اب��ة  و4029  وف�����اة   55 ت�����س��ج��ي��ل 

بفرو�س كورونا امل�ستجد.

وتوزعت ال�سابات كما يلي:

- )1376( يف حمافظة العا�سمة عّمان.

- )904( يف حمافظة اإربد، منها )51( يف 

الرمثا.

- )270( يف حمافظة املفرق.

- )266( يف حمافظة عجلون.

- )226( يف حمافظة جر�س.

- )211( يف حمافظة الكرك.

- )203( يف حمافظة البلقاء.

- )177( يف حمافظة الزرقاء.

- )124( يف حمافظة ماأدبا.

- )121( يف حمافظة العقبة.

- )100( يف حمافظة الطفيلة.

- )51( يف حمافظة معان، منها )24( يف 

البرتا.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

 اأع��ل��ن رئ��ي�����س ال�����وزراء ب�سر اخل�����س��اون��ة، 

مليون   320 بقيمة  ب��رن��ام��ج  ع��ن  اخل��م��ي�����س، 

القت�سادية  التبعات  م��ن  للتخفيف  دي��ن��ار؛ 

واملعي�سية على ق�سم من القطاعات املت�سررة 

من اأزمة فرو�س كورونا امل�ستجد.

�سحفي  م��وؤمت��ر  خ��ال  اخل�ساونة  وق��ال 

بلورت  »الإج�����راءات  اإن  ال����وزراء،  رئا�سة  م��ن 

بجهد تكاملي من املوؤ�س�سات احلكومية، ويف 

لكن خرج  �سيولة،  ع��دم وج��ود  �سياق حت��دي 

عنها جمموعة من الإجراءات التي ت�ستهدف 

تو�سيع احلماية الجتماعية لاأ�سر والأفراد 

وامل�������س���اع���دة يف حت���م���ل وا����س���ت���دام���ة اأج�����ور 

ال��ع��ام��ل��ن يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، وا���س��ت��دام��ة 

امل��ن�����س��اآت يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���س امل��ت�����س��ررة من 

جائحة كورونا«. 

وحت�����دث ع���ن ت��ك��ل��ي��ف وزي�����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط 

بتوفر  ال�����س��ري��دة  نا�سر  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 

جزء من قيمة برنامج احلماية الجتماعية 

من خال امل�ساعدات اخلارجية. 

ع��دد  زي����ادة  ت�ستهدف  الإج�������راءات  »ه����ذه 

الوطنية  امل��ع��ون��ة  ���س��ن��دوق  م��ن  امل�ستفيدين 

اأ�سرة  األ��ف   100 3- مبقدار  تكافل  برنامج   -

املياومة  عمال  وبع�س  الأ���س��ر،  ه��ذه  ليغطي 

غر امل�سمولن مبظلة ال�سمان الجتماعي« 

وفق اخل�ساونة. 

برامج  يف  والتمدد  ال�ستمرار  اإىل  واأ���س��ار 

ال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي )ح��م��اي��ة، وم�����س��ان��د، 

مبا�سر  م��ايل  »تدخل  اإىل  اإ�سافة  ومت��ك��ن(. 

 20 يف  عمل  فر�سة  األ��ف   180 على  للحفاظ 

األف من�ساأة 

التفا�صيل �ص »3«

 زين تساهم في تحسين اإلدماج 
الرقمي لذوي االحتياجات الخاصة

 العتوم يتفقد عدد من المشاريع الريادية 
والمسابح االولمبية  في آل البيت 

 إدارة األزمات توضح الجهات المستثناة 
من الحظر الشامل يوم الجمعة

 األعيان يشكل لجانه الدائمة ويختار 
رؤساءها والمقررين

االنباط- عمان

 ���س��اه��م��ت جم��م��وع��ة زي���ن يف ج��ه��د عاملي 

م�����س��رتك م��ع الحت����اد ال��ع��امل��ي ل��ات�����س��الت 

امل��ت��ن��ق��ل��ة، وع�����دد م���ن ك���ي���ان���ات الت�������س���الت 

ال��ع��امل��ي��ة ع���رب اإط�����اق اإط�����ار ع��م��ل ب��ع��ن��وان 

»مبادئ دفع عجلة الإدماج الرقمي لأ�سحاب 

الحتياجات اخلا�سة«.

ي��اأت��ي ذل���ك مب��ن��ا���س��ب��ة الح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم 

املوافق  اخلا�سة،  الحتياجات  لذوي  العاملي 

عن  �سحفي  بيان  وح�سب  اخلمي�س.  ال��ي��وم 

املجموعة ، تهدف هذه املبادئ اإىل م�ساعدة 

فجوة  ���س��د  يف  املتنقلة  الت�����س��الت  �سناعة 

اأ���س��ح��اب الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة يف ق��ط��اع 

الت�������س���الت. وذك�����رت امل��ج��م��وع��ة اأن����ه وف��ق��ا 

لبيانات منظمة ال�سحة العاملية،.

التفا�صيل �ص »3«

املفرق - االنباط - يو�صف امل�صاقبة 

للتطوير  ال��ب��ي��ت  اآل  ج��ام��ع��ة  ���س��ع��ي  ���س��م��ن 

اجلامعة  رئي�س  تفقد  اجلامعة  يف  والتحديث 

اأعمال  �سر  العتوم  ع��دن��ان  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 

ت��اأه��ي��ل م�سبح اجل��ام��ع��ة وال���ذي  اإع����ادة  ع��ط��اء 

جاء مبنحة كرمية من الديوان امللكي العامر 

خلدمة طلبة اجلامعة واملجتمع املحيط.

امل�سبح  اأهمية  اإىل  العتوم  ال��دك��ت��ور  وا���س��ار 

ق�سم  الرتبية  كلية  وخا�سة  اجلامعة  لطلبة 

اأ�سرة  خدمة  اإىل  بالإ�سافة  البدنية  الرتبية 

امل��ه��ارات  وتنمية  املحيط  واملجتمع  اجل��ام��ع��ة 

اأف�سل  �سمن  بال�سباحة  املتعلقة  ال��ري��ا���س��ة 

اإىل  اجلامعة  �سعي  مبيناً  العاملية  املوا�سفات 

وبناء  للتعلم  املحفزة  الإمكانات  كافة  توفر 

اخلطط  واإع����داد  الطلبة  وتهيئة  ال�سخ�سية 

وت��ن��ف��ي��ذه��ا ع��ل��ى اأر�����س ال���واق���ع ل��ت��وف��ر بيئة 

نوعية تنعك�س على اجلامعة واملجتمع املحيط 

مبينا باأن اجلامعة قامت باإعادة تاأهيل العديد 

م���ن امل���ب���اين امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ق��اع��ات ال��ت��دري�����س��ي��ة 

الأج���واء  وتهيئة  امل��وا���س��ف��ات  ب��اأف�����س��ل  ل��ت��ك��ون 

التدري�سية،  العملية  و���س��ر  للطلبة  املريحة 

وه����ذا امل�����س��روع م��ن امل�����س��اري��ع ال��ع��دي��دة ال��ت��ي 

اإىل  بالإ�سافة  تاأهيلها  باإعادة  اجلامعة  تقوم 

باجلامعة. للنهو�س  ال�ستثمارية  امل�ساريع 

املهند�س  والت�سنيع  الإن��ت��اج  دائ���رة  م��دي��ر   

امل�سبح  اأن  جانبه  من  اأو���س��ح  امل�ساقبة  عاطف 

����س���ي���ك���ون ج����اه����ز خ�����ال ال�����س����ه����ر  ال���ق���ادم���ه 

اأف�سل  اجلامعة �سمن  واإ�سراف من  ومبتابعة 

لتوفر  و�سياج ومغطاء  املوا�سفات من تدفئة 

ال�سباحة  ري��ا���س��ة  مل��م��ار���س��ة  املنا�سبه  الج����واء 

والتدريب..

االنباط- عمان 

واإدارة  ل���اأم���ن  ال���وط���ن���ي  امل���رك���ز  اع���ل���ن   

ال�سامل  احلظر  ا�ستثناءات  قائمة  الأزم���ات، 

اخلمي�س،  ام�س  ليًا   10 ال�ساعة  من  املمتد 

اىل ال�ساعة 10 ليًا من اليوم اجلمعة.

ام�����س، ت�ستثنى  امل��رك��ز  ل��ب��ي��ان ع��ن  ووف��ق��ا 

القطاعن  يف  العاملة  الطبّية  ال��ك��وادر  كافة 

ال��ع��ام واخل���ا����ّس م��ن ق����رار احل��ظ��ر ال�����س��ام��ل 

وب��احل��د الدن����ى لإدام����ة ال��ع��م��ل، ف��ي��م��ا يجب 

القطاع  يف  العاملة  الداري���ة  ال��ك��وادر  ت��زوي��د 

اأو بطاقة تعريفية. ال�سحي بكتاب ر�سمي 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان 

ل���دى اجتماعه  الأع���ي���ان  ت��واف��ق جم��ل�����س   

اليوم اخلمي�س برئا�سة رئي�سه في�سل الفايز، 

ال��ب��ال��غ ع��دده��ا  ال��دائ��م��ة  ع��ل��ى ت�سكيل جل��ان��ه 

ال��ن��ظ��ام  15 م���ن  ل��ل��م��ادة  ا���س��ت��ن��اداً  16 جل��ن��ة، 

اللجان  اأع�ساء  وانتخب  للمجل�س،  الداخلي 

يف اج��ت��م��اع��ات م��ن��ف�����س��ل��ة، روؤ����س���اء وم��ق��رري 

الداخلي يكون احلد  النظام  اللجان. وح�سب 

الأدنى لعدد اأع�ساء كل جلنة 7 اأعيان، واحلد 

الأعلى 12، ول يجوز للعن ان يكون يف اكرث 

من ثاث جلان.

التفا�صيل �ص »2«



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

إرادة ملكية بالموافقة على تعيين 
الهواري رئيسًا للمركز الوطني لمكافحة 

األوبئة واألمراض السارية

الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين 
بوفاة األميرة حصة بنت فيصل بن 

عبدالعزيز آل سعود

 وزير الداخلية يرأس اجتماعا 
المحافظين مع 

 وزارة المياه تتسلم مشاغل وآليات 
متقدمة من الحكومة االلمانية

22200000000022222

االنباط- عمان

 ت��واف��ق جمل�س االأع���ي���ان ل���دى اج��ت��م��اع��ه ال��ي��وم 

اخلمي�س برئا�سة رئي�سه في�سل الفايز، على ت�سكيل 

جلانه الدائمة البالغ عددها 16 جلنة، ا�ستناداً للمادة 

اأع�ساء  وانتخب  للمجل�س،  الداخلي  النظام  من   15

روؤ����س���اء وم��ق��رري  اج��ت��م��اع��ات منف�سلة،  ال��ل��ج��ان يف 

اللجان.

وح�سب النظام الداخلي يكون احلد االأدنى لعدد 

اأع�ساء كل جلنة 7 اأعيان، واحلد االأعلى 12، وال يجوز 

للعني ان يكون يف اكرث من ثالث جلان، كما ال يجوز 

ان يكون الرئي�س او ايا من نائبيه ع�سوا يف اية جلنة.

وادى االأعيان: جمال ال�سرايرة، وتوفيق احلالملة، 

وعودة قوا�س، وحما�سن اجلاغوب، اليمني الد�ستورية 

اأمام املجل�س ا�ستنادا للمادة 80 من الد�ستور، بعد ان 

تال امني عام جمل�س االأعيان علي الزيود ن�س االإرادة 

امللكية ال�سامية املت�سمنة تعيينهم اع�ساًء يف جمل�س 

االأعيان اعتباراً من اخلمي�س املا�سي.

رئي�سا  طبي�سات  اح��م��د  ال��ل��ج��ان،  اع�ساء  واخ��ت��ار 

العبادي  عويدي  احمد  والدكتور  القانونية،  لّلجنة 

املالية  لّلجنة  رئي�سا  ال�����س��راي��رة  ج��م��ال  ل��ه��ا،  م��ق��ررا 

مقررا،  ال���راري  م�سطفى  والدكتور  واالقت�سادية، 

املهند�س نا�سر اللوزي رئي�سا للجنة ال�سوؤون العربية 

مازن  مقررا،  القا�سي  ونايف  واملغرتبني،  والدولية 

قطي�سات  وم���روان  االإداري�����ة،  لّلجنة  رئي�سا  ال�ساكت 

للجنة الرتبية  مقررا، الدكتور وجيه عوي�س رئي�ساً 

والتعليم، والدكتورة رائدة قطب مقررًة لها، الدكتور 

والتوجيه  االإع�����الم  للجنة  رئي�سا  امل��وم��ن��ي  حم��م��د 

ال��وط��ن��ي، وال��دك��ت��ور ط���الل ال�����س��رف��ات م��ق��ررا لها، 

ال�سحة  للجنة  رئ��ي�����س��ا  ي��ا���س��ني احل�����س��ب��ان  ال��دك��ت��ور 

مقررا  عبيدات  ه��اي��ل  وال��دك��ت��ور  وال�����س��ك��ان،  والبيئة 

والتنمية  ال��ع��م��ل  للجنة  رئ��ي�����س��ا  م����راد  عي�سى  ل��ه��ا، 

االجتماعية، واملهند�س عبد الرحيم البقاعي مقررا 

ل��ه��ا. ك��م��ا اخ��ت��ار االأع���ي���ان ال��دك��ت��ور ع��اك��ف ال��زع��ب��ي 

رئي�سا للجنة الزراعة واملياه، وفا�سل احلمود مقررا 

الطاقة  للجنة  رئي�سا  ار�سيدات  �سالح  الدكتور  لها، 

والرثوة املعدنية، وطالل عريقات مقررا لها، الدكتور 

وال��رتاث،  ال�سياحة  للجنة  رئي�سا  القطامني  ن�سال 

وخالد ابو العز مقررا لها، الدكتور م�سطفى حمارنة 

الدين هاكوز  العامة، وخري  رئي�سا للجنة اخلدمات 

مقررا لها، الدكتور حممود ابو جمعة رئي�سا للجنة 

مقررًة  بركات  واح�سان  املواطنني،  وحقوق  احلريات 

املهند�س �سخر دودي��ن رئي�سا للجنة فل�سطني،  لها، 

رئي�سة  النجار  لها، هيفاء  الطراونة مقررا  وم��داهلل 

للجنة املراأة ونايفة الزبن مقررة لها، ب�سام حدادين 

رئي�سا للجنة الثقافة والريا�سة وال�سباب و�سمري بينو 

مقررا لها.

االآت��ي:ال��ق��ان��ون��ي��ة  النحو  على  ال��ل��ج��ان  وت�سكلت 

من كل من: مفلح الرحيمي، اأحمد طبي�سات، مازن 

ال�����س��اك��ت، امل��ه��ن��د���س وج��ي��ه ع���زاي���زة، ال��دك��ت��ور اأح��م��د 

العبادي، حممد �سامد الرقاد، الدكتور حممود ابو 

ال�سرفات،  ط��الل  الدكتور  م��روان قطي�سات،  جمعة، 

حما�سن  والدكتورة  احلمود،  فا�سل  بركات،  اإح�سان 

واالقت�سادية  املالية  اللجنة  ت�سم  فيما  اجل��اغ��وب، 

كال من: جمال ال�سرايرة، الدكتور اأحمد الهنداوي، 

ال��دك��ت��ور ع��اك��ف ال��زع��ب��ي، م���ازن ال�����س��اك��ت، املهند�س 

الدكتور  ال��راري،  الدكتور م�سطفى  وجيه عزايزة، 

م��راد،  عي�سى  ال�سوابكة،  حممد  حمارنة،  م�سطفى 

واملهند�س عبدالرحيم البقاعي.

الدكتور  واملغرتبني:  والدولية  العربية  ال�سوؤون 

���س��ال��ح ار����س���ي���دات، امل��ه��ن��د���س ن��ا���س��ر ال���ل���وزي، نايف 

ال��ق��ا���س��ي، ال��دك��ت��ورة ع��ل��ي��اء ب�����وران، ال��دك��ت��ور اأح��م��د 

الهنداوي، ب�سام احلدادين، ح�سني املجايل، الدكتور 

ال�سوابكة،  حممد  امللكاوي،  حممد  املومني،  حممد 

الدكتور طالل ال�سرفات، و�سمري م�ساروة.

ال�سوؤون االإداري���ة: مفلح الرحيمي، حممد عودة 

جن�����ادات، ن��اي��ف ال��ق��ا���س��ي، م���ازن ال�����س��اك��ت، ال��دك��ت��ور 

حممد املومني، الدكتور م�سطفى الراري، الدكتور 

�سمري م�ساروة،  م��روان قطي�سات،  ال�سريدة،  يو�سف 

م�سطفى البزايعة، وخري الدين هاكوز.

الرتبية والتعليم: الدكتور حممد جمعة الوح�س، 

ال��دك��ت��ور اأح��م��د ال��ه��ن��داوي، ال��دك��ت��ور وج��ي��ه عوي�س، 

الدكتور يا�سني احل�سبان، الدكتور ن�سال القطامني، 

الدكتور  امل��ل��ك��اوي،  ال��ع��ب��ادي، حممد  اأح��م��د  الدكتور 

هيفاء  القطب،  رائ���دة  الدكتورة  حمارنة،  م�سطفى 

وال��دك��ت��ورة حما�سن  ق��وا���س،  ع��ودة  الدكتور  النجار، 

اجلاغوب.

االإع�����الم وال��ت��وج��ي��ه ال��وط��ن��ي: ال��دك��ت��ورة علياء 

بوران، رابحة الدبا�س، الدكتور حممد املومني، توفيق 

احل���المل���ة، ه��ي��ف��اء ال��ن��ج��ار، امل��ه��ن��د���س �سخر دودي���ن، 

الدكتور طالل ال�سرفات، جمال ال�سوابكة.

اأح���م���د طبي�سات،  ال�����س��ح��ة وال��ب��ي��ئ��ة وال�����س��ك��ان: 

احل�سبان،  يا�سني  ال��دك��ت��ور  عوي�س،  وج��ي��ه  ال��دك��ت��ور 

املهند�س مالك الكباريتي، الدكتور يو�سف ال�سريدة، 

ال��دك��ت��ورة رائ����دة ال��ق��ط��ب، ال��دك��ت��ور زي���اد ال��ق��رع��ان، 

الدكتور هايل عبيدات، الدكتورة غادة ب�سوتي، �سمري 

بينو، نايفة الزبن، والدكتور عودة قوا�س.

ال���زراع���ة وامل���ي���اه: حم��م��د ع����ودة جن�����ادات، نايف 

القا�سي، �سراري ال�سخانبة، الدكتور عاكف الزعبي، 

املهند�س مالك الكباريتي، الدكتور يو�سف ال�سريدة، 

ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����ع�����دوان، ف��ا���س��ل احل����م����ود، ج��م��ال 

واك��رمي  املقابلة،  ماجد  الهباهبة،  اأحمد  ال�سوابكة، 

العو�سات.

ال��ع��م��ل وال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة: حم��م��د جمعة 

الوح�س، رابحة الدبا�س، الدكتور ن�سال القطامني، 

توفيق احلالملة، عي�سى م��راد، خميمر ابو جامو�س، 

املقابلة،  ماجد  الهباهبة،  اأحمد  البزايعة،  م�سطفى 

نايفة الزبن، واملهند�س عبدالرحيم البقاعي.

ال���ط���اق���ة وال�������رثوة امل���ع���دن���ي���ة: ال���دك���ت���ور ���س��ال��ح 

الزعبي،  عاكف  الدكتور  عريقات،  ط��الل  ار�سيدات، 

ال���دك���ت���ور وج��ي��ه ع��وي�����س، حم��م��د امل���ل���ك���اوي، �سمري 

م�ساروة، واملهند�س عبدالرحيم البقاعي.

ال�����س��ي��اح��ة وال��������رتاث: راب���ح���ة ال���دب���ا����س، اأح��م��د 

ن�سال  الدكتور  يا�سني احل�سبان،  الدكتور  طبي�سات، 

القطامني، عي�سى مراد، خالد ابو العز، الدكتور هايل 

عبيدات، الدكتورة غادة ب�سوتي، ومداهلل الطراونة.

اخلدمات العامة: الدكتور �سالح ار�سيدات، مفلح 

توفيق احلالملة،  العبادي،  اأحمد  الدكتور  الرحيمي، 

م�سطفى  ال��دك��ت��ور  ال������راري،  م�سطفى  ال��دك��ت��ور 

احل��م��ارن��ة، خ��ري ال��دي��ن ه���اك���وز، ج��م��ال ال�����س��واب��ك��ة، 

واكرمي العو�سات.

احلريات وحقوق املواطنني: الدكتور حممود ابو 

جمعة، �سخر دودين، خالد ابو العز، مروان قطي�سات، 

اح�سان بركات، عبدالرحمن العدوان، فا�سل احلمود، 

ال���دي���ن ه���اك���وز، م���داهلل  ال��ب��زاي��ع��ة، خ���ري  م�سطفى 

الطراونة، والدكتور عودة قوا�س.

 األعيان يشكل لجانه الدائمة ويختار رؤساءها والمقررين
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االنباط-عمان

 اأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين اأن االلتزام 

اأدى  الكمامات  وارت����داء  الوقائية  ب���االإج���راءات 

حيث  ف�سيئاً،  �سيئاً  الوبائية  احلالة  حت�سن  اإىل 

انخف�ست اأرقام امل�سابني بفريو�س كورونا خالل 

االأ�سبوع االأخري يف اململكة.

اخلمي�س  ام�س  لقائه  خالل  جاللته،  واأ�سار 

حمافظات  من  �سخ�سيات  احل�سينية،  ق�سر  يف 

االإج��راءات  اتخاذ  موا�سلة  اأهمية  اإىل  خمتلفة، 

يفاقم  قد  �سلبي  انعكا�س  اأي  لتفادي  الوقائية 

احلالة الوبائية.

وب��ني ج��الل��ة امل��ل��ك اأن���ه ج��رى ال��ت��وا���س��ل مع 

اإنتاج اللقاحات  عدد من الدول التي تعمل على 

وق��ت  اأق�����رب  م��ن��ه��ا يف  ب��ك��م��ي��ات  االأردن  ل��ت��اأم��ني 

ممكن، و�سيحظى كبار ال�سن والعاملون طبياً يف 

امليدان باالأولوية.

على  تعمل  احلكومة  اأن  اإىل  جاللته  ولفت 

برنامج حلماية عدد من القطاعات االقت�سادية، 

اإىل اأن االأردن وهو جزء من هذا العامل  م�سرياً 

دفع ثمناً اقت�سادياً جراء اأزمة كورونا بخا�سة يف 

الفقر والبطالة.

واأ�����س����ار ج��الل��ة امل��ل��ك اإىل ����س���رورة ت��ط��وي��ر 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ق��ط��اع ال���زراع���ي خ���الل ال��ع��ام 

جماعي  ب�سكل  العمل  اأهمية  م��وؤك��داً   ،2021
الإجن��اح اخل��ارط��ة الزراعية واإ���س��راك اأك��ر عدد 

ال��ت��ي ن�سعى  امل�����س��اري��ع  امل��واط��ن��ني يف  ممكن م��ن 

اإليها، حيث توجد فر�س يف كل منطقة باململكة.

واأكد رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 

اأن احلكومة �ست�ساعد يف متويل بع�س القطاعات 

األ��ف   180 نحو  على  للمحافظة  واالأ���س��خ��ا���س 

قطاع  موؤ�س�سة  األ��ف   20 بنحو  يعملون  �سخ�س 

والتجاري  ال�سناعي  ت�سنيفاته  بجميع  خا�س 

 20 نحو  توجيه  اأي�����س��ا  �سيتم  مثلما  وغ��ريه��ا، 

ال�سياحي  للقطاع  ح�سن  بقر�س  دي��ن��ار  مليون 

كاأحد القطاعات املت�سررة من اجلائحة.

ع��م��ل��ت  احل����ك����وم����ة  اإن  اخل�������س���اون���ة  وق�������ال 

تو�سيع مظلة  على  اجل��دي��دة  االإج����راءات  �سمن 

امل�ستفيدين من �سندوق املعونة الوطنية لت�سمل 

�سخ�س  األ���ف   400 نحو  اأي  اأ���س��رة  األ���ف   100
وبكلفة ت�سل اإىل 100 مليون دينار.

واأ�سار رئي�س ال��وزراء اإىل اأن هذه االإج��راءات 

امل��ت��خ��ذة ح��ك��وم��ي��اً ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع���ن ال��ق��ط��اع��ات 

طالت  �سابقة  اإج����راءات  اإىل  ت�ساف  امل��ت�����س��ررة، 

والع�سكري،  امل��دين  للجهازين  ال��ع��الوات  اإع���ادة 

النافذة  يف  االأردين  امل��رك��زي  البنك  واإج�����راءات 

التمويلية.

من جهتهم، اأ�ساد احل�سور مب�سي االأردن يف 

م�سريته الدميقراطية وااللتزام باال�ستحقاقات 

الد�ستورية من خالل اإجراء االنتخابات النيابية 

بنجاح وباأعلى درجات ال�سالمة العامة.

التي ت�سررت  القطاعات  اأهمية دعم  واأك��دوا 

ب��رام��ج  بخلق  مطالبني  ك���ورون���ا،  اأزم����ة  نتيجة 

طويلة االأمد للحد من الفقر والبطالة.

واأ�ساروا اإىل اأهمية اإجناز اخلارطة الزراعية 

ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا احل���ك���وم���ة، و�����س����رورة دع��م 

�سندوق املخاطر الزراعية.

وب��ي��ن��وا اأه��م��ي��ة دع���م امل�����راأة يف ال��ع��م��ل ال��ع��ام 

اأهمية  موؤكدين  ال�سيا�سية،  احلياة  وامل�ساركة يف 

اال�ستثمار بالكوادر الب�سرية، كما ذكروا مبئوية 

الدولة واالإجناز الذي حققته اململكة على مدى 

عقود رغم كل الظروف التي واجهتها.

ل��دي��ن��ا خطة  ي���ك���ون  اأن  ب���د  اإن�����ه ال  وق����ال����وا 

اق��ت�����س��ادي��ة حم��ك��م��ة ط��وي��ل��ة االأم�����د و����س���رورة 

اال�ستثمارات،  وجلب  الوطنية  ال�سناعات  دع��م 

االأردن،  بها  يتمتع  التي  امليزات  من  واال�ستفادة 

ملا  بال�سياحة،  اأك���ر  ب�سكل  االه��ت��م��ام  يجب  كما 

يتمتع به االأردن من ميزات.

وح�سر اللقاء رئي�س الديوان امللكي الها�سمي، 

وم�ست�سار جاللة امللك ل�سوؤون الع�سائر، ورئي�س 

هيئة االأركان امل�سرتكة.

التي  ال��ل��ق��اءات،  �سل�سلة  �سمن  اللقاء  وي��اأت��ي 

يحر�س جاللة امللك على عقدها ب�سكل متوا�سل 

مع �سخ�سيات من خمتلف مناطق اململكة

االنباط- الزرقاء

الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  من  بتوجيهات 

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

جل��ن��ة م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ م����ب����ادرات ج��الل��ة امل��ل��ك، 

يو�سف ح�سن العي�سوي، ووزيري االأ�سغال العامة 

واالإ�سكان املهند�س يحيى الك�سبي، والبيئة نبيل 

مناجم  �سركة  اإدارة  جمل�س  ورئ��ي�����س  م�����س��اروة، 

الذنيبات  حممد  ال��دك��ت��ور  االأردن��ي��ة  الفو�سفات 

واأم���ني ع��م��ان ال��دك��ت��ور يو�سف ال�����س��وارب��ة، ام�س 

تاأهيل  اإع���ادة  م�سروع  تنفيذ  م��راح��ل  اخلمي�س، 

مبحافظة  الر�سيفة  ل���واء  يف  الفو�سفات  ت��الل 

ال���زرق���اء، ال����ذي ت��ق��وم ب��ت��ن��ف��ي��ذه ���س��رك��ة مناجم 

الفو�سفات االأردنية.

اأ���س��ار خ��الل زي��ارت��ه للواء  وك��ان جاللة امللك 

�سكان  يواجهها  التي  ال�سعوبات  اإىل  الر�سيفة 

اللواء لناحية التلوث البيئي، حيث اأوعز جاللته 

البيئية،  امل�سكالت  معاجلة  يف  االإ�سراع  ب�سرورة 

واأه��م��ي��ة  ال��ف��و���س��ف��ات،  ت���الل  م�سكلة  خ�����س��و���س��ا 

يف  التحتية  والبنية  اخلدمية  االأو���س��اع  حت�سني 

التفقدية؛ االطالع  املنطقة. وت�ستهدف اجلولة 

على االإجناز املُتحقق على اأر�س الواقع، وتذليل 

خم��ت��ل��ف ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ق���د ت��ع��رت���س �سري 

امل�سروع خالل مراحله التنفيذّية.

وقال العي�سوي، خالل اجلولة، اإن العمل بهذا 

امل�سروع جاء بتوجيهات مبا�سرة من جاللة امللك 

بعد زيارته للواء الر�سيفة، حيث توىّل الديوان 

امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي ت��ن�����س��ي��ق اجل���ه���ود ب���ني جميع 

االأط����راف ذات ال��ع��الق��ة، الإي��ج��اد ح��ل��ول ج��ذرّي��ة 

حت��ق��ق ت��ق��دم��اً م��ل��م��و���س��اً ن��ح��و ت��اأه��ي��ل امل��ن��ط��ق��ة، 

والنهو�س بالواقع البيئي والتنموي فيها.

واأ�ساف اأن العمل جار على حماور عّدة يف هذا 

اإزالة  وبالتوازي مع  يتم  الوطني، حيث  امل�سروع 

خملفات الفو�سفات، التن�سيق مع اجلهات املعنية 

ل��ت��ح��دي��ث امل��خ��ط��ط ال�����س��م��ويل ل��ت��ط��وي��ر امل��وق��ع 

ذات  تنموية  ملنطقة  حتويله  اإىل  لي�سار  برّمته، 

للبيئة  ال�سديقة  باحلدائق  تزخر  �سحية،  بيئة 

ي�ستفيد  ال��ت��ي  الرتفيهية  واالأم���اك���ن  وامل��الع��ب 

اأب��ن��اء ال��ل��واء، م��ع��رب��اً ع��ن ت��ق��دي��ره ل�سركة  منها 

مناجم الفو�سفات والقائمني على امل�سروع، الذي 

املعنية  تكري�س جهود جميع اجلهات  اإىل  يحتاج 

لتحقيقه.

اإىل  وم�����س��اروة،  والك�سبي  العي�سوي  وا�ستمع 

بامل�سروع، حيث  العمل  �سري  اإيجاز حول مراحل 

الواقع  اأر���س  على  املتحقق  االإجن���از  ن�سبة  بلغت 

امل�سروع  من  االنتهاء  املتوقع  ومن   ،73% نحو 

�سري  اإىل  االإي��ج��از  وت��ط��رق   .2022 ع��ام  نهاية 

ال��ع��م��ل ل��ت��ج��اوز بع�س ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 

ال�سائلة  املخلفات  ط��رح  ا�ستمرار  مثل؛  امل�سروع 

ال�سلبة  امل��خ��ل��ف��ات  االأم����ان����ة«، وط����رح  »م��ك��ب  يف 

تاأهيلها  اإع����ادة  ال��ت��ي مت  امل��ن��اط��ق  وال��ن��ف��اي��ات يف 

التجمعات  اإق���ام���ة  وا���س��ت��م��رار  امل�����س��روع،  ���س��م��ن 

امل�ستهدفة  املناطق  ح��ول  الع�سوائية  ال�سكانية 

باإعادة التاأهيل.

جمل�س  رئي�س  ق��ال  �سحفية،  م��ق��اب��الت  ويف 

الدكتور  االأردنية  الفو�سفات  اإدارة �سركة مناجم 

حممد الذنيبات، اإن الزيارة التفقدية تهدف اإىل 

االطالع على م�ستوى االإجناز املتحقق على اأر�س 

الفو�سفات  تاأهيل تالل  اإع��ادة  الواقع يف م�سروع 

بناء على توجيهات  الر�سيفة، والذي جاء  بلواء 

جاللة امللك، للنهو�س بالواقع البيئي والتنموي 

يف املنطقة.

تبلغ  ال���ذي  التاأهيل  اإع���ادة  م�سروع  اأن  وب��ني 

اإىل  ي���ه���دف  30 م���ل���ي���ون دي����ن����ار،  ن���ح���و  ك��ل��ف��ت��ه 

اأرا���س��ي �ساحلة  اإىل  – 4 اآالف دومن   3 حتويل 

وحدائق  مالعب  اإن�ساء  عر  العام  لال�ستغالل 

وف��ق خمطط  اأخ��رى،  عامة  ومرافق  ومتنزهات 

تنظيمي �سمويل للمنطقة.

نبيل  ال��ب��ي��ئ��ة  وزي����ر  ق����ال  ال�����س��ي��اق،  ذات  ويف 

تنفيذ  دع��م  يكمن يف  ال����وزارة  دور  اإن  م�����س��اروة، 

هذا امل�سروع الوطني، الذي �سينعك�س اإيجاباً على 

ت�سكيل  ب�سدد  احلكومة  اأن  مبيناً  املنطقة،  اأبناء 

اإع��ادة  م�سروع  تنفيذ  ملتابعة  عليا  وزاري���ة  جلنة 

قد  ال��ت��ي  التحديات  خمتلف  وت��ذل��ي��ل  ال��ت��اأه��ي��ل، 

تعرت�س �سري تنفيذه.

واأ�ساد بدور �سركة مناجم الفو�سفات االأردنية 

يف تنفيذ م�سروع اإعادة التاأهيل، و�سرعة جتاوبها 

�سبيل  يف  ال���ع���الق���ة  ذات  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 

حتقيق امل�سروع على اأكمل وجه.

التفقدية  ال��ع��ي�����س��وي خ���الل اجل��ول��ة  وراف����ق 

ن����ائ����ب حم����اف����ظ ال������زرق������اء، وم���ت�������س���رف ل����واء 

مناجم  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  الر�سيفة، 

الفو�سفات، ومدير اإدارة البحث وتطوير االأعمال 

بال�سركة، ورئي�سا بلديتي الزرقاء والر�سيفة.

الكامل  التفقدية االلتزام  الزيارة  ومت خالل 

ب���ق���واع���د ال�������س���الم���ة ال���ع���ام���ة ن���ظ���را ل��ل��ظ��روف 

اال�ستثنائية التي متر بها اململكة ب�سبب جائحة 

كورونا.

متوقفة  الفو�سفات  تعدين  اأع��م��ال  اأن  يذكر 

ويقدر   ،1985 ع��ام  منذ  الر�سيفة  منطقة  يف 

اإجمايل حجم املخلفات املوجودة يف املنطقة نحو 

مكعب. مرت  ماليني   7

تأمين لقاح  »كورونا« في أقرب وقت ممكن

أهمية العمل بشكل جماعي إلنجاح الخارطة الزراعية

الملك: االلتزام باإلجراءات الوقائية أدى إلى تحسن
 الحالة الوبائية 

 العيسوي يتفقد مراحل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل تالل 
الفوسفات في الرصيفة

االنباط-عمان

باملوافقة  ال�سامية،  امللكية  االإرادة   �سدرت 

رئي�ساً  ال��ه��واري  ف��را���س  ال��دك��ت��ور  تعيني  على 

واالأمرا�س  االأوبئة  ملكافحة  الوطني  للمركز 

ال�سارية، برتبة وزير وملدة اأربع �سنوات.

ول��ل��م��رك��ز جمل�س ي��راأ���س��ه رئ��ي�����س ال���وزراء 

وع�سوية كل من وزير ال�سحة ووزير الزراعة 

ووزي����ر امل��ي��اه وال����ري ووزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة ورئ��ي�����س 

امللكية،  الطبية  اخلدمات  ع��ام  ومدير  املركز 

املعنية بعمل  املجاالت  واأربعة من اخلراء يف 

املركز، تتم ت�سميتهم بقرار من رئي�س الوزراء 

�سنوات  اأرب��ع  ومل��دة  الرئي�س  تن�سيب  على  بناء 

قابلة للتجديد.

وكان نظام املركز الوطني ملكافحة االأوبئة 

واالأمرا�س ال�سارية ل�سنة 2020 قد ن�سر يف 

من  والع�سرين  الثالث  يف  الر�سمية  اجلريدة 

�سهر ت�سرين الثاين املا�سي.

االنباط- عمان

برقية  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بعث   

ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اأخ��ي��ه  اإىل  تعزية 

ملك  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

بوفاة  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  اململكة 

االأم���رية ح�سة  ب���اإذن اهلل، �سمو  ل��ه��ا،  امل��غ��ف��ور 

بنت في�سل بن عبدالعزيز اآل �سعود.

اأ�سدق  ع��ن  ال��رق��ي��ة،  واأع���رب جاللته، يف 

م�ساعر التعزية واملوا�ساة بهذا امل�ساب، �سائال 

بوا�سع  الفقيدة  يتغمد  اأن  ق��درت��ه  جلت  اهلل 

احلرمني  خ��ادم  يلهم  واأن  وغ��ف��ران��ه،  رحمته 

ال�سريفني واالأ�سرة املالكة وال�سعب ال�سعودي 

ال�سقيق جميل ال�سر وح�سن العزاء.

االنباط- عمان

املبي�سني  �سمري  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ت���راأ����س   

اجتماعا  ام�����س اخل��م��ي�����س،  ال������وزارة  م��ب��ن��ى  يف 

م��ع امل��ح��اف��ظ��ني ع��ر تقنية االت�����س��ال امل��رئ��ي 

وامل�سموع.

و�سدد وزير الداخلية على �سرورة االلتزام 

ب��ت��ن��ف��ي��ذ اأوام������ر ال���دف���اع وات���خ���اذ االإج�������راءات 

يتعلق  فيما  خا�سة  املخالفني،  بحق  ال��الزم��ة 

وعدم  االجتماعي  والتباعد  الكمامة  ب��ارت��داء 

ال��ت��ج��م��ع��ات مب��خ��ت��ل��ف  اأو  احل����ف����الت  اق����ام����ة 

املنا�سبات.

ب�سرورة  املحافظني،  اإىل  املبي�سني  واأوع��ز 

ت��ف��ع��ي��ل اخل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة مل��واج��ه��ة االح����وال 

 )2020-2021( االعتيادية  غ��ري  اجل��وي��ة 

واخل��ط��ط ال��ف��رع��ي��ة امل��ع��ت��م��دة م��ن ق��ب��ل جل��ان 

ال���دف���اع امل����دين يف امل��ح��اف��ظ��ات، ب��ال��ت��ع��اون مع 

امل������دراء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني امل��ع��ن��ي��ني، ب��ح��ي��ث ت��ك��ون 

املرجوة  الغايات  حتقق  واقعية  اخلطط  ه��ذه 

امل��واط��ن��ني  ارواح  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  وت�����س��م��ن 

اليومية  احل��ي��اة  تعطيل  وع���دم  وممتلكاتهم 

�سلطة  اأع��ل��ى  ميثلون  املحافظني  واأن  خا�سة 

تنفيذية يف مواقعهم.

وط���ل���ب وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة م���ن امل��ح��اف��ظ��ني 

م��ت��اب��ع��ة امل������دراء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني يف امل��ح��اف��ظ��ات 

واالألوية كال �سمن منطقة اخت�سا�سه، وتنفيذ 

خطة  بخ�سو�س  م��ن��ه��م  امل��ط��ل��وب��ة  ال��واج��ب��ات 

الطوارئ وابالغ الوزير عن وجود اأي تق�سري 

اخل�سو�س،  بهذا  موؤ�س�سة  او  دائ���رة  اأي  ل��دى 

الت�سكيالت  ن��ظ��ام  اأح��ك��ام  اإىل  ا���س��ت��ن��ادا  وذل���ك 

هو  االداري  احل���اك���م  ان  ب��اع��ت��ب��ار  االداري��������ة، 

اخت�سا�سه.  منطقة  يف  العامة  االدارة  رئي�س 

�سرحا عن  االجتماع،  املحافظون خالل  وق��دم 

اخت�سا�سهم  مناطق  يف  اليومي  العمل  واق��ع 

على  ينفذونها  التي  وال��واج��ب��ات  امل��ه��ام  واأب���رز 

لتلبية  والتنموية  واخلدمية  االأمنية  ال�سعد 

احتياجات املواطنني ومعاجلة التحديات التي 

تواجههم يف خمتلف املجاالت.

االنباط- عمان

امل��ي��اه وال���ري الدكتور معت�سم  رع��ى وزي��ر 

���س��ع��ي��دان ام�����س اخل��م��ي�����س، يف م��وق��ع امل�ساغل 

وال�سيانة واحلفر املركزية/ �سلطة املياه، حفل 

ت�سليم الوزارة /�سلطة املياه، عددا من االآليات 

واملعدات املتقدمة من احلكومة االملانية.

وبح�سب بيان للوزارة، قال الوزير �سعيدان 

خالل حفل الت�سليم، ان االآليات واملعدات هي 

وال�سرف  املياه  خدمات  ج��ودة  رفع  الأغرا�س 

ال�سحي يف معظم مناطق اململكة، ب�سكل عام 

البلقاء  مياه  واإدارة  ال��ريم��وك  مياه  و�سركة 

ب�سكل خا�س، ومبا يحقق �سرعة اال�ستجابة يف 

معاجلة �سكاوى ومالحظات املواطنني.

وا�����س����ار اىل اه���ت���م���ام احل���ك���وم���ة ودع��م��ه��ا 

لقطاع املياه وخطط وبرامج الوزارة الهادفة 

امل��ائ��ي��ة يف م��واج��ه��ة  اىل ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات 

اال�ستخدامات،  ملختلف  املياه  نق�س  حتديات 

م�ساعفة  على  �سيعمل  املياه  قطاع  ان  مبينا 

املقدمة  اخل��دم��ات  م�ستوى  وتعزيز  اجل��ه��ود 

تعاين  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف  �سيما  ل��ل��م��واط��ن��ني، 

اللجوء  اأزم��ة  نتيجة  املياه  كميات  نق�س  من 

ال�سوري وتراجع امل�سادر املتاحة ب�سبب ازدياد 

الطلب على املياه.

بتنفيذ  ل��الإ���س��راع  ت�سعى  ال����وزارة  اأن  وب��ني 

الناقل  م�سروع  مثل  اال�سرتاتيجية،  امل�ساريع 

وجرها  االحمر  البحر  مياه  لتحلية  الوطني 

اىل خمتلف حمافظات اململكة ودرا�سة تاأمني 

احتياجات القطاع الزراعي من امل�سادر املائية.

واو����س���ح ���س��ع��ي��دان ان االآل���ي���ات ه��ي ع��ب��ارة 

وجمهزة   45 وع��دده��ا  متنقلة،  م�ساغل  ع��ن 

ب���اأف�������س���ل امل����ع����دات وامل�������س���ت���ل���زم���ات وم��ق��دم��ة 

من  االمل��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة  م��ن  فنية  كم�ساعدة 

خالل الوزارة االحتادية للتعاون االقت�سادي 

الدويل،  للتعاون  االملانية  الوكالة  والتنمية/ 

ب��ه��دف دع���م م���راف���ق امل���ي���اه وحت�����س��ني ادائ��ه��ا 

�سكاوى  ملعاجلة  اال�ستجابة  زم��ن  وتخفي�س 

خف�س  ي�سمن  مب��ا  ال�سحي  وال�سرف  امل��ي��اه 

الفاقد املائي بن�سبة 1 باملئة.

وا�ساف، ان هذه االليات واملعدات �ست�سهم 

�سيانة  كوحدات  متطورة  مركبات  توفري  يف 

اخلطوط  و�سيانة  لل�سبكات  كاملة  متنقلة 

كبرية  ب�سرعة  واالع��ط��ال  الك�سور  وا���س��الح 

و�سيانة حمطات �سخ املياه من خالل تقنيات 

حديثة وتقليل الكلف ورفع كفاءة اخلدمة.

واأ�سار اىل اأن االآليات واملعدات �سملت 24 

الإدارة   4 منها  امل��ق�����س��ورة،  م��زدوج��ة  �ساحنة 

مياه حمافظة البلقاء و20 اآلية ل�سركة مياه 

الريموك، و6 �ساحنات جمهزة جتهيزاً كاماًل 

لك�سف الت�سرب، واآلية لفرق التوزيع وتنظيم 

ادوار املياه بني املناطق، و7 �ساحنات الأغرا�س 

ال�����س��ي��ان��ة، و���س��اح��ن��ت��ني ك��م��خ��ت��رات ل��دع��م 

ا�سافيتني  و�ساحنتني  الطاقة،  كفاءة  تدابري 

الريموك  مياه  ل�سركة  انزالقية  جرافة  مع 

حمطات  عن  الناجتة  احلماأة  ادارة  لتح�سني 

ال�سرف ال�سحي مبنطقة وادي ح�سان.

واك�����د ���س��ع��ي��دان ان ال��������وزارة م��ا���س��ي��ة يف 

واال�سراع  املائية  امل�ساريع  من  ع��دد  ا�ستكمال 

ب��ت��ج��ه��ي��زه��ا حت��ق��ي��ق��اً ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة امل��ي��اه 

الوطنية التي تت�سمن تطوير واإدامة م�سادر 

ال�����س��رف ال�سحي،  امل��ي��اه، وت��ط��وي��ر خ��دم��ات 

برامج  يف  والتو�سع  امل��ائ��ي،  ال��ت��زوي��د  وت��ع��زي��ز 

امل��ع��اجل��ة، واإع����داد  اع����ادة اال���س��ت��خ��دام للمياه 

وال�سطحية،  اجلوفية  باملياه  خا�سة  �سيا�سات 

ورف�����ع ك���ف���اءة ال���ط���اق���ة وال���ط���اق���ة امل��ت��ج��ددة 

واجلفاف  املناخي  بالتغري  املتعلقة  والق�سايا 

العام  ل�سيف  ل��الإع��داد  التنفيذية  واخل��ط��ط 

املقبل.
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 اأع����ل����ن رئ���ي�������س ال���������وزراء ب�����ص��ر اخل�������ص���اون���ة، 

دينار؛  مليون   320 بقيمة  برنامج  عن  اخلمي�س، 

للتخفيف من التبعات االقت�صادية واملعي�صية على 

اأزمة فريو�س  املت�صررة من  القطاعات  ق�صم من 

كورونا امل�صتجد.

م��وؤمت��ر �صحفي من  خ��ال  وق��ال اخل�صاونة 

ب��ل��ورت بجهد  اإن »االإج�������راءات  ال������وزراء،  رئ��ا���ص��ة 

امل��وؤ���ص�����ص��ات احل��ك��وم��ي��ة، ويف �صياق  ت��ك��ام��ل��ي م��ن 

حت����دي ع����دم وج�����ود ���ص��ي��ول��ة، ل��ك��ن خ����رج عنها 

تو�صيع  ت�صتهدف  التي  االإج���راءات  جمموعة من 

وامل�صاعدة  واالأف��راد  احلماية االجتماعية لاأ�صر 

القطاع  يف  العاملني  اأج���ور  وا�صتدامة  حتمل  يف 

اخلا�س  القطاع  يف  املن�صاآت  وا�صتدامة  اخل��ا���س، 

املت�صررة من جائحة كورونا«. 

وحتدث عن تكليف وزير التخطيط والتعاون 

ال�������دويل ن���ا����ص���ر ال�������ص���ري���دة ب���ت���وف���ري ج�����زء م��ن 

خال  م��ن  االجتماعية  احل��م��اي��ة  ب��رن��ام��ج  قيمة 

امل�صاعدات اخلارجية. 

»ه������ذه االإج������������راءات ت�����ص��ت��ه��دف زي�������ادة ع���دد 

امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ���ص��ن��دوق امل��ع��ون��ة ال��وط��ن��ي��ة - 

برنامج تكافل 3- مبقدار 100 األف اأ�صرة ليغطي 

هذه االأ�صر، وبع�س عمال املياومة غري امل�صمولني 

مبظلة ال�صمان االجتماعي« وفق اخل�صاونة. 

ب��رام��ج  واأ����ص���ار اإىل اال���ص��ت��م��رار وال��ت��م��دد يف 

ال�صمان االجتماعي )حماية، وم�صاند، ومتكني(. 

على  للحفاظ  مبا�صر  م��ايل  »ت��دخ��ل  اإىل  اإ�صافة 

180 األف فر�صة عمل يف 20 األف من�صاأة يف القطاع 

اخلا�س« وفق اخل�صاونة.

 ق����ال وزي�����ر ال��ع��م��ل وزي�����ر ال����دول����ة ل�����ص��وؤون 

�صتطلق  احلكومة  اإن  القطامني  معن  اال�صتثمار 

برنامج حماية لفر�س العمل ملدة 6 اأ�صهر ينتهي 

نهاية اآيار 2021 خ�ص�س له 200 مليون دينار.

واأ�صاف ، اأن موازنة الربنامج توزعت بني 134 

 70 خ��ال  من  احلكومة  �صتغطيها  دينار  مليون 

مليوت  و64  املوازنة  يف  خم�ص�صات  دينار  مليون 

دي��ن��ار م��ن امل��ن��ح، و66 م��ل��ي��ون دي��ن��ار م��ن فائ�س 

برنامج تغطية ا�صابات العمل يف املوؤ�ص�صة العامة 

لل�صمان االجتماعي.

األ���ف عامل   170 �صيغطي  ال��ربن��ام��ج  ان  وب��ني 

يف ال��ق��ط��اع��ات االأ���ص��د واالأك����ر ت�����ص��ررا م��ن من 

اجلائحة.

ولفت اإىل اأن هناك 10 اآالف عامل يف قطاعات 

غري م�صموح لها يف العمل وهناك 160 األف عامل 

يف القطاعات االأكر ت�صرراً.

كامل  �صيتحمل  احلكومي  الربنامج  اأن  واأك��د 

االأجر املقر حاليا بن�صبة 50% يف القطاعات غري 

امل�����ص��رح ل��ه��ا ب��ال��ع��م��ل، وب��ح��د اأق�����ص��ى 500 دي��ن��ار، 

و�صيتم املحافظة على احلد االأدنى لاأجور البالغ 

العمل  ���ص��اح��ب  م�صاهمة  و���ص��ت��ك��ون  دي���ن���اراً   220

باالأجر �صفر .

و����ص���دد ع��ل��ى اأن ال��ق��ط��اع��ات االأك�����ر ت�����ص��رراً 

اأجره  من   %75 للعامل  امل�صتحق  االأج��ر  �صي�صبح 

و�صيتم  مكلف،  غ��ري  اأو  بعمل  مكلف  ك��ان  ���ص��واء 

 %50 ل�  العمل  �صاحب  حتمل  الربنامج  مبوجب 

من االأجر املقر، فيما �صتتحمل احلكومة الن�صف 

االآخر، وبحد اأدنى 220 ديناراً.

مليون   20 توفري  اإىل  النظر  لفت  اخل�صاونة 

دينار اأردين لقطاع ال�صياحة. 

هناك  اإن  الفايز  نايف  ال�صياحة  وزي��ر  ق��ال  و 

يقارب  فيها ما  �صياحية يعمل  4500 من�صاأة  نحو 

50 األف �صخ�س، والأهمية القطاع اأخذت احلكومة 

على عاتقها اجراءات للتخفيف على هذا القطاع 

خماطر  �صندوق  باإن�صاء  مطالبات  هناك  وك��ان 

مليون   20 بقيمة  ال�صندوق  ان�صاء  ومت  �صياحية، 

دينار.

امل�صاكل  ملواجهة  يهدف  ال�صندوق  اأن  واأ�صاف 

العمل  و�صيتم  ال�صياحي،  القطاع  يواجهها  التي 

على زيادة موجودات ال�صندوق من املنح التي يتم 

حت�صيلها يف امل�صتقبل.

تعافيه  �صي�صتعيد  ال�صياحة  ق��ط��اع  اأن  وب��ني 

ال�صمان  م��ن  القطاع  لدعم  ب��رام��ج  هناك  وك��ان 

االجتماعي بكفالة وزارة ال�صياحة وهيئة تن�صيط 

قطاع ال�صياحة.

وقال وزير التنمية االجتماعية اأمين املفلح اإن 

برنامج الدعم التكميلي اخلا�س باالأ�صر العفيفة 

منه  امل�صتفيدة  االأ���ص��ر  ع��دد  رف��ع  �صيتم  والفقراء 

من 150 األف اأ�صرة اإىل 185 األف اأ�صرة.

�صندوق  ميزانية  زي���ادة  �صيتم  اأن��ه   ، واأ���ص��اف 

املعونة الوطنية مبقدار %38.

وبني اأن برنامج تكافل 3 لدعم عمال املياومة 

مالية  مبخ�ص�صات  اأ���ص��رة  األ��ف   100 �صي�صتهدف 

تبلغ 100 مليون دينار من املنح اخلارجية.

اطاق  �صيتم   3 تكافل  برنامج  اأن  اإىل  ولفت 

وي�صتمر   2020/12/19 بتاريخ  له  خا�صة  من�صة 

التقدمي عليها حتى نهاية العام احلايل.

املتاأثرين  املياومة  الربنامج عمال  وي�صتهدف 

م���ن ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وال��ع��م��ال غ���ري املنتظمني 

القطاع  يف  ع��ام��ل��ني  ه��ن��اك  و���ص��ي��ك��ون  عملهم،  يف 

العمالة  ب��رام��ج  م��ن  امل�صتفيدين  غ��ري  ال�صياحة 

املنتظمة.

3 �صيقدم دعما ماليا  اإن برنامج تكامل  وقال 

ب��امل��ن��اط��ق  2021، و���ص��ي�����ص��ل ل��ف��ئ��ات  ال���ع���ام  ط����وال 

البعيدة والنائية.

ت�صجيل  مركز   100 افتتاح  �صيتم  اأن��ه  واأ�صاف 

حال  ويف  الطلبات،  تقدمي  على  العمال  مل�صاعدة 

تقدمي الطلب يتم حتديث امل�صاعدات على تكافل 

1 وتكافل 2.

و����ص���ي���ك���ون ال���ن���ط���اق االك��������روين امل��خ�����ص�����س 

.www.naf.gov.jo للمن�صة
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مديرية  با�صم  االعامي  الناطق  او�صح   

جرى  ال��ذي  الفيديو  تفا�صيل  ال��ع��ام  االم��ن 

تداوله حول ادعاء �صخ�س بتعر�صه لاعتداء 

من قبل جمموعة من اال�صخا�س يف مدينة 

ارب����د وان����ه مل ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ق�����ص��ي��ة، 

ال�صخ�س  ل�صان ذلك  انه ما ورد على  موؤكدا 

غري دقيق حيث انه مت التحقيق يف ال�صكوى 

ممن  ا�صخا�س  ث��اث��ة  على  القب�س  وال��ق��ي 

القانونية  االج���راءات  واتخذت  عليهم  ادع��ى 

توقيفهم يف مراكز  بحقهم وجميعهم جرى 

اال�صاح والتاأهيل يف حينه وما زال احدهم 

نزيل احد مراكز اال�صاح والتاأهيل.

واك��د الناطق االإع��ام��ي، ان��ه مت التعامل 

االج����راءات  وف��ق  وروده����ا  منذ  ال�صكوى  م��ع 

الق�صية  اإح���ال���ة  امل��ت��ب��ع��ة، ومت���ت  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

االداري��ني  واحلكام  للق�صاء  عليهم  وامل�صتكى 

التخاذ االجراءات الازمة بحقهم.

االنباط- عمان

 �صاهمت جمموعة زين يف جهد عاملي 

لات�صاالت  العاملي  االحت��اد  مع  م�صرك 

امل��ت��ن��ق��ل��ة، وع���دد م��ن ك��ي��ان��ات االت�����ص��االت 

بعنوان  عمل  اإط���ار  اإط���اق  ع��رب  العاملية 

»م����ب����ادئ دف����ع ع��ج��ل��ة االإدم��������اج ال��رق��م��ي 

الأ�صحاب االحتياجات اخلا�صة«.

باليوم  االحتفال  مبنا�صبة  ذل��ك  ياأتي 

ال���ع���امل���ي ل�����ذوي االح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���ص��ة، 

املوافق اليوم اخلمي�س.

 ، املجموعة  عن  �صحفي  بيان  وح�صب 

�صناعة  م�صاعدة  اإىل  املبادئ  ه��ذه  تهدف 

اأ�صحاب  االت�صاالت املتنقلة يف �صد فجوة 

االحتياجات اخلا�صة يف قطاع االت�صاالت.

اأن���ه وف��ق��ا لبيانات  امل��ج��م��وع��ة  وذك����رت 

حالياً  ه��ن��اك  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����ص��ح��ة  منظمة 

وه��و  ب���اإع���اق���ات،  يعي�صون  �صخ�س  م��ل��ي��ار 

من  باملئة   15 نحو  ي�صكل  ال���ذي  ال��رق��م 

اأن واح��داً من  العامل، كما  اإجمايل �صكان 

بني كل 10 اأ�صخا�س يعانون من االإعاقة 

التقنيات  اإىل  ال��و���ص��ول  اإم��ك��ان��ي��ة  ل��دي��ه 

حياة  ليعي�س  اإليها  يحتاج  التي  امل�صاعدة 

م�صتقلة.

تر�صم  »امل��ب��ادئ«  تلك  اأن  اىل  واأ���ص��ارت 

اإطار عمل موحد للتعاون جنبا اإىل جنب 

م���ع االأن�����ص��ط��ة امل��و���ص��ى ب��ه��ا ل��ل��م�����ص��اع��دة 

يف ت��ذل��ي��ل ال��ع��وائ��ق ال��ت��ي مت��ن��ع اأ���ص��ح��اب 

االحتياجات اخلا�صة حاليا من ا�صتخدام 

االأجهزة  تدعم  التي  واخلدمات  املنتجات 

املتنقلة.

يذكر اأن اأبحاثا اأجراها االحتاد العاملي 

احتماالت  اأن  ُتظهر  املتنقلة  لات�صاالت 

اأ���ص��ح��اب االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة  ام��ت��اك 

الأجهزة هواتف ذكية وا�صتخدام االإنرنت 

عرب الهاتف النقال هي اأقل بكثري مقارنة 

ب��ن��ظ��رائ��ه��م م���ن االأ����ص���خ���ا����س غ���ري ذوي 

االحتياجات اخلا�صة، ومن خال اجلمع 

ب��ني ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ق��ن��ي��ات امل�����ص��اع��دة يف 

اأجهزة الهواتف النقالة  جهاز واحد، فاإن 

التكلفة  ح��ي��ث  م��ن  ف��ع��ال��ة  اأدوات  ُت��ع��ت��رب 

لتمكني  اخلا�صة  االحتياجات  الأ�صحاب 

اإدماجهم وم�صاركتهم بدرجة اأكرب.

جمموعة  يف  اال�صتدامة  رئي�س  وقالت 

التي  امل��ب��ادرة  اإن  �صيلمان،  جينيفر  زي��ن، 

تبناها االحتاد العاملي لات�صاالت املتنقلة 

ه���ي مب��ث��اب��ة ام���ت���داد جل��ه��ود امل��ج��م��وع��ة، 

حيث قامت زين بابتكار وتنفيذ جمموعة 

اآب��ل«  اإط���ار م��ب��ادرة »وي  م��ن االأن�صطة يف 

اخل���ا����س ب��ا���ص��ت��م��ال واح����ت����واء اأ���ص��ح��اب 

االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة، ل��ت��وف��ري االإدم����اج 

الت�صغيلية  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  ج��م��ي��ع  ع���رب  ل��ه��م 

بحلول العام 2022.

موؤخرا  ان�صمت  زي��ن  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 

اإىل قائمة »ذا فاليبل 500 »، وهي مبادرة 

االأ�صخا�س  قيمة  اإب��راز  اإىل  ت�صعى  دولية 

على  والعمل  العجز،  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 

اح����ت����واء ودم������ج اأ����ص���ح���اب االح���ت���ي���اج���ات 

اخلا�صة.

العام  التنفيذي  املدير  من جهته، قال 

املتنقلة،  ل��ات�����ص��االت  ال��ع��امل��ي  ل�����احت��اد 

اإزال�������ة احل���واج���ز  اإن  م��ات�����س غ���ران���ري���د، 

اخلا�صة  االحتياجات  ذوو  يواجهها  التي 

مدرو�صة  عملية  خ��ط��وات  ات��خ��اذ  تتطلب 

من جانب جميع االأط��راف املعنية، ولقد 

االت�صاالت  �صناعة  تخطو  كي  االأوان  اآن 

اإمكانية  �صبيل �صمان  املتنقلة خطوات يف 

و�صولهم اإىل املنتجات واخلدمات.

االحتاد  اأطلقها  التي  املبادرة  اأن  يذكر 

املتنقلة، حتدد ثاثة  العاملي لات�صاالت 

مبادئ اأ�صا�صية للنهو�س باالإدماج الرقمي 

لذوي االحتياجات اخلا�صة، وهي: اعتناق 

االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة  اإدم����اج ذوي  م��ب��داأ 

على كل م�صتوى من م�صتويات املوؤ�ص�صات، 

ه������وؤالء  اإىل  ال����و�����ص����ول  ك���ي���ف���ي���ة  وف����ه����م 

االأ���ص��خ��ا���س وخ��دم��ت��ه��م ب�����ص��ك��ل اأف�����ص��ل، 

وت��وف��ري امل��ن��ت��ج��ات واخل���دم���ات ال��ت��ي من 

�صاأنها اأن تلبي االحتياجات املتنوعة.

اجراءات تستهدف الحماية االجتماعية لألسر واألفراد

الفايز: صندوق للمخاطر السياحية بـ 20 مليون دينار

 القطامين: برنامج يغطي 170 ألف عامل في القطاعات
   والمنشآت األكثر تضررا

 المفلح: برنامجان جديدان للحماية احدها للفقراء 
   والثاني لعمال المياومة

 الخصاونة: ٣٢٠ مليون للتخفيف عن القطاعات المتضررة

 االمن العام يوضح تفاصيل حادثة 
االعتداء على شخص في اربد

 زين تساهم في تحسين اإلدماج 
الرقمي لذوي االحتياجات الخاصة

االنباط- عمان

واإدارة  ل���اأم���ن  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  اع���ل���ن   

ال�صامل  احلظر  ا�صتثناءات  قائمة  االأزم���ات، 

املمتد من ال�صاعة 10 ليًا ام�س اخلمي�س، 

اىل ال�صاعة 10 ليًا من اليوم اجلمعة.

ت�صتثنى  ام�����س،  امل��رك��ز  ع��ن  لبيان  ووف��ق��ا 

القطاعني  يف  العاملة  الطبّية  الكوادر  كافة 

ال��ع��ام واخل���ا����ّس م��ن ق���رار احل��ظ��ر ال�صامل 

وب��احل��د االدن���ى الإدام����ة ال��ع��م��ل، فيما يجب 

القطاع  يف  العاملة  االداري���ة  ال��ك��وادر  تزويد 

تعريفية  بطاقة  اأو  ر�صمي  بكتاب  ال�صحي 

ت��ث��ب��ت ذل����ك م���ن امل�����ص��ت�����ص��ف��ى ال��ت��ي يعملون 

لديها.

املعتمدة  للمختربات اخلا�صة  ُي�صمح  كما 

فح�س  الإج�������راء  ال�����ص��ح��ة  وزارة  ق��ب��ل  م���ن 

اآر( باحلركة خال فرة  �صي  الكورونا )بي 

ب�صيارة  حركتهم  �صريطة  ال�صامل،  احلظر 

حت��م��ل ���ص��ع��ار امل��خ��ت��رب، واأن ي��ح��م��ل��وا )ب���اج 

وكتاب  املخترب،  من  م�صدقا  ك�صفا  املخترب، 

االعتماد من وزارة ال�صحة(.

من  ال�صيدليات  اأ���ص��ح��اب  ُي�صتثنى  ك��م��ا 

قرار احلظر ال�صامل للقيام بعملية التو�صيل 

امل���ن���زيل ل����اأدوي����ة ال�������ص���روري���ة وال���ط���ارئ���ة 

���ص��ري��ط��ة اظ���ه���ار ال���ب���اج اخل���ا����س ب��ال��ن��ق��اب��ة، 

ال�صاعة  من  �صيدلياتهم  بفتح  لهم  وي�صمح 

ومينع  م�����ص��اًء،   6 ال�صاعة  اىل  �صباحاً   10
ويقت�صر  االأ�صباب  كانت  مهما  املبا�صر  البيع 

تواجدهم على اأخذ الدواء وتوزيعه.

ك��م��ا ُي�����ص��م��ح ب��احل��رك��ة ل�����ص��ي��ارات ت��وزي��ع 

ا���ص��ط��وان��ات ال��غ��از ال��ب��رويل امل�����ص��ال املنزيل 

ل��ت��وزي��ع ا���ص��ط��وان��ات ال���غ���از م���ن ال�����ص��اع��ة 6 

وُي�صمح  م�����ص��اًء،   6 ال�صاعة  ول��غ��اي��ة  �صباحاً 

نقل  العادمة و�صهاريج  املياه  نقل  ل�صهاريج 

ال�صاعة  من  بالعمل  لل�صرب  ال�صاحلة  املياه 

خال  م�صاًء   4 ال�صاعة  وحتى  �صباحاً   10
فرة احلظر ال�صامل.

املتواجدين  االأ�صخا�س  جميع  وُي�صتثنى 

داخ����ل ع��م��ل��ه��م م���ن ق����رار احل��ظ��ر ال�����ص��ام��ل، 

وي�����ص��م��ح ل��ه��م ب��ال��ع��م��ل داخ���ل ه���ذه امل��ن�����ص��اآت، 

�صريطة عدم مغادرتها الأي �صبب كان وحتى 

انتهاء موعد احلظر.

ك���م���ا ُت�������ص���ت���ث���ن���ى ح����رك����ة ال���ن���ق���ل ال�����ربي 

)ال�صاحنات وقطاع التخلي�س على الب�صائع( 

م��ن واإىل جميع امل��ط��ارات وامل��ع��اب��ر وامل��راك��ز 

الربية، على اأن يقوم ال�صائق باإبراز بولي�صة 

ال�صحن، ف�صًا عن ابراز املخل�صني للبطاقة 

التعريفية.

وُت�صتثنى ال�صاحنات املخ�ص�صة لنقل املواد 

الغذائية من حمافظة اىل اخ��رى من قرار 

احلظر ال�صامل.

وي�����ص��م��ح ل���ور����س امل��ي��ك��ان��ي��ك وال�����ص��ي��ان��ة 

وحمات بيع قطع الغيار التي تقع واجهاتها 

الرئي�صية  اخل��ارج��ي��ة  ال��ط��رق  على  مبا�صرة 

بع�صها  م��ع  اململكة  ت��رب��ط حم��اف��ظ��ات  ال��ت��ي 

البع�س بالعمل خال فرة احلظر ال�صامل، 

ال�����ص��ي��ارات  ال�صحن وك��ذل��ك  خل��دم��ة ح��رك��ة 

اب��راز رخ�صة  �صريطة  باحلركة،  لها  امل�صرح 

املهن االأ�صلية اأو خمتومة ختم طبق اال�صل 

ال��ك��ربى / البلدية  اأم���ان���ة ع��م��ان  م��ن ق��ب��ل 

املخت�صة.

واكد املركز ا�صتثناء القادمني عرب املعابر 

ال���ربي���ة اىل امل��م��ل��ك��ة م���ن احل��ظ��ر ال�����ص��ام��ل، 

���ص��ري��ط��ة اظ��ه��ار خ��ت��م ال���ق���دوم ع��ل��ى اجل���واز 

ي��ت��م منح  ال���ق���دوم، يف ح��ني  ت��اري��خ  وبح�صب 

للمغادرين من خال هذه  ت�صريح احلركة 

امل��ع��اب��ر اىل دول اجل���وار م��ن خ��ال احلاكم 

االداري.

مرور  كت�صريح  الطائرة  تذكرة  وتعتمد 

خال فرة احلظر ال�صامل لكل من امل�صافر 

وال�������ص���ائ���ق ف��ق��ط ���ص��م��ن ت��وق��ي��ت��ات حم���ددة 

وح�صب موعد الطائرة ومكان �صكن امل�صافر 

وال�صائق.

مل���زارع���ي  ال�����زراع�����ة، ي�������ص���رح  ويف ق���ط���اع 

معا�صر  ب��اجت��اه  منتجاتهم  بنقل  ال��زي��ت��ون 

الزيتون، �صريطة ح�صولهم على ا�صتثناء من 

قبل مديرية زراعة املحافظة، يتم ت�صديقه 

ي�صتثنى  ك��م��ا  االداري،  احل���اك���م  ق��ب��ل  م���ن 

فيها  والعاملني  ال��زي��ت��ون  معا�صر  اأ���ص��ح��اب 

ال��واردة من وزارة الزراعة  ح�صب الك�صوفات 

امل��رك��ز  ك��ت��اب  امل�����ص��ادق��ة عليها يف  وال��ت��ي مت 

اأ  و  م  رق��م)  االأزم���ات  واإدارة  الوطني لاأمن 

ت�صرين   9 ت��اري��خ   ) ز/ديوان/45/9356 

الثاين املا�صي.

كما ُي�صرح الأ�صحاب حمات طيور الزينة 

احليوانات  تربية  وحمات  الزينة  واأ�صماك 

باحلركة  االأ�صماك  م��زارع  واأ�صحاب  االأليفة 

من ال�صاعة 2 ظهراً لغاية ال�صاعة 4 ع�صراً 

من اأماكن اإقامتهم اإىل حمالهم ومزارعهم، 

ال�����ص��ادرة عن  امل��ه��ن  اإب����راز رخ�����ص��ة  �صريطة 

املحل  رخ�صة  اأو  ال��ب��ل��دي��ات  اأو  ع��م��ان  اأم��ان��ة 

قيام  ح��ال  ويف  ال��زراع��ة،  وزارة  عن  ال�صادرة 

بخدمة  امل��ن�����ص��اأة  �صاحب  غ��ري  اآخ���ر  �صخ�س 

احل��ي��وان��ات  اأو  االأ����ص���م���اك  اأو  ال��ط��ي��ور  ه���ذه 

الورقية  الرخ�صة  حيازة  في�صرط  االأليفة، 

اال�صلية ال�صادرة من وزارة الزراعة ولي�صت 

�صورة عنها.

وي�صمح لل�صيارات املخ�ص�صة لنقل الدجاج 

احلي باحلركة والتنقل من ال�صاعة 8 م�صاًء 

وذلك  ال�صامل  احلظر  ف��رة  انتهاء  ولغاية 

لنقل ال���دج���اج م��ن امل�����زارع مل��ح��ال ال��ن��ت��اف��ات 

وامل�صالخ.

كما ُي�صمح للمزارعني وال�صيارات الناقلة 

ل��ل��خ�����ص��ار وال���ف���واك���ه ب��احل��رك��ة م���ن امل����زارع 

اإىل االأ�����ص����واق امل��رك��زي��ة )ال�����ص��وق امل��رك��زي 

الأم��ان��ة ع��م��ان ال��ك��ربى، واالأ����ص���واق املركزية 

يف املحافظات(، اعتباراً من ال�صاعة 6 م�صاء 

ولغاية انتهاء فرة احلظر ال�صامل.

وُي�����ص��م��ح الأ�����ص����واق اخل�������ص���ار وال���ف���واك���ه 

امل���رك���زي���ة ب��ال��ع��ا���ص��م��ة ع���م���ان وامل��ح��اف��ظ��ات 

والعاملني بها وامل�صرح لهم من قبل االأمانة 

 6 ال�صاعة  م��ن  اعتبارا  بالعمل،  والبلديات 

م�صاء وحتى انتهاء فرة احلظر ال�صامل.

املتوفى  ذوي  م��ن  اأ�صخا�س  ل�6  وُي�صمح 

ب��احل��رك��ة، الإمت���ام اج����راءات ال��وف��اة والدفن 

وجود  �صريطة  ال�صامل،  احلظر  اأي��ام  خ��ال 

باغ الوفاة من امل�صت�صفى، كما تعتمد ورقة 

اخلروج من امل�صت�صفى كت�صريح مرور خال 

ف����رة احل���ظ���ر ال�����ص��ام��ل ل��ك��ل م���ن امل��ري�����س 

وال�������ص���ائ���ق ف��ق��ط ���ص��م��ن ت��وق��ي��ت��ات حم���ددة 

وح�صب موعد اخلروج ومكان ال�صكن.

ومر�صى  الكلى  غ�صيل  ملر�صى  وُي�����ص��رح 

من  امل�صت�صفيات  اإىل  ب��ال��ذه��اب  ال�����ص��رط��ان 

املراجعة،  ومواعيد  البطاقات  حمل  خ��ال 

كما ُي�صمح لكل من يحمل بطاقة مرافق من 

امل�صت�صفى م�صدقة ح�صب االأ�صول باحلركة 

 2 ال�صاعة  ولغاية  �صباحا   10 ال�صاعة  من 

ظهرا اأثناء فرة احلظر ال�صامل.

وُتعتمد ورقة املراجعة/ املوعد، كت�صريح 

ال�صامل لكل من  م��رور خال فرة احلظر 

امل��ري�����س وال�����ص��ائ��ق ف��ق��ط ���ص��م��ن ت��وق��ي��ت��ات 

حمددة وح�صب موعد مراجعة امل�صت�صفى.

م��ن��ح  ���ص��اح��ي��ة  ان  اىل  امل����رك����ز  وا�����ص����ار 

ال��ت�����ص��اري��ح اث���ن���اء ف����رة احل���ظ���ر ال�����ص��ام��ل 

للحاالت الطارئة للمواطنني ُتعطى للحاكم 

االداري وح�صب اخت�صا�صه.

 إدارة األزمات توضح الجهات المستثناة من الحظر 
الشامل يوم الجمعة

االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�صحة اخلمي�س، عن ت�صجيل 

55 وفاة و4029 ا�صابة جديدة بفريو�س كورونا 

امل�صتجد.

وتوزعت اال�صابات كما يلي:

- )1376( يف حمافظة العا�صمة عّمان.

يف   )51( منها  اإرب���د،  حمافظة  يف   )904(  -

الرمثا.

- )270( يف حمافظة املفرق.

- )266( يف حمافظة عجلون.

- )226( يف حمافظة جر�س.

- )211( يف حمافظة الكرك.

- )203( يف حمافظة البلقاء.

- )177( يف حمافظة الزرقاء.

- )124( يف حمافظة ماأدبا.

- )121( يف حمافظة العقبة.

- )100( يف حمافظة الطفيلة.

يف   )24( منها  م��ع��ان،  حم��اف��ظ��ة  يف   )51(  -

البرا.

- وب����ذل����ك ي���رت���ف���ع اإج����م����ايل ع�����دد ح����االت 

اإىل )231،237( حالة، فيما  االإ�صابة يف اململكة 

 )54،959( حالّياً  الن�صطة  احل���االت  ع��دد  يبلغ 

حالة.

- ���ُص��ّج��ل��ت )55( ح��ال��ة وف����اة، )رح��م��ه��م اهلل 

ج��م��ي��ع��اً( ل��ريت��ف��ع اإج���م���ايل ع���دد ال��وف��ي��ات اإىل 

)2،909( حاالت.

دِخلت اليوم للعاج 
ُ
- بلغ عدد احلاالت التي اأ

فيما  ح��ال��ة،   )198( امل��ع��ت��م��دة  امل�صت�صفيات  يف 

غادرت )156( حالة امل�صت�صفيات بعد �صفائها.

ال��ت��ي تتلّقى  اإج��م��ايل ع��دد احل���االت  - يبلغ 

حالة،   )1،801( حالّياً  امل�صت�صفيات  يف  ال��ع��اج 

منهم )426( حالة على اأ�صّرة العناية احلثيثة.

- ب��ل��غ ع���دد ح����االت ال�����ص��ف��اء ل��ه��ذا ال��ي��وم يف 

ح��ال��ة،   )4،940( وامل�صت�صفيات  امل��ن��زيل  ال��ع��زل 

لي�صل اإجمايل حاالت ال�صفاء )173،369( حالة.

خم��ربّي��اً،  ف��ح�����ص��اً   )25،260( اإج�����راء  مّت   -

لي�صبح اإجمايل عدد الفحو�صات )2،627،156( 

الفحو�صات  ن�صبة  ت�صل  وب��ذل��ك  ف��ح��و���ص��ات، 

االإيجابّية لهذا اليوم اإىل قرابة )%15.9(.

اإجراءات اأخرى:

اجلميع اإىل االلتزام  ال�صّحة  وزارة  • تدعو 
خ�صو�صاً  الوقاية،  �صبل  واّتباع  الّدفاع،  باأوامر 

ارتداء الكّمامات، وعدم اإقامة التجّمعات الأكر 

التوعوية  احلملة  ومتابعة  �صخ�صاً،   )20( من 

ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال������وزارة ل��ل��وق��اي��ة م���ن ع���دوى 

ف���ريو����س ك���ورون���ا وت�����ص��ج��ي��ع االأف�������راد حل��م��اي��ة 

اأ�صرهم وجمتمعهم )بحميهم(.

55 وفاة و4٠٢9 اصابة كورونا جديدة 
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االنباط- وكاالت

قال موقع بوليتيكو اإن اإدارة ترامب قررت 

الأمييركييييين  الدبلوما�سين  ن�سف  �سحب 

تقريبا من ال�سفارة الأمركية يف بغداد، يف 

حن رفع اجلي�ش الأمركي درجة التن�سيق 

اإيراين  لرد  حت�سبا  الإ�سرائيلي  اجلي�ش  مع 

عييلييى اغييتيييييال الييعييامل اليينييووي فييخييري زاده، 

و�سط حديث اإ�سرائيلي عن بحث اإيران عن 

اأهداف توقع خ�سائر حمدودة

واأ�ييييسيييياف امليييوقيييع، نييقييا عييين ميي�ييسييوؤوليين 

اأمركين، اأنه من املفرت�ش اأن يكون �سحب 

الييدبييلييومييا�ييسييييين مييوؤقييتييا، لييكيين الييتييوتيير بن 

�سبابية  ي�سفي  املييتييحييدة  والييوليييات  اإييييران 

على موعد عودتهم

مييييين جييييانييييبييييه، رفيييي�ييييش ميييتيييحيييدث بييا�ييسييم 

عييلييى  ردا  الأمييييركييييييييية،  اخليييارجييييييية  وزارة 

خرب  تيياأكيييييد  اجليييزييييرة،  قيينيياة  ميين  ا�ستف�سار 

�سامة  اأن  واأكييييد  الييدبييلييومييا�ييسييييين.  �ييسييحييب 

واملييواطيينيين  الأمييركييييية  احلييكييوميية  موظفي 

الأمييركييييين واأميييين امليينيي�ييسيياآت الييتييابييعيية لييهييا، 

يبقى على راأ�ش اأولويات الوزارة

عن  الفرن�سية  ال�سحافة  وكيياليية  ونقلت 

خف�ش  اأن  كييبييرييين  عييراقييييين  ميي�ييسييوؤوليين 

اليييييولييييييات امليييتيييحيييدة عيييييدد دبييلييومييا�ييسييييييييهييا 

اأمني  اإجيييراء  ببغداد  �سفارتها  يف  العاملن 

ميييوؤقيييت . وا�ييسييتييهييدفييت الييي�يييسيييفيييارة وميييواقيييع 

ع�سكرية اأمركية اأخرى يف العراق بع�سرات 

ال�سواريخ خال العام احلايل

خف�ش  قييرار  كبر  عراقي  م�سوؤول  وعييزا 

اإىل  الأمييركييي  الدبلوما�سي  الييطيياقييم  عييدد 

خماوف اأمنية، وقال اإّنه خف�ش ب�سيط بناًء 

على حتّفظات اأمنية من اجلانب الأمركي. 

موؤّقت،  اأمني  اإجيييراء  اإّنييه  يييعييودوا،  اأن  ميكن 

هذا لي�ش قطعاً للروابط الدبلوما�سية

واأّكييييييد مييي�يييسيييوؤول عيييراقيييي كييبيير اآخييييير اأّن 

تقلي�ش  اإىل  ييييهيييدف  الأمييييركييييي  الإجيييييييراء 

امليي�ييسييوؤوَليين  ميين  اأّي  يييحييّدد  . ومل  املييخيياطيير 

�سحبهم  بيييقيييرار  املييعيينييييين  عيييدد  الييعييراقييَييين 

الدبلوما�سين  مئات  بيياأّن  علماً  بييغييداد،  من 

الأمركين يعملون يف ال�سفارة

وتييياأتيييي هيييذه الييتييطييورات قييبيييييل الييذكييرى 

الييتييابييع  الييقييد�ييش  فيييييلييق  قييائييد  ملييقييتييل  الأوىل 

�سليماين  قا�سم  الإييييراين  الييثييوري  للحر�ش 

بيي�ييسييربيية اأمييركييييية يف الييثييالييث مييين ييينيياييير/

الدفاع  وزارة  وقالت  املا�سي،  الثاين  كانون 

تلك  اإن  وقييتييهييا  )الييبيينييتيياغييون(  الأميييركييييييية 

اليي�ييسييربيية اأتييييت بيياأميير ميين الييرئييييي�ييش دونييالييد 

ل�سن  اإيرانية  خطط  اأي  ردع  بهدف  ترامب 

امل�ستقبل هجمات يف 

بعد  املنطقة  احتقان يف  تاأتي يف ظل  كما 

اغييتيييييال الييعييامل اليينييووي الإييييييراين حم�سن 

فييخييري زاده، يف هييجييوم عييلييى �ييسيييييارتييه قييرب 

تعهدت  حيث  اجلييمييعيية،  طييهييران،  العا�سمة 

اإيران بالرد على قتله

 )CNN( اإن  اإن  �ييسييي  �ييسييبييكيية  ونييقييلييت 

الأمييركييييية  اليييدفييياع  وزارة  ميي�ييسييوؤول يف  عيين 

قررت حتريك  الييوزارة  اإن  قوله  )بنتاغون( 

حييياميييلييية اليييطيييائيييرات ييييو اإ�يييييش اإ�يييييش نيييييميييييتييز 

اخلليج  منطقة  اإىل   )USS Nimitz(

مع �سفن حربية اأخرى

ع�سكري تن�سيق 

والأمركي  الإ�سرائيلي  اجلي�سان  ورفييع 

لحتمال  حت�سبا  بينهما،  التن�سيق  م�ستوى 

النووي  الييعييامل  اغتيال  على  اإييييران  تييرد  اأن 

حم�سن فخري زاده

التعليمات  تن�سيق  يف  النظر  اأعيييييد  فقد 

الإنييييذار  اأنييظييميية  بتفعيل  املتعلقة  اخلييا�ييسيية 

املييبييكيير امليي�ييسييرتكيية، واليييقيييادرة عييلييى ر�ييسييد اأي 

اإطييييياق لييليي�ييسييواريييخ بييياجتييياه اإ�ييسييرائيييييل، اأو 

املواقع الأمركية يف ال�سرق الأو�سط

اإ�ييسييرائيييييل  اإن  هيياآرتيي�ييش  �سحيفة  وقييالييت 

اأدخيييليييت تييعييديييات طييفيييييفيية عييلييى اأنييظييمييتييهييا 

ال�سواريخ، لكنها مل ت�سطر  الدفاعية �سد 

هيييذه  لييتييفييعيييييل  الحيييتييييييياط  ا�يييسيييتيييدعييياء  اإىل 

الأنظمة

ميييين جيييانيييب اآخييييييير، نييقييلييت روييييييييرتز عيين 

ميي�ييسييوؤول اأميينييي اإ�ييسييرائيييييلييي قييولييه اإن اإييييران 

تييبييحييث عيين اأهيييييداف مييهيييييبيية كييحييقييول الييغيياز 

ل�سربها ردا على اغتيال فخري زاده

لإ�سرائيل بارجة 

اأوىل  الأربييييييعيييييياء  اإ�يييسيييرائيييييييل  وتييي�يييسيييّليييميييت 

بييوارجييهييا اجلييديييدة، يف خييطييوة اعييتييرب قائد 

لوكالة  حديث  يف  البحرية  �ساح  يف  رفيع 

اإطييار  يف  تيينييدرج  اأنييهييا  الفرن�سية  ال�سحافة 

قدرة  ب�سكل كبر  وتعزز  الأ�سطول  حتديث 

اإقليمين،  خل�سوم  الت�سدي  على  الييبيياد 

اإيران بينهم 

بيييييييوارج و3   4 وحتيييييييط بيي�ييسييفييقيية �ييييسييييراء 

تي�سنكروب  الأمليياين  العماق  من  غوا�سات 

مقّربن  حتقيقاتها  ت�سمل  ف�ساد  �سبهات   ،

الييييوزراء الإ�ييسييرائيييييلييي بنيامن  ميين رئييييي�ييش 

نتنياهو

ت�سّكل  الف�ساد،  �سبهات  ميين  بعيدا  لكن 

حتديث  �سعيد  على  اأ�سا�ش  حجر  الييبييوارج 

اأ�يييسيييطيييول �يييسييياح الييبييحييرييية الإ�يييسيييرائيييييييليييي، 

العمليات  قييائييد  بها  اأدىل  ت�سريحات  وفييق 

الييبييحييرييية الإ�ييسييرائيييييلييييية الأدميييييييرال اإييييال 

هيياريييل يف مييقييابييليية اأجيييرييييت مييعييه الأ�ييسييبييوع 

املا�سي

وقييال هيياريييل اإن الأ�ييسييطييول اجلييديييد من 

على  البحرية  �ييسيياح  قييدرة  يييعييزز  اأن  �ييسيياأنييه 

ل�ستخراج  العربية  الدولة  من�ساآت  حماية 

اهلل  مثل حزب  الطبيعي، من خ�سوم  الغاز 

اللبناين املدعوم من اإيران

الإ�سرائيلية  اليي�ييسييواحييل  قبالة  وتنت�سر 

ميينيي�ييسيياآت ل�ييسييتييخييراج امليييييواد اليينييفييطييييية من 

حييقييول بييحييرييية تيييدر عييلييى الييدوليية العربية 

اأرباحا متزايدة

املوارد  ا�ستخراج  اإن من�ساآت  وقال هاريل 

هي  الإ�سرائيلية  ال�سواحل  قبالة  النفطية 

الهدف الأ�سا�ش على بنك اأهداف حزب اهلل 

املقبل للعام 

اليي�ييسييفيين احلييربييييية، وهيييي من  اأن  وتيييابيييع 

بييي رادار هييو الأكيير  �ييسيياعيير-6، جمييّهييزة  فئة 

تطورا مقارنة باأي �سفينة حربية يف العامل 

اإ�يييش ميياغيين اإىل  اإن  اآي  الييبييارجيية  . وو�ييسييلييت 

فئة  من  الأوىل  وهي  الأربعاء،  حيفا  ميناء 

�ساعر-6

االنباط-وكاالت

 �ييسييدد وزيييير اخلييارجييييية الإييييييراين حممد 

جيييواد ظييريييف، يييوم اخلييمييييي�ييش، عييلييى “اأننا 

التفاو�ش  مت  ما  على  التفاو�ش  نعيد  لن 

عليه يف التفاق النووي”، وقال اإن اأطرافا 

لعرقلة  �سعت  اإقليمية  واأخيييرى  اأمريكية 

النووية. املفاو�سات 

�سنفي  “اأننا  ت�سريح  يف  ظييريييف  واأكيييد 

بييالييتييزاميياتيينييا يف التيييفييياق الييينيييووي يف حييال 

م�سرا  بالتفاق”،  واأوروبييا  اأمريكا  التزام 

تييفييي  اأن  وا�ييسيينييطيين  عييلييى  يييجييب  اأنيييييه  اإىل 

دون  اليييينييييووي  التييييفيييياق  بييياليييتيييزامييياتيييهيييا يف 

�سروط.

“اإ�سرائيل  اإن  قيييال  اأخيييييرى،  جييهيية  ميين 

تييقييوم بيياأعييمييال اإرهييابييييية �ييسييد اإيييييران وميين 

داخييلييهييا وهييي مييتييورطيية يف اغييتيييييال الييعييامل 

“اغتيال  م�سيفا:  زادة”،  فخري  حم�سن 

فخري زادة عدوان دويل وما نزال بانتظار 

تنديد بريطانيا وفرن�سا واأملانيا به”.

الييدوليية  اإرهييياب  يييدعييم  الييغييرب  اأن  وراأى 

ل  “جراننا  اأن  اإىل  لفييتييا  الإ�ييسييرائيييييلييي، 

يرغبون يف ال�سماح لإ�سرائيل بنقل املعركة 

مع اإيران قرب حدودهم”.

نييوفييمييرب رئي�ش   27 يييوم اجلييمييعيية  وقييتييل 

الأبيييحييياث والييتييكيينييولييوجيييييا يف وزارة  مييركييز 

عملية  يف  زادة،  فييخييري  حميي�ييسيين  اليييدفييياع 

بي”الإرهابية”. اغتيال و�سفتها طهران 

الإيييرانييييية مقتل  الييدفيياع  وزارة  واأكيييدت 

يف  والتكنولوجيا  الأبييحيياث  مييركييز  رئييييي�ييش 

عملية  يف  زاده،  فييخييري  حميي�ييسيين  اليييييوزارة 

بي”الإرهابية”. اغتيال و�سفتها 

بيياأن  بيييييان لها  الييدفيياع يف  واأفيييادت وزارة 

ظهر  هاجمت  م�سلحة  اإرهابية  “عنا�سر 
زاده  فخري  حم�سن  تقل  �سيارة  اجلمعة، 

رئييييي�ييش ميييركيييز الأبييييحيييياث والييتييكيينييولييوجيييييا 

بوزارة الدفاع”.

بن  ال�ستباك  “اأثناء  اأنييه  اإىل  واأ�ييسييارت 

ال�سيد  اأ�سيب  الأمني والإرهابين،  فريقه 

حم�سن فخري زاده بجروح خطرة ونقل 

امل�ست�سفى، ولاأ�سف مل ينجح الفريق  اإىل 

الطبي يف اإحيائه”.

االنباط-وكاالت

 يييتييحييمييل الأ�ييييسييييحيييياء يف فييليي�ييسييطيين واليييعيييامل 

ميي�ييسييوؤولييييية اأي تييهيياون يف اإجييييييراءات الييوقيياييية من 

فييرو�ييش كييورونييا )كييوفيييييد19(، لكن الأميييير يكون 

اأ�سعب عندما يتعلق برعاية فئة تعجز عن حماية 

نف�سها من الوباء القاتل

هييوؤلء هم ذوو الإعيياقيية الذين يحيون يومهم 

العاملي الأول يف ظل اجلائحة التي تقول منظمة 

الأمم املتحدة اإنها تعمل على تعميق اأوجه التفاوت 

املوجودة بينهم وبن نظرائهم الأ�سحاء

وقبل 38 عاما تاأ�س�ست يف مدينة اخلليل جنوبي 

اليي�ييسييفيية الييغييربييييية، جييمييعييييية الإحييي�يييسيييان اخلييرييية، 

وهيييي الييوحيييييدة مييين نييوعييهييا يف اأرا�يييسيييي ال�سلطة 

املعاقن  رعاية  عاتقها  على  وتاأخذ  الفل�سطينية، 

عقليا وج�سديا

اإن هذه الفئة من  وبينما تقول الأمم املتحدة 

بن الأكيير ت�سرًرا من كورونا، جنحت اجلمعية 

الفل�سطينية يف حماية نزلئها بن�سبة 100 باملائة، 

اإذ مل ت�سجل اأي اإ�سابات بالفرو�ش

وييييحيييل اليييييييييوم اليييييييدويل ليييهيييذه اليييفيييئييية ييييييوم 3 

اأن خ�س�سته  دي�سمرب/ كانون الأول كل عام، بعد 

الأمم املتحدة عام 1992، بهدف تعزيز حقوق ذوي 

الإعاقة

املييتييحييدة عيييدد ذوي الإعييياقييية يف  وتييقييدر الأمم 

اأنحاء العامل بنحو مليار �سخ�ش، 80 باملائة منهم 

يعي�سون يف البلدان النامية، فيما يبلغ عددهم يف 

فل�سطن نحو 93 األفا

** جمعية ا�ستثنائية

�سميح  الإحيي�ييسييان  جمعية  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 

اليييدوييييك، قيييال ليياأنييا�ييسييول، ا�ييسييتييطييعيينييا رغيييم كل 

اأثناء اجلائحة وخييال فرتة الإغيياق  ال�سعوبات 

تقدمي جميع اخلدمات )للنزلء(

واأ�ساف اأنهم يتلقون جميع اخلدمات على مدار 

ال�ساعة وفق ظروف وبروتوكولت �سحية م�سددة، 

منعا لو�سول اأي عدوى لهذه الفئة

برعاية  تقوم  اجلمعية  اأن  الييدويييك  وا�ستطرد 

بينهم  املختلفة،  الإعيياقييات  ذوي  من   270 وتاأهيل 

التوحد،  واأطفال يعانون  معاقون عقليا وج�سديا 

ومتازمة داون، وبطيئو التعلم

للموؤ�س�سة يف  الطويل  الييبيياع  بف�سل  اأنييه  واأكيييد 

التاأهيل داخل فل�سطن منذ 38 عاما ح�سلت على 

خرية  كجمعية  ُملزمون  ونحن  وجوائز،  اأو�سمة 

بتاأمن حياة كرمية لاأ�سخا�ش ذوي الإعاقة

هذا  يف  لهم  ر�سالتنا  اجلمية:  رئي�ش  واأ�ييسيياف 

الييعييادليية  لق�ساياهم  متبنن  �سنبقى  اأنيينييا  اليييييوم 

واملييي�يييسييياواة احلييييق بييالييتييعييليييييم واحلييييق يف الييو�ييسييول 

للخدمات داخييل جمتمع موائم لاأ�سخا�ش ذوي 

الإعاقة

** �سفر اإ�سابات

بييييدوره يييقييول ثييائيير قفي�سة، املييتييطييوع يف جلنة 

قييرار  بعد  اإنيييه  باجلمعية،  الييكييورونييا  ملف  متابعة 

اإعان الطوارئ يف فل�سطن )مار�ش/ اآذار 2020( 

اليينييزلء من اجلمعية، �سكلنا جمموعات  واإخييياء 

من خال مواقع التوا�سل

واأو�سح قفي�سة لاأنا�سول اأن الهدف من ذلك 

متابعة النزلء، واإعطاء امل�سورة ال�سحية والنف�سية 

لاأهايل، وتقدمي الطرود ال�سحية والغذائية لهم 

يف بيوتهم

متابعة  جلنة  بت�سكيل  قمنا  اأييي�ييسييا:  واأ�يييسييياف 

واأخ�سائي  ومميير�ييش  طبيب  ميين  تتكون  ميدانية 

عاج طبيعي واأخ�سائية نف�سية ملتابعة النزلء من 

خال تنظيم زيارات يومية

منظمات  ميييع  الييتييوا�ييسييل  اإىل  قفي�سة  واأ�يييسيييار 

الدولية  واملييوؤ�ييسيي�ييسييات  واحلييكييوميية  املحلي  املجتمع 

لتوفر الدعم املايل والعيني لأ�سخا�ش هذه الفئة 

يف اجلمعية

وبعد تخفيف احلكومة القيود يف اأغ�سط�ش/ اآب 

املا�سي قال املتطوع يف اجلمعية: و�سعنا بروتوكول 

اأق�سام اجلمعية عن  عييزل  بنوده  اأهييم  �سحيا، من 

بع�سها، وعدم ا�ستقبال اأي نزيل قبل فح�ش كوفيد 
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وتابع: بداية �سهر 8 )اأغ�سط�ش( بداأنا املرحلة 

الأوىل من )عودة( ا�ستقبال من النزلء يف اجلمعية، 

وبف�سل اهلل وب�سبب اللتزام بالربوتوكول امل�سدد، 

مل ن�سجل اأي حالة بالفرو�ش

** �سعوبات مالية

ميين جييهييتييهييا، ذكييييرت عييبيير اليينييتيي�ييسيية، ميي�ييسييوؤوليية 

العاقات العامة يف اجلمعية، اأنه مع بدء اجلائحة 

مت نقل جميع النزلء اإىل بيوتهم لتقليل الحتكاك 

وحمايتهم، ثم اأعدنا الأكر حاجة منهم

الإعاقة  ذوي  65 من  اأن  واأو�سحت لاأنا�سول 

اجلمعية  نييييزلء يف  هييم  جيييدا  ال�سعبة  واحليييييالت 

من  الأ�سا�سية  احتياجاتهم  كافة  ويتلقون  حاليا، 

رعاية دوائية وطبية ومعي�سية وتاأهيليا

عموما  اجلمعية  من  امل�ستفيدين  اأن  واأ�سافت 

ينق�سمون اإىل فئتن: اإعاقات عقلية بن متو�سطة 

وهيييوؤلء  ج�سدية  اإعيياقييات  ي�ساحبها  قييد  و�سديدة 

تقدم لهم اخلدمات على مدار 24 �ساعة

اأما الفئة الثانية فهي الأطفال ذوي �سعوبات 

الييتييعييلييم، وامليي�ييسييابييون مبييتييازميية داون ، واآخييييرون 

م�سوؤولة  وفق  التوحد،  طيف  ا�سطرابات  يعانون 

العاقات العامة يف اجلمعية

وذكرت النت�سة اأن اجلمعية تعتمد ب�سكل اأ�سا�سي 

كييورونييا  انت�سار  لكن  ال�سخ�سية،  الييتييربعييات  على 

والأزمة املالية التي تعي�سها ال�سلطة الفل�سطينية 

اأ�سرت بالو�سع كثرا

ال�سنوي  واأو�ييسييحييت: حفل الإفييطييار اخليييري 

خييال �سهر رم�سان كييان يوفر للجمعية متويا 

لأربعة اأ�سهر، لكنه مل يتم يف ظل اجلائحة ، م�سرة 

كفالتهم  اأوقييفييوا  املييعيياقيين  كييفيياء  بع�ش  اأن  اإىل 

لعجزهم عن اللتزام وال�ستمرار

** نحو 93 األف معاق

ووفييييق مييعييطيييييات اجلييهيياز امليييركيييزي ليياإحيي�ييسيياء 

الأفيييييراد ذوي  عيييدد  يبلغ   ،2019 لييعييام  )حييكييومييي( 

 2.1 وي�سكلون  األفا،   93 نحو  فل�سطن  الإعاقة يف 

باملائة من جممل ال�سكان

وا�ستخدام  احلركة  اإعاقة  اأن  املعطيات  وتفيد 

الأيييدي �سكلت الن�سبة الأعلى من الإعيياقييات )51 

يف املائة(، فيما بلغ معدل البطالة بن اأفراد هذه 

الفئة حوايل 37 باملائة يف 2017

ووفيييق املييركييز الإحيي�ييسييائييي، يعي�ش اأغييلييب ذوي 

الإعاقة يف املناطق احل�سرية )حوايل 75 يف املائة(، 

اأغلبهم يف قطاع غزة بواقع 85 يف املائة

ويف بيان �سدر عن الإح�ساء، الأربعاء، ي�سلط 

الإعاقة  ذوي  اأن  ذكر  الأطفال،  فئة  الأ�سواء على 

منهم )2-17 �سنة( بلغت ن�سبتهم 12.3 باملائة

 مع ذكرى سليماني واغتيال زاده.. 
واشنطن تستنفر وتقرر سحب نصف دبلوماسييها من العراق وترفع درجة التنسيق مع إسرائيل

 ظريف يؤكد أن إسرائيل متورطة في اغتيال فخري زاده

 في يومهم العالمي.. ذوو اإلعاقة بفلسطين ينجون من »كورونا«

االنباط-وكاالت

تييلييقييى وزييييييير اخليييارجييييييية الييي�يييسيييوري 

من  ات�سال  اأول  املقداد  في�سل  اجلديد 

من�سبه  مييهييام  توليه  منذ  عييربييي  وزييير 

اليي�ييسييهيير امليييا�يييسيييي. واأعيييلييينيييت اخلييارجييييية 

اأن املييقييداد  اليييييييوم اخلييمييييي�ييش  اليي�ييسييورييية 

تلقى مكاملة هاتفية من نظره العماين 

هناأه  الييذي  البو�سعيدي  حمد  بيين  بييدر 

له  و”متنى  اجلييديييد  ملن�سبه  بتعيينه 

التوفيق يف مهامه اجلديدة”.

واأكدت وزارتا خارجية �سوريا وعمان 

خييال  بحثا  والييبييو�ييسييعيييييدي  املييقييداد  اأن 

املكاملة “�سبل تعزيز التعاون القائم بن 

البلدين ال�سقيقن وعددا من الق�سايا 

ذات الهتمام امل�سرتك”.

اأن  اإىل  الييي�يييسيييوري  اجليييانيييب  واأ�ييييسييييار 

اليينييقييا�ييش بيين الييوزيييرييين تيينيياول اأييي�ييسييا 

متر  الييتييي  الأو�ييييسيييياع  حتيي�ييسيين  “�سبل 
الواقع  ومعاجلة  العربية  املنطقة  بها 

امليينييطييقيية  تييعييييي�ييسييه دول  الييييذي  اليي�ييسييعييب 

ب�سكل عام”.

وذكيييييير بيييييييان اخليييارجييييييية اليي�ييسييورييية 

ا�ييسييتييمييرار  عييلييى  وافيييقيييا  اليييوزييييريييين  اأن 

امل�سرتكة من  لي”بذل اجلهود  التوا�سل 

ال�سعوبات وحل  التغلب على هذه  اأجل 

امل�ساكل القائمة يف املنطقة ملا فيه خر 

الييعييربييييية وتييقييدمييهييا يف خمتلف  الييييدول 

املجالت”.

الييد�ييسييتييورييية  اليييييميين  امليييقيييداد  واأدى 

نيييوفيييميييرب،   26 يف  ليييليييخيييارجييييييية  وزيييييييييرا 

احلياة  فييارق  الييذي  املعلم  لوليد  خلفا 

ناهز  عمر  عن  املا�سي  ال�سهر  منت�سف 

79 عاما.

االنباط-وكاالت

املييدعييي  اأن مييكييتييب  كيي�ييسييف حمييياميييون 

مع  حقق  العا�سمة،  وا�سنطن  يف  العام 

ابنة الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب، 

بتهم  كو�سرن،  جيياريييد  وزوجييهييا  اإيفانكا 

اإ�ساءة ا�ستخدام اأموال املانحن

واليييوثيييييييقييية اليييتيييي اأوردتييييييهييييييا �ييسييبييكيية 

يوم اأم�ش الأربعاء،  مرة  لأول   CNN
للرئي�ش  الييكييربى  البيينيية  اأن  اإىل  ت�سر 

معهما  التحقيق  مت  وزوجييهييا،  تييرامييب 

ييييوم الييثيياثيياء مييين قييبييل حميياميين من 

الييييعييييام يف وا�يييسييينيييطييين  املييييدعييييي  ميييكيييتيييب 

تن�سيب  جليينيية  اأن  بيييزعيييم  الييعييا�ييسييميية، 

ا�ييسييتييخييدام  اأ�يييسييياءت   2017 عيييام  تيييراميييب 

اأموال املانحن 

يزعم  ق�سائية  دعييوى  املكتب  ورفييع 

فيييييييهيييا اإهيييييييييدار اأميييييييييوال املييينيييظيييمييية غيير 

الربحية، متهما اللجنة بدفع اأكر من 

لئقة  غيير  مدفوعات  يف  دولر  مليون 

اإىل فيينييدق تييرامييب يف وا�ييسيينييطيين خييال 

العام  يف  رئي�سا  ترامب  تن�سيب  اأ�سبوع 

2017

وكييييجييييزء ميييين الييييييدعييييييوى، مت طييلييب 

الأوىل  والييي�يييسيييييييدة  اإييييفيييانيييكيييا  �يييسيييجيييات 

ميييييييانيييييييا تييييرامييييب وتييييومييييا�ييييش بيييييياراك 

للرئي�ش  مقرب  �سديق  وهييو  جونيور، 

الذي تراأ�ش جلنة التن�سيب

االنباط-وكاالت

اليي�ييسييييينييييية  اخليييارجييييييية  وزارة  اأكيييييدت 

بفربكة  م�ستمرة  املتحدة  الييوليييات  اأن 

الأكيييياذيييييب حييييول ميينييطييقيية �ييسييييينييجيييييانييغ 

�سمال غرب ال�سن.

واأ�ييييسييييارت املييتييحييدثيية بييا�ييسييم اليييييوزارة 

هييييوا تييي�يييسيييون يييينيييغ يف ميييوؤمتييير �ييسييحييفييي 

ال�سينية  اخلييارجييييية  مييوقييع  عييلييى  ن�سر 

ميييزاعيييم  اأن  اإىل  اأميييي�ييييش  الإليييييكيييييرتوين 

حييقييوق  “انتهاكات  حيييييول  وا�يييسييينيييطييين 

اأكاذيب  جمرد  �سينجيانغ  الإن�سان” يف 

م�سينا  دورا  املييتييحييدة  اليييولييييات  لييعييبييت 

منها  يتعلق  مييا  �سيما  ول  فربكتها  يف 

يف  الق�سرية”  “العمالة  بيييييادعييييياءات 

املنطقة.

املييمييار�ييسييات  اأن  عييلييى  هييييوا  و�ييييسييييددت 

الأميييرييييكييييييية تيييقيييو�يييش مييييبييييادئ اليي�ييسييوق 

اإ�سارة  يف  وظائفهم  من  النا�ش  وحتييرم 

واردات  حلييظيير  وا�ييسيينييطيين  حتيييرك  اإىل 

اليييقيييطييين ومييينيييتيييجييياتيييه مييييين ميييوؤ�يييسييي�يييسييية 

والبناء. لاإنتاج  �سينجيانغ 

وكييييانييييت الييي�يييسييين حييييييذرت الييييوليييييات 

�سوؤونها  يف  التدخل  من  مييرارا  املتحدة 

بهونغ  يتعلق  فيما  وخا�سة  ال�سيادية 

و�سينجيانغ كونغ 

 أول وزير خارجية عربي يهنئ 
المقداد بتوليه منصبه الجديد 

 إيفانكا ترامب وزوجها يخضعان للتحقيق

 بكين: واشنطن مستمرة بفبركة 
األكاذيب حول شينجيانغ
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االنباط-وكاالت

اع��ت��ر م��رك��ز ف��ل�����س��ط��ن ل���درا����س���ات الأ����س���رى 

ا�ستخفافاً  املعاقن  اعتقال  يف  الحتالل  ا�ستمرار 

�سريحة  وخمالفة  الفل�سطيني،  الإن�����س��ان  بحياة 

تعتر  التي  الدولية  وامل��واث��ي��ق  الأع����راف  لأب�سط 

العتداء  يجوز  ل  خا�سة  احتياجات  ذوى  ه���وؤلء 

عليهم بل تقدمي العون وامل�ساعدة لهم

اليوم  اأ���س��دره مبنا�سبة  املركز يف تقرير  وق��ال 

العاملي للمعاق الذي يوافق الثالث من كانون اأول/ 

ب���اأن الح��ت��الل يحتجز يف  دي�سمر م��ن ك��ل ع���ام 

يعانون من الإعاقة  فل�سطينياً  اأ�سرياً   27 �سجونه 

نف�سية،  اأو  ج�سدية  كانت  �سواء  املتعددة  باأ�سكالها 

التي  ال��ق��ا���س��ي��ة  الع��ت��ق��ال  ل��ظ��روف  يخ�سعون  و 

اإدارة ال�سجون  تزيد من معاناتهم، ول توفر لهم 

احتياجاتهم اخلا�سة اأو اأجهزة م�ساعدة

الباحث “ريا�ض الأ�سقر” مدير املركز اأكد باأن 

الذين  املواطنن  اعتقال  عن  يتورع  ل  الح��ت��الل 

خمتلفة،  وج�سدية  نف�سية  اإع���اق���ات  م��ن  ي��ع��ان��ون 

متحركة  كرا�سي  على  وه��م  بع�سهم  اعتقل  حيث 

اإل  احل��رك��ة  ي�ستطيعون  ل  اع��ت��ق��ل��وا  واآخ���ري���ن   ،

اأمرا�ض  من  يعانون  واآخ��ري��ن  غريهم،  مب�ساعدة 

ويعر�سهم  ل��الأه��ل��ي��ة،  وف��اق��دي��ن  خ��ط��رية  نف�سية 

يفاقم  ال���ذي  الأم����ر  القا�سية  التحقيق  ل��ظ��روف 

بل  ب���الأم���را����ض،  اإ���س��اب��ت��ه��م  وي�����س��اع��ف  معاناتهم 

يرف�ض يف الكثري من الحيان ا�سطحاب الكرا�سي 

املتحركة او العكاكيز التي يتنقلون من خاللها

التعذيب ي�سبب الإعاقة

الحتالل  اأن ممار�سات  “الأ�سقر” اىل  واأ���س��ار 

اأع����داد  رف���ع  يف  �ساهمت  الأ����س���رى  ب��ح��ق  القمعية 

وف���ى مقدمتها ممار�سة  ال�����س��ج��ون،  ف��ى  امل��ع��اق��ن 

و���س��ائ��ل ال��ت��ع��ذي��ب ال��ق��ا���س��ي��ة وامل���ح���رم���ة، وال��ع��زل 

ع���دد منهم  اإ���س��اب��ة  اأدت اىل  وال��ت��ي  الن����ف����رادي، 

باإعاقات دائمة او جزئية، وكذلك اطالق النار على 

اإع��اق��ات  لهم  �سبب  مم��ا  اعتقالهم  قبل  املواطنن 

خمتلفة

ا�سيبت  ح����الت  ب��ع��دة  “ال�سقر”  وا�ست�سهد 

باإعاقات خالل التحقيق منها الأ�سري “ لوؤي �ساطي 

تعر�ض  وك��ان  ع��ام��اً( من طولكرم،  الأ�سقر” )36 

توقيف وحتقيق اجللمة،  قا�ض يف مركز  لتحقيق 

الأمر الذي ت�سبب له ب�سلل تام يف رجله الي�سرى، 

وقد اأطلق الحتالل �سراحه بعد 3 �سنوات، واأعاد 

اعتقاله 5 مرات رغم اإ�سابته بال�سلل يف �ساقه

من  ال�سحاتيت”  “من�سور  الأ����س���ري  ك��ذل��ك 

اخلليل والذى يق�سي حكماً بال�سجن ملدة 17 عاماً 

نف�سية  باإعاقة  اأ�سيب   ،  2004 ع��ام  ، ومعتقل منذ 

قا�سية نتيجة العزل النفرادي لفرتة طويلة، حيث 

ل يتعرف على املحيط من حوله ، ويق�سى وقته 

منعزًل عن زمالئه ل يتحدث معهم ول يتعرف 

على ذويه خالل الزيارة

معاناة مزدوجة

املعاقن  الأ����س���رى  اأن  اإىل  “الأ�سقر”  واأ����س���ار 

الأ�سرى  و م�ساعفة عن  مزدوجة  معاناة  يعانون 

الآخ����ري����ن، لأن���ه���م ي��ج��م��ع��ون م���ا ب���ن ان��ت��ه��اك��ات 

الأ�سرى،  بحق  الإجرامية  وممار�ساته  الحتالل 

وبن معاناة الإعاقة وعدم قدرتهم على احلركة، 

اأن�سطة  ومم��ار���س��ة  التنقل  يف  لغريهم  واحل��اج��ة 

احلياة داخل ال�سجن

اإ�سافة اإىل خلو �سجون الحتالل من الأجهزة 

اخلا�سة،  الح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي  امل�����س��اع��دة  الطبية 

ك��الأط��راف ال�سناعية لفاقدي الأي��دي والأرج��ل، 

والنظارات الطبية، ، واملقاعد املتحركة، والفر�سات 

الطبية وامل�سّدات اأو اأجهزة خا�سة بالأ�سرى الذين 

ل ي�ستطيعون ال�سري، “كجهاز الوكر” والعكاكيز 

، التي ت�ساعد على امل�سي، وكذلك اأجهزة التنف�ض 

وال��ب��خ��اخ��ات مل��ر���س��ى ال��رب��و وال��ت��ه��اب��ات الق�سبة 

الهوائية املزمنة

الأج��ه��زة  تلك  اإدخ����ال  الح��ت��الل  يرف�ض  كما 

منظمات  اأو  خا�سة  موؤ�س�سات  طريق  عن  الطبية 

طريق  ع��ن  ب��اإدخ��ال��ه��ا  ي�سمح  ل  ك��ذل��ك  حقوقية، 

اأ�سرى  الأه���ايل، كما ل ي�سمح الح��ت��الل يتواجد 

مل�ساندة  الرملة  �سجن  م�ست�سفى  يف  مر�سى  غري 

ال���س��رى امل��ع��اق��ن ع��ل��ى احل��رك��ة واإع�����داد الطعام 

وتناول الأدوية وال�ستحمام وغريها، كما ل يوفر 

الأ�سرى  ح��الت  ملتابعة  نف�سين  اأطباء  الحتالل 

ظ��روف  نتيجة  نف�سية  ب��اأم��را���ض  اأ�سيبوا  ال��ذي��ن 

الأ�سرى  وال��ع��زل، وه��ذا يزيد من معاناة  ال�سجن 

املعاقن يف ال�سجون

اإهمال طبي

الطبي  الإه���م���ال  �سيا�سة  “الأ�سقر”  واع��ت��ر 

امل��ت��ع��م��دة �سبب يف ا���س��اب��ة ال��ع��دي��د م��ن ال���س��رى 

اإدارة  تاأخر  اأدى  حيث  موؤقتة،  اأو  دائمة  باإعاقات 

ال�����س��ج��ون امل��ع��ت��م��د يف اإج�������راء ب��ع�����ض ال��ع��م��ل��ي��ات 

اأط���راف من  ب��رت  اإىل  اجلراحية لأ���س��رى مر�سى 

اأج�سادهم، كما حدث مع الأ�سري “ناه�ض الأقرع” 

اللتهابات  نتيجة  الي�سرى  قدمه  ب��رت  مت  ال���ذي 

ال�سديدة التي عانى منها بعد اإهمال عالجه

من  ع���ام   18 �سراونه”  “جالل  الفتى  ك��ذل��ك 

اخل��ل��ي��ل ، ب����رتت ق���دم���ه ال��ي�����س��رى ب��ع��د اإ���س��اب��ت��ه 

ب��ال��ر���س��ا���ض واه���م���ال ع��الج��ه، ك��ذل��ك اأدى ع��زل 

ان��ف��رادي،  ب�سكل  طويلة  ل�سنوات  الأ���س��رى  بع�ض 

النف�سي  ال�سديد والإره���اق  للتعذيب  اأو تعر�سهم 

والع�سبي اإىل اإ�سابتهم باإعاقات نف�سية م�ستمرة

وط��ال��ب م��رك��ز فل�سطن امل��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ي��ة 

على  وال�سغط  التدخل  الإن�����س��ان،  بحقوق  املعنية 

الذين  الأ�سرى  ع�سرات  �سراح  لإط��الق  الحتالل 

يعانون من اإعاقات خمتلفة، حتى ي�ستكملوا عملية 

اأن تتدهور  تاأهيلهم و وعالجهم يف اخل��ارج، قبل 

حالتهم النف�سية واجل�سدية اأكرث من ذلك

كما دعا كافة و�سائل الإعالم املختلفة لت�سليط 

ال�سوء على معاناة هذه الفئة من الأ�سرى، والتي 

مل تاأخذ حقها يف التفعيل الإعالمي

االنباط-وكاالت

 ح���ذر م�����س��وؤول اأم��ن��ي ع��راق��ي ك��ب��ري م��ن اأن 

تنظيم ال��دول��ة يف ال��ع��راق و�سوريا م���ازال ق��ادرا 

على �سن هجمات خطرية رغم اأنه �ُسحق ع�سكريا

وقال اأبو علي الب�سري رئي�ض خلية ال�سقور 

مدير عام دائرة ال�ستخبارات ومكافحة الإرهاب 

ال�سباح  ل�سحيفة  العراقية  الداخلية  ب����وزارة 

اأن  رغ��م  اخلمي�ض:  ال��ي��وم  ال�����س��ادرة  احلكومية 

اإل  و���س��وري��ا،  ال��ع��راق  ع�سكريا يف  �ُسحق  داع�����ض 

التنظيم الإرهابي مازال قادرا على �سن هجمات 

خطرية بوجود ع�سابات تعرف بالذئاب املنفردة 

وه���م اإره���اب���ي���ون ف����روا م��ن م��واج��ه��ة العمليات 

يف  بلدانهم  اإىل  و���س��وري��ا  ال��ع��راق  يف  الع�سكرية 

عام  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  وال�سرق  اأوروب����ا 

2018

واأ�ساف اأن اأع��داد ه��وؤلء ت��رتاوح ما بن 7-5 

اآلف، م�سددا على �سرورة اإيجاد حلول ل�سجناء 

اأب���و ال��ه��ول ال��ذي��ن ت���رتاوح  التنظيم يف خم��ي��م 

األ��ف��اً يف مناطق �سرقي  اأع��داده��م ما بن 10 12 

�سوريا حيث ل ي��زال املوقع حتت �سيطرة قوات 

�سوريا الدميقراطية

ورّج����ح امل�����س��وؤول ال��ع��راق��ي ظ��ه��ور تنظيمات 

اإره���اب���ي���ة ت��خ��رج م���ن ج����وف داع�������ض وال��ق��اع��دة 

العدوانية  ال�سلوكيات  لنف�ض  باإيعازات  تتحرك 

اأب��و  الإره��اب��ي  التنظيم  زعيم  واأن  والتكفريية 

ا�ستعادة  اإىل  ي�سعى  القر�سي  الها�سمي  اإبراهيم 

بعمليات  عرفت  اأ�ساليب  اإىل  بالعودة  التنظيم 

خرة  اإىل  حتتاج  ل  وه��ي  التكاليف  منخف�سة 

وت����دري����ب ع�����س��ك��ري ل���ت���ف���ادي ن��ق�����ض م���وارده���ا 

ال��ل��وج��ي�����س��ت��ي��ة وال��ب�����س��ري��ة وامل��ال��ي��ة م���ن خ��الل 

امل��دن وحماولة ال�سيطرة عليها لبث  ا�ستهداف 

الرعب والعودة اإىل الأ�ساليب القدمية للتعوي�ض 

امل��ن��ف��ردة لإ�سعال  ال��ذئ��اب  ف��ق��دان��ه عنا�سر  ع��ن 

ال��زراع��ي��ة واملناطق  امل��دن واملناطق  احل��رائ��ق يف 

ال�سناعية واملقابر احلكومية والع�سكرية

احتفاظ  اأ�سباب  م��ن  اأن  اإىل  الب�سري  واأمل���ح 

ع�سابات داع�ض بقابليتها وت�سميمها لالنخراط 

رغبة  ه��و  م��ت��ع��ددة  دول  اإره��اب��ي��ة يف  اأن�سطة  يف 

عنا�سر  على  بالعتماد  اجلديد  التنظيم  زعيم 

�سرية  و�سبكات  املتو�سط  ال�سف  م��ن  اإره��اب��ي��ة 

على  وق��درت��ه  التنظيم  وج���ود  اإث��ب��ات  يف  نائمة 

التمدد والتحرك واأنه مازال ي�سكل خطرا على 

اأمن الدول

و�سوريا  ال��ع��راق  يف  داع�����ض  تنظيم  اإن  وق���ال 

وعنا�سره  قيادييه  معظم  وق��ت��ل  انك�سار  رغ��م 

فاإنه يخطط للنهو�ض من جديد رغم تعر�سه 

خل�سائر فادحة تكبدها يف ال�سنوات املا�سية

اإره��اب��ي��ة يف دول  وح����ذر م��ن وق����وع عمليات 

اأوروبا و�سمال اأفريقيا ودول عربية واأن م�ستوى 

التهديد يف العراق م��ازال مرتفعا كونه الهدف 

تنفيذ  يف  التنظيم  ان��خ��راط  ع��ن  ف�سال  الأول 

عمليات نوعية يف دول اخلليج يف حماولة لإعادة 

ال��ت��م��رك��ز وجت��ن��ي��د الإره���اب���ي���ن مم��ا ي�ستدعي 

مراقبة امل�ستبه بهم يف ال�سعودية ودول اخلليج 

لقطع الطريق عليهم واإف�سال خمططاتهم

االنباط-وكاالت

 قبل اأربعة اأ�سهر، كان ح�سن مرزام حممد 

البالغ من العمر ع�سر �سنوات يعاين من �سوء 

التغذية احل��اد لدرجة اأن��ه مل يكن ق��ادرا على 

اإىل  يحمله  وال���ده  وك���ان  ال�ستجابة  اأو  امل�سي 

عيادة طبية يف اليمن

لكن ظهوره يف اإحدى �سور رويرتز الفائزة 

ب��ج��وائ��ز ����س���ور ال���ع���ام ���س��اع��د يف ل��ف��ت ان��ت��ب��اه 

العامل اإىل حمنة بالده. واليوم وبعد العالج، 

على حمار  ويجل�ض  لعبة  ب�سيارة  يلعب ح�سن 

وي�ستخدم لغة الإ�سارة والبت�سام للتوا�سل لأنه 

اأبكم منذ الولدة

لكن �سبح �سوء التغذية يحوم حوله وحول 

احل��رب  تدفع  فيما  اآخ���ر  ميني  طفل  مليوين 

وال��ت��ده��ور الق��ت�����س��ادي وم��ر���ض ك��وف��ي��د-19 

اليمن اإىل �سفا ما حتذر الأمم املتحدة من اأنها 

قد تكون اأ�سواأ جماعة منذ عقود

وقال عمه الطيب حممد اإن ح�سن ياأكل ما 

لي�ض  الأ�سرة  واإن  وخبز  اأرز  من  الأ�سرة  تاأكله 

الأي���ام ول  ه��ذه  بالدهون  اأطعمة غنية  لديها 

ت�ستطيع اأن توفر له اللحم

اكت�سبه  ال����ذي  ال����وزن  بع�ض  ح�سن  وف��ق��د 

اأثناء العالج منذ عودته اإىل الع�سة التي توؤوي 

عائلته. وا�سطرت الأ�سرة للنزوح خم�ض مرات 

حجة،  ري���ف  يف  الآن  وت��ع��ي�����ض  احل����رب  ب�سبب 

اإحدى اأفقر املناطق. ولي�ض لوالده عمل يعيل 

به اأطفاله ال�سبعة

ق��اب��ل��ت روي����رتز ح�سن لأول م��رة  وع��ن��دم��ا 

ي��زن ت�سعة كيلوجرامات  ك��ان  يف يوليو مت��وز، 

فح�سب. واأر�سلته عيادة �سحية حملية متعرثة 

اإىل العا�سمة �سنعاء لتلقي العالج، الذي دفعت 

تكاليفه اإحدى اجلمعيات اخلريية. و�سار وزن 

ح�سن الآن ما يزيد قليال على 13 كيلوجراما

وقال عمه لرويرتز اإن ج�سده اأ�سبح هزيال 

مرة اأخرى ويحتاج اإىل مزيد من العالج

ومل ي�����س��در اإع����الن ر���س��م��ي اأن ال��و���س��ع يف 

ال��ي��م��ن ب��ل��غ ح��د امل��ج��اع��ة، ح��ي��ث اأدت احل��رب 

اإىل  ���س��ن��وات  م��ن خم�ض  اأك���رث  م��ن��ذ  امل�ستمرة 

اعتماد 80 يف املئة من ال�سكان على امل�ساعدات 

اأزم���ة  اأك����ر  اإن��ه��ا  امل��ت��ح��دة  ت��ق��ول الأمم  فيما 

اإن�سانية يف العامل

اأواخ��ر  يف  املتحدة  الأمم  حتذيرات  ودفعت 

2018 من جماعة و�سيكة اإىل زيادة امل�ساعدات. 

ب�سبب فريو�ض كورونا  املفرو�سة  القيود  لكن 

ه���ذا ال��ع��ام وان��خ��ف��ا���ض ال��ت��ح��وي��الت واجل���راد 

وال�سيول والنق�ض الكبري يف متويل امل�ساعدات 

لعام 2020 توؤدي اإىل تفاقم اجلوع

قال الطبيب علي يحيى، يف العيادة املحلية 

التي كان يعالج فيها ح�سن، اإن الأ�سرة بحاجة 

حتى  منزلها  اإىل  غذائية  �سالل  تو�سيل  اإىل 

ي�ستقر و�سع الطفل والأ�سرة

وت�سببت احلرب يف اليمن، التي يقاتل فيها 

التحالف بقيادة ال�سعودية �سد حركة احلوثي 

اإي��ران منذ ع��ام 2015، يف مقتل  املتحالفة مع 

اأكرث من 100 األف �سخ�ض وانق�سام البالد اإذ 

ي�سيطر احلوثيون على �سنعاء ومعظم املراكز 

احل�سرية الرئي�سية

االنباط-وكاالت

�سمال مقرة باب الرحمة ومبحاذاة �سور 

القد�ض ال�سرقي تقع مقرة اليو�سفية التي 

اإ�سرائيلية  هجمة  اىل  �سنوات  منذ  تتعر�ض 

وحفريات، و�سلت اإىل مداميك اأثرية قريبة 

من عتبة باب الأ�سباط

ويف اإط����ار ذل���ك ه��دم��ت ق���وات الح��ت��الل 

�سور املقرة املال�سق لباب الأ�سباط واأزال��ت 

درجها الأثري اأي�سا اإ�سافة اىل الدرج املوؤدي 

تنفيذا  ال�سهداء،  مقرة  م��ن  ام��ت��داده��ا  اىل 

متداخلة،  اإ�سرائيلية  خمططات  ملجموعة 

اأعدت منذ فرتة طويلة

ويف ع��ام 2014 منع الح��ت��الل ال��دف��ن يف 

ع�سرين  اإزال���ة  على  واأق���دم  ال�سمايل  جزئها 

قرا تعود اإىل جنود اأردنين ا�ست�سهدوا عام 

ون�سب  ال�سهداء  مبقرة  يعرف  فيما   1967

اجلندي املجهول

مقرة اليو�سفية

جمل�ض الأوق�����اف وال�����س��وؤون وامل��ق��د���س��ات 

ال��ي��و���س��ف��ي��ة  اأن م���ق���رة  اأك������د  الإ����س���الم���ي���ة، 

املقابر  واأب�����رز  اأه����م  اأح����د  وام��ت��داده��ا تعتر 

الإ���س��الم��ي��ة يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���ض، ح��ي��ث تعج 

ب��رف��ات ع��م��وم اأه����ل امل��دي��ن��ة امل��ق��د���س��ة وك��ب��ار 

العلماء وال�ساحلن واملجاهدين، اإىل جانب 

الزكية  رووا بدمائهم  الذين  ال�سهداء  مئات 

ثرى هذه الأر���ض الطيبة منذ بداية الفتح 

العمري

الح��ت��الل  بلدية  اأن  اإىل  املجل�ض  ول��ف��ت 

ت��ع��م��ل م��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة ع��ل��ى حم��ا���س��رة 

امل���ق���رة واإح��اط��ت��ه��ا ب��امل�����س��اري��ع ال��ت��ه��وي��دي��ة 

امتداد  على  التلمودية  واحلدائق  وامل�سارات 

ال�����س��ور ال�����س��رق��ي مل��دي��ن��ة ال��ق��د���ض ومب��ح��اذاة 

اإخفاء معامل املمرات واملواقع  املقرة بهدف 

التاريخية الأ�سيلة املحيطة باملقرة

تهويد للهوية

املقد�سية  الهيئة  رئي�ض  اأك���د  جانبه  م��ن 

ال��درج  اأن  الهدمي  نا�سر  التهجري  ملقاومة 

ي���وؤدي اىل ن�سب اجل��ن��دي املجهول  امل��ه��دوم 

ويرتبط بالهوية الوطنية وحرب 1967م

واأو�سح الهدمي اأن مدينة القد�ض تتعر�ض 

�أ���ص��در   2007 ف��ع��ام  خ��ط��رة،  تهويد  لعمليات 

الحتالل خمطط “زامو�ض” الذي يت�سمن 

اإقامة بوؤر ا�ستيطانية يف الق�سم ال�سرقي من 

ال��ق��د���ض ح��ول م��ا ي�سمى ب��احل��و���ض املقد�ض 

الذي ميتد من وادي اجلوز اىل �سلوان

ونبه الهدمي اىل اأن اإحدى هذه النقاط 

ال�ستيطانية وفق املخطط يف باب الأ�سباط، 

ومي��ت��د اىل ق��ط��ع��ة اأر������ض يف ب���اب ال��رح��م��ة 

بناء ع��م��ارة م��ن خم�سة طوابق  اإ���س��اف��ة اىل 

اأ���س��وار امل�سجد  ع��ن  ل تبعد �سوى 50 م��رتاً 

الأق�سى

يت�سرف  الح���ت���الل  اأن  اىل  اأ����س���ار  ك��م��ا 

م���ن منطلق ال�����س��ي��ادة وف��ع��ل م���ا ي�����س��اء ول 

يقبل تدخل اأي �سلطة غريه وخا�سة دائرة 

الأوقاف الإ�سالمية

ال��ق��د���ض حتتاج  اأن  ال��ه��دم��ي على  و���س��دد 

اىل قيادة حقيقية تعمل على حماية املدينة 

وتوحد جهود املواطنن يف الدفاع عنها

وك���ان���ت ���س��ل��ط��ات الح���ت���الل ق���د ه��دم��ت 

الأح��د املا�سي ال��درج امل��وؤدي اإىل طريق باب 

الأ�سباط املو�سل اإىل امل�سجد الأق�سى

وي����ح����اول الح����ت����الل ف���ر����ض ت��غ��ي��ريات 

جذرية على معامل املدينة املقد�سة، ك�سيا�سة 

لتنفيذ  الفل�سطينين  ت���واج���ه  اح��ت��الل��ي��ة 

خمططات ال�سم والتهويد

 27 أسيرًا في سجون االحتالل بين سندان اإلعاقة ومطرقة الظروف القاسية

 مسؤول أمني عراقي: تنظيم »الدولة« ما زال قادرا على شن هجمات خطيرة

 صبي يمني يكافح سوء التغذية وشبح الجوع يطارد أطفال البالد

 استهداف مقبرة اليوسفية.. تهويد للهوية والتاريخ

االنباط-وكاالت

فاز 62 مر�سحاً من امل�سلمن الأمريكين 

يف الن��ت��خ��اب��ات الأم��ري��ك��ي��ة الأخ�����رية يف رق��م 

تر�سح  تتبع  امل��راك��ز يف  ب���داأت  اأن  قيا�سي منذ 

امل�سلمن للمنا�سب ال�سيا�سية

وي��زي��د ه���ذا ال��ع��دد ع��ن ال��رق��م القيا�سي 

القدمي يف عام 2018، حينما فاز 57 مر�سحاً يف 

الدورة النتخابية

يف  لالنتخابات  م�سلماً   170 تر�سح  وق���د 

ولي��ة   28 يف   2020 ل��ع��ام  النتخابية  ال����دورة 

اإ�سافة اإىل وا�سنطن العا�سمة

واأف������اد جم��ل�����ض ال���ع���الق���ات الإ���س��الم��ي��ة- 

امل�سلمن خرجوا للت�سويت يف  اأن  الأمريكية 

ارق��ام قيا�سية حيث اأدىل ما يزيد عن مليون 

م�سلم يف الوليات املتحدة باأ�سواتهم

االنباط-وكاالت

يواجه الأ�سري اجلريح رائد بدوان )56 

عاما(، من بلدة بّدو غرب مدينة القد�ض 

حيث  �سعبة،  �سحية  اأو���س��اع��ا  املحتلة، 

يقبع يف �سجن “عوفر”

وق��ال ن��ادي الأ���س��ري يف بيان ل��ه، اليوم 

�سيب عام 
ُ
اأ ب��دوان  الأ���س��ري  اإن  اخلمي�ض، 

2015، بنحو 10 ر�سا�سات من قبل قوات 

الحتالل الإ�سرائيلي، مت اإزالة عدد منها، 

فيما بقيت �ست ر�سا�سات يف ج�سده لغاية 

اليوم، ما يت�سبب له باآلم حادة و�سعبة يف 

والظهر، عدا عن  واليد  وال�سدر  الراأ�ض 

معاناته من مر�ض ال�سكري وال�سغط

ول��ف��ت ال��ن��ادي اإىل اأن الأ���س��ري ب��دوان 

ت�سيدك”  “�سعاري  م�ست�سفى  يف  مكث 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي ب��ع��د اإ���س��اب��ت��ه واع��ت��ق��ال��ه، 

وعقدت له اأكرث من 50 جل�سة يف حمكمة 

“عوفر” الع�سكرية، اإىل اأن اأ�سدرت بحقه 
وغ��رام��ة  ع��ام��ا،   18 مل���دة  بال�ّسجن  حكما 

بقيمة ن�سف مليون �سيقل، م�سيفا اأنه اأب 

لت�سعة اأبناء

االنباط-وكاالت

بيني  اب��ي�����ض  ازرق  ح����زب  رئ��ي�����ض  رد 

من  اتهامه  على  الرب��ع��اء  م�ساء  غانت�ض 

بنيامن  الح��ت��الل  حكومة  رئي�ض  قبل 

احلكومة  ف�سل  وراء  بالوقوف  نتنياهو، 

جلر  الكاملة  وامل�سوؤولية  الكني�ست  وحل 

“الكيان” لنتخابات جديدة
وق��ال غانت�ض وف��ًق��ا ملوقع وال��ال نيوز 

ان���ت���ه���ى وق���ت  ن��ت��ن��ي��اه��و  “يا  ال�����ع�����ري: 

املناورات، انتهت رحلة الت�سرت والأكاذيب 

وحان وقت اختبار الأفعال”

واأو��������س�������ح غ���ان���ت�������ض ب��������اأن الن���ه���ي���ار 

القت�سادي الذي تعر�ست له “اإ�سرائيل” 

خ��الل انت�سار ف��ريو���ض ك��ورون��ا ي��وؤك��د اأن 

نتنياهو خ�سر املعركة”

وات���ه���م غ��ان��ت�����ض، ن��ت��ن��ي��اه��و يف اأزم����ة 

نعرف  جميًعا  “نحن  ق��ائ��اًل:  احل��ك��وم��ة 

ا - لو مل يكن هناك  اأي�سً اأن��ت  احلقيقة، 

ق�ساء، لكانت هناك ميزانية لو مل يكن 

هناك ق�ساء، لكانت هناك حكومة عاملة 

الوحدة  لكانت  يكن هناك ق�ساء،  لو مل 

امل�سوؤولية تقع عليك وعلى عاتقك فقط”

االنباط-وكاالت

عون  مي�سال   اللبناين  الرئي�ض  وق��ع 

اليوم اخلمي�ض قانونا يرمي اإىل اإعطاء 

ال�سحايا يف  ل��ذوي  تعوي�سات ومعا�سات 

تفجري مرفاأ بريوت

وذك����رت ال��وك��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��الإع��الم 

اليوم  اأن القانون ميكن  الذين اأ�سيبوا 

باإعاقة جراء النفجار من ال�ستفادة من 

الوطني  ال�سحية لل�سندوق  التقدميات 

لل�سمان الجتماعي ومن القانون املتعلق 

ب��ح��ق��وق ال���س��خ��ا���ض ذوي الح��ت��ي��اج��ات 

الإ�سافية

وك�����ان ان��ف��ج��ار م���دم���ر ����س���رب م��رف��اأ 

اأغ�سط�ض  اآب/  م��ن  ال���راب���ع  يف  ب����ريوت  

امل��ا���س��ي م���ا خ��ل��ف اأك����رث م���ن 200 قتيل 

و�ستة اآلف م�ساب ودمار هائل يف املرفاأ 

والعديد من املباين و�سرد نحو 300 األف 

�سخ�ض

يذكر اأن لبنان يعاين من اأزمة مالية 

العملة  قيمة  وان��خ��ف��ا���ض  واق��ت�����س��ادي��ة، 

ال��وط��ن��ي��ة م��ق��اب��ل ال��������دولر، واح��ت��ج��از 

امل�����س��ارف ل��ل��ودائ��ع وارت��ف��اع ن�سبة الفقر 

والبطالة، وعدم ثقة اللبنانين بالطبقة 

ال�سيا�سية التي عروا عنها بالحتجاجات 

ال�سعبية

 62 مرشحًا مسلمًا من أصل 170 فازوا 
في االنتخابات األمريكية األخيرة

 األسير الجريح رائد بدوان يواجه 
أوضاعا صحية صعبة

 غانتس يرد على نتنياهو: انتهت 
الرحلة وحان وقت االفعال

قانون لتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت
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الـريـا�ضي

�سيدين – وكاالت 

غاب اأ�سطورة التن�س روجر فيدرر، عن 

)�ستيفان  بجائزة  للفوز  املر�سحني  قائمة 

 15 م��ن  اأك��ر  منذ  الأوىل  للمرة  اإدب����رج(، 

���س��ن��ة. وي���اأت���ي غ���ي���اب ف���ي���درر ع���ن ق��ائ��م��ة 

امل��ر���س��ح��ني ب��ج��ائ��زة )���س��ت��ي��ف��ان اإدب������رج(، 

بطولة  اأي  امل�ساركة يف  نظرا لبتعاده عن 

م��ن��ذ ���س��ه��ر ي���ن���اي���ر/ك���ان���ون ث����ان امل��ا���س��ي، 

اآخ���ر م�����س��ارك��ة ل��ه يف بطولة  ح��ي��ث ك��ان��ت 

اأ�سرتاليا املفتوحة، ب�سبب خ�سوعه لأكر 

م���ن ع��م��ل��ي��ة يف ال��رك��ب��ة. ومي��ن��ح الحت���اد 

ال�����دويل ل��ل��ت��ن�����س ه����ذه اجل���ائ���زة ���س��ن��وي��ا، 

وفقا  املر�سحة،  الأ���س��م��اء  اختيار  ويعتمد 

خالل  بها  ظهروا  التي  الريا�سية  للروح 

على  ونادال  فيدرر  و�سيطر  املو�سم.  كامل 

2004، ح��ي��ث ف��از  ه��ذه اجل��ائ��زة م��ن��ذ ع��ام 

قيا�سي،  رقم  وهو  عاما،   13 ل� فيدرر  فيها 

ب��ي��ن��م��ا ف���از ف��ي��ه��ا ن�����ادال 3 م�����رات. ور���س��ح 

 4 ت�����س��م  ق��ائ��م��ة  للتن�س  ال����دويل  الحت����اد 

الإ�سباين  وه��م:  باجلائزة،  للفوز  لعبني 

رف���ائ���ي���ل ن��������ادال، ال���ن���م�������س���اوي دوم��ي��ن��ك 

ث��ي��م، الأرج��ن��ت��ي��ن��ي دي��ي��ج��و ���س��ف��ارت��زم��ان، 

والأ�سرتايل جون ميلمان.
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�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

فيدرر خارج جائزة ستيفان ادبرج 

مبادرة قصي تعقد دورة جديدة 

انطالقة قوية لدوري السلة الممتاز 

رونالدو يشكر الخصوم المخلصين 

االنباط – عمان 

اإحدى مبادرات   ، عقدت مبادرة ق�سي 

تنفيذها  يتم  والتي  العهد  ويل  موؤ�س�سة 

الأردنية  الأوملبية  اللجنة  مع  بال�سراكة 

 “ دورة   ، امل��ا���س��ي��ني  ال���ي���وم���ني  خ����الل   ،

“ ل���ع���دد  الن����ع����ا�����س ال���ق���ل���ب���ي ال�����رئ�����وي 

واأع�����س��اء  والإداري�����ة  الفنية  من الأطقم 

جمال�س ادارة الحتادات الريا�سية ، )كرة 

اليد،الوو�سو،الكيك  القدم،امل�سارعة،كرة 

ب���وك�������س���ي���ن���غ،ال���ري���ا����س���ة امل���در����س���ي���ة،ك���رة 

ال�����س��ل��ة،ال��رم��اي��ة،رف��ع الث��ق��ال،ال��ل��ج��ن��ة 

يف  الدورة  واأقيمت  الباراملبية،الكراتيه(. 

يوم  و�سهد   ، للتدريب  التخ�س�سي  املركز 

فيما ح�سر  ٩ متدربني  الأربعاء م�ساركة 

يف اليوم التايل 11 متدرب.

االنباط – عمان 

الدفاع  حملة  ال��وح��دات  ن��ادي  ا�ستهل 

م�ساء  بفوزه  ال�سلة  كرة  دوري  لقب  عن 

الأرب����ع����اء ع��ل��ى ك��ف��ري��وب��ا ب��ن��ت��ي��ج��ة ٧4-

٦1 يف ال��ل��ق��اء ال���ذي ج��م��ع ال��ف��ري��ق��ني يف 

اإرب���د يف افتتاح  ���س��ال��ة احل�����س��ن مب��دي��ن��ة 

امل��م��ت��از  “كومهو”  دوري  م���ن���اف�������س���ات 

لثالثة  ال��وح��دات  وافتقد  ال�سلة.  لكرة 

املباراة، وهم حممود عابدين  لعبني يف 

ون���ادر اأح��م��د ل��الإ���س��اب��ة، وم��و���س��ى ب�سري 

لل��ت��زام��ه يف احل��ج��ر امل��ن��زيل. وب���رز من 

الفل�سطيني  املحرتف  ال��وح��دات،  فريق 

ت�����ام�����ر ح����ب���������س واأح�������م�������د احل����م����ار�����س����ة 

 واأم������ني اأب�����و ح���وا����س وحم���م���ود م����واف.

وح�������س���ل لع�����ب ال�����وح�����دات، اأم������ني اأب����و 

امل��ب��اراة  يف  م�سجل  اأف�����س��ل  على  ح��وا���س، 

2٩ نقطة. بدوره فاز الأهلي  حيث اأحرز 

٨٨-٧0 يف  ب��ن��ت��ي��ج��ة  الأرث���وذك�������س���ي  ع��ل��ى 

الأم���ري  ���س��ال��ة  احت�سنته  ال���ذي  ال��ل��ق��اء 

و�سبق  لل�سباب  احل�سني  مبدينة  حمزة 

م��واج��ه��ة ج��م��ع��ت اجلبيهة  ال��ل��ق��اء  ه���ذا 

بنتيجة  اجلبيهة  بفوز  وانتهت  واجلليل 

ك��رة  دوري  م��ن��اف�����س��ات  وب�����داأت   .٩-٧٩1

تاأجيل  بعد  الثانية  اجل��ول��ة  م��ن  ال�سلة 

الحت���ادي���ن  م���ن  ب���ق���رار  الأوىل  اجل���ول���ة 

ال���������دويل والآ������س�����ي�����وي ل���ك���ون���ه���ا ك���ان���ت 

���س��ت��ت��زام��ن م��ع ف���رتة ال��ت��وق��ف ال��دول��ي��ة 

الثانية  النافذة  فيها مباريات  تقام  التي 

من الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اآ�سيا.

روما – وكاالت 

ح����ر�����س ال�����رت�����غ�����ايل ك���ري�������س���ت���ي���ان���و 

رون�����ال�����دو، جن����م وه�������داف ي��وف��ن��ت��و���س، 

مبختلف  لالعبني  ال�سكر  توجيه  على 

على  �ساعدوه  الذين  وامل��درب��ني  الأن��دي��ة 

للهدف  ب��و���س��ول��ه  ج��دي��د  اإجن���از  حتقيق 

و�سجل  ال��ك��روي��ة.  م�سريته  يف   ٧50 رق��م 

���س��ب��اك دي��ن��ام��و كييف،  ال����دون ه��دًف��ا يف 

خ���الل ل��ق��اء ال��ف��ري��ق��ني ب����دوري اأب��ط��ال 

 .٧50 اأوروب������ا ، و���س��ل ب���ه ل��ل��ه��دف رق����م 

وك��ت��ب رون���ال���دو ع��ر ح�����س��اب��ه ال��ر���س��م��ي 

»تويرت«:  الجتماعي  التوا�سل  مبوقع 

و٧50  ���س��ع��ي��دة  حل��ظ��ة   ٧50 ه��دًف��ا،   ٧50«

ابت�سامة على وجوه م�سجعينا«. واأ�ساف 

الذين  واملدربني  الالعبني  لكل  “�سكًرا 
املذهل،  ال��رق��م  ه��ذا  لتحقيق  �ساعدوين 

و����س���ك���ًرا جل��م��ي��ع اخل�������س���وم امل��خ��ل�����س��ني 

واأكر  اأك��ر  بجد  اأعمل  جعلوين  الذين 

كل يوم«.

االنباط – عمان 

ت��ت��وا���س��ل م�����س��اء ال���ي���وم م��ن��اف�����س��ات اجل��ول��ة 

.2020 امل��ح��رتف��ني  دوري  م���ن  ع�����س��ر  اخل��ام�����س��ة 

عند  الأه��ل��ي  على  �سيفا  احل�سني  يحل  عندما 

الثاين،  ع��ب��داهلل  امللك  �ستاد  على  م�ساء  الرابعة 

فيما يحت�سن �ستاد عمان الدويل لقاء الفي�سلي 

مع �سحاب عند ال�ساد�سة والن�سف م�ساء. وتختتم 

مباريات اجلولة ال�سبت، عندما يلتقي الوحدات 

�ستاد  على  م�ساء  الرابعة  عند  العقبة  �سباب  مع 

عمان الدويل، بينما يحل الرمثا �سيفا على معان 

امللك  �ستاد  على  م�ساء  والن�سف  ال�ساد�سة  عند 

عبداهلل الثاين.

ال����ذي مير  ي�����س��ع��ى اله���ل���ي  ال��ل��ق��اء الول  يف 

الخ���ري منذ  امل��رك��ز  و�سعته يف  ب��ظ��روف �سعبة 

بداية ال��دوري اىل حتقيق الفوز والتقدم خطوة 

موؤثرة يف م�سوار الهروب من �سبح الهبوط الذي 

بات اقرب الفرق اليه بعد خ�سائره الخرية التي 

و�سعته يف ا�سعب املواقف ولهذا ي�سعى الالعبني 

لبداية �سفحة جديدة ل �سيما بعد العر�س املقنع 

ال���ذي ق��دم��وه ام���ام ال��رم��ث��ا ..يف امل��ق��اب��ل ينتظر 

اإرب��د بثوب فني جديد  اأن يظهر فريق احل�سني 

بعدما مت التعاقد مع بالل اللحام خلفاً للمقال 

عثمان احل�سنات. وتعر�س احل�سني اإربد للخ�سارة 

يف املباراة ال�سابقة اأمام الفي�سلي “1-2” واأ�سبح 

ب�  خام�ساً  ت��راج��ع  بعدما  للنقاط  ما�سة  بحاجة 

“1٩” نقطة  وبات قريب من فرق املوؤخرة وهو 
ي�سعى ال��ي��وم ل��ل��ف��وز والق�����رتاب اك���ر م��ن ف��رق 

املقدمة ..يف حني ي��درك الهلي ال��ذي ل ميلك 

الفوز وح��ده يخدم تطلعاتهم  ان  ٨ نقاط  �سوى 

ل��الق��رتاب م��ن املنطقة ال��داف��ئ��ة يف ح��ني تعني 

 اخل�سارة بداية رحلة الهبوط اىل الدرجة الوىل ..

ويف اللقاء الثاين الذي يجمع الفي�سلي مع �سيفه 

�سحاب على �ستاد عمان الدويل، وهي تبدو مهمة 

وياأمل  الفريقني.  لكال  النقطية  احل�سابات  يف 

الفي�سلي بتحقيق فوز جديد ليثبت جلماهريه 

اأنه بداأ يتعافى فعاًل، ومبا مينحه فر�سة تعزيز 

ر�سيده النقطي ال��ذي ارتفع يف اجلولة املا�سية 

ال��راب��ع.ل  امل��رك��ز  يف  و�سعته  نقطة   ”20“ اإىل 

�سيما وان الفوز الذي حققه الزرق على احل�سني 

و�سع الفريق على الطريق ال�سحيح واعاد الثقة 

العر�س اجلميل  بني الالعبني واجلماهري بعد 

الذي قدمه الفي�سلي وا�ستحق عليه الفوز .. من 

جهته فاإن �سحاب، يدرك اأهمية اللقاء بالن�سبة له 

حيث بات اأحوج ما يكون لتحقيق نتيجة ايجابية 

وجتنب اخل�سارة لالإبقاء على حظوظه قائمة يف 

البتعاد عن �سبح الهبوط. وخ�سر �سحاب اللقاء 

للمركز  ال�سابق اأم��ام ال�سريح “1-2” ليرتاجع 

قبل الأخري ب� “13 نقطة«. ولهذا يدرك الالعبني 

ان الفوز هو الكفيل بابتعادهم عن منطقة اخلطر 

فيما ت�سعهم اخل�سارة يف موقف �سعب .

مدريد – وكاالت 

اخلمي�س،  اإ�سباين  �سحفي  تقرير  ك�سف 

عن ظهور 3 جمموعات داخل غرفة مالب�س 

الفني  املدير  ح��ول  منق�سمة  مدريد،  ري��ال 

زي����ن ال���دي���ن زي������دان. ومي����ر ري����ال م��دري��د 

ب��ف��رتة ح��رج��ة ل��ل��غ��اي��ة ه���ذا امل��و���س��م، حيث 

مباريات   3 خ��الل  ال��ف��وز  حتقيق  يف  اأخ��ف��ق 

جديدة  خ�سارة  تلقى  كما  بالليجا،  متتالية 

اأم�����ام ���س��اخ��ت��ار ب�����دوري الأب����ط����ال، ع��ق��دت 

موقفه يف تخطي دور املجموعات. وبح�سب 

هناك  ف���اإن  دي��ب��ورت��ي��ف��و«  »م��ون��دو  �سحيفة 

مدريد،  ري��ال  مالب�س  غرفة  داخ��ل  انق�سام 

زي��دان  اأظ��ه��ره��ا  ال��ت��ي  ال�����س��ورة  على عك�س 

اأن ه��ن��اك ثقة  يف الإع�����الم، وت��اأك��ي��ده ع��ل��ى 

واأو�سحت  ال��الع��ب��ني.  وب��ني  بينه  متبادلة 

ال���ري���ال  م���الب�������س  غ���رف���ة  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة، 

زين  اإدارة  3 جمموعات حول  اإىل  منق�سمة 

ال���دي���ن زي����دان ل��ل��ف��ري��ق. واأ�����س����ارت اإىل اأن 

كبري،  ب�سكل  زي��دان  تدعم  جمموعة  هناك 

وت��رف�����س ان��ت��ق��اد اإدارت������ه، وه���ي جم��م��وع��ة 

ت�����س��م ال��الع��ب��ني ال���ك���ب���ار، وه����م ���س��ريج��ي��و 

كا�سيمريو، توين  لوكا مودريت�س،  رامو�س، 

ك��رو���س، م��ار���س��ي��ل��و، اإي��دي��ن ه�����ازارد، ك��رمي 

ميندي. وفريلند  ف��اران  رافائيل  بنزميا، 

وه���ن���اك جم��م��وع��ة اأخ�����رى ت���رى اأن ه��ن��اك 

اإخفاقات وا�سحة اأدت لرتاجع اأداء الفريق، 

والتعاقد  زي���دان  رح��ي��ل  اأن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

ه��ذه  الأو����س���اع،  �سيح�سن  اآخ���ر  م���درب  م��ع 

ماريانو  األرك���ون،  اإي�سكو  ت�سم،  املجموعة 

يوفيت�س،  ولوكا  جونيور  فيني�سيو�س  دياز، 

مع  بانتظام  ت�سارك  ل  التي  الأ�سماء  وه��ي 

ت�سم  وال��ت��ي  الثالثة،  املجموعة  زي��زو.اأم��ا 

لوكا�س  اأ�سين�سيو،  ماركو  كارفاخال،  داين 

ك��ورت��وا،  تيبو  اأودي���ج���ارد،  م��ارت��ن  فا�سكيز، 

ورودريجو  فرنانديز  نات�سو  ميليتاو،  اإيدر 

جو�س، فهي جمموعة غري مهتمة مب�سري 

زيدان، وتركز يف عملها فقط.

مدريد – وكاالت 

اأع������رب ال���ه���ول���ن���دي رون����ال����د ك���وم���ان م���درب 

نظيفة  بثالثية  بالفوز  �سعادته  عن  بر�سلونة، 

مناف�سات  اإط��ار  يف  امل��ج��ري،  فرينكفاروزي  على 

ل��دوري  املجموعات  دور  م��ن  اخلام�سة  اجل��ول��ة 

ت�سريحات  خالل  كومان،  وق��ال  اأوروب��ا.  اأبطال 

“قدمنا  الإ���س��ب��ان��ي��ة:  »م��ارك��ا«  �سحيفة  نقلتها 

ال��ف��ر���س و���س��ج��ل��ن��ا  رائ����ًع����ا، خ��ل��ق��ن��ا  اأول  ���س��وط��ا 

الأه������داف ول��ع��ب��ن��ا ب��اإي��ق��اع ج��ي��د، و���س��ع��ي��د ج���ًدا 

البطولة«.  يف  الأداء  ب��ه��ذا  ن��وا���س��ل  اأن  واأمت��ن��ى 

بالن�سبة  اأهمية  الأك��ر  ال�سيء  “كان  واأ���س��اف: 

اأردن���ا  لكننا  ال��ت��ال��ي��ة،  للمرحلة  ال��ت��اأه��ل  ه��و  لنا 

ح�سد  ونريد  ال�����س��دارة،  يف  لنكون  اليوم  الفوز 

املباراة  يف  التفكري  الأول  علينا  لكن  نقطة،   1٨

“الفريق  وتابع كومان:  الليجا«.  قاد�س يف  �سد 

اأو 5 فر�س   4 ال�سوط الأول من  كان فعال، ويف 

���س��ج��ل��ن��ا 3 اأه������داف، ون���ري���د ال���ف���وز ب��ك��ل م��ب��اراة 

مدى  اأظهرنا  الأب��ط��ال  دوري  ويف  بطولة،  وك��ل 

ول��ه��ذا  ج��ي��د،  ف��ري��ق  “لدينا  واأردف:  ج��وع��ن��ا«. 

ال�سبب متكنا من اإراحة بع�س الالعبني، اأولئك 

هنا«.  مكانا  لديهم  اأن  ُيظهرون  يلعبون  الذين 

فالدانو  “خورخي  علق:  جريزمان،  تاألق  وعن 

اإ�سارة حلواره الأخري  اأ�سبوع )يف  ياأتي  اأن  يجب 

وهو  ل��الع��ب،  بالن�سبة  ثقة  م�ساألة  اإن��ه��ا  م��ع��ه(، 

كان يعمل دائًما للحد الأق�سى من اأجل حت�سني 

واأمتنى  بجودته  ج��ًدا  ومقتنع  وفعاليته،  اأدائ��ه 

“قمنا  ك��وم��ان:  ون��وه  الأداء«.  ب��ه��ذا  ي�ستمر  اأن 

يتعلق  فيما  خ�سو�سا  الأم��ور،  بتح�سني  موؤخًرا 

من  الكثري  ولدينا  فعالية،  اأك��ر  فنحن  بالكرة 

املناف�سة يف الهجوم، وعلينا التح�سن يف الدفاع«. 

كان  اأو���س��ا���س��ون��ا  اأن  نن�سى  ل  “دعونا  وا�ستمر: 

نتطور  اأن  وميكننا  �سدنا،  الت�سجيل  على  ق��ادًرا 

ال�سحيح«.  الطريق  على  اأننا  واأعتقد  دفاعًيا، 

وع���ن دمي��ب��ل��ي، ع��ل��ق: “هو لع���ب رائ����ع ول��دي��ه 

قدميه  بكلتا  يلعب  للغاية،  و�سريع  عالية  جودة 

بدنيا،  جيد  اأن��ه  اأهمية  الأك��ر  وال�سيء  وفعال، 

حني  الهجوم  يف  ال��ق��رارات  اتخاذ  ال�سعب  وم��ن 

يلعب لعبون مثله ب�سكل جيد«. ووا�سل مدرب 

يلعبون  كانوا  �سواء  مدريد؟  “ريال  بر�سلونة: 

ل��ي�����س��ت م�����س��ك��ل��ت��ن��ا«. واأمت  ���س��ي��ئ  اأو  ب�����س��ك��ل ج��ي��د 

م��ن��ف��رد عن  ب�سكل  اأح���ب احل��دي��ث  “ل  ك��وم��ان: 

ب��ذل��وا ق�����س��ارى جهدهم  ال��الع��ب��ني، واجل��م��ي��ع 

وحققنا نتيجة جيدة«.

االهلي يبحث عن نقاط الحسين والفيصلي يواجه سحاب 

انقسام حول مستقبل زيدان 

برشلونه يواصل التالق بعيدا عن الريال 



8
اجلمعة   4/ 12 / 2020

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم

االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ- عمارة 66
فارس شرعانالدكتور رياض الحروب

ص. ب. 962556  -  الـرمـز البريـدي  11196 -  هاتف: 065200100  - فاكس االدارة :  065200111 - فاكس االعالن: 065200114 رئيس التحرير المسؤولالناشر 

التوزيع: شركة الرؤيا لالتصاالت األردنية ذات مسؤولية محدودة

www.alanbatnews.net  -  info@alanbatnews.net

ترجمات - �أبوظبي

“بق�شي�ش”  ع��ن  ن��ادل��ة  رواي���ة  ت�سببت 

كبري، ح�شلت عليه من اأحد الزبائن، ومل 

ب�شرفه  ف��ي��ه  تعمل  ال���ذي  امل��ط��ع��م  ي�شمح 

لها، يف تراجع كبري بالإقبال على املكان.

نادلة  ال��ت��ي تعمل  ب���اور  اإم��ي��ل��ي  وذك���رت 

“ريد هوك �شي فوود” مبدينة  يف مطعم 

الأمريكية،  تك�شا�ش  بولية  اأنطونيو  �شان 

اأن��ه��ا ت��ف��اج��اأت ب��ع��دم��ا وج����دت اإىل ج��ان��ب 

ال����ف����ات����ورة ال���ت���ي دف���ع���ه���ا اأح������د ال���زب���ائ���ن 

دولر، مع  األفي  بقيمة  “بق�شي�شا” كبريا 
اأع��ي��اد  مب��و���ش��م  مت��ن��ي��ات��ه  ت�شمنت  ر���ش��ال��ة 

�شعيد.

قولها،  ب��اور  ع��ن  ميل”  “ديلي  ونقلت 

اإنها كانت �شعيدة جدا بهذا “البق�شي�ش”، 

ح��ي��ث ك��ان��ت تخطط ل���ش��ت��غ��ال امل��ب��ل��غ يف 

�شراء العديد من الحتياجات لطفليها.

ومل ت����دم ف���رح���ة ب�����اور ط���وي���ا، ح��ي��ث 

بحجة  املبلغ  منحها  املطعم  اإدارة  رف�شت 

 500 اأك��ر من  ع��دم قدرتها على �شرف 

دولر كبق�شي�ش دفعة واحدة، فما كان من 

النادلة اإل اأن طلبت احل�شول على الألفي 

الذي  الأم��ر  دفعات، وهو  اأرب��ع  دولر على 

اأي�شا. قوبل بالرف�ش 

�شفحته  يف  من�شور  ع��ر  املطعم  وق��دم 

لتلك  خمتلفة  رواي����ة  “في�شبوك”  ع��ل��ى 

بطاقة  اإن  قال  اإذ  ب��اور،  عنها  ك�شفت  التي 

الإكرامية  �شحب  رف�شت  ال��زب��ون  ائتمان 

غري  الر�شيد  كان  اإذ  دولر،  األفي  البالغة 

ك����اف، ك��م��ا رف�������ش ال�����ش��خ�����ش ال����ذي ق��دم 

“البق�شي�ش” دفع املبلغ نقدا بعد الت�شال 
به، علما اأنه �شدد عر بطاقته ثمن وجبة 

طعام بلغت قيمتها 69.01 دولرا.

باور  ق�شة  اأن  اإىل  املطعم  مالك  واأ�شار 

ب��اإ���ش��اءة  ت�����ش��ب��ب��ت  ق���د  “البق�شي�ش”  ع���ن 

كبرية وبخ�شائر فادحة، حيث تراجع عدد 

“الدعاية  نتيجة  كبري،  ب�شكل  املكان  زوار 

طيلة  خ��ل��ّوه  اإىل  الأم���ر  وو���ش��ل  ال�سيئة”، 

النهار من اأي زبائن يف بع�ش الأحيان.

وكاالت - �أبوظبي

ال�شينية،  الوطنية  الف�شاء  وك��ال��ة  اأعلنت 

ام�ش اخلمي�ش، اأن م�شبارها “�شانغي 5” الذي 

عينات  جمع  عملية  اأن��ه��ى  القمر،  اإىل  اأر�شلته 

منه،  بعد  م�شتك�شفة  غ��ري  منطقة  �شطح  م��ن 

وي�شتعد للعودة بها اإىل كوكب الأر�ش.

ووفقاً للخطة املقررة، حمل “�شانغي 5” يف 

حاوية خا�شة العينات التي جمعها بعد هبوطه 

ع��ل��ى ���ش��ط��ح ال��ق��م��ر، ال��ث��اث��اء، واأك�����دت وك��ال��ة 

كما  �شارت  العلمي  احلفر  “عملية  اأن  الف�شاء 

هو خمطط لها”، من دون اأن تعطي مزيداً من 

التفا�شيل.

جمع  ع��ل��ى  ال�شيني  امل�����ش��ب��ار  م��ه��م��ة  وت��ق��وم 

ع��ي��ن��ات م��ن ال��غ��ب��ار وال�����ش��خ��ور ال��ق��م��ري��ة ي�شل 

عر  خ�شو�شاً  كيلوغرامني،  حواىل  اإىل  وزنها 

�شر ال�شطح اإىل عمق مرتين.

ال��ع��ي��ن��ات  ت�����ش��اع��د ه�����ذه  اأن  امل����رج����ح  وم�����ن 

حت�شني  على  حتليلها،  يتولوا  اأن  بعد  العلماء، 

فهم تاريخ القمر.

ويفرت�ش اأن ت�شل هذه العينات اإىل الأر�ش 

منغوليا  يف  اجل����اري،  دي�����ش��م��ر  منت�شف  ق��ب��ل 

ال��داخ��ل��ي��ة )���ش��م��ال ال�����ش��ني(، وف��ق��ا ل��ف��ران�����ش 

بر�ش.

العودة بالعينات  امل�شبار من  ويف حال متكن 

ال�شني ثالث دولة حتقق  الأر�ش، �شت�شبح  اإىل 

ه��ذا الإجن����از بعد ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة والحت���اد 

ال�شابق. ال�شوفيتي 

بوا�شطة  ���ش��وف��ي��ت��ي��ة،  اآخ���ر حم��اول��ة  وك��ان��ت 

ع��ام  يف  امل���اأه���ول���ة  غ���ري   ”24 “لونا  م��رك��ب��ة 

بنجاح. اأجنزت  وقد   ،1976
“�شي  الر�شمية  التلفزيون  حمطة  واأب��رزت 

���ش��ي ت���ي يف” م���ا ت��ت��ط��ل��ب��ه ال��ع��م��ل��ي��ة م���ن درج���ة 

“�شانغي  مهمة  و�شفت  اإذ  التقنية،  من  عالية 

امل��ه��ام دقة” يف  اأك���ر  “من  واح���دة  ب��اأن��ه��ا   ”5
تاريخ برنامج الف�شاء ال�شيني.

هذه  تتيح  العلمية،  اأهميتها  اإىل  واإ���ش��اف��ة 

اختبار  الآ�شيوي  للعماق  الطموحة  العملية 

م�شروعها  لتحقيق  ���ش��روري��ة  ج��دي��دة  تقنيات 

املتمثل يف اإر�شال رواد ف�شاء اإىل القمر بحلول 

.2030
نوفمر   24 يف  اأط��ل��ق   ”5 “�شانغي  وك���ان 

ال��ف��ائ��ت م���ن ج���زي���رة ه��اي��ن��ان ال���ش��ت��وائ��ي��ة يف 

ال�شني. جنوب 

2000 دوالر.. فرحة طاغية لنادلة 
و”نذالة مفاجئة” من المطعم

بعد 44 عاما.. الصين تنجز مهمتها 
»الدقيقة« على سطح القمر

أول دولة في العالم تبيع »دجاج المختبر«

أصابتها هلوسات ألشهر بعد وجبة سوشي.. واكتشاف صادم من األطباء

دراسة تكشف معلومات مثيرة عن المريخ.. »الحياة كانت هنا«

دبي - �لعربية

»كا�شرتوبينيانو” هي قرية تت�شدرها قلعة 

 140 بعد  على  الو�شطى،  القرون  من  مدمرة 

اأحدث جمتمع  �شرقي روما - هي  ميا جنوب 

يقدم مبانيه املهجورة للقادمني اجلدد.

مهجور  مبنى   100 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ه��ن��اك 

يف ال��ق��ري��ة، ول��ك��ن ب���دل م��ن ب��ي��ع��ه��ا اإىل اأع��ل��ى 

مزايد، يريد رئي�ش البلدية نيكول �شكابياتي 

املنا�شب  املنزل  مع  املهتمة  الأط��راف  يطابق  اأن 

لهم، وفق ما ذكرته �شبكة »CNN«، واطلعت 

“العربية.نت«. عليه 

يعمل  ه��ن��ا  “املخطط  ���ش��ك��اب��ي��ات��ي،  وق����ال 

على  ال�شيء”،”اأحترك  بع�ش  خمتلف  ب�شكل 

ط��ري��ق��ني م��ت��وازي��ني، اأت��وا���ش��ل م��ع امل�����ش��رتي��ن 

الوقت،  نف�ش  يف  القدامى  واملالكني  املحتملني 

خطوة بخطوة، جلعل الطلب يلبي العر�ش.

بلدتي  النا�ش  يغزو  اأن  اأري���د  “ل  واأ���ش��اف: 

تتحول  اأن  اأو  املمتلكات  ل�شراء  التدافع  ب�شبب 

اإىل �شفقة للم�شاربة على امل�شاكن”، و”اأرحب 

هنا  جديد  منزل  �شراء  يف  يرغب  �شخ�ش  ب��اأي 

خطة  مع  مبا�شرة  اإلكرتونياً  بريداً  يل  لري�شل 

ت�شميم  اإع�����ادة  اع��ت��زام��ه  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ن  مف�شلة 

العقار وما يود القيام به مع العقار.

اأر�شل  ر�شمية،  اأك��ر  الأم��ر  اأج��ل جعل  وم��ن 

الإيطالية  ال�شفارات  اإىل  اإ�شعارات  �شكابياتي 

يف اخلارج، ينبهها فيها اإىل امل�شروع.

�شروط �شراء منزل

ي��ج��ب ع��ل��ى امل�����ش��رتي��ن جت���دي���د ال���ع���ق���ار يف 

دفعة  و�شداد  ال�شراء  �شنوات من  غ�شون ثاث 

2000 يورو )2378 دولرا(، والتي  مقدمة 

�شيتم اإرجاعها مبجرد النتهاء من الأعمال.

ب����داأ امل�������ش���روع يف اأك���ت���وب���ر، ع��ن��دم��ا اأخ����رت 

اإذا  اأن��ه��م  املهجورة  ال��ع��ق��ارات  اأ�شحاب  البلدية 

�شتملكها  البلدة  ف��اإن  باأنف�شهم،  يجددوها  مل 

بال�شامة. تتعلق  لأ�شباب 

امل��ال��ك��ني  م���ن  ال���ع���دي���د  واف�����ق  الآن،  وح���ت���ى 

على  وحر�شوا  ممتلكاتهم،  ت�شليم  على  بالفعل 

من  الكثري  هدمها  �شيكلف  التي  امل��ن��ازل  ت��رك 

املال.

قرية و�شط التال

لدينا  ل��ي�����ش  “هنا  ال��ب��ل��دي��ة:  رئ��ي�����ش  وق����ال 

ال��ه��دوء وال�شمت  ���ش��وى  ل��ن��ق��دم��ه  ك��ب��ري  ���ش��يء 

بالأك�شجني  الغني  وال��ه��واء  البكر  والطبيعة 

مثايل  وهو  الرائع،  والطعام  الرائعة  واملناظر 

للتخل�ش من �شموم الإجهاد اليومي.

ال�شكان،  م��ن   900 ي��وج��د  ي��ك��اد  وال��ي��وم، ل 

الثاثينيات.  يف   2500 ع��دده��م  ك��ان  اأن  بعد 

العائات  هاجرت  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد 

بحثاً عن م�شتقبل اأف�شل؛ ثم، من 1960، بداأ 

للدرا�شة  ال��ك��رى  امل��دن  اإىل  النتقال  ال�شباب 

والبحث عن عمل.

وت��ق��ع م��ن��ازل ك��ا���ش��رتوب��ي��ن��ان��و امل��ه��ج��ورة يف 

امل���رك���ز ال���ت���اري���خ���ي، ف����وق ق��ل��ع��ة م���ن ال���ق���رون 

ال��و���ش��ط��ى ب����دون ���ش��ق��ف - مت ق�����ش��ف��ه��ا خ��ال 

احلرب وا�شتخدمت العديد من حجارتها لبناء 

املنازل املعرو�شة للبيع الآن.

ال�شامل  التجديد  اأن  �شكابياتي،  ويعتقد 

 -40،000  30،000 ح����وايل  م��ن  �شيكلف 

يورو )48،000-35،000 دولر).

ترجمات - �أبوظبي

ت�شمح  العامل  يف  دول��ة  اأول  �شنغافورة  باتت 

ببيع الدجاج الذي يجري اإنتاجه يف املخترات، 

بعدما منحت �شركة “اإيت ج�شت” موافقة على 

بيع هذا النوع من اللحوم.

وي��ت��م اإن��ت��اج ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ل��ح��وم ب��زراع��ة 

خ��اي��ا م���ن ال���دج���اج يف امل��خ��ت��ر، وق���د واف��ق��ت 

بعد  ت��وف��ريه  على  ال�شنغافورية  ال��غ��ذاء  وك��ال��ة 

حتققها من �شامة تناوله.

عن  اإن” الأم��ريك��ي��ة  اإن  “�شي  �شبكة  ونقلت 

“اإيت  يف  التنفيذي  والرئي�ش  امل�شارك  املوؤ�ش�ش 

�شيتم  اإن����ه  ق���ول���ه،  ت��ي��رتي��ك،  ج���و����ش  ج�شت”، 

ت��ق��دمي ه���ذا ال��دج��اج امل�����ش��ّن��ع ب��داي��ة يف مطعم 

يف  اأك��ر  ب�شكل  للتو�شع  خطط  مع  ب�شنغافورة، 

الباد.

ال��دج��اج  بيع  �شيتم  اأن���ه  اإىل  تيرتيك  ول��ف��ت 

ذلك  تقريبا  ي�����ش��اوي  ب�شعر  امل��خ��ت��ر،  يف  املنتج 

الذي يباع فيه النوع الفاخر من الدجاج.

ويتم اإنتاج الدجاج باملختر با�شتخدام جهاز 

يعرف ب�”املفاعل احليوي”، الذي يوؤّمن حدوث 

تفاعل بيولوجي، ينتج عنه اللحم يف النهاية.

�شيباع  ال��ذي  الدجاج  ف��اإن  تيرتيك  وبح�شب 

بن�شبة  بغناه  يتمتع  ميت”،  “غوود  ا�شم  حت��ت 

عالية من الروتني واملعادن.

العاملي  ب��ارت��ف��اع ال���ش��ت��ه��اك  ت��وق��ع��ات  وم���ع 

يرى  املقبلة،  ال�����ش��ن��وات  يف  كبري  ب�شكل  للحوم 

اأن اللحم امل�شّنع يف املخترات قد يكون  خراء 

احلل يف تغطية هذا الرتفاع الكبري، وخ�شو�شا 

م���ع خ�����ش��ي��ة ال��ع��ل��م��اء ب����اأن ي���وؤث���ر الإق���ب���ال على 

تربية  اأن  اإذ  املناخي،  التغري  على  �شلبا  اللحوم 

امل��وا���ش��ي ل���ش��ت��ه��اك حل��وم��ه��ا ي�����ش��ك��ل م�����ش��درا 

الحتبا�ش  ظاهرة  من  يزيد  ال��ذي  امليثان  لغاز 

احلراري.

ترجمات - �أبوظبي

اأ����ش���اب���ت ام�������راأة يف ال���راب���ع���ة وال���ث���اث���ني 

م��ن ع��م��ره��ا، الأط��ب��اء ال��ذي��ن ك��ان��وا يتابعون 

ملعاناتها من  ال�شحي باحلرية، وذلك  و�شعها 

يكت�شفوا  اأن  قبل  ل�شهور،  والأرق  الهلو�شات 

ال�شبب وراء هذه احلالة.

الفريق  تو�شل  معاناتها،  من  �شهور  وبعد 

ال��ط��ب��ي ال���ذي ي�����ش��رف ع��ل��ى ال�����ش��ي��دة ال��ت��ي مت 

ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  �شي”  “جي  ب��ا���ش��م  ت��ع��ري��ف��ه��ا 

يف  م�شكلة  من  تعاين  اأنها  اإىل  خ�شو�شيتها، 

و�شل�ش  واأرق��ا  هلو�شة  لها  �شبب  مما  معدتها، 

بول لفرتة طويلة.

اكت�شف  ال��ف��ح��و���ش��ات،  م��ن  �شل�شلة  وع��ق��ب 

الأطباء وجود دودة �شريطية عماقة يف معدة 

ح�شبما  اأ�شهر،  لت�شعة  عالقة  ظلت  ال�شيدة، 

ذكرت �شحيفة “مريور” الريطانية.

قولها،  �شي”  “جي  عن  ال�شحيفة  ونقلت 

تناولت  ب��ع��دم��ا  بطنها  يف  ب����اآلم  ���ش��ع��رت  اإن��ه��ا 

“�شو�شي” كان موجودا يف ثاجتها منذ اأكر 
الأمر اهتماما  اأيام، لكنها مل تعر  من خم�شة 

كبريا.

ال�شيدة  ب��داأت  الأي��ام،  وبعد مرور عدد من 

ب��ت�����ش��ارع يف  ���ش��ع��رت  ك��م��ا  الأرق،  م���ن  ت���ع���اين 

نب�شات قلبها، اإىل جانب تقل�شات يف املعدة.

وب��ع��د اأ���ش��ه��ر م��ن امل��ع��ان��اة، خ�����ش��ع��ت “جي 

الطبية  ال��ف��ح��و���ش��ات  م��ن  ك��ب��ري  �شي” ل��ع��دد 

واأدخلت امل�شت�شفى، حيث اكت�شف الأطباء بعد 

املري�شة  ب���راز  ع��ل��ى  الخ��ت��ب��ارات  م��ن  �شل�شلة 

وجود دودة �شريطة، واآلف البيو�ش اخلا�شة 

بها.

وك���ان���ت ال�����دودة ال�����ش��ري��ط��ي��ة امل��ك��ت�����ش��ف��ة يف 

ا�شم  العلماء  عليه  يطلق  نوع  من  امل��راأة  بطن 

التي  العري�شة”،  “ال�شريطية  “العو�شاء” اأو 
ت�شيب  اأن  التي ميكن  الديدان  اأكر  تعد من 

الأح��ي��ان  بع�ش  يف  طولها  ي�شل  وق��د  الب�شر، 

اإىل 9 اأمتار.

اأنها  ال�شريطية  ال���دودة  ه��ذه  ع��ن  وي��ع��رف 

الب�شر،  يتناولها  التي  الأطعمة  على  تتغذى 

“الرازيكوانتيل”  ع���ق���ار  ا����ش���ت���خ���دم  وق�����د 

لتخلي�ش “جي �شي” منها.

ترجمات - �أبوظبي

“روجترز” الأمريكية  تو�شل باحثون يف جامعة 

يتعلق بفر�ش احلياة على كوكب  اكت�شاف مثري  اإىل 

املريخ.

ووف����ق ال��ب��ح��ث، ال����ذي ن�����ش��رت ن��ت��ائ��ج��ه يف جملة 

اأن  اإىل  العلماء  تو�شل  فقد  اأدفان�شز”،  “�شاين�ش 
احل��ي��اة ع��ل��ى امل��ري��خ ازده�����رت ي��وم��ا م���ا، ول��ك��ن على 

كانت  الأحمر، حيث  الكوكب  �شطح  اأميال حتت  بعد 

احلرارة اجلوفية قادرة على اإذابة ال�شفائح اجلليدية 

ال�شميكة.

وبا�شتخدام اأ�شلوب املحاكاة حل�شاب احتمال ن�شوء 

ح��ي��اة على امل��ري��خ، وامل��ك��ان ال���ذي ق��د ي��ك��ون ق��د �شهد 

 4 اأن��ه قبل  اإىل  اأ�شار العلماء  تلك احلياة لأول م��رة، 

ح���راري  بن�شاط  يتمتع  ال��ك��وك��ب  ك���ان  ع���ام  م��ل��ي��ارات 

اجلليدية،  ال�شفائح  ذوب��ان  اإىل  اأدى  مرتفع،  اأر�شي 

ورمبا �شمح للحياة بالزدهار.

ووفق فريق البحث الأمريكي، فقد كانت ال�شم�ش 

25 يف  اأقل �شطوعا بن�شبة  اأربعة مليارات �شنة،  قبل 

املريخ  مناخ  اأن  يعني  ال��ي��وم، مما  عليه  املئة مما هي 

اأن عامات  اإل  يكون متجمدا،  اأن  كان يجب  اآن��ذاك 

ت�شري  القدمية  الأنهار  وقيعان  والكيماويات  املعادن 

اإىل اأنه خال تلك الفرتة كان املاء يتدفق يف الكوكب.

وتتطلب النتيجة التي تو�شل اإليها العلماء مزيدا 

العثور على ع��ام��ات للحياة  اأم��ا يف  الأب��ح��اث  م��ن 

من  امل��ري��خ  �شطح  حت��ت  اأم��ي��ال  عمق  على  امليكروبية 

خال الرحات ال�شتك�شافية امل�شتقبلية للكوكب.

اأريزونا الأمريكية ك�شفوا  وكان باحثون بجامعة 

ن�شرت  درا���ش��ة  يف  املا�شي،  ال�شهر  م��ن  �شابق  وق��ت  يف 

نتائجها مبجلة “�شاين�ش” العلمية، اأن املريخ مل يكن 

ميتا كما هو الآن، م�شريين اإىل الأ�شباب التي قادته 

لو�شعه الراهن.

وكانت اأقمار �شناعية تو�شلت اإىل اأدلة تفيد باأن 

�شهول املريخ املغرة حاليا كانت جتري فيها الأنهار، 

وّفر  والرطب  الدافئ  الأحمر  الكوكب  مناخ  اأن  كما 

مع  احلال  كما هي  امليكروبات،  لتكاثر  مثاليا  مناخا 

الأر�ش.

املريخ  يعاين منه  ال��ذي  العلماء اجلفاف  واأرج��ع 

جزيئات  تطايرت  حيث  اجل���وي،  للغاف  خل�شارته 

املاء على نحو �شريع للغاية.

وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ال����درا�����ش����ة، ق����ال اخل��ب��ري 

�شني  اأري��زون��ا  بجامعة  الكواكب  بكيمياء  املتخ�ش�ش 

ب�شهولة عند حدوث تلف  املاء يتم  اإن جفاف  �شتون، 

للغاف اجلوي، ح�شبما نقل موقع جملة “بوبيولر 

�شاين�ش” املتخ�ش�ش بالأخبار العلمية.

وطبقا للدرا�شة فاإنه من املحتمل اأن يكون املريخ 

�شبيها بكوكب الأر�ش يف الأيام الأوىل لولدة نظامنا 

ن��وى  ال��ك��وك��ب��ني ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي ك��ا  ال�شم�شي، ح��ي��ث 

مع  تتجاوب  وك��ان��ت  �شحنة،  ذات  من�شهرة  معدنية 

من  حتميها  مغناطي�شية  ح��واج��ز  م�شكلة  ال��ت��ي��ارات 

القوية،  والتوهجات  والإ�شعاعات  ال�شم�شية  ال��ري��اح 

الأمر الذي جعل املياه متوفرة عليها يف بادئ الأمر.

امل��ري��خ، وه��و ما قاد  وخافا ل��اأر���ش، جتّمد لب 

لنهيار احلاجز املغناطي�شي الواقي، واأزاحت ال�شم�ش 

ج���زءا ك��ب��ريا م��ن ال��غ��اف اجل����وي، ليتبخر امل���اء يف 

ث��اث��ة م��ل��ي��ارات ع���ام، طبقا لبيانات  ق��ب��ل  ال��ف�����ش��اء، 

القمر ال�شناعي “مافن” والذي يدور حول الكوكب 

الأحمر منذ عام 2014.

وبعد جمع “مافن” عينات من الأيونات املنبعثة 

من مياه املريخ، تفاجئ �شتون وزماوؤه من العلماء، 

بعد  على  تتطاير  كانت  امل��ي��اه  م��ن  كبرية  كميات  اأن 

ميا فوق ال�شطح، لريتفع اإىل الغاف اجلوي   90
وهيدروجني  حتلله،  يوا�شل  اأوك�شجني  اإىل  متحول 

يبتعد عن الكوكب لوزنه اخلفيف.

الغاف  يف  امل���اء  حم��ت��وى  ت��غ��رّي  كيفية  وبتحليل 

اأي�شا  الفريق  ك�شف  ال��وق��ت،  مب��رور  العلوي  اجل��وي 

الرطوبة  �شبب وج��ود مثل هذه  عن احتمالني حول 

يف املريخ.

للغاية  ج��اف��ا  ي�شبح  م��ن��اخ��ا  “مافن”  ور���ش��د 

جانب  اإىل  ه��ذا  �شيفا،  ال��ه��واء  وم��ع��دوم  ال�شتاء  يف 

با�شتهاك  تت�شبب  وال���ت���ي  ال��رتاب��ي��ة  ال��ع��وا���ش��ف 

العلوي  ال��رط��وب��ة بالغاف اجل��وي  امل��ي��اه وارت��ف��اع 

بامل�شتوى  مقارنة  �شعف،  الع�شرين  يقارب  ما  اإىل 

الطبيعي.

دورا  لعبت  ال�شابقة  العوامل  اأن  �شتون  واأو�شح 

حم��وري��ا يف ت�شلب ن���واة امل��ري��خ ب��ع��د ارت��ف��اع كبري 

بحرارة الغاف اجلوي، مقّدرا اأنه على مدى املليار 

�شنة املا�شية، ت�شببت احلرارة والعوا�شف الرتابية 

امل��ي��اه كانت  ال��ك��وك��ب لكميات ه��ائ��ل��ة م��ن  ب��ف��ق��دان 

كافية على مدار تاريخه يف اإغراق الكوكب مبحيط 

يرتاوح عمقه بني ع�شرات ومئات الأقدام.

مبعدل  امل��ي��اه  الأر�����ش  تفقد  اأن  �شتون  وا�شتبعد 

بطيء جدا مقارنة مبا حدث للكوكب الأحمر، لفتا 

�شنة حتى  اإىل ملياري  مليار  ما بني  اأمامنا  اأن��ه  اإىل 

تنفد مواردنا املائية لرتفاع احلرارة مبعدلت ت�شل 

ملئات الدرجات.

قرية إيطالية تعرض منازلها المهجورة بدوالر واحد.. ما هي الشروط؟
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