
  وزير الصحة: الوصول الى المناعة الطبيعية يكون من خالل تطعيم نحو
    3 ماليين من سكان المملكة

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

10 وفيات و1294 إصابة 
بفيروس كورونا

الغذاء والدواء: اللحوم االردنية 
المعلبة والمصدرة إلى االسواق 

الخارجية سليمة

االنباط- عّمان

 10 ت�����س��ج��ي��ل  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

كورونا  بفريو�س  اإ�سابة  و1294  وف��ي��ات 

امل�����س��ت��ج��ّد يف امل��م��ل��ك��ة ام�������س اخل��م��ي�����س، 

4354 وفاة  اإىل  الإجمايل  العدد  لريتفع 

الإ���س��اب��ات  وت��وّزع��ت  اإ���س��اب��ة.  و331768 

ح��ال��ة يف حمافظة   856 ع��ل��ى  اجل���دي���دة 

العا�سمة عّمان، و176 حالة يف حمافظة 

اإرب������د، م��ن��ه��ا 9 ح����الت يف ال��رم��ث��ا، و62 

حالة يف حمافظة الزرقاء، و50 حالة يف 

حمافظة البلقاء، و37 حالة يف حمافظة 

املفرق،  حمافظة  يف  حالة  و27  ال��ك��رك، 

و22  ج���ر����س،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح���ال���ة  و24 

و17 حالة يف  العقبة،  حالة يف حمافظة 

و12 حالة يف حمافظة  م��اأدب��ا،  حمافظة 

عجلون، و9 حالت يف حمافظة الطفيلة، 

حالة  منها  معان،  حمافظة  يف  وحالتان 

واحدة يف البرتا. واأ�سار املوجز الإعالمي 

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

الن�سطة  احل���الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�سحة 

بلغ  بينما  حالة،   9466 اإىل  و�سل  حالّياً 

دِخ���ل���ت ال��ي��وم اإىل 
ُ
ع���دد احل����الت ال��ت��ي اأ

 39 غ���ادرت  فيما  ح��ال��ة،   58 امل�ست�سفيات 

حالة.

التفا�صيل �ص »3«

االأنباط-عمان-عمرالكعابنة

للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  عام  مدير  نفى  

لالأنباط  حديثه  يف  املهيدات  ن��زار  وال��دواء 

ع��دم �سالحية  ح��ول  ت��داول��ه  م��ا مت  �سحة 

املعلبة  الأردن���ي���ة  ال��ل��ح��وم  م��ن��ت��ج��ات  ب��ع�����س 

وامل�سدرة اإىل ال�سواق اخلارجية واحتوائها 

ع��ل��ى حل���وم ح��م��ري وخ��ي��ول  م�����س��ريا اىل ان 

هذا املو�سوع مت تداوله  عام 2017.

واأكد خلو هذه املنتجات من اي نوع من 

وان��ه��ا منتجة من  امل���ذك���ورة  ال��ل��ح��وم  ان����واع 

لال�ستهالك  و�ساحلة  �سليمة  بقرية  حلوم 

ال���ب�������س���ري وه�����و م����ا ت����وؤك����ده ال��ف��ح��و���س��ات 

ل��ه��ا ه��ذه  ال��ت��ي تخ�سع  امل��ت��ع��ددة  امل��خ��ري��ة 

واأ���س��اف   . املوؤ�س�سة  خم��ت��رات  يف  املنتجات 

م��ه��ي��دات ان ف���رق ال��رق��اب��ة وال��ت��ف��ت��ي�����س يف 

املوؤ�س�سة.

التفا�صيل �ص »3«
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خالل جلسة لمجلس االعيان

الخصاونة: الحكومة تسير ضمن جدول 
زمني وخطة للتطعيم ضد كورونا

االنباط-وكاالت

ن�سر ال�سيا�سي الإ�سرائيلي جر�سون با�سكني 

م���ق���ال يف ���س��ح��ي��ف��ة ج���ريوزال���ي���م ب��و���س��ت ي��وم 

عبا�س  حممود  الرئي�س  فيه  طالب  الأرب��ع��اء، 

بالرحيل، وقال:

يف�سل عدد كبري جًدا من القادة ال�سيا�سيني 

يف اإدراك الوقت ي�سبحون فيه غري مرحب بهم 

من �سعوبهم

حممود  الفل�سطيني  ال��رئ��ي�����س  اأح���ب  اإن��ن��ي 

ال�سنني  اأب��و م��ازن فقد ق�سيت على مر  عبا�س 

�ساعات طويلة يف حمادثات معه ووجدته دائًما 

�سادًقا يف رغبته يف حتقيق ال�سالم مع اإ�سرائيل

الفل�سطينية،  لل�سلطة  رئي�ًسا  اأ�سبح  عندما 

امل��ك��ان  امل��ن��ا���س��ب يف  ال��رج��ل  ب��اأن��ه  ك��ن��ت مقتنًعا 

امل��ن��ا���س��ب ويف ال���وق���ت امل��ن��ا���س��ب، ف��ق��د اأج����رى 

يا�سر  وفاة  بعد  ونزيهة  رئا�سية حرة  انتخابات 

ع���رف���ات وع����ار�����س ال��ع��ن��ف وا���س��ت��ن��ك��ر ع�����س��ك��رة 

وكان  الدولتني  حل  ودع��م  الثانية  النتفا�سة 

ان��ت�����س��اره جت���دي���ًدا ل��الأم��ل وف��ر���س��ة حقيقية 

لل�سالم يف 10 يناير 2005، بعد يوم من انتخابه، 

كتبت اإىل عبا�س ما يلي:

اأهنئكم  اأن  البالغ  ���س��روري  دواع���ي  مل��ن  »اإن���ه 

يف  ف��وزك��م  ع��ل��ى  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  واأه���ن���ئ 

اأن  واإن��ن��ي على ثقة من  الأم�����س  النتخابات يف 

اإ�سارة  هو  لنتخابكم  الفل�سطيني  ال�سعب  دعم 

على ا�ستعداد ال�سعب الفل�سطيني لتجاوز ماأزق 

ال�سنوات الأربع الدموية التي مل جتلب �سوى 

معاناة وياأ�س كبريين لل�سعبني. لقد حان وقت 

ال��ذي  ال��وا���س��ح  وبالتفوي�س  وامل��ن��ط��ق،  العقل 

الآن  تتمتع  ف��اإن��ك  ال�سعب،  م��ن  عليه  ح�سلتم 

بال�سرعية، اإىل جانب روؤيتكم وحكمتكم لإعادة 

خاللها  م��ن  يتم  �سيا�سية  عملية  اإىل  املنطقة 

ت�����س��وي��ة ال��ن��زاع��ات واخل���الف���ات ع��ل��ى ال��ط��اول��ة 

ولي�س يف �ساحة املعركة

اأنا متفائل ببدء حقبة جديدة واإنني اأتطلع 

اأن��ه  اإىل روؤي���ة عمل ق��ي��ادت��ك��م... فمن ال��وا���س��ح 

توجد فر�سة جديدة لل�سعبني لكنها لن تدوم 

طوياًل ول ميكننا حتمل ارتكاب الأخطاء »

كان  با�سكن،  الدكتور  »عزيزي  عبا�س:  ورد 

عملكم ال�سخ�سي دوًما منوذًجا لنوع العالقات 

الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب��ني  ك���ال  ي�ستحقها  ال��ت��ي 

والإ�سرائيلي: اللتزام باحلوار كو�سيلة لتعزيز 

امل�سالح امل�سرتكة.

التفا�صيل �ص »6«

اإلسرائيلي باسكين يطالب »صديقه« الرئيس محمود عباس بالرحيل

رئيس هيئة األركان يلتقي السفير الصيني اللواء الحواتمة يلتقي السفير الياباني
 االنباط-عمان

اللواء  التقى رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة، 

الركن يو�سف اأحمد احلنيطي، ام�س اخلمي�س، 

يف  ال�سيني  ال�سفري  العامة،  بالقيادة  مكتبه  يف 

الركن  ال��ل��واء  وبحث  ت�سواندونغ.  ت�سن  عّمان 

ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  �سبل  ال�����س��ي��ف،  م��ع  احلنيطي 

ال�سديقني،  البلدين  ب��ني  الع�سكري  ال��ت��ع��اون 

. والتن�سيق امل�سرتك 

التفا�صيل �ص »2«

االتباط-عمان

ال��ت��ق��ى م��دي��ر الأم�����ن ال���ع���ام ال���ل���واء ال��رك��ن 

ح�����س��ني احل����وامت����ة يف م��ك��ت��ب��ه ام�������س ال�����س��ف��ري 

الياباين يف الأردن �سيمازاكي كاورو.

وب���ح���ث ال���ط���رف���ان ���س��ب��ل ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون 

وال��ت��ن�����س��ي��ق يف امل���ج���الت ال�����س��رط��ي��ة والأم��ن��ي��ة، 

وتبادل اخلرات يف املجالت التدريبية.

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط-عمان

قال رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة، 

مطاعيم  ع��ل��ى  للح�سول  ت�سعى  احل��ك��وم��ة  ان 

املوا�سفة  ح�سب  خمتلفة  م�سادر  م��ن  ك��ورون��ا 

للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  حددتها  التي  الأردنية 

زي���ادة  ب�سبب  امل��ط��اع��ي��م  ���س��ح  وال������دواء، يف ظ��ل 

احل�سول  ان  اىل  لف��ت��اً  عليها،  العاملي  الطلب 

تقديراً  للمطاعيم جاءت  الوىل  الدفعات  على 

جلاللة امللك عبداهلل الثاين ومكانته الدولية.

ام�س  الع��ي��ان  جمل�س  جل�سة  خ���الل  واك���د 

التطعيم  يف  تتاأخر  مل  احلكومة  ان  اخلمي�س، 

ب���داأت م��ب��ك��راً و�سمن ج���دول زم��ن��ي وخطة  ب��ل 

رئي�سية  م��راك��ز  اع��ت��م��اد  ت��ت�����س��م��ن  ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة، 

التريد  ب��اأج��ه��زة  وم���زودة  للتطعيم،  وف��رع��ي��ة 

الالزمة.

وبني ان التعاقد مع »فايزر« يت�سمن توريد 

ال��رب��ع الأول م��ن هذا  ال��ف ج��رع��ة خ��الل   300

تغطي  ال��ت��ي  الكميات  ب��اق��ي  وا�ستكمال  ال��ع��ام، 

ُيتوقع  فيما  اململكة،  �سكان  م��ن  باملئة   5 ن�سبة 

توريد نحو 600 الف جرعة من »كوفاك�س« مع 

ال��ق��ادم  ال�سهر  ب��داي��ة  او  احل��ايل  ال�سهر  نهاية 

فعلي  ب�سكل  التعاقد  نافياً  تقدير،  ابعد  على 

بل  ف��ارم«،  »�سينو  من  جرعة  مليون   2 لتوريد 

هناك مفاو�سات جتري حالياً حول ذلك.

م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال وزي�����ر ال�����س��ح��ة ال��دك��ت��ور 

اأحمد  للعني  ���س��وؤال  ع��ن  رد  ع��ب��ي��دات، يف  ن��ذي��ر 

الطبيعية  املناعة  اىل  الو�سول  ان  ال��ه��ن��داوي، 

3 م��الي��ني من  ن��ح��و  ي��ك��ون م��ن خ���الل تطعيم 

���س��ك��ان امل��م��ل��ك��ة، وه���و م���ا ي���ع���ادل ن�����س��ف ال��ف��ئ��ة 

18 ���س��ن��ة ف��م��ا ف���وق(،  ال�����س��ك��ان��ي��ة امل�����س��ت��ه��دف��ة ) 

ف�ساًل عن م�ساهمة وجود اج�سام مناعية لدى 

بالفريو�س،  الإ���س��اب��ة  نتيجة  ال�سكان  م��ن  فئة 

م����وؤك����داً ان ال��ك��م��ي��ات امل��ت��ع��اق��د ع��ل��ي��ه��ا ك��اف��ي��ة 

املجتمعية. املناعة  لتحقيق 

لي�ست  احلالية  التطعيم  ن�سبة  ان  وا�ساف، 

�سنة  خ��الل  م�ستمرة  العملية  لأن  دلل���ة،  ذات 

على  اللوج�ستية  القدرة  موؤكدا  واك��ر،  كاملة 

تطعيم 50-60 الف مواطن يوميا يف حال توفر 

املطاعيم، واقبال املواطنني على التطعيم.

وا�سار اىل ان الكميات املتعاقد عليها تغطي 

15 باملئة من الردنيني، مبيناً ان التعاقد  نحو 

يغطي  فيما  باملئة،   10 ل�  يكفي  »كوفاك�س«  مع 

ال��ت��ع��اق��د م��ع »ف��اي��زر« 5 ب��امل��ئ��ة، ب��الإ���س��اف��ة اىل 

وجود تفاو�س.

التفا�صيل �ص »3«

وزارة الصحة تنظم ورش عمل ميدانية 
للتعامل مع دليل العودة إلى المدارس

»الشاباك« يكشف كيف حولت 
الضفة بنادق األلعاب إلى سالح ناري 

فتاك ضد »إسرائيل«؟

االنباط-عمان

 ن��ظ��م��ت م��دي��ري��ة ال�����س��ح��ة امل��در���س��ي��ة يف 

ح��ول  م��ي��دان��ي��ة  ع��م��ل  ور���س��ات  ال�سحة  وزارة 

مع  للتعامل  ال�سحية  ال��ك��وادر  ق���درات  ب��ن��اء 

الف�سل  يف  امل��دار���س  اىل  الطالب  ع��ودة  دليل 

وزارة  م��ع  بالتعاون   ،2021 ال��ث��اين  ال��درا���س��ي 

او�سطية  ال�سرق  وال�سبكة  والتعليم  الرتبية 

ل��ل�����س��ح��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة )ام����ف����ن����ت(. وت���ه���دف 

الور�س بح�سب بيان �سادر من وزارة ال�سحة 

اىل ال��ت��ع��ري��ف مب�����س��ام��ني وت��ط��ب��ي��ق ال��دل��ي��ل 

الر�����س����ادي وب���روت���وك���ول ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة 

على  واملعلمني  الطالب  �سالمة  على  حفاظا 

حد �سواء.

الوىل  ال���ور����س���ة  امل���ح���ا����س���رون يف  وا����س���ار 

للرعاية  العام  المني  م�ساعد  افتتحها  التي 

ال�سحية الولية الدكتور غازي �سرك�س ام�س 

وانت�سار  اعرا�س  ح��ول  حقائق  اىل  اخلمي�س 

وع��الج ف��ريو���س ك��ورون��ا �سمن ال��روت��وك��ول 

ال�����س��ح��ي، والج�������راءات ال�����س��ح��ي��ة ال��وق��ائ��ي��ة 

والجراءات  العمرية،  الفئة  وفق  والتثقيفية 

امل��در���س��ي��ة ال��ع��ام��ة ال��واج��ب ات��ب��اع��ه��ا يف ح��ال 

���س��ع��ور ال��ط��ال��ب او اح����د ال����ك����وادر الداري�����ة 

و�سيكون  للمر�س.  اعرا�س  ب��اي  والتعليمية 

الدليل الر�سادي بني اأيدي الكوادر ال�سحية 

والرتبوية يف املدار�س ليكون دلًيل اإجرائي .

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط - وكاالت

ق���ال���ت ال��ق��ن��اة ال�����س��اب��ع��ة ال���ع���ري���ة، ام�����س 

الإ�سرائيلي،  »ال�ساباك«  جهاز  اإن  اخلمي�س، 

�����س����م����ح ب���ن�������س���ر م����ع����ل����وم����ات ع������ن حم����اول����ة 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ت���ه���ري���ب ب����ن����ادق م����ن ط����راز 

لالألعاب( مت  بال�ستيكية  )بنادق   Airsoft
حتويلها اإىل اأ�سلحة نارية توؤدي اإىل القتل يف 

القناة العرية، »�سمح جهاز  ال�سفة وبح�سب 

عملية  يف  اأن��ه  بالن�سر  الإ�سرائيلي  ال�ساباك 

اعتقل  الإ�سرائيلية  وال�سرطة  بينه  م�سرتكة 

فل�سطينيني  وث���الث���ة  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني  ث���الث���ة 

م����ن اخل���ل���ي���ل ل����س���ت���ج���واب���ه���م ل���ال����س���ت���ب���اه يف 

تهريبهم بنادق من طراز Airsoft )بنادق 

اأ�سلحة  بال�ستيكية لالألعاب( مت حتويلها اإىل 

ن��اري��ة ت���وؤدي اإىل ال��ق��ت��ل يف ال�����س��ف��ة« وذك��رت 

ال��ق��ن��اة 7 ال��ع��ري��ة اأن���ه يف ال�����س��ن��وات الأخ���رية 

يف  الأ�سلحة  حجم  يف  مقلقة  زي��ادة  ر�سد  مت 

العمليات  يف  ت�ستخدم  التي  ال�سفة  مناطق 

اجلي�س.واأو�سحت  وقوات  الإ�سرائيليني  �سد 

اأنه ميكن الو�سول اإىل اأ�سلحة الألعاب بحكم 

ك��ون��ه��ا اأرخ�������س وب��اأ���س��ع��ار م��ع��ق��ول��ة م��ق��ارن��ة 

القيا�سية. بالأ�سلحة 

التفا�صيل �ص »5«

مواطنون:االنتهاء من جرعتي اللقاح 
ضد كورونا بثت الطمأنينة في نفوسنا

أمن الدولة تمهل 86 موزعا ومروجا 
للمخدرات 10 أيام لتسليم انفسهم

 االنباط-برتا

تلقيهم  ب��ع��د  امل���واط���ن���ني  م���ن  ع����دد  ���س��ع��ر 

ج��رع��ت��ي ال���ل���ق���اح امل��خ�����س�����س ���س��د ك���ورون���ا، 

اللقاح  وماأمونية  �سالمة  حول  بالطماأنينة 

بعد تاأكدهم من عدم ح�سول اي م�ساعفات، 

الذي  للوباء  النهاية  بداية  تكون  بان  اآملني 

مدير  وقال  الكثريين.  بحياة  واأودى  ا�ساب 

ال��دك��ت��ور با�سم  ال�����س��ام��ل  ال��ق��وي�����س��م��ة  م��رك��ز 

الردن��ي��ة)ب��رتا(،  الأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  اجليو�سي 

اللقاح  الثانية من  اإعطاء اجلرعة  ان عملية 

ب�سال�سة  ت�سري  اخلمي�س،  اليوم  ب��داأت  التي 

مواطنني  م��ن  اجلميع  ت��ع��اون  بف�سل  وي�سر 

وكوادر لإجناح اخلطة الوطنية للتطعيم.

التفا�صيل �ص »3«

 االنباط-عمان

ول���ة 86 م��وزع��ا  اأم��ه��ل��ت حم��ك��م��ة اأم����ن ال���َدّ

لت�سليم  ��������ام  10اأَيّ امل���خ���درة  ل��ل��م��واد  وم���روج���ا 

على  ملحاكمتهم  املخت�سة  لل�سلطات  اأنف�سهم 

اعتبارهم  �سيتم  واإل  اإل��ي��ه��م،  امل�����س��ن��دة  ال��ت��ه��م 

فارين من وجه العدالة.

اأ�سماء  اخلمي�س،  ام�����س  املحكمة،  ون�����س��رت 

243 /2 من  امل�����ادة  ب��اأح��ك��ام  ع��م��ال  امل��ت��ه��م��ني، 

قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية رقم 9 ل�سنة 

امل����واد امل��خ��درة،  ب��ت��ه��م ت��وزي��ع وت���روي���ج   ،1961

وا�����س����ت����رياد م������ادة خم������درة ب��ق�����س��د الجت�����ار 

م��ادة  ينتج عنها  اأ���س��ج��ار  وزراع���ة  ب��ال���س��رتاك 

خمدرة بق�سد الجتار بال�سرتاك.

التفا�صيل �ص »2«



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

األميرة غيداء تطلق حملة كل شي 
بيتعوض إال الصحة

وزارة الصحة تنظم ورش عمل ميدانية 
للتعامل مع دليل العودة إلى المدارس

لجنة في األعيان تبحث تعزيز دور الشباب

مالية النواب تناقش موازنة رئاسة الوزراء

لجنة فلسطين النيابية تزور مخيم الوحدات

 االنباط-عمان

املغرتبني،  و���س��وؤون  اخلارجية  وزارة  دان��ت 

ع�سكرية  مركبة  ا���س��ت��ه��داف  اخلمي�س،  ام�����س 

مالحقتها  اأث���ن���اء  ال��ت��ون�����س��ي  ل��ل��ج��ي�����س  ت��اب��ع��ة 

مقتل  اإىل  اأدى  بلغم  تون�س  غربي  اإره��اب��ي��ني 

اأربعة جنود.

واأك�����د ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال������وزارة، 

اإدان������ة  ال����ف����اي����ز،  ال�������س���ف���ري ����س���ي���ف اهلل ع���ل���ي 

ل��ه��ذا الفعل  ال�����س��دي��دي��ن  امل��م��ل��ك��ة  وا���س��ت��ن��ك��ار 

االإره����اب����ي اجل���ب���ان ورف�����س��ه��ا ج��م��ي��ع اأ���س��ك��ال 

العنف واالإرهاب التي ت�ستهدف زعزعة االأمن 

اململكة  اأكد وقوف  البالد، كما  واال�ستقرار يف 

التون�سية  اجل��م��ه��وري��ة  ج��ان��ب  اإىل  ب��امل��ط��ل��ق 

تتخذه  ما  وكل  االإرهاب  ال�سقيقة يف مواجهة 

�سعبها  واأم�����ن  اأم��ن��ه��ا  م���ن خ���ط���وات حل��م��اي��ة 

ال�سقيق.

واأع��������رب ال���ف���اي���ز ع����ن خ���ال�������س ال���ت���ع���ازي 

اجلمهورية  و�سعب  حلكومة  املوا�ساة  و�سادق 

ال�سحايا. ولذوي  ال�سقيقة  التون�سية 

الخارجية تدين استهداف مركبة عسكرية للجيش التونسي

اجلمعة    5  /  2  / 2021

 االنباط-عمان

قال رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة، ان احلكومة ت�سعى 

للح�سول على مطاعيم كورونا من م�سادر خمتلفة ح�سب املوا�سفة 

االأردنية التي حددتها املوؤ�س�سة العامة للغذاء وال��دواء، يف ظل �سح 

املطاعيم ب�سبب زيادة الطلب العاملي عليها، الفتاً اىل ان احل�سول 

على الدفعات االوىل للمطاعيم جاءت تقديراً جلاللة امللك عبداهلل 

الثاين ومكانته الدولية.

واكد خالل جل�سة جمل�س االعيان ام�س اخلمي�س، ان احلكومة 

مل تتاأخر يف التطعيم بل بداأت مبكراً و�سمن جدول زمني وخطة 

تف�سيلية، تت�سمن اعتماد مراكز رئي�سية وفرعية للتطعيم، ومزودة 

باأجهزة التربيد الالزمة.

ال��ف جرعة   300 ت��وري��د  »ف��اي��زر« يت�سمن  م��ع  التعاقد  ان  وب��ني 

التي  الكميات  باقي  وا�ستكمال  ال��ع��ام،  ه��ذا  من  االأول  الربع  خ��الل 

تغطي ن�سبة 5 باملئة من �سكان اململكة، فيما ُيتوقع توريد نحو 600 

الف جرعة من »كوفاك�س« مع نهاية ال�سهر احلايل او بداية ال�سهر 

القادم على ابعد تقدير، نافياً التعاقد ب�سكل فعلي لتوريد 2 مليون 

حول  حالياً  جت��ري  مفاو�سات  هناك  ب��ل  ف���ارم«،  »�سينو  م��ن  جرعة 

ذلك.

رد عن  نذير عبيدات، يف  الدكتور  ال�سحة  وزي��ر  ق��ال  من جهته 

�سوؤال للعني اأحمد الهنداوي، ان الو�سول اىل املناعة الطبيعية يكون 

من خالل تطعيم نحو 3 ماليني من �سكان اململكة، وهو ما يعادل 

ف��وق(، ف�ساًل عن  �سنة فما   18  ( امل�ستهدفة  ال�سكانية  الفئة  ن�سف 

م�ساهمة وجود اج�سام مناعية لدى فئة من ال�سكان نتيجة االإ�سابة 

بالفريو�س، موؤكداً ان الكميات املتعاقد عليها كافية لتحقيق املناعة 

املجتمعية.

وا�ساف، ان ن�سبة التطعيم احلالية لي�ست ذات داللة، الأن العملية 

اللوج�ستية على  القدرة  موؤكدا  واك��ر،  كاملة  �سنة  م�ستمرة خالل 

واقبال  املطاعيم،  توفر  يوميا يف حال  مواطن  الف   60-50 تطعيم 

املواطنني على التطعيم.

من  باملئة   15 نحو  تغطي  عليها  املتعاقد  الكميات  ان  اىل  وا�سار 

10 باملئة، فيما  ان التعاقد مع »كوفاك�س« يكفي ل�  االردنيني، مبيناً 

تفاو�س  وج��ود  اىل  باالإ�سافة  باملئة،   5 »ف��اي��زر«  مع  التعاقد  يغطي 

ل�سراء كمية تغطي 5 باملئة اأخرى، فيما ت�سعى احلكومة من خالل 

التفاو�س لزيادة ن�سبة املواطنني الذين �سيتم تطعيمهم لت�سل اىل 

30-50 باملئة.

ال�سهر  م��ن  ع�سر  الثالث  يف  ب��داأ  املواطنني  تطعيم  ان  وا���س��اف، 

م��واط��ن، الفتا اىل  ال��ف   15 املطعوم  تلقوا  م��ن  ع��دد  وبلغ  امل��ا���س��ي، 

خطة التطعيم التي مت تف�سيل نقاطها يف الدليل الوطني املعتمد 

للتطعيم �سد كوفيد - 19، حيث مت اإعتماد 29 مركزاً رئي�سياً و 45 

مركزاً فرعياً لعماية التطعيم يف حمافظات واألوية اململكة.

 االنباط-عمان

امل�سرتكة،  االأرك��ان  هيئة  رئي�س  التقى 

اأح��م��د احلنيطي،  ي��و���س��ف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

ام�������س اخل���م���ي�������س، يف م��ك��ت��ب��ه ب���ال���ق���ي���ادة 

ت�سن  عّمان  يف  ال�سيني  ال�سفري  العامة، 

ت�سواندونغ.

وب��ح��ث ال���ل���واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي مع 

ال�����س��ي��ف، ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ع��الق��ات ال��ت��ع��اون 

ال��ع�����س��ك��ري ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني، 

وال��ت��ن�����س��ي��ق امل�����س��رتك يف ك��اف��ة امل��ج��االت 

املجاالت  يف  اخل��ربات  وتبادل  الع�سكرية، 

بينهما. فيما  التدريبية 

امل�سرتكة،  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  واأك���د 

خ�����الل ال����ل����ق����اء، ال������ذي ح�������س���ره امل��ل��ح��ق 

الع�سكري ال�سيني يف عّمان، عمق العالقة 

وم���دى  وال�������س���ني  االأردن  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة 

البلدين يف املجاالت  امل�ستمر بني  التعاون 

ال��ع�����س��ك��ري��ة. م���ن ج���ان���ب���ه، اأك�����د ال�����س��ف��ري 

ال�����س��ي��ن��ي اأه��م��ي��ة ال��ع��الق��ة ب���ني ال���ق���وات 

والتعاون  ال�سديقني  البلدين  يف  امل�سلحة 

على  الطرفني  وحر�س  بينهما،  امل�ستمر 

التعاون  ج��دي��دة يف جم���االت  ق��ن��وات  فتح 

امل�سرتك. الع�سكري 

االتباط-عمان

التقى مدير االأمن العام اللواء الركن ح�سني 

ال��ي��اب��اين يف  ال�سفري  ام�����س  مكتبه  احل��وامت��ة يف 

االأردن �سيمازاكي كاورو.

وبحث الطرفان �سبل تعزيز التعاون والتن�سيق 

يف املجاالت ال�سرطية واالأمنية، وتبادل اخلربات 

يف املجاالت التدريبية.

واأك���د ال��ل��واء ال��رك��ن احل��وامت��ة خ��الل اللقاء 

عمق العالقة القائمة بني االأردن واليابان ومدى 

التعاون امل�ستمر بني البلدين يف املجاالت االأمنية 

خا�سة التدريبية والفنية.

االأم��ن  اإىل حر�س مديرية  واأ���س��ار احل��وامت��ة 

اأجهزة  العام على مواكبة التطور الديل يف عمل 

ال��ق��ان��ون ومكافحة اجل��رمي��ة، م��ن خالل  اإن��ف��اذ 

ال�سراكات  وبناء  املمار�سات،  اأف�سل  على  االطالع 

الدولية الفاعلة.

االأردن  يف  ال��ي��اب��اين  ال�سفري  اأك���د  جانبه  م��ن 

�سيمازاكي كاورو على اأهمية العالقة بني اأجهزة 

امل�ستمر  وال��ت��ع��اون  ال��ب��ل��دي��ن  ال��ق��ان��ون يف  اإن���ف���اذ 

ق��ن��وات  ف��ت��ح  ع��ل��ى  ال��ط��رف��ني  ، وح���ر����س  بينهما 

ج���دي���دة يف جم����االت ال��ت��دري��ب ، ون��ق��ل امل��ع��رف��ة 

والعلوم االأمنية احلديثة

بها  تتمتع  ال��ت��ي  ال��ط��ي��ب��ة  بال�سمعة  واأ����س���اد، 

املحلي  ال�سعيدين  ع��ل��ى  ال��ع��ام  االأم����ن  م��دي��ري��ة 

والدويل الفتا اإىل اهمية التعاون الفني والتقني 

البلدين  بالقدرات االمنية ومبا يخدم  لالرتقاء 

ال�سديقني.

 االتباط-عمان

ت��ب��داأ م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه امل��ع��ن��وي يف ال��ق��ي��ادة 

ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة االأردن����ي����ة - اجل��ي�����س 

م�ساًء،  الثامنة  ال�ساعة  اجلمعة،  اليوم  العربي، 

دورة براجمية تلفزيونية خا�سة بالقوات امل�سلحة 

االأردنية، على �سا�سة قناة )اي ون تي يف()االأردنية 

.)H 11258( على تردد القناة )االأوىل

�ساعتني متوا�سلتني كل  الدورة ملدة  و�ستكون 

العا�سرة  ولغاية  الثامنة  ال�ساعة  من  جمعة  يوم 

م�����س��اًء، و���س��اع��ة ب��ث ي��وم��ي��ة م��ن ال��ث��ام��ن��ة ولغاية 

التا�سعة م�ساًء على مدار اأيام االأ�سبوع.

وتاأتي هذه اخلطوة حر�ساً من القيادة العامة 

وحمتوى  اأدوات  تطوير  على  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 

االإع�������الم ال��ع�����س��ك��ري ���س��م��ن م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ب��ي��ئ��ة 

واحل��دي��ث��ة،  الع�سرية  واالإع��الم��ي��ة  املعلوماتية 

واملجتمع  امل�سلحة  ال��ق��وات  بني  التوا�سل  ل��زي��ادة 

ب�سكل م�ستمر، من خالل اطالعهم على  املحلي 

اأهم الن�ساطات والفعاليات التي تقوم بها القوات 

امل�سلحة.

الع�سكرية  التلفزيونية  الربامج  دورة  وتعترب 

امل�سلحة،  ال��ق��وات  بتاريخ  نوعها  م��ن  االأوىل  ه��ي 

ملنت�سبي القوات امل�سلحة  اإعالمياً جديداً  ومنرباً 

جديد  حم��ت��وى  لبث  ومتقاعدين،  عاملني  م��ن 

ونوعي لالإعالم الع�سكري وتقدمي منتج اإعالمي 

ع�سكري ووطني ملختلف فئات اجلماهري.

يذكر اأن املحتوى االإعالمي �سيعد ويقدم من 

برامج  املعنوي، و�ستقدم  التوجيه  كوادر مديرية 

االأ�سبوع  »ح�ساد  منها  البث  فرتة  خالل  منوعة 

املعزز بتقارير  امليدان« احل��واري  » وبرنامج »من 

م��ي��دان��ي��ة مل��خ��ت��ل��ف وح�����دات وت�����س��ك��ي��الت ال��ق��وات 

الدينية  الربامج  من  ع��دد  اىل  اإ�سافًة  امل�سلحة، 

عر�س  ال��ب��ث  و�سيتخلل  وغ���ريه���ا،  وال��وث��ائ��ق��ي��ة 

اجلديدة  الع�سكرية  الدرامية  االأف��الم  من  لعدد 

والوثائقيات الع�سكرية.

 االنباط-عمان

ولة 86 موزعا ومروجا  اأمهلت حمكمة اأمن الَدّ

ام لت�سليم اأنف�سهم لل�سلطات  للمواد املخدرة 10اأَيّ

اإليهم،  امل�سندة  التهم  على  ملحاكمتهم  املخت�سة 

واإال �سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.

ون�����س��رت امل��ح��ك��م��ة، ام�����س اخل��م��ي�����س، اأ���س��م��اء 

قانون  243 /2 من  امل��ادة  باأحكام  املتهمني، عمال 

 ،1961 ل�سنة   9 رق��م  اجلزائية  املحاكمات  اأ���س��ول 

بتهم ت��وزي��ع وت��روي��ج امل����واد امل���خ���درة، وا���س��ت��رياد 

م��ادة خم��درة بق�سد االجت��ار باال�سرتاك وزراع��ة 

االجت��ار  بق�سد  خم��درة  م��ادة  عنها  ينتج  اأ�سجار 

باال�سرتاك.

النافذة  االإم��ه��ال  م��دة  بانق�ساء  ����ه  اأَنّ وبينت 

اعتبارا من ام�س اخلمي�س 4 �سباط، وعدم ت�سليم 

اي منهم نف�سه، �سيعترب املتهمون فارين من وجه 

احلكومة،  اإدارة  حتت  اأموالهم  وتو�سع  العدالة 

ويحرمون من الت�سرف بها طيلة فرتة فرارهم، 

و�سيتم منعهم من اإقامة اأَيّة دعاوى، وكل ت�سرف 

يقومون به اأو التزام يتعهدون به باطل.

اإلقاء  العام  اأف��راد االأم��ن  وطلبت املحكمة من 

ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ك���ل واح�����د م��ن��ه��م وت�����س��ل��ي��م��ه اإىل 

مبحل  يعلم  م��ن  ك��ل  داع��ي��ة  املخت�سة،  ال�سلطات 

وجودهم التبليغ عنهم.

خالل جلسة لمجلس االعيان

وزير الصحة: الوصول الى المناعة الطبيعية يكون من خالل تطعيم نحو 3 ماليين 
من سكان المملكة

الخصاونة: الحكومة تسير ضمن جدول زمني 
وخطة للتطعيم ضد كورونا

رئيس هيئة األركان يلتقي السفير الصيني

اللواء الحواتمة يلتقي السفير الياباني

القوات المسلحة تبدأ اليوم بثا تلفزيونيا خاصا بالمحتوى 
اإلعالمي العسكري

أمن الدولة تمهل 86 موزعا ومروجا للمخدرات 10 أيام 
لتسليم انفسهم

 االنباط-عمان

اأط��ل��ق��ت االأم�����رية غ��ي��داء ط����الل، رئي�سة 

ه��ي��ئ��ة اأم�����ن�����اء م���وؤ����س�������س���ة وم����رك����ز احل�����س��ني 

�سعار  توعوية حتت  لل�سرطان، حملة وطنية 

مبنا�سبة  ��ّح��ة«  ال�����سّ اإال  بيتعو�س  ���س��ي  »ك���ّل 

ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل�����ّس��رط��ان ال���ذي ي�����س��ادف 4 

�سباط من كل عام، وذلك بهدف ن�سر الوعي 

راأ�س  على  و�سعها  و�سرورة  ال�سحة،  باأهمّية 

اأولوياتنا، وتكثيف اجلهود حول الوقاية من 

مر�س ال�ّسرطان.

ج��م��ي��ع  ت�����س��ج��ي��ع  اإىل  احل���م���ل���ة  وت����ه����دف 

خيارات  تبّني  على  املجتمع  واأف���راد  قطاعات 

اليومية،  ب�سلوكياتهم  يتعّلق  فيما  �سحية 

من بينها اإجراء فحو�سات الك�سف املبكر عن 

واختيار  التدخني،  عن  واالإق���الع  ال�ّسرطان، 

االأغذية ال�سحية وممار�سة الريا�سة.

وركزت احلملة هذا العام على اأهمية حتّمل 

امل�سوؤولية جتاه ال�سحة من خالل اال�سرتاك 

يف تاأمني »رعاية« التكافلي االجتماعي.

و����س���م���ن ج���ه���ود احل���م���ل���ة، ومت���ا����س���ي���ا م��ع 

ال����ظ����روف ال���راه���ن���ة يف ت��ف��ع��ي��ل االأن�����س��ط��ة 

االف���رتا����س���ي���ة، اأن�������س���اأت م��وؤ���س�����س��ة احل�����س��ني 

www.( االإل����ك����رتوين امل���وق���ع  ل��ل�����س��رط��ان 

ل��ت��م��ك��ني   )challenge.khcf.jo
احلملة،  يف  امل�ساركة  من  وال�سركات  االأف���راد 

واختيار التحدي املنا�سب لهم، للم�ساهمة يف 

تبني  اأهمية  عن  املجتمع  وع��ي  م�ستوى  رف��ع 

نظام حياة �سحي، واّتخاذ خيارات تلعب دورا 

مهما يف الوقاية من ال�سرطان.

 االنباط-عمان

ن��ظ��م��ت م���دي���ري���ة ال�����س��ح��ة امل���در����س���ي���ة يف 

حول  ميدانية  عمل  ور���س��ات  ال�سحة  وزارة 

مع  للتعامل  ال�سحية  ال��ك��وادر  ق���درات  ب��ن��اء 

الف�سل  امل��دار���س يف  ع��ودة الطالب اىل  دليل 

وزارة  مع  بالتعاون  الدرا�سي الثاين 2021، 

او�سطية  ال�سرق  وال�سبكة  والتعليم  الرتبية 

لل�سحة املجتمعية )امفنت(.

وت��ه��دف ال��ور���س بح�سب ب��ي��ان ���س��ادر من 

مب�����س��ام��ني  ال��ت��ع��ري��ف  اىل  ال�����س��ح��ة  وزارة 

وت��ط��ب��ي��ق ال���دل���ي���ل االر�����س����ادي وب���روت���وك���ول 

ال�سالمة العامة حفاظا على �سالمة الطالب 

واملعلمني على حد �سواء.

ال���ور����س���ة االوىل  امل��ح��ا���س��رون يف  وا����س���ار 

للرعاية  العام  االمني  م�ساعد  افتتحها  التي 

ال��دك��ت��ور غ����ازي �سرك�س  ال�����س��ح��ي��ة االول���ي���ة 

ام�����س اخل��م��ي�����س اىل ح��ق��ائ��ق ح���ول اع��را���س 

وان���ت�������س���ار وع�����الج ف���ريو����س ك����ورون����ا �سمن 

ال�سحية  واالج��راءات  ال�سحي،  الربوتوكول 

العمرية،  الفئة  وف��ق  والتثقيفية  الوقائية 

واالجراءات املدر�سية العامة الواجب اتباعها 

يف حال �سعور الطالب او احد الكوادر االدارية 

والتعليمية باي اعرا�س للمر�س.

و���س��ي��ك��ون ال��دل��ي��ل االر�����س����ادي ب���ني اأي���دي 

ال���ك���وادر ال�����س��ح��ي��ة وال���رتب���وي���ة يف امل���دار����س 

الطلبة  ع���ودة  ينظم  اإج���رائ���ي  دل��ًي��ل  ل��ي��ك��ون 

ملدار�سهم، ويعيد تنظيم �سكل العام الدرا�سي 

هذا  يقدم  اإذ  ال�سحية،  االع��ت��ب��ارات  �سوء  يف 

افرتا�سات  وفق  املدار�س  دوام  من��اذج  الدليل 

اأ���س��ا���س��ي��ة ت������وازن ب���ني ال�����س��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، 

وتوازن  التعليم،  �سيا�سات  يف  باملرونة  وتت�سم 

وحمتوى  للتدري�س  املخ�س�س  ال��زم��ن  ب��ني 

املقررات الدرا�سية.

وق�����دم امل���ح���ا����س���رون يف ال���ور����س���ة ت��ع��ري��ف��ا 

بالربوتوكول ال�سحي املعمول به للطالب يف 

اأمنة من خالل  ع��ودة  اىل  للو�سول  املدار�س 

الكمامة  ولب�س  اجل�سدي  بالتباعد  االل��ت��زام 

واي اجراء قد يوؤثر على ال�سالمة العامة يف 

حميط املدر�سة.

التوعوية  الربامج  على  امل�ساركون  واطلع 

وال��ر���س��ائ��ل ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف ف��ئ��ة ال��ط��ل��ب��ة يف 

امل���دار����س وال���ت���ي مت اع���داده���ا ب��ال��ت��ع��اون مع 

ون�سرها  ال�سحي  القطاع  يف  املعنية  اجلهات 

التابعة لوزارة ال�سحة  على املواقع الر�سمية 

التوا�سل  وم��واق��ع  والتعليم  الرتبية  ووزارة 

االجتماعي لال�ستفادة منها باتباع االر�سادات 

الهامة واملتعلقة باإجراءات ال�سالمة.

ويف ال�سياق ذاته فان وزارة ال�سحة قدمت 

وزارة  اىل  احل�����رارة  ل��ق��ي��ا���س  م��ي��زان   500
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ل��ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى امل��دار���س 

من  احل��د  يف  ت�ساهم  كخطوة  املحافظات  يف 

انت�سار الفريو�س.

ع��دد من  ال��ور���س��ة االفتتاحية  و���س��ارك يف 

ال����ك����وادر ال��ع��ام��ل��ة يف م���دي���ري���ات ال�����س��ح��ة و 

لل�سحة  اأو�سطية  ال�سرق  ال�سبكة  م�ست�سار 

ومديرة  البلبي�سي  ع��ادل  الدكتور  املجتمعية 

ال�سحة املدر�سية الدكتورة �سمر بطار�سة.

 االنباط-عمان

ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س اجل��ن��ة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ب��اب 

ب�سام  ال��ع��ني  االأع��ي��ان  وال��ري��ا���س��ة يف جمل�س 

ح���دادي���ن ام�������س اخل��م��ي�����س، رئ��ي�����س جمعية 

ح�سني  وال��دمي��ق��راط��ي  ال�سلوكي  االق��ت�����س��اد 

»التغري  م��ب��ادرة  �سباب  م��ن  وع���ددا  العا�سي، 

ال�����س��ب��اب و�سبل  ع��ل��ى دور  ل��الط��الع  ب��ّل�����س«، 

تعزيزه يف خمتلف املجاالت.

واأكد العني حدادين، بح�سور العني ماجد 

املقابلة، اأهمية التوا�سل بني ال�سباب واللجنة 

وم�سرتك  ف��ع��ال  ب�سكل  االأع���ي���ان  جمل�س  يف 

وت����ب����ادل ا����س���ك���ال ال���دع���م امل���ع���ريف وت��و���س��ي��ل 

امل��ب��ادرات وامل�����س��ارك��ات اىل اجل��ه��ات املخت�سة 

اللجنة  ج��اه��زي��ة  اإىل  م�����س��رًيا  وال��ر���س��م��ي��ة، 

لال�ستماع دائًما اي اأفكار جديدة وريادية.

اإن احل��ل��ول  م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال��ع��ا���س��ي 

ع��ل��ي��ه��ا اجلمعية  ع��م��ل��ت  ال��ت��ي  وامل���ق���رتح���ات 

ومبادرة »التغري بل�س«، تتمحور يف 3 ق�سايا 

رئي�سية يف حمافظة الزرقاء وهي »النظافة، 

والبطالة، وقلة توفر احلدائق العامة«.

م���ن ج��ان��ب��ه��م، ب���ني ���س��ب��اب امل����ب����ادرة اب���رز 

ع��ام،  ب�سكل  ال�سباب  ت��واج��ه  التي  التحديات 

من  حت��د  البطالة  م�سكلة  ان  اىل  م�سريين 

يف  منيعا  �سدا  وتقف  وطموحاتهم  احالمهم 

التقدم العلمي واالقت�سادي.

 االنباط-عمان

ام�س  ال��ن��واب  مبجل�س  املالية  اللجنة  ناق�ست 

اخلمي�س، برئا�سة النائب منر ال�سليحات، موازنة 

ل��ه��ا، بح�سور  التابعة  وال���دوائ���ر  ال����وزراء  رئ��ا���س��ة 

ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال�������وزراء وزي�����ر ال���دول���ة ل��ل�����س��وؤون 

االقت�سادية الدكتور اأمية طوقان، ووزير الدولة 

ل�سوؤون رئا�سة الوزراء الدكتور اإبراهيم اجلازي.

موازنة  بنود  تفا�سيل  اللجنة  اع�ساء  وبحث 

وال��روات��ب  بامل�سروفات  املتعلقة  ال����وزراء  رئا�سة 

واالأجور والنفقات وغريها.

الق�سايا  م��ع��اجل��ة  اإىل  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ودع����ا 

وامل�ستثمرون  والتجار  ال�سناعيون  يواجهها  التي 

ورج�����ال االأع����م����ال، وال��ع��م��ل ���س��م��ن ���س��راك��ة بني 

النواب واحلكومة والقطاعات ال�سناعية  جمل�س 

والتجارية وامل�ستثمرين.

وق����ال ط���وق���ان اإن احل��ك��وم��ة م��ع��ن��ي��ة ب��اإي��ج��اد 

التي  والتحديات  العقبات  لكافة  املنا�سبة  احللول 

تواجه تلك القطاعات وباال�ستماع لكافة اجلهات 

اأي�سا  موؤكدا  وامل�ستثمرين،  والتجارية  ال�سناعية 

الدولة  موؤ�س�سات  خمتلف  ب��ني  ال�سراكة  اأهمية 

والقطاعات اخلا�سة.

املوؤ�س�سات  ل��دع��م  نيابية  دع���وة  ع��ل��ى  رده  ويف 

االإع��الم��ي��ة، اأك���د اجل���ازي ح��ر���س احل��ك��وم��ة على 

اجلهات  دور  وتفعيل  االإعالمية،  املوؤ�س�سات  دع��م 

الرقابية يف رئا�سة الوزراء، ومنها املت�سوق اخلفي.

 االنباط-عمان

زارت جلنة فل�سطني النيابية، برئا�سة النائب حممد 

والتقت  ال��وح��دات  خميم  اخلمي�س،  ام�س  ال��ظ��ه��راوي، 

رفيق  املهند�س  الفل�سطينية،  ال�سوؤون  دائ��رة  ع��ام  مدير 

وجيه  الوحدات  لنادي  املوؤقتة  اللجنة  ورئي�س  خرفان، 

عزايزة، وجلنة حت�سني املخيم.

اإن��ه جرى التباحث، خالل اللقاء،  وق��ال الظهراوي 

ال�����ذي ج����رى يف م���رك���ز جل��ن��ة حت�����س��ني امل��خ��ي��م ون����ادي 

ال�سراحنة  النواب حممد  بح�سور  الريا�سي،  الوحدات 

وع���ب���د ع��ل��ي��ان امل��ح�����س��ريي وم���غ���ري ال���ه���م���الن، وف��اي��ز 

واآل��ي��ات  املخيم  يواجهها  ال��ت��ي  امل�ساكل  يف  الب�سو�س، 

تذليلها املنا�سبة.

قدمه  مف�سل  ���س��رح  اإىل  ا�ستمعت  اللجنة  اأن  وب��ني 

رئي�س جلنة حت�سني املخيم، عبد الفتاح الكوز، وممثلون 

اأن��ه مت طرح خيارات متعددة  املخيم، موؤكدا  عن وجهاء 

تلبي الغاية املرجوة للخدمات التي تتعلق مب�ساكل املخيم، 

واعدين بنقل مطالبهم اإىل اجلهات املعنية واملخت�سة.

واأ�ساف اأن اللجنة واحل�سور قاموا بزيارة ميدانية 

ملرافق املخيم، لالطالع ب�سكل مو�سع على واقع اخلدمات 

املقدمة، والتي تاأتي بح�سب برنامج زمني من خدمات 

جلنة فل�سطني النيابية.

ومت االتفاق على عقد اجتماع يف جمل�س النواب يف 

قادم االأيام، ي�سم جميع االأطراف املعنية لتدار�س االأمر، 

اآلية توزيع املواقع �ستكون الأبناء  اأن االأولوية يف  موؤكداً 

االأردن  له، وبعد ذلك الأبناء  املجاورين  املخيم ومن ثم 

بهدف حتقيق العدالة.

من جهته، قال عام مدير دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية، 

اإن االأردن قاد جهوداً حثيثة لتنظيم عقد موؤمتر دويل، 

حل�سد الدعم املايل لوكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل 

من  تعاين  التي  »االأون������روا«،  الفل�سطينيني  الالجئني 

عجز مايل �سخم يقدر بنحو 360 مليون دوالر لعام 
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املحلي
30 اجلمعة  5 / 2 / 2021 

10 وفيات و1294 إصابة بفيروس 
كورونا في المملكة

اإلدارة المحلية تعلن خطة الطوارئ 
المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

البيئة: اجتماع تنسيقي لمناقشة 
مشروع إعادة التدوير في المملكة

االونروا تحذر من خطورة الوضع المالي للوكالة

الغذاء والدواء: اللحوم االردنية المعلبة والمصدرة إلى االسواق الخارجية سليمة

ضبط وازالة اعتداءات على خط مياه الديسي

مواطنون:االنتهاء من جرعتي اللقاح ضد كورونا بثت الطمأنينة في نفوسنا

اخالء اشخاص حاصرتهم 
السيول في مأدبا ومعان

األعيان يقّر 6 قوانين كما وردت من النواب

الأنباط-عمان-عمرالكعابنة

ن���ف���ى  م���دي���ر ع�����ام امل����ؤ����س�������س���ة ال���ع���ام���ة 
ل��ل��غ��ذاء وال����دواء ن���زار امل��ه��ي��دات يف حديثه 
ل���أن��ب��اط �سحة م��ا مت ت��داول��ه ح���ل عدم 
الأردنية  اللح�م  منتجات  بع�ض  �س�حية 
اخلارجية  ال���س���اق  اإىل  وامل�����س��درة  املعلبة 
واح���ت����ائ���ه���ا ع���ل���ى حل������م ح���م���ر وخ���ي����ل  
م�سرا اىل ان هذا امل��س�ع مت تداوله  عام 

.٢٠١٧
واأكد خل� هذه املنتجات من اي ن�ع من 
امل��ذك���رة وان��ه��ا منتجة من  ال��ل��ح���م  ان����اع 
ل��سته�ك  و�ساحلة  �سليمة  بقرية  حل�م 
ال���ب�������س���ري وه����� م���ا ت�����ؤك����ده ال��ف��ح������س��ات 
ل��ه��ا ه��ذه  ال��ت��ي تخ�سع  امل��ت��ع��ددة  امل��خ��ري��ة 

املنتجات يف خمترات امل�ؤ�س�سة . 

ال���رق���اب���ة  ف�����رق  واأ������س�����اف م���ه���ي���دات ان 
والتفتي�ض يف امل�ؤ�س�سة تنفذ ج�لت رقابية 
ع��ل��ى م����دار الأرب�����ع وع�����س��ري��ن ���س��اع��ة على 
فيها  مبا  اململكة  يف  الغذائية  املن�ساآت  كافة 
م�سانع منتجات اللح�م املعلبة للتاأكد من 
و�س�مة  ج�دة  وكذلك  و�س�متها  ج�دتها 
مدخ�ت وم�اد النتاج الأولية مبا ي�سمن 
م��ط��اب��ق��ت��ه��ا ل��ل��م���ا���س��ف��ات وال����س���راط���ات 

ال�سحية املعتمدة من قبل امل�ؤ�س�سة.
ج�����اء ذل�����ك ب���ع���د م����ا ر�����س����دت الأن����ب����اط 
ت����ق����ري����را م���������س�����را ان���ت�������س���رع���ل���ى م����اق���ع 
ال��ت���ا���س��ل الج��ت��م��اع��ي لإح����دى ال��ق��ن���ات 
امل�ست�ردة  املعلبات  باأن  العراقية تدعي فيه 
الأردن حت�ي على حل�م حمر وذلك  من 
ح�سب ما اأفاد التقرير اأن  الدرا�سة اأجرتها 

كلية الزراعة بجامعة الب�سرة.

 النباط-عمان

البيئة  حلماية  امللكية  الدارة  ك����ادر  �سبطت 
خ�ل  ال��ع��ام،  الم���ن  مل��دي��ري��ة  التابعة  وال�سياحة 
اجل�لت الرقابية والتفتي�سية امل�سركة للدوريات 
امليدانية العاملة على امتداد خط مياه الدي�سي، 

اعتداءين يف م�قعني خمتلفني.
ب��ي��ان ام�ض  امل��ي��اه وال����ري يف  واو���س��ح��ت وزارة 
�سباح  ازالتها  مت  التي  الع��ت��داءات  ان  اخلمي�ض، 
ام�ض، متثلت بركيب حماب�ض مياه وو�س�ت، مت 
ربطها على مرافق اخل��ط بهدف تعبئة �سهاريج 
مياه خمالفة، بحيث يتم اغ�ق حماب�ض الغ�سيل 
امل�ج�د يف م�اقع مغلقة بقطع ا�سمنتية على ط�ل 
اخلط، حيث مت ازالة العتداءات وا�س�ح املحاب�ض 
واع����ادة  اخل���ط  دمي���م��ة  ل�سمان  عليها  امل��ع��ت��دى 

الم�ر اىل ن�سابها.
واعربت ال�زارة عن �سكرها وتقديرها ملديرية 
المن العام ممثلة ب��الدارة امللكية حلماية البيئة 
يف  امل�ساندة  جه�دهم  على  وط�اقمها،  وال�سياحة 
حماية مقدرات املياه وك�ادرها، واعادة ال��سع اىل 
حاله، داعية امل�اطنني اىل ال�سراع بالب�غ عن اي 

حماولة للعبث بهذه املنظ�مة ال�طنية الهامة.

 النباط-برتا

�سعر عدد من امل�اطنني بعد تلقيهم جرعتي 
بالطماأنينة  ك����رون���ا،  ���س��د  امل��خ�����س�����ض  ال��ل��ق��اح 
ح�ل �س�مة وماأم�نية اللقاح بعد تاأكدهم من 
تك�ن  ب��ان  اآم��ل��ني  م�ساعفات،  اي  ح�س�ل  ع��دم 
واأودى بحياة  ا�ساب  ال��ذي  لل�باء  النهاية  بداية 

الكثرين.
وقال مدير مركز الق�ي�سمة ال�سامل الدكت�ر 
الردنية)برا(،  الأنباء  ل�كالة  اجلي��سي  با�سم 
اللقاح  ال��ث��ان��ي��ة م��ن  اإع��ط��اء اجل��رع��ة  ان عملية 
التي بداأت الي�م اخلمي�ض، ت�سر ب�س��سة وي�سر 
بف�سل ت��ع��اون اجل��م��ي��ع م��ن م���اط��ن��ني وك�����ادر 
لإجناح اخلطة ال�طنية للتطعيم التي من �ساأنها 

م�ساعدة العامل والردن يف التخل�ض من ال�باء.
والتدابر  اجله�د  اجلي��سي  الدكت�ر  وثمن 
احلك�مة  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي  وال���ق��ائ��ي��ة  ال�سحية 
والهادفة حلماية �سحة امل�اطنني وك�سر �سل�سلة 

انت�سار فرو�ض ك�رونا.
رويدة  الدكت�رة  امل�اطنة  عرت  جهتها،  من 
ال�سرقاوي عن �سعادتها حل�س�لها على اجلرعة 

الثانية من اللقاح، م�ؤكدة ان اجلرعة الوىل مل 
ت�سبب لها اأي اعرا�ض اأو م�سك�ت.

و�سعر الدكت�ر فريد النجار بعد اأخذ اجلرعة 
تذكر،  ل  خفيفة  ب��اأع��را���ض  ال��ل��ق��اح  م��ن  الوىل 

ال��ذي ت��سى خ���ل دقائق، داعيا  مثل ال�سداع 
امل���اط��ن��ني لخ���ذ ال��ل��ق��اح وع����دم الك�����راث لأي 
الق�ساء على  م��ن  ال��ع��امل  ا���س��اع��ات حتى يتمكن 
ال�باء وحماية انف�سهم وعائ�تهم، لتع�د احلياة 

ملا كانت عليه.
الكرمي،  عبد  حمم�د  الدكت�ر  ب��ني  ب���دوره، 
ان عملية التنظيم ممتازة ومدة النتظار غر 
بطريقة  ت�سر  العملية  ك��ان��ت  ح��ي��ث  ط���ي��ل��ة، 
�سل�سة بدًءا من ترتيب الدخ�ل والنتظار وحتى 
احل�س�ل على اللقاح والنتظار بعدها ربع �ساعة 
من  والتاأكد  اللقاح  اأخ��ذ  بعد  ال�سخ�ض  ملتابعة 

عدم ح�س�ل اي اعرا�ض.
الرت��ب��اط بني  ا���س��ارت �سابط  م��ن جانبها، 
املركز حنني  املعنية يف  ال�سحة واجلهات  وزارة 
ف��راح، اىل الإق��ب��ال الكبر ال��ذي ك��ان لفًتا من 
اأطباء وا�ستاذة جامعات وكبار �سن، حيث اأعطى 
اللقاح  اأوىل من  الق�ي�سمة ٢45٠ جرعة  مركز 
متت بتنظيم وي�سر يف اآلية احل�س�ل على اللقاح، 
تخللته اإج��راءات عديدة مرت جميعها ب�سه�لة 
وي�سر، �س�اء من حيث الدخ�ل والت�سجيل على 
ال��ل���ح ال��رق��م��ي اأو م��دة الن��ت��ظ��ار حتى تقدمي 

اللقاح.
�سابق  وق��ت  يف  اأعلنت  ال�سحة  وزارة  وكانت 
عن البدء باإعطاء اجلرعة الثانية من اللقاحات 

الي�م، يف عدد كبر من املراكز املعتمدة.

النباط-عمان

تعاملت  املدين  الدفاع  ك�ادر  اإن  العام  الأمن  مديرية  با�سم  الع�مي  الناطق  قال 
ام�ض مع ب�غني ملحا�سرة ال�سي�ل ل�سخا�ض يف حمافظتي مادبا ومعان حيث متكنت 

من م�ساعدة ال�سخا�ض واإج�ئهم دون ت�سجيل اية ا�سابات تذكر.
درج���ات احليطة  اق�سى  اأخ���ذ  ب�����س��رورة  الع���م��ي حت��ذي��ر اجلميع  ال��ن��اط��ق  واع���اد 
واحلذر خ�ل حالة عدم ال�ستقرار اجل�ي والبتعاد عن املناطق املنخف�سة والودية 
ال��ط���ارئ  رق��م  على  بالت�سال  ال���ردد  وع��دم   ، املائية  والتجمعات  ال�سي�ل  وجم���اري 

امل�حد )9١١(.

 النباط-عمان

ام�ض  جل�سته  يف  الأع���ي���ان،  جمل�ض  اأق���ر 
في�سل  املجل�ض  رئي�ض  برئا�سة  اخلمي�ض، 
الدكت�ر  ال�����زراء  رئي�ض  وح�����س���ر  ال��ف��اي��ز، 
6 م�ساريع  ال�زارة،  ب�سر اخل�ساونة، وهيئة 

ق�انني كما وردت من جمل�ض الن�اب.
و�سادق الأعيان على 4 اتفاقيات للتعاون 
ال��ق�����س��ائ��ي وال���ق���ان����ين م���ع اأوك����ران����ي����ا يف 
جمالت ت�سليم املجرمني، نقل املحك�مني، 

امل�سائل  يف  املتبادلة  القان�نية  وامل�����س��اع��دة 
بت��سيح  الت��سية  مع  واملدنية،  اجلنائية 
ال���ق���ان����ن ال����ط���ن���ي ال�����اج����ب ت��ن��ف��ي��ذه يف 
معاهدة ت�سليم املجرمني، كما جاء وا�سحاً 
املتبادلة يف  امل�ساعدة  اتفاقيتي  و�سريحاً يف 

واملدنية. امل�سائل اجلنائية 
تاأ�سي�ض  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����ض  وواف����ق 
مبا  املتحدة،  واململكة  الأردن  بني  ال�سراكة 
البلدين وفق  املعاملة بني  ا�ستمرار  ي�سمن 
ال�����س��راك��ة م��ع الحت���اد  ات��ف��اق��ي��ة  م��ا نظمته 

اململكة  ان�سحاب  اث��ر  على   ،١99٧ الأوروب���ي 
املتحدة من الحتاد الأوروبي.

واأق���ر الأع��ي��ان م�����س��روع ال��ق��ان���ن امل��ع��دل 
ال��زراع��ي��ة  امل��خ��اط��ر  اإدارة  ل��ق��ان���ن ���س��ن��دوق 
ل��ت������س��ي��ع  ال����ن�����اب،  ك��م��ا ورد م���ن جم��ل�����ض 
ع��م��ل��ي��ة ت��ع���ي�����ض امل����زارع����ني امل��ت�����س��رري��ن 
لت�سمل  ل��ل�����س��ن��دوق،  امل��ن��ت�����س��ب��ني  غ���ر  م���ن 
الزراعية،  املخاطر  باقي  لل�سقيع،  اإ�سافة 
و�سق�ف حتدد  و���س��روط  اأ�س�ض  وف��ق  وذل��ك 
علماً  الغاية،  لهذه  ي�سدر  نظام  مبقت�سى 

ي�سيب  م��ا  ت�����س��م��ل  ال��زراع��ي��ة  امل��خ��اط��ر  اأن 
اأخطار  من  الزراعية،  واملنتجات  املمتلكات 
ط��ب��ي��ع��ي��ة ك���اجل���ف���اف وال���ث���ل����ج والأم����ط����ار 
ال���غ���زي���رة وال�����رد وال���ع����ا����س���ف وال�����س��ي���ل 
وال�����س��ق��ي��ع، ك��م��ا ت�����س��م��ل الآف������ات امل��ر���س��ي��ة 
احل�سرية وال�بائية التي قد ت�سيب النبات 

واحلي�ان ب�سكل وبائي.
كما ناق�ض املجل�ض �س�ؤاًل للعني الدكت�ر 
اأح��م��د ال��ه��ن��داوي ح����ل اخل��ط��ة ال���ط��ن��ي��ة 

للتطعيم �سد فرو�ض ك�رونا امل�ستجد.

 النباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل ١٠ وفيات و١٢94 
ام�ض  اململكة  امل�ستجّد يف  ك�رونا  بفرو�ض  اإ�سابة 
اخلمي�ض، لرتفع العدد الإجمايل اإىل 4354 وفاة 

و33١٧68 اإ�سابة.
وت���ّزع��ت الإ���س��اب��ات اجل��دي��دة على 856 حالة 
ال��ع��ا���س��م��ة ع���ّم���ان، و١٧6 ح���ال���ة يف  يف حم��اف��ظ��ة 
اإرب�����د، منها 9 ح����الت يف ال��رم��ث��ا، و6٢  حم��اف��ظ��ة 
حالة يف حمافظة الزرقاء، و5٠ حالة يف حمافظة 
البلقاء، و3٧ حالة يف حمافظة الكرك، و٢٧ حالة 
يف حمافظة املفرق، و٢4 حالة يف حمافظة جر�ض، 
ال��ع��ق��ب��ة، و١٧ ح��ال��ة يف  و٢٢ ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 
حمافظة ماأدبا، و١٢ حالة يف حمافظة عجل�ن، و9 
حالت يف حمافظة الطفيلة، وحالتان يف حمافظة 

معان، منها حالة واحدة يف البرا.
واأ���س��ار امل���ج��ز الإع���م��ي ال�����س��ادر ع��ن رئا�سة 
احل���الت  ع���دد  اأن  اإىل  ال�����س��ح��ة  ووزارة  ال�������زراء 
بلغ  بينما  حالة،   9466 اإىل  و�سل  حالّياً  الن�سطة 
عدد احلالت التي اأُدِخلت الي�م اإىل امل�ست�سفيات 58 

حالة، فيما غادرت 39 حالة.
ول��ف��ت اإىل اأن اإج��م��ايل ع��دد احل���الت امل���ؤّك��دة 
التي تتلقى الع�ج يف امل�ست�سفيات بلغ 4١8 حالة، 
يف حني بلغ اإجمايل عدد اأ�سّرة العزل امل�ستخدمة 

لي�م  وامل�ستبهة  امل���ؤّك��دة  للحالت  امل�ست�سفيات  يف 
بلغ  فيما  باملئة،   9 بلغت  اإ�سغال  بن�سبة   356 اأم�ض 
اإجمايل عدد اأ�سّرة العناية احلثيثة امل�ستخدمة يف 
امل�ست�سفيات للحالت امل�ؤّكدة وامل�ستبهة لي�م اأم�ض 

١١5 بن�سبة اإ�سغال ١3 باملئة.
ك���م���ا ب���ل���غ اإج�����م�����ايل ع������دد اأج�����ه�����زة ال��ت��ن��ّف�����ض 
للحالت  امل�ست�سفيات  امل�ستخدمة يف  ال�سطناعي 
بن�سبة  ج��ه��ازا ً  اأم�����ض 5١  لي�م  وامل�ستبهة  امل���ؤّك��دة 

اإ�سغال بلغت 6 باملئة.
�سفاء  ت�سجيل ٧3٠ حالة  اإىل  امل�جز  اأ�سار  كما 
لي�سل   ، وامل�ست�سفيات  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف  ال��ي���م 

اإجمايل حالت ال�سفاء اإىل 3١٧948 حالة.
واأ�ساف اأن ٢683٠ فح�ساً خمرّياً اأجري الي�م، 
لي�سبح اإجمايل عدد الفح��سات التي اأجريت منذ 
بدء ال�باء وحتى الآن 396٢9١5 فح�ساً، لفتا ً اإىل 
اأن ن�سبة الفح��سات الإيجابّية لهذا الي�م و�سلت 

اإىل قرابة 8٢ ر4 باملئة.
ب��اأوام��ر  اإىل الل���ت���زام  ال������زارة اجلميع  ودع���ت 
ارت���داء  ال���ق��اي��ة، خ�س��ساً  �سبل  واّت��ب��اع  ال���ّدف���اع، 
التجّمعات لأك��ر من ٢٠  اإقامة  الكّمامات، وع��دم 
الت�ع�ية  احلم�ت  متابعة  اإىل  اإ�سافة  �سخ�ساً، 
ال�����زارات  م��ن  ع��دد  م��ع  بال�سراكة  اأطلقتها  ال��ت��ي 
والت�سجيل  ك�رونا  ع��دوى  من  لل�قاية  والهيئات 

لأخذ املطع�م: #اإلك_وفيد #حياتنا_اأهم.

النباط-عمان 

اخلمي�ض،  ام�ض  املحلية،  الإدارة  وزارة  اأعلنت 
للتعامل  املت��سطة،  الط�ارئ  خطة  �سمن  العمل 

مع الظروف اجل�ية ال�سائدة.
وع��م��م��ت ال�������زارة ع��ل��ى ال��ب��ل��دي��ات وم��دي��ري��ات 
ال�س�ؤون البلدية وجمال�ض اخلدمات امل�سركة اأخذ 
الحتياطات كافة وفتح غرف عمليات والتاأكد من 
جاهزية العبارات واملناهل وتفقد جماري الأودية، 
وت���اأم���ني الآل���ي���ات ال����زم���ة للتعامل م��ع احل��ال��ة 

اجل�ية.

واكدت ال�زارة جاهزيتها للتعامل مع الظروف 
اجل�ية احلالية من خ�ل فرقها امل�زعة على كافة 

حمافظات اململكة.
ودع�����ت امل����اط���ن���ني اإىل اخ����ذ اق�����س��ى درج����ات 
احليطة واحل���ذر والب��ت��ع��اد ع��ن جم��اري ال�سي�ل 
والودي�����ة والب�����غ ع��ن اي م�حظة م��ن خ�ل 
اأرق�������ام ه����ات���ف غ���رف���ة ال��ع��م��ل��ي��ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف 
 ،٠6465٢69٧  ،٠646٢٢3٧٢  ،٠6463١98٧ ال���زارة: 
 ،٠6465٠٢39 امل��رك��زي��ة:  العمليات  غ��رف��ة  فاك�ض 
املركزية  العمليات  غرفة  اإمييل  او   ،٠6465٢٢69

.moma.gov.jo@Dewan١

 النباط-عمان

ال��ت��ي  ال��ن�����س��اط��ات  ال��ب��ي��ئ��ة،  وزارة  ن��اق�����س��ت    
املمتدة  امل��ن��ت��ج  م�����س���ؤول��ي��ة  م�����س��روع  �سيت�سمنها 
ون��ق��اط تقاطعه م��ع م�����س��روع اإع����ادة ال��ت��دوي��ر يف 
اململكة الذي يتم تنفيذه حالياً بدعم من ال�كالة 
اأمانة  مع  بالتعاون  الدولية  للتنمية  المركية 

عمان الكرى.
جاء ذلك خ�ل الجتماع التن�سيقي الذي عقد 
عن بعد، وتراأ�سه اأمني عام ال�زارة الدكت�ر حممد 
اخل�سا�سنة، مب�ساركة اأمانة عمان الكرى وغرفة 
للتنمية  الم��رك��ي��ة  وال���ك��ال��ة  الأردن  �سناعة 
الدولية وال�كالة الأملانية للتعاون الدويل و�سركة 
�سايكل��ض ال�ست�سارية الأملانية و�سركة كيم�نك�ض 
ال�سركات  من  العديد  اإىل  بالإ�سافة  المركية، 

ال�ست�سارية البيئية املحلية.
وذك���ر ب��ي��ان ع��ن ال�����زارة ام�����ض اخلمي�ض، انه 
ال�طني مل�س�ؤولية  مت مناق�سة م�سروع الرنامج 
املنتج املمتدة املن�ي تنفيذه يف اململكة بدعم من 
وزارة البيئة الملانية وبتنفيذ من ال�كالة الأملانية 
البيئة  وزارة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  ال�����دويل  ل��ل��ت��ع��اون 

الردنية.
وا�سارت ال���زارة اىل ان الإجتماع جاء يف اإطار 
تفعيل املبادئ املدرجة يف القان�ن الإطاري لإدارة 

على  وح��ر���س��اً   ،٢٠٢٠ ل�سنة   )١6( رق��م  النفايات 
اإىل  تهدف  التي  البيئية  امل�ساريع  اإقامة  ت�سجيع 

حتقيق هرمية اإدارة النفايات وال�ستثمار فيها.
العمل حاليا على  اأن��ه يجري  البيان  واو���س��ح 
املنتج  تعليمات خا�سة مب�س�ؤولية  واإ�سدار  و�سع 
بالتن�سيق مع كافة اجلهات املعنية من القطاعني 

العام واخلا�ض.
ك��م��ا ن��اق�����ض الج���ت���م���اع اآل���ي���ة ال��ت��ن�����س��ي��ق بني 
وت�فر  الت�عية  حم�ت  خ���ل  من  امل�سروعني 
البنى التحتية للفرز من امل�سدر واإعداد الدرا�سات 
وت�سجيع  والتجارية  املنزلية  بالنفايات  املتعلقة 
اإدارة  م�ساريع  يف  امل�ساركة  على  اخلا�ض  القطاع 

النفايات
البيئية  الت�سريعات  اأهمية  امل�سارك�ن  واأك���د 
تعليمات  منها  النفايات،  اإدارة  لقطاع  الناظمة 
اأدوار  ودوره��ا يف حتديد  املمتدة  املنتج  م�س�ؤولية 
كافة اجلهات ذات الع�قة، وو�سع الأطر العامة 

لن�ساطات م�سروع م�س�ؤولية املنتج املمتدة.
وات���ف���ق امل��ج��ت��م��ع���ن ع��ل��ى اإع������داد خ��ط��ة عمل 
م�����س��رك��ة وا����س���ح���ة ت��ت�����س��م��ن ج��م��ي��ع ال��ف��ر���ض 
ل��ت��ب��ادل  امل�����س��روع��ني  ب���ني  ل��ل��ت��ع��اون م���ا  املحتملة 
اخلرات وا�ستثمار امل�ارد ب�س�رة فعالة، بالإ�سافة 
اىل حتديد الأدوار املناطة بكافة اجلهات امل�ساركة 

يف تنفيذ هذه امل�ساريع.

 النباط-برتا

ح�������ذرت ن����ائ����ب امل����ف����������ض ال�����ع�����ام ل����ك���ال���ة 
امل��ت��ح��دة لإغ���اث���ة وت�����س��غ��ي��ل ال���ج��ئ��ني  الأمم 
الفل�سطينيني)الأونروا(، ليني �ستينيث، خ�ل 
لقائها مبمثلي ال��دول امل�سيفة ل�جئني، من 
خ��ط���رة ال������س��ع امل���ايل ل��ل���ك��ال��ة، ال���ذي و�سل 
ب��ال��ك��اد روات�����ب م�ظفيها  ت���ف��ره��ا  ل���درج���ة 
ل�سهري ت�سرين الثاين وكان�ن الأول املا�سيني.

يف  الفل�سطينية  ال�����س���ؤون  دائ���رة  واو�سحت 
بيان، ان �ستينيث عر�ست خ�ل اللقاء الذي مت 
عن بعد، اأبرز م�مح م�ازنة الرامج لل�كالة، 
للعام ٢٠٢١، واملقدرة بنح� 8٠6 م�يني دولر 
للعام ٢٠٢٠، فيما  الرقم  اأم��رك��ي، وه��� نف�ض 
بنح�  احل��ايل  للعام  ال�كالة  احتياجات  تقدر 
مل�ازنة  م�يني   8٠6 منها  دولر،  ملي�ن   88١
ال����رام����ج، ون��ح��� ٧5 م��ل��ي���ن��ا ل��ت��غ��ط��ي��ة عجز 
اأن ما  م�����س��رة اىل  ال��ع��ام ٢٠٢٠،  م��ن  م��راح��ل 
يتعلق مب�ازنة ال��ط���ارئ، ف��اإن ال��سع ما زال 

غام�ساً.
وا�سارت �ستينيث، اىل ان حمدودية التدفق 
املايل القائم لل�كالة، �سي�ؤدي اىل م�اجهة اأزمة 
تدفق نقدي مع حل�ل �سهر اآذار، و�ستزداد مع 
حل�ل �سهر ح��زي��ران، ع��ازي��ة ذل��ك للفج�ة يف 
الإن�سانية  الأن�سطة  لدعم  العاملية  امل�ساهمات 
ك���رون��ا،  جائحة  تبعات  ع��ن  الناجمة  العاملية 
ل���إق��دام على  ال��ذي �سي�سطر ال�كالة  الأم���ر 

تدابر تق�سفية.
“املتعددة  ب���الت���ف���اق���ي���ات  ي��ت��ع��ل��ق  وف���ي���م���ا 
م��ع بع�ض  ال���ك��ال��ة  ت��رم��ه��ا  ال�سن�ات” ال��ت��ي 
جلهة  امل��ه��م  التم�يلي  املنهج  وه���ي  امل��ان��ح��ني، 
تاأمني ال�كالة بدخل م�ستدام وقابل للتنب�ؤ به، 
اأكدت �ستينيث اأن اإدارة ال�كالة منخرطة الآن 
التفاقيات،  العمل ل�سمان مزيد من هذه  يف 
مبا فيها العمل على جتديد اتفاقيتي مت�يل 
متعددة ال�سن�ات مع كل من بريطانيا والحتاد 
الوروب���ي، م�سرة لعدم وج���د م�ؤ�سرات على 
بالعملية  مرتبط  الأم���ر  واأن  التجديد،  ع��دم 
ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ري��ط��ان��ي��ا والحت����اد 

الوروبي.
م����ن ج���ه���ت���ه، ح�����ذر امل����دي����ر ال����ع����ام ل���دائ���رة 
املهند�ض رفيق خرفان،  الفل�سطينية،  ال�س�ؤون 
فيما  ال���ك��ال��ة  ع��ل��ي��ه  ت��ق��دم  تقلي�ض  اأي  م���ن 
ي��ت��ع��ل��ق ب��خ��دم��ات��ه��ا ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ل�جئني 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، خ��ا���س��ة يف ه����ذه ال���ظ���روف 
القت�سادية والجتماعية الدقيقة التي خلفتها 
كل  ال�كالة  ت�ستنفذ  اأن  وقبل  ك�رونا،  جائحة 
املانحني  للت�ا�سل مع  املمكنة واملتاحة  ال�سبل 

لت�فر التم�يل ال�زم لها.
واأ�سار ل�آمال املعق�دة يف هذا ال�سياق على 
خم���رج���ات امل����ؤمت���ر ال�����دويل ل��دع��م ال���ك��ال��ة، 
املن�ي تنظيمه قريبا برعاية اأردنية�� �س�يدية، 
وكذلك على الحتمالت الق�ية جلهة ا�ستئناف 

ال�ليات املتحدة دعمها املايل الهام لل�كالة.
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 االنباط-عمان

املعدنية  والثثروة  الطاقة  جلنة  بحثت 

يف جمل�س الأعيان ام�س اخلمي�س، برئا�سة 

الثثثعثثثن �ثثشثثالثثح ار�ثثثشثثثيثثثدات، واقثثثثع �ثثشثثركثثات 

ت��وزي��ع ال��ك��ه��رب��اء يف امل��م��ل��ك��ة وال��ت��ح��دي��ات 

التي تواجهها. واملعيقات 

جاء ذلك خالل اجتماع للجنة بح�سور 

ح�سن  الأردنية  الكهرباء  �سركة  عام  مدير 

عبداهلل ومدير عام �سركة توزيع الكهرباء 

كهرباء  �سركة  ع��ام  ومدير  ذنيبات  ح�سان 

اإربد املهند�س ب�سار التميمي.

ال��ك��ه��رب��اء  ق���ط���اع  اإن  ار����س���ي���دات  وق�����ال 

ال��دول  وي�ساهي  اململكة  يف  وح��ي��وي  مهم 

امل��ت��ق��دم��ة م���ن ح��ي��ث ال��ت��غ��ط��ي��ة واجل�����ودة 

»اأننا  مبينا  للمواطنني،  اخلدمة  و�سرعة 

جم��ال  يف  وم��ت�����س��ارع  ك��ب��ر  ب�سكل  تقدمنا 

ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة ع��ل��ى م�����س��ت��وى الإق��ل��ي��م 

التو�سع  ن�ستطيع  ل  اليوم  لكننا  والعامل، 

با�ستثمارات الطاقة املتجددة ب�سبب وجود 

بالطاقة«. فائ�س 

ار�سيدات �سرورة تقييم حمددات  واأكد 

ال��ط��اق��ة  وزارة  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  يف  ال��ط��اق��ة 

بنية  لدينا  اأن  اإىل فر�س، حيث  وحتويلها 

حتتية جيدة يجب البناء عليها م�ستقبال، 

من  ال��ف��اق��د  ن�سبة  تقليل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

فل�س  ���س��ن��دوق  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  ال�سبكات 

ال��ري��ف خل��دم��ة ال��ب��وادي وامل��ن��اط��ق الأق��ل 

العمل  الكهرباء  قطاع  على  متمنيا  حظا، 

الكهربائية  ال��ط��اق��ة  كلفة  تخفي�س  على 

وال�سياحة  ال�سناعة  ق��ط��اع  يخ�س  فيما 

واملواطن، لأن الكلفة ما زالت مرتفعة.

م���ن ج��ان��ب��ه��م، اأ�����س����ار م������دراء ���س��رك��ات 

حيث  م��ن  الإجن����ازات  حجم  اىل  الكهرباء 

ج������ودة اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة ل��ل��م��واط��ن��ني 

ال�سبكات  ع��ل��ى  خ��ل��ل  اأي  اإ���س��الح  و���س��رع��ة 

و�سيانة  بعد  التحكم عن  نظام  من خالل 

عرب  الكهربائي  ال��ت��ي��ار  واإدام����ة  ال�سبكات 

تعمل  جمهزة  واآل��ي��ات  موؤهلة  فنية  ك��وادر 

يف كل الظروف.

وف���ي���م���ا ي���خ�������س ال����ف����وت����رة والأمت�����ت�����ه 

مع  التن�سيق  اإىل  ال�����س��رك��ات  م���دراء  اأ���س��ار 

ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع ال��ط��اق��ة م���ن خ��الل 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ذك��ي��ة وت��رك��ي��ب ال���ع���دادات 

اجلهد  امل�سركني  على  للت�سهيل  الذكية 

والوقت خالل جائحة كورونا.

وع��و���س��وا ل��ل��ت��ح��دي��ات وامل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي 

الكبر  والعبء  الكهربائي  النظام  تواجه 

الكهربائية،  للطاقة  الفاقد  حجم  ج��راء 

للتيار  امل�����س��روع  غ��ر  ال���س��ت��ج��رار  نتيجة 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي ك��ت��ح��د ك��ب��ر يف ظ���ل ام��ت��داد 

اخت�سا�س  �سمن  كبرة  مل�سافات  ال�سبكات 

ت���غ���ط���ي���ة ك������ل �����س����رك����ة وخ�����������روج م��ع��ظ��م 

اأنظمة  تركيب  ب�سبب  ال��ك��ب��ار  امل�سركني 

تخزين  كلف  جانب  اإىل  املتجددة،  الطاقة 

املتجددة. الطاقة 

بتطور  اللجنة  اأع�ساء  اأ���س��اد  ب��دوره��م، 

انقطاع  وق��ت  وتقليل  الكهربائي  ال��ن��ظ��ام 

ال���ت���ي���ار ال���ك���ه���رب���ائ���ي وم���ع���اجل���ة ال��ف��اق��د 

وال�ستجرار غر امل�سروع يف بع�س املناطق 

املتجددة  ال��ط��اق��ة  فائ�س  تخزين  واإي���الء 

الهتمام.

طاقة األعيان تبحث واقع شركات الكهرباء
ملتقى أبوغزاله المعرفي يبحث مشكلة 

االزدحام المروري

األلبسة واألقمشة تطالب بإعفاء 
جميع المستأجرين من مستحقات 

فترة التعطل

إعالن نتائج مسابقة يوريكا الوطنية 
للتكنولوجيا 2021

9% ارتفاع حجم التداول العقاري لشهر 
كانون الثاني

 االنباط-عمان

ن����اق���������س اج����ت����م����اع ع����ق����ده م���ل���ت���ق���ى ط����الل 

امل���روري  الزدح�����ام  م�سكلة  امل��ع��ريف  اأب��وغ��زال��ه 

واأزمة ال�سر يف العا�سمة عّمان مب�ساركة عدد 

من امل�سوؤولني واأ�سحاب الخت�سا�س وممثلني 

ع���ن ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����س وم��وؤ���س�����س��ات 

املجتمع املدين.

وح�����س��ب ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ع���ن امل��ل��ت��ق��ى ه��دف 

الج��ت��م��اع اىل ب��ح��ث اأ���س��ب��اب الأزم����ة امل��روري��ة 

وامل�����س��اري��ع واخل���ط���ط احل��ال��ي��ة، وامل��ق��رح��ات 

املنا�سبة. واحللول 

وق����ال رئ��ي�����س وم��وؤ���س�����س ط���الل اأب���وغ���زال���ه 

م�سكلة  اإن  غزاله،  ابو  طالل  الدكتور  العاملية 

يثقل  ك��ب��راً  عبئاً  اأ�سبحت  امل���روري  الزدح���ام 

اإىل  اإ�سافة  اقت�ساده،  وي��ره��ق  ال��وط��ن  اأج��ه��زة 

التي  والبيئية  والقت�سادية  النف�سية  اأبعادها 

تلقي بظاللها على املواطن واملجتمع.

اأهمية تقدمي حلول ومقرحات  اإىل  واأ�سار 

من  التخفيف  اأو  امل�سكلة  ه��ذه  ح��ل  يف  ت�سهم 

اآث����اره����ا ال�����س��ل��ب��ي��ة م���ن خ����الل ث�����ورة امل��ع��رف��ة 

وتكنولوجيا املعلومات وتقنية الت�سالت التي 

اثبتت جناحها يف عدد من مدن العامل.

واأ����س���اد اأب��وغ��زال��ه ب��ج��ه��ود م��دي��ري��ة الأم���ن 

بواجبهم  يقومون  الذين  ال�سر  ورج��ال  العام 

يف ج��م��ي��ع ال���ظ���روف ال��ق��ا���س��ي��ة، ح��ام��ل��ني على 

عاتقهم امل�سوؤولية، الأمر الذي يوجب التعاون 

معهم وم�ساعدتهم من خالل اجلميع.

من جانبه قال رئي�س جلنة العمل والتنمية 

عي�سى  العني  الأع��ي��ان  جمل�س  يف  الجتماعية 

مع  �سلبا  ي��ت��اأث��ر  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع  اإن  م����راد، 

اأن ذلك يرفع من  امل��روري، مو�سحا  الزدح��ام 

تكلفة النقل وال�سحن الأمر الذي ينعك�س على 

للم�ستهلكني. النهائي  البيع  �سعر 

ف��ي��م��ا ق�����ال م���دي���ر ع�����ام ����س���رك���ة ال��ن��ق��ل��ي��ات 

ال�����س��ي��اح��ي��ة الردن���ي���ة »ج���ت« م��ال��ك ح����ّداد، اإن 

بع�س الأنظمة والقوانني املعمول بها يف قطاع 

النقل حمبطة وبحاجة ملراجعة �ساملة جلذب 

النقل  ق��ان��ون  تفعيل  اإىل  داع��ي��ا  ال�ستثمارات، 

ومل  الر�سمية  اجل��ري��دة  يف  ون�سر  اأق��ر  وال���ذي 

يفّعل حتى الآن.

م�سعد  ف��وزي  املهند�سني  نقيب  نائب  واأك��د 

����س���رورة ت�����س��دي��د ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى امل��واط��ن��ني 

اإىل  داعيا  ال�سر،  لقوانني  املخالفة  واملركبات 

والتحول  امل��دن  داخ��ل  مرابطة  اأنظمة  اإيجاد 

من  بالبيئة  اأكرث  والهتمام  الذكية  املدن  اإىل 

خالل ت�سجيع اقتناء املركبات الكهربائية.

التحتية  للبنية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  واأ����س���ار 

اأم��ان��ة  ال�سريع يف  ال��ب��ا���س  وم�����س��روع  وال��ط��رق 

ترهل  اأ�سباب  اأن  اإىل  اخلراب�سة  ريا�س  عمان 

البروقراطية  اأب��رزه��ا  م��ت��ع��ددة  ال��ن��ّق��ل  ق��ط��اع 

داعيا  الدولة،  موؤ�س�سات  بني  التفاعل  و�سعف 

ويف  التحتية  البنى  يف  لال�ستثمار  التوجه  اإىل 

النقل اجلماعي. م�ساريع 

رائ��د  العقيد  العا�سمة  ���س��ر  واأ���س��ارم��دي��ر 

ال��ع�����س��اف مم��ث��اًل ع��ن م��دي��ري��ة الم���ن ووزارة 

وقيادة  املرورية  ال�سلوكيات  اأن  اإىل  الداخلية، 

املركبات اخلاطئة لها الثر الكبر يف الزدحام 

لعام  ال�سر  اإدارة  بتقرير  م�ست�سهدا  امل��روري، 

احل��وادث  من  باملئة  2ر98  اأن  بني  ال��ذي   2019

اأو  الطريق  ب�سبب  ولي�س  ال�سائق  ب�سبب  تكون 

املركبة.

اأ����س���ار م��دي��ر م��دي��ري��ة �سالمة  م��ن ج��ان��ب��ه 

امل��ه��ن��د���س  ال��ن��ق��ل  وزارة  م���ن  وال��ب��ي��ئ��ة  ال��ن��ق��ل 

ال����س���ت���ق���رار  غ���ي���اب  اأن  اإىل  ب����رك����ات  جم�����دي 

وتداخل  النقل  قطاع  يف  والتنظيمي  الإداري 

ال�����س��الح��ي��ات ���س��ب��ب رئ��ي�����س��ي يف امل�����س��اك��ل التي 

ي��ع��اين م��ن��ه��ا ق��ط��اع ال��ن��ق��ل، داع��ي��ا اىل اإع����داد 

درا�����س����ة الأث������ر امل������روري ق��ب��ل ال�����س��م��اح وم��ن��ح 

تراخي�س البناء لأي من�ساأة.

وزارة  يف  للطرق  التنفيذي  امل��دي��ر  واأك���دت 

الأ���س��غ��ال ���س��ن��اء ال��روا���س��دة اإىل اأه��م��ي��ة وج��ود 

املدار�س  الطلبة يف  مادة تعليمية �سمن منهاج 

ل��ل��ت��وع��ي��ة ب���اأخ���الق���ي���ات وق���واع���د ال�����س��ل��وك يف 

الطرق.

للتوعية  ال��وط��ن��ي  امل��ل��ت��ق��ى  رئ��ي�����س  واأ����س���ار 

لل�سباب  الوطني  املوؤمتر  واأمني عام  والتطوير 

امل�������س���وؤول ع���ن ع����دد م���ن امل����ب����ادرات ال�����س��ب��اب��ي��ة 

اإدم����اج  اأه��م��ي��ة  ال���دك���ت���ور حم��م��د ال���ب���دور اإىل 

ال�����س��ب��اب يف ال��ت��وع��ي��ة امل���روري���ة واإ���س��ه��ام��ه��م يف 

الل��ت��زام  ع��ل��ى  ت��ب��ن��ى  ث��ق��اف��ة جمتمعية  ت��ع��زي��ز 

والتقيد بقواعد ال�سر الآمن لتكون الطرقات 

اأكر اأمانا.

وق�������ّدم امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل��ل��ت��ق��ى ط���الل 

وال�سباب  التعليم  وم�ست�سار  املعريف  اأبوغزاله 

موقع  ن�سرها  لإح�سائية  عر�ساً  ال��داود  ف��ادي 

حّل  الأردن  اأن  تبني  والتي  م��وؤخ��را،  »نومبيو« 

حيث  م��ن  عربيا  وال��ث��اين  عامليا   14 املرتبة  يف 

وحّلت  دولة،   85 بني  املرورية من  الزدحامات 

41 مثثن بثثن 250  ال��ع��ا���س��م��ة ع��م��ان يف امل��رت��ب��ة 

عاملية. مدينة 

بيانات  قاعدة  اأك��رب  »نومبيو«  موقع  ويعد 

ظروف  عن  حديثة  معلومات  توفر  العامل  يف 

املعي�سة  تكلفة  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��ع��امل  يف  املعي�سة 

وموؤ�سرات الإ�سكان، والرعاية ال�سحية واملرور 

واجلرمية والتلوث.

 االنباط-برتا

ط��ال��ب نقيب جت���ار الأل��ب�����س��ة والأق��م�����س��ة 

والأح������ذي������ة م���ن���ر دي�������ة، ب�������س���م���ول ج��م��ي��ع 

الإيجارات،  من  الإعفاء  بقرار  امل�ستاأجرين 

وعدم ح�سر القرار مب�ستاأجري اأمانة عمان 

والبلديات واأمالك �سركة تطوير العقبة.

واأ����س���اف دي���ة ل��وك��ال��ة الن���ب���اء الأردن���ي���ة 

ج��م��ي��ع  اأن  اخل����م����ي���������س،  ام�����������س  )ب�����������را( 

املا�سي  ال��ع��ام  خ��الل  ت�����س��رروا  امل�ستاأجرين 

ب�������س���ب���ب الإغ�������الق�������ات امل�����ت�����ك�����ررة، خ���ا����س���ة 

اآماًل  ت�سرراً،  والأك��رث  املت�سررة  القطاعات 

عن  امل�ستاأجرين  يعفي  دف���اٍع  اأم���ر  ب��اإ���س��دار 

ك��ام��ل ف���رة ال��ت��ع��ط��ل خ���الل ال��ع��ام امل��ا���س��ي 

وال��ت��ي ت�����س��ك��ل ن��ح��و 25 ب��امل��ئ��ة م��ن اإج��م��ايل 

ال�سنوي. الإيجار 

االنباط-عمان

  اأع��ل��ن ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى م�����س��اب��ق��ة ي��وري��ك��ا 

نتائج  اخلمي�س،  ام�س  للتكنولوجيا  الوطنية 

اأكرث من  2021 والتي ت�سمنت  للعام  امل�سابقة 

جمالت  يف  هند�سياً  تكنولوجياً  م�سروعاً   50

ال��ك��ه��رب��اء، الإل��ك��رون��ي��ات، ان��رن��ت الأ���س��ي��اء، 

50 م��در���س��ة م�ساركة  امل��ت��ج��ددة م��ن  وال��ط��اق��ة 

ومن خمتلف حمافظات اململكة.

معر�ساً  ت�سمنت  ال��ت��ي  للنهائيات  وت��اأه��ل 

التقنية،  احل�سني  جامعة  يف  اأقيم  للم�ساريع، 

عمر  الدكتور  ال�سابق  الوزراء  رئي�س  بح�سور 

للتعليم  يوريكا  اأك��ادمي��ي��ة  وموؤ�س�سة  ال���رزاز، 

ورئي�س  ع��ل��ي،  اأف��ن��ان  املهند�سة  التكنولوجي 

اإ�سماعيل  الدكتور  التقنية  احل�سني  جامعة 

10 م�ساركني. احلنطي، 

حمدان  ري��ان  الطالب  الأول  باملركز  وف��از 

م��ن م��دار���س ال��ر���س��وان وح�����س��ل ع��ل��ى ج��ائ��زة 

»ذا  م�����س��روع��ه  ع��ن  وذل���ك  دي��ن��ار،   200 بقيمة 

بتح�س�س  ي��ق��وم  روب�����وت  وه���و  ف��ي��ل��ل��ر«،  ب��ت�����س 

لتجنب  وتعبئته  ال�سريع  الطريق  يف  احلفر 

احلوادث.

ويف امل����رك����ز ال����ث����اين، ج�����اء ال���ط���ال���ب زي���د 

���س��ف��دي م��ن م��دار���س ال��ي��وب��ي��ل وح�����س��ل على 

150 دي����ن����اراً، ع���ن م�����س��روع��ه  ج���ائ���زة ق��ي��م��ت��ه��ا 

»ب��راي��ف�����س��ي ان��ف��ي��ج��ن ت���راك���ر«، وه���و درج ذك��ي 

يعمل مببداأ انرنت الأ�سياء بهدف املحافظة 

الثمينة. الأ�سياء  على 

وح�سلت على املركز الثالث الطالبة نوران 

بجائزة  الربوي،  احل�ساد  مدار�س  من  حمد 

100 دي���ن���ار، وذل����ك ع���ن م�����س��روع��ه��ا  ق��ي��م��ت��ه��ا 

»�سرفيفر بوتل«، وهو عبارة عن قنينة تعمل 

ا�ستخدام  طريق  عن  وذل��ك  املياه  تنقية  على 

املتجددة. الطاقة 

 االنباط-عمان

ارت��ف��ع ح��ج��م ال���ت���داول يف ���س��وق ال��ع��ق��ار يف 

امل��م��ل��ك��ة، خ��الل �سهر ك��ان��ون ال��ث��اين امل��ا���س��ي، 

9 باملئة، مقارنًة بنف�س ال�سهر من عام  بن�سبة 

2020، و�سول اإىل 319 مليون دينار.

الأرا�سي  لدائرة  ال�سهري  التقرير  واأظهر 

وامل�����س��اح��ة، ام�����س اخل��م��ي�����س، ارت��ف��اع اإي����رادات 

بن�سبة  املا�سي  ال��ث��اين  ك��ان��ون  ل�سهر  ال��دائ��رة 

13 مليون دينار،  اإىل حوايل  باملئة، لت�سل   10

ماليني   8 نحو  ال�سقق  اإعفاءات  قيمة  وبلغت 

لنف�س  باملئة   6 ن�سبته  بلغت  ب��ارت��ف��اٍع  دي��ن��ار، 

فرة املقارنة.

اململكة  يف  العقار  بيع  حركة  ارتفعت  كما 

ارتفعت  حيث  باملئة،   19 بن�سبة  ذات��ه  لل�سهر 

ب��ي��وع��ات ال�����س��ق��ق ب��ن�����س��ب��ة 3 ب��امل��ئ��ة، وب��ي��وع��ات 

بال�سهر  م��ق��ارن��ًة  ب��امل��ئ��ة،   25 بن�سبة  الأرا���س��ي 

ذاته من عام 2020.

دعوة قطاع المطاعم والحلويات للتشدد باإلجراءات الوقائية
 االنباط-عمان

دع����ا مم��ث��ل ق���ط���اع امل������واد ال���غ���ذائ���ي���ة يف غ��رف��ة 

املطاعم وحمال  رائد حماده، قطاع  الأردن،  جتارة 

بتطبيق  الت�سدد  موا�سلة  ���س��رورة  اإىل  احللويات 

ال�����س��الم��ة وال�����س��ح��ة للحد من  اإج�����راءات م��ع��اي��ر 

تزايد ال�سابات املحلية بفرو�س كورونا.

اخلمي�س،  ام�س  �سحايف  بيان  يف  ح��م��اده  وق��ال 

ولب�س  ال��وق��ائ��ي��ة  الإج�����راءات  بتطبيق  الت�سدد  اإن 

الجتماعي،  التباعد  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال��ك��م��ام��ات 

التجارية  امل��ن�����س��اآت  اأع��م��ال  مل��وا���س��ل��ة  ال��ن��ج��اة  ط��وق 

واخلدمية وحتريك عجلة القت�ساد الوطني.

وبني اأن قطاع املطاعم وحمال احللويات بعموم 

اإغالقات  اأعباء  حتمل  مبقدورها  تعد  مل  اململكة، 

يف  عملها  تعرقل  جديدة  اإج���راءات  اأي��ة  اأو  جديدة 

فرة  خ��الل  حتملها  ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة  اخل�سائر  ظ��ل 

ت��ع��ط��ل ال��ن�����س��اط ال���ت���ج���اري واخل���دم���ي م��ن��ذ ب��دء 

انت�سار فرو�س كورونا.

تعترب  الوطني  القت�ساد  حماية  اأن  اإىل  ولفت 

م�������س���وؤول���ي���ة م�����س��رك��ة ع���ل���ى اجل���م���ي���ع م���ن خ���الل 

ال�سحة  واّت��ب��اع معاير  ال��ّدف��اع،  ب��اأوام��ر  الل��ت��زام 

عمل  ع����ودة  اأّن  اإىل  م�����س��راً  ال��ع��ام��ة،  وال�����س��الم��ة 

نحو  على  اأ�سهم  اجلمعة  ي��وم  واحللويات  املطاعم 

املبيعات،  وحركة  القطاع  ن�ساط  زي��ادة  يف  ملحوظ 

ما حد من اخل�سائر التي حلقت به.

واأو�سح اأن يوم اجلمعة يعد يوماً حيوياً ومهماً 

اأكرث  وي�سكل  القت�سادية،  احللقة  عمل  ل�ستكمال 

من 40 باملئة من اإجمايل مبيعات الأ�سبوع بالن�سبة 

قدرتها  يدعم  ما  وهو  واحللويات،  املطاعم  لقطاع 

واحلفاظ  عليها  املرتبة  باللتزامات  الوفاء  على 

على ا�ستقرار العمالة لديها.

العاملة يف  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��ال  ع��دد  ان  وا���س��اف 

18 األف حمل،  قطاع املطاعم واحللويات تبلغ نحو 

توظف قرابة 100 األف عامل، جلُّهم من الأردنيني.

إدامة تعقد جلسة نقاشية حول شركة مصفاة البترول األردنية

إطالق النظام اإللكتروني للسجل الوطني للمشاريع 
الحكومية نيسان المقبل

 االنباط-عمان

عقدت جمعية اإدامة للطاقة واملياه والبيئة 

ج��ل�����س��ة ن��ق��ا���س��ي��ة ب��ع��ن��وان »م�����س��ف��اة ال���ب���رول 

اأم مالية«، �سارك فيها  الأردنية.. ق�سية بيئية 

املهند�س  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 

البقاعي. عبدالرحيم 

اإدام���ة،  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  واأك���د 

الدكتور دريد حما�سنة، يف اجلل�سة التي عقدت 

م�سفاة  اأه��م��ي��ة  ال��ف��ي��دي��و،  ات�����س��ال  تقنية  ع��رب 

القت�ساد  يف  رئي�سي  ولع��ب  ك��داع��م  ال��ب��رول 

ب��دور  ال��ق��ي��ام  عليها  ي�ستوجب  مم��ا  ال��وط��ن��ي، 

رائد يف احلفاظ على �سحة وبيئة الأردنيني.

ن�سوء  ت��اري��خ  على  ال�سوء  البقاعي  و�سلط 

م�سراً  باحلكومة،  وعالقاتها  املوؤ�س�سة  ه��ذه 

32 مليون دينار، واأنها  اإىل اأن راأ�سمال ال�سركة 

ويق�سد  ���س��اب��ق��اً  للتو�سعة  م�����س��اري��ع   3 اأقثثامثثت 

ولي�س  الإن��ت��اج،  وج��ودة  كفاءة  زي��ادة  بالتو�سعة 

الكميات. زيادة 

ال��راب��ع  ال��ت��و���س��ع��ة  م�����س��روع  تكلفة  اأن  وب���ني 

اأن  املفر�س  وم��ن  دي��ن��ار  مليار   3 م��ن  ت��ق��رب 

للموا�سفات  املطابق  ال��دي��زل  اإن��ت��اج  يف  ت�ساهم 

موا�سفات  حت�سني  يف  �ست�ساهم  كما  العاملية، 

زيت الوقود املنتج.

بفر�س  قامت  الطاقة  وزارة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

 2020 ال��ع��ام  م��ن  اب��ت��داًء  امل�سفاة  على  غ��رام��ة 

لإنتاجها ديزل خمالف للموا�سفة على الرغم 

بالتو�سعة  اخلا�س  العطاء  بطرح  م�سيها  من 

الرابعة.

واأك������د ال��ب��ق��اع��ي ���س��ع��وب��ة احل�������س���ول ع��ل��ى 

ك��ف��الت حكومية  ب�����س��ب��ب ع���دم وج����ود  مت��وي��ل 

ت��ع��ي��ني  ب���الإ����س���اف���ة اإىل ع����دم  امل���ن���ت���ج،  ل�������س���راء 

الت�سريعي  ال���س��ت��ق��رار  ع���دم  اأن  ك��م��ا  م���ق���اول، 

���س��اه��م يف ان�����س��ح��اب ع���دد ك��ب��ر م��ن ال�����س��رك��ات 

للعطاء. املتقدمة 

وق���ال ال��ك��ات��ب وامل��ح��ل��ل الق��ت�����س��ادي، ج��واد 

عبا�سي، اإن �سركة م�سفاة البرول تاريخياً مل 

تكن موؤ�س�سة حكومية بل بداأت كم�سروع وطني 

حيوي للقطاع اخلا�س عام 1956 مع ح�سولها 

وحالياً   ،2008 يف  انتهت  وح�سرية  امتياز  على 

وموظفو  )ع��م��ال  الجتماعي  ال�سمان  ميلك 

الأردن( 20 باملئة من اأ�سهمها.

تقت�سر  ل  املوؤ�س�سة  اأع��م��ال  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

وبيع  نقل  اإىل  متتد  بل  ال��ب��رول،  تكرير  على 

واإن���ت���اج وتعبئة  ال��ن��ف��ط��ي��ة اجل���اه���زة  امل�����س��ت��ق��ات 

املعدنية  الزيوت  وتعبئة  و�سناعة  امل�سال  الغاز 

وت���زوي�������د وق�����ود ال���ط���ائ���رات، ب���الإ����س���اف���ة اإىل 

النفطي�ة  وامل�����س�����ت��ق��ات  اخل�����ام  ال��ن��ف�����ط  ت��خ��زي��ن 

اجل���اه�������زة، وه�����ذه خ���دم���ة م��ه��م��ة ج����دا لأم���ن 

الطاقة الأردين.

مثايل  غر  احل��ايل  امل�سفاة  و�سع  اأن  واأك��د 

مقارنة بوقت اإن�سائها، حيث هناك العديد من 

ال��وق��ود  نقل  بكلف  املتمثلة  اخل��ارج��ي��ة  الكلف 

امل�ستورد ونواجت عملية الإنتاج وكلف ا�ستهالك 

الطرق.

واأ�سار عبا�سي اإىل وجود اختالل يف ت�سعرة 

احلكومة  ت���زال  م��ا  ح��ي��ث  النفطية،  امل�ستقات 

النفطية بهوام�س ربح حمددة  امل�ستقات  ت�سعر 

و���س��خ��ي��ة ل��ك��ل ح��ل��ق��ات ال���ت���زوي���د ع��ل��ى ح�����س��اب 

ويجب  الردين،  والقت�ساد  الأردين  امل��واط��ن 

تناف�سي  �سوق  خلق  على  العمل  احلكومة  على 

مع  للبيع  الأعلى  ال�سعر  حتديد  عرب  حقيقي 

ال�سقف  ه��ذا  دون  ال�سعرية  باملناف�سة  ال�سماح 

الأعلى بني املزودين املختلفني.

���س��ي�����س��اه��م يف حت�����س��ني  ذل����ك  اأن  اأك�����د  ك��م��ا 

بذلك،  احلكومة  قامت  حال  يف  امل�سفاة  و�سع 

عليها  املرتبة  املبالغ  ت�سديد  اإىل  بالإ�سافة 

ل��ل��م�����س��ف��اة واإي���ق���اف ب��ي��ع ال���دي���زل امل��خ��ال��ف يف 

ال�سوق الأردين.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  اجلل�سة  مي�سر  واأ���س��ار 

اجل��م��ع��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة حل��م��اي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة، خ��ال��د 

الإي�����راين، اإىل ���س��رورة ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��دي��زل 

امل���خ���ال���ف ل��ل��م��وا���س��ف��ة، ال�����ذي ي�����س��ر ب�����س��ح��ة 

على  غرامة  اإع��الن  اأن  حيث  الأردين،  املواطن 

طريقة  هي  �سنوياً  ماليني   8 ب�  تقدر  امل�سفاة 

عقيمة ملعاجلة املو�سوع واحلد من اآثاره.

 االنباط-عمان

ال���دويل،  ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ع��اون  ت��ط��ل��ق وزارة 

احلكومية  ال���س��ت��ث��م��ارات  اإدارة  وح��دة  وب��ا���س��راف 

للم�ساريع  الوطني  لل�سجل  الل��ك��روين  النظام 

احلكومية يف �سهر ني�سان املقبل.

وكالة  ا�ستف�سارات  على  ردا  الوزارة  واو�سحت 

الأنباء الأردنية )برا( ام�س اخلمي�س، اأن النظام 

التخطيط  اإع����داد  م��ت��اب��ع��ة  يف  �سي�سهم  اجل��دي��د 

اإدارة  والتنفيذ على م�ستوى ا�سراتيجي مل�ساريع 

ال�ستثمارات احلكومية وال�سراكة بني القطاعني 

تنفيذ  دورة  مواءمة  اإىل  اإ�سافة  واخلا�س،  العام 

امل�سروع مع موازنته واملقرح الأ�سلي للم�سروع. 

واعتماد  بتطوير  �ستقوم  الوحدة  ان  وا�سافت 

بيانات«،  »ق��اع��دة  اإل��ك��روين  كنظام  ال�سجل  ه��ذا 

اإدارة  ل��دع��م  م�سمم  امل��ع��ل��وم��ات،  لإدارة  رئ��ي�����س��ي 

مع  والتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون  احل��ك��وم��ي،  ال���س��ت��ث��م��ار 

البنك الدويل.

اأن���ه مت الن��ت��ه��اء م��ن اج����راءات  واأ����س���ارت اإىل 

اإح����ال����ة ال���ع���ط���اء ل��ل��ن��ظ��ام الل����ك����روين اخل��ا���س 

�سهر  يف  اتفاقيته  وقعت  الذي  الوطني،  بال�سجل 

النظام  اإط���الق  امل��ا���س��ي، ومت  ال��ع��ام  الأول  ك��ان��ون 

يكون  بحيث  وال��ت��دري��ب،  الفح�س  عمليات  بعد 

جاهزا يف �سهر ني�سان املقبل. 

ل��ل��م�����س��اري��ع  ال���وط���ن���ي  ال�������س���ج���ل  اأن  وب���ي���ن���ت 

بيانات  ق��اع��دت��ي  ي�سم  ال�ستثمارية  احلكومية 

احلكومي،  ال�ستثمار  مل�ساريع  الوىل  رئي�سيتني، 

العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  مل�ساريع  والثانية 

واخلا�ص.

احلكومية  ال���س��ت��ث��م��ارات  ادارة  وح���دة  وت��ق��وم 

لإدارة  نظام  لو�سع مقرح  الت�سريعات  مبراجعة 

جلميع  ملزماً  يكون  احلكومي،  العام  ال�ستثمار 

والإر����س���ادات  الج�����راءات  ب��ات��ب��اع  املعنية  اجل��ه��ات 

امل�ساريع  اأول��وي��ات  وحت��دي��د  اخ��ت��ي��ار  ومنهجيات 

للتنفيذ.

وق��ال��ت ال����وزارة ان��ه يتم مت��وي��ل ال��وح��دة من 

ال��دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزارة  خم�س�سات 

اجل����اري����ة، وت���ق���دمي دع����م ف��ن��ي ل��ه��ا م���ن ال��ب��ن��ك 

وموؤ�س�ساته.  الدويل 

الفني  التحليل  اج���راء  على  ال��وح��دة  وتعمل 

والق��ت�����س��ادي ل��ل��م��ب��ادرات ال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ع��ام��ة 

عن  البيانات  كافة  ي�سمل  معلومات  بنك  وان�ساء 

منهجية  وبلورة  وحتديد  الأولوية  ذات  امل�ساريع 

واملمار�سات  وتقييمها  امل�ساريع  اع���داد  ومعاير 

الف�سلى ذات العالقة.

ك��م��ا ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��ري��ف وحت���دي���ث الأ���س�����س 

العامة والتعليمات ذات العالقة يف اآلية  ت�سنيف 

ال��وح��دة، واإي��ج��اد  امل�����س��اري��ع ال���س��ت��ث��م��اري��ة �سمن 

ال��واح��د  ال��ق��ط��اع  امل�����س��اري��ع يف  ب��ني  اآل��ي��ة للتكامل 

درا����س���ة حتليلية  واج�����راء  الخ����رى  وال��ق��ط��اع��ات 

ع���ن الث����ر ال����ذي اح���دث���ه ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه امل�����س��اري��ع 

ال�سافة اىل  املوؤ�س�سية  القدرات  وبناء  والتدريب 

والتقييم. الر�سد 

ا�ستالم  الوحدة،  مهام  من  اإن  ال��وزارة  وقالت 

كافة  م��ن  التنموية  امل�����س��اري��ع  م��ق��رح��ات  جميع 

اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة، وم����راج����ع����ة م���ق���رح���ات 

امل�����س��اري��ع، وت��ق��ي��ي��م��ه��ا ح�����س��ب ج����دول الأول���وي���ات 

ال�سجل  ن��ظ��ام  يف  ت�سجيلها  ث��م  وم��ن  ل��ه��ا،  امل��ق��رر 

ال��وط��ن��ي ل��ل��م�����س��اري��ع ال����ذي ت��ع��م��ل ال���وح���دة على 

امل�ساريع  اأولويات  الوحدة بتحديد  اإدارته، وتقوم 

والقطاعية ومبا  الوطنية  لال�سراتيجيات  وفقاً 

يتما�سى مع احتياجات القت�ساد الوطني والبنى 

التحتية.

امل�ساريع  بت�سنيف  تقوم  الوحدة  ان  واأ�سافت 

من  للتمويل  ت�سلح  »م�ساريع   : اىل  لها  املقدمة 

التمويل  م�سادر  وم��ن  بالكامل  العامة  امل��وازن��ة 

والتي  امنائية(  وقرو�س  منح  )خزينة،  املتعددة 

بالتن�سيق  وتنفيذها  درا�ساتها  باإجراء  ال�سر  يتم 

اإىل  ا�ستناداً  وال��وح��دة  احلكومية  اجلهة  ب��ني  م��ا 

�سنداً  الغاية،  لهذه  املعدة  واملنهجيات  الإر�سادات 

م�سروع  يف  الراأ�سمالية  للنفقات  املالية  لل�سقوف 

املوازنة العامة وقانون موازنات الوحدات  قانون 

احلكومية«.

و«م�ساريع ت�سلح للتمويل يف اإطار ال�سراكة ما 

بني القطاعني العام واخلا�س، ويتم حتويلها اإىل 

وحدة ال�سراكة ما بني القطاعني العام واخلا�س 

تطويرها  ب���اإج���راءات  لل�سر  ال����وزراء  رئ��ا���س��ة  يف 

وتنفيذها ا�ستناداٌ اإىل قانون م�سروعات ال�سراكة 

ل�سنة   )17( رق��م  واخل��ا���س  العام  القطاعني  بني 

2020 والأنظمة املنبثقة عنه«.

ال��وح��دة  م��ه��ام  م���ن  اأن  ال������وزارة اىل  ول��ف��ت��ت 

الراأ�سمايل  للم�سروع  تعديل  اأي  مراجعة  اي�سا 

احل���ك���وم���ي، م���ن ن��اح��ي��ة ال��ك��ل��ف��ة امل���ال���ي���ة ل���ه اأو 

م��ن  م���رح���ل���ة  اأي  خ������الل  ال���زم���ن���ي���ة  اجل����������داول 

اخلا�سة  التقارير  ا�ستالم  اإىل  اإ�سافة  مراحله، 

مب�����س��روع��ات ال���س��ت��ث��م��ار احل��ك��وم��ي م��ن اجل��ه��ات 

امل�����س��روع  امل��ع��ن��ي��ة خ���الل ف���رة تنفيذ  احل��ك��وم��ي��ة 

على  والرقابة  بت�سغيله،  البدء  و  تنفيذه  بعد  اأو 

جودة خمرجاتها واإعداد التقييم الالحق للتاأكد 

الكلف  وح�سب  المنائية  لأهدافها  حتقيقها  من 

امل��ال��ي��ة واجل����داول ال��زم��ن��ي��ة امل��ع��ت��م��دة، وال��ف��وائ��د 

املتوخاة منها. القت�سادية 



الدويل
50 اجلمعة  5/ 2 / 2021 

االنباط-وكااالت

ق����ال����ت ال����ق����ن����اة ال�������س���اب���ع���ة ال���ع���ري���ة، 
“ال�ساباك”  ج��ه��از  اإن  اخل��م��ي�����س،  ام�����س 
عن  م��ع��ل��وم��ات  بن�سر  �سمح  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 
من  ب��ن��ادق  تهريب  فل�سطينيني  حم��اول��ة 
ب��ا���س��ت��ي��ك��ي��ة  )ب���ن���ادق   Airsoft ط����راز 
نارية  اأ�سلحة  اإىل  حتويلها  مت  ل��األ��ع��اب( 

توؤدي اإىل القتل يف ال�سفة
جهاز  “�سمح  العرية،  القناة  وبح�سب 
ال�ساباك الإ�سرائيلي بالن�سر اأنه يف عملية 
م�����س��رك��ة ب��ي��ن��ه وال�����س��رط��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
اع���ت���ق���ل ث����اث����ة اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني وث���اث���ة 

ل���س��ت��ج��واب��ه��م  اخل��ل��ي��ل  م��ن  فل�سطينيني 
ط��راز  م��ن  ب��ن��ادق  تهريبهم  يف  ل��ا���س��ت��ب��اه 
لاألعاب(  با�ستيكية  )بنادق   Airsoft
اإىل  ت��وؤدي  ن��اري��ة  اأ�سلحة  اإىل  حتويلها  مت 

القتل يف ال�سفة«
وذك��������رت ال����ق����ن����اة 7 ال����ع����ري����ة اأن�������ه يف 
مقلقة  زي��ادة  ر�سد  مت  الأخ���رة  ال�سنوات 
التي  ال�سفة  الأ�سلحة يف مناطق  يف حجم 
الإ�سرائيليني  �سد  العمليات  يف  ت�ستخدم 

وقوات اجلي�س
واأو����س���ح���ت اأن�����ه مي��ك��ن ال���و����س���ول اإىل 
اأ���س��ل��ح��ة الأل����ع����اب ب��ح��ك��م ك��ون��ه��ا اأرخ�������س 
وب���اأ����س���ع���ار م��ع��ق��ول��ة م���ق���ارن���ة ب��الأ���س��ل��ح��ة 

حتويلها  مت  بع�سها  اأن  حيث  القيا�سية، 
قطعها  وا�ستبدال   Airsoft بنادق  من 

لتكون اأكرث �سابة
اإمكانية  اإن  ال��ع��ام  الأم���ن  ج��ه��از  ي��ق��ول 
ال��ت��ي   Airsoft ب���ن���ادق  اإىل  ال���و����س���ول 
“اإ�سرائيل”  يف  املتاجر  يف  �سراوؤها  ميكن 
حتويل” حيث  “�سناعة  اإىل  ت��ط��ورت  ق��د 
اأ�سلحة  اإىل  ظاهرًيا  الألعاب  بنادق  حولت 

نارية لكل �سيء
وذكر ال�ساباك اأنه يف ال�سنوات الأخرة 
با�ستخدام  الهجمات  م��ن  ع��دد  تنفيذ  مت 
ذلك  يف  مب��ا  ت�سنيعها،  اإع����ادة  مت  اأ�سلحة 
املقر الوطني يف  النار بالقرب من  اإطاق 

اإ�سرائيلية  وقتل   ،2009 اأكتوبر  القد�س يف 
يف اأكتوبر 2015 وعدد من عمليات اإطاق 
ال����ن����ار ع���ل���ى ق������وات اجل���ي�������س ال�������س���ف���ة يف 

املا�سيني العامني 
�سديروت  �سكان  اأح��د  اإىل  الق�سة  تعود 
ي���دع���ى ي�����وري �����س����اوؤول����وف ت���اج���ر ب���ن���ادق 
Airsoft حيث خال العامني املا�سيني 
 Airsoft تبادل بنادق واأجزاء من بنادق
اخلليل،  من  فل�سطيني  اأ�سلحة  تاجر  مع 
البنادق  واأج���زاء  ال��ب��ن��ادق  نف�س  ب��اع  ال��ذي 
جهات  اإىل  ���س��اوؤول��وف  م��ن  ا�سراها  التي 
ا����س���ت���خ���دام���ه���ا  مت  اخل���ل���ي���ل  يف  خم���ت���ل���ف���ة 

اأ�سلحة نارية للتحويل اإىل 
وح���������س����ب حت���ق���ي���ق ال�����������س�����اب�����اك، ف������اإن 
رغ��م   Airsoft ب���ن���ادق  ب���اع  ����س���اوؤول���وف 
علمه بوجود حظر قانوين على بيعها اإىل 
باعها  التي  الأ�سلحة  واأن  الغربية،  ال�سفة 
اأ�سلحة  اإىل  لتحويلها  خم�س�سة  ك��ان��ت 

عادية
تاجر  م��ع  ال�سفقات  تنفيذ  اأج��ل  وم��ن 
ال�����س��اح ب��اخل��ل��ي��ل، ا���س��ت��ع��ان ����س���اوؤول���وف 
وح��ورة  ره��ط  من  اإ�سرائيليني  ب�سخ�سني 
بالنقب الذين تو�سطوا بينه وبني التاجر 

اأ�سلحة لل�سفة وقاموا بالفعل بنقل 
مكتب  اأن  ال��ع��ري��ة   7 ال��ق��ن��اة  ون���وه���ت 
امل���دع���ي ال���ع���ام ل��ل��م��ن��ط��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة ق��دم 
ل���وائ���ح ات���ه���ام ج���دي���ة ���س��د امل���ت���ورط���ني يف 

الق�سية
�سي�ستمر  اإن��ه  “ال�ساباك”  جهاز  وق��ال 
يف العمل لفر�س احلظر على جتارة بنادق 
حيث  ال�����س��ف��ة  يف  ل��ع��ن��ا���س��ر   Airsoft
اأ�سلحة  اإىل  الأ�سلحة  ه��ذه  حتويل  ميكن 
فل�سطينية  اأيدي جماعات  بني  تقع  فتاكة 
ت�����س��ت��خ��دم��ه��ا يف ه���ج���م���ات ����س���د اأه������داف 

اإ�سرائيلية

االنباط-وكاالت

طالب مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات 
الأ����س���ر امل��ح��رر د. راأف����ت ح��م��دون��ة، يف 
اليوم العاملي لل�سرطان املوافق 4 فراير 
م��ن ك��ل ع���ام م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة 
الن�سانية  وامل��وؤ���س�����س��ات  املتحدة  والأمم 
واحل��ق��وق��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة 
وال���دول���ي���ة ب��ال�����س��غ��ط ع��ل��ى الح���ت���ال 
الفل�سطينيني  الأ����س���رى  ح��ي��اة  لن���ق���اذ 
ال�سجون  ال�سرطان يف  امل�سابني مبر�س 

الإ�سرائيلية واملعتقات 
ودع�������ا ح����م����دون����ة لإل����������زام ���س��ل��ط��ات 
الح����ت����ال ل��ل��ع��م��ل وف�����ق م������واد وب���ن���ود 
ات���ف���اق���ي���ات ج��ن��ي��ف ال���ث���ال���ث���ة وال���راب���ع���ة 
يتعلق  فيما  الن�ساين  الدويل  والقانون 
والن�سانية  الأ�سا�سية،  الأ�سرى  بحقوق 
والرعاية  العناية  مو�سوع  يف  وخا�سة 
واملتابعة  ال��ع��اج��ات  وت��ق��دمي  ال�سحية 

الطبية
وح���ذر م��ن اخل��ط��ر امل��ح��دق مبر�سى 
ال�������س���رط���ان يف ال�����س��ج��ون وع����دده����م م��ا 
ي���ق���ارب م���ن 11 اأ����س���ر وف���ق اح�����س��ائ��ي��ة 
ل��ه��ي��ئ��ة �����س����وؤون الأ������س�����رى وامل���ح���رري���ن 

، واأب�����رزه�����م م�����وؤخ�����راً ق�����س��ي��ة الأ����س���ر 
ح�����س��ني م�����س��امل��ة م�����س��اب ب�����س��رط��ان ال��دم 
م�ست�سفى  يف  املُ��ح��ت��ج��ز  )ال��ل��وك��ي��م��ي��ا(، 

�سحًيا  و�سًعا  يواجه  “�سوروكا” والذى 
ح����رًج����ا، م���ن���ذ الإع��������ان ع����ن اإ���س��اب��ت��ه 
ب��ال�����س��رط��ان يف ك���ان���ون ال���ث���اين/ ي��ن��اي��ر 

الحتال  حمكمة  قامت  والتى  املا�سي، 
ب��امل��م��اط��ل��ة يف الإف�����راج امل��ب��ك��ر ع��ن��ه رغ��م 

و�سعه ال�سحي احلرج

االنباط-وكاالت

ب���ات ك��اف��ة اأه�����ايل ح��م�����س��ة ال��ف��وق��ا 
دون  ال��ع��راء  يف  ال�سمالية  الأغ����وار  يف 
م�����س��اك��ن ت��اأوي��ه��م وي��ح��ت��م��ون ب��ه��ا من 
الرد القار�س، بعد اأن �ساوت جرافات 
الح����ت����ال ك���ل م�����س��اك��ن��ه��م ب���الأر����س 

للمرة الثانية خال يوم واحد
من  الأول  يف  ال��ه��دم  عملية  ب����داأت 
�ساعات،  �سبع  وا�ستمرت  اأول،  �سباط 
ث���م ان�����س��ح��ب ج��ي�����س الح����ت����ال، م��ع 
ت��ه��دي��د ل���اأه���ايل ب���ال���ع���ودة يف ال��ي��وم 
ال����ت����ايل ل���س��ت��ك��م��ال ع��م��ل��ي��ة ال���ه���دم، 
ث���م ع������ادوا يف ���س��ب��اح ي����وم الأرب����ع����اء، 
وط���وق���وا امل��ن��ط��ق��ة، و���س��رع��وا ب��ال��ه��دم 
القوفا،  حم�سة  يف  �سيء  لكل  الكامل 
ع�سكرية  م��ن��ط��ق��ة  اأع��ل��ن��وه��ا  اأن  ب��ع��د 
م��غ��ل��ق��ة، وم��ن��ع��وا و����س���ول ال�����س��ح��اف��ة 

اإليها واملت�سامنني 
ي���ق���ول حم��م��د اأب�����و ال��ك��ب��ا���س اأح���د 
قد�س”  “�سبكة  ل����  ح��م�����س��ة  اأه������ايل 
“تدمرنا، مل يبق لنا اأي �سيء نحتمي 
الرك�سات  هدموا  الأغنام  حتى  فيه، 
يف  الآن  نحن  وه��ا  فيها،  تعي�س  ال��ت��ي 

الرد ل ندري ماذا نفعل«
الكبا�س  اأب��و  الأم��ر  بداية  يف  رف�س 
غا�سبا  وك���ان  ال�سحافة،  ت�����س��وره  اأن 
ت���رك���وا  اجل���م���ي���ع  لأن  اجل���م���ي���ع،  م����ن 
اأ���س��ن��ان  اأه���ايل حم�سة وح��ده��م حت��ت 

اجلرافات وبنادق جنود الحتال
ناموا  “اأطفايل  الكبا�س،  اأبو  يقول 
الح���ت���ال  ه�����دم  اأن  ب���ع���د  ال������رد  يف 
يف  ننم  مل  ونحن  اأم�س،  اأول  م�ساكننا 
نبني  اأدوات  عن  للبحث  ان�سغالنا  ظل 

بها بيوتنا من جديد، الحتال يريد 
ترحيلنا ب�سكل كامل من هذه الأر�س 
التي نعي�س فيها منذ �سنوات طويلة«

الح��ت��ال  ج��ي�����س  “كان  ي�����س��ي��ف: 
بت�سويرها،  ويقوم  م�ساكننا  اإىل  ياأتي 
ومل ي��ت��م اإخ���ط���ارن���ا م���ن ق���ب���ل، وي���وم 
الإثنني هاجم القرية بجرافاته وهدم 
جزءا كبرا منها، و�سادر كافة اخليام 
وحاولنا  اأخرى،  مرة  بالعودة  وهددنا 
اخليام  نن�سب  ال��ذي  احل��دي��د  اإخ��ف��اء 
مرة  يعود  عندما  ي�سادره  ل  كي  فيه 
اليوم  املنطقة  اقتحموا  لكنهم  ثانية، 

وردموا كل �سيء ثم �سادروه«
ي���ن���ام  ب����ني خ����ي����ام  66 م�����س��ك��ن��ا م����ا 
فيها  تبيت  وبرك�سات  الأه���ايل،  فيها 
عليها  يعتمد  ال��ت��ي  واملا�سية  الأغ��ن��ام 
اأ�سا�سي  ب�سكل  الفوقا  حم�سة  �سكان 
يف رزق���ه���م، ك��ل��ه��ا ���س��اوت��ه��ا اجل���راف���ات 
اإىل  بالإ�سافة  �سادرتها،  ثم  بالأر�س 
املتنقلة  ال�سحية  ال��وح��دات  م�سادرة 
امل���ي���اه، وذل����ك وف���ق توثيق  وخ���زان���ات 
ال�سمالية معتز  الأغوار  م�سوؤول ملف 

ب�سارات
قد�س”  “�سبكة  ل���  ب�����س��ارات  وي��ق��ول 
�سيء  اأي  يبق  مل  الح��ت��ال  جي�س  اإن 
من  اأك���رث  ت��ارك��ا  ال��ف��وق��ة،  حم�سة  يف 
ون�ساء  اأط��ف��ال  ب��ني  م��ا  فل�سطينيا   65

و�سيوخ يف العراء
وفق ما قاله الأهايل فاإن الحتال 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي، ي��ح��اول ت��رح��ي��ل اأه���ايل 
قريبة  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  ال��ف��وق��ا  ح��م�����س��ة 
مدينة  �سرقي  �سبلي  ع��ني  ق��ري��ة  م��ن 
نابل�س، لكن فكرة الرحيل مرفو�سة 
ب�سكل قطعي لدى اجلميع يف حم�سة 

الفوقا

ت���ع���ه���دت ه��ي��ئ��ة م���ق���اوم���ة اجل�����دار 
القرية  ب��ن��اء  تعيد  ب���اأن  وال���س��ت��ي��ط��ان 
خ�����ال �����س����اع����ات، ح���ي���ث اأك������د رئ��ي�����س 
وال�ستيطان،  اجل���دار  مقاومة  هيئة 
ل�” �سبكة  حديث  خ��ال  ع�ساف  وليد 
ح��م�����س��ة  خ���رب���ة  اأه�������ايل  اأن  قد�س” 
م�ساكنهم  يف  الليلة  �سينامون  الفوقا 
ب��رك�����س��ات��ه��ا،  ���س��ت��ب��ي��ت يف  والأغ������ن������ام 
و���س��ت�����س��رق ���س��م�����س ال��غ��د ع��ل��ي��ه��م كما 
ك��ان��ت م��ن ق��ب��ل، وم�����س��روع الح��ت��ال 
الأهايل  لتهجر  الرامي  الإ�سرائيلي 
م�����ن اأر�����س����ه����م ل�����ن ي���ن���ج���ح و���س��ي��ق��ى 
يف  ث��اب��ت��ني  ���س��ام��دي��ن  الفل�سطينيون 
اأماكن تواجدهم مهما دمرت وخربت 

جرافات الحتال
وهيئة  الن�سطاء  جمع  الفور  وعلى 
م��ق��اوم��ة اجل����دار وال���س��ت��ي��ط��ان كافة 
القرية،  بناء  اإع���ادة  اأج��ل  امل��ع��دات م��ن 
لتت�سع  ك��ب��رة  خ��ي��ام  ث���اث  ب��ن��اء  ومت 
النتهاء  وب��ع��د  ال��ق��ري��ة،  اأه���ايل  لكافة 
امل�ساء  �ساعات  يف  اقتحمت  البناء،  من 
ق�����وات ك���ب���رة م���ن ج��ي�����س الح���ت���ال 
ب��رف��ق��ة ج���راف���ات ع�����س��ك��ري��ة ال��ق��ري��ة، 
وه���دم���ت و�����س����ادرت ك���ل م���ا ُب���ن���ي من 

جديد
م����دي����ر ه���ي���ئ���ة م����ق����اوم����ة اجل������دار 
مراد  ال�سفة،  �سمال  يف  وال�ستيطان 
اإن  قد�س”،  ل�”�سبكة  ق���ال  ���س��ت��ي��وي 
ج��ي�����س الح����ت����ال اق���ت���ح���م امل��ن��ط��ق��ة 
م���ن ج���دي���د م�����س��اء الأرب����ع����اء، و���س��رع 
ب��ه��دم اخل��ي��ام ال��ت��ي ُن�����س��ب��ت م��ن اأج��ل 
اإي�����واء اأه����ايل ق��ري��ة ح��م�����س��ة ال��ف��وق��ا، 
للهيئة  تابعة  مركبات  ثمانية  و�سادر 
ومركبتني  والبلدية  الزراعة  ولوزارة 
ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، ب��ح��ي��ث ي�����س��ب��ح ع��دد 

امل��رك��ب��ات ال��ت��ي ���س��ودرت خ��ال اليوم 
ت�سع مركبات«

ال�سديد يف  ال��رد  م��ن  ال��رغ��م  على 
هذه الأيام، اإل اأن اأهايل القرية وبعد 
الثاثة،  الأي���ام  خ��ال  الثالث  ال��ه��دم 
م���ا زال������وا م�����س��ري��ن ع��ل��ى ال���ب���ق���اء يف 
اأر�سهم، راف�سني لفكرة اخلروج منها 
ك���ون امل��ح��ت��ل ي�����س��ع��ى ل��ل�����س��ي��ط��رة على 

اأر�س الأغوار الغنية واخل�سبة
رئي�س هيئة  ق��ال  ق��ال  م��ن ج��ان��ب��ه، 
م��ق��اوم��ة اجل����دار وال���س��ت��ي��ط��ان وليد 
ع�ساف ل� “�سبكة قد�س” “اليوم قمنا 
ن��ع�����س خطة  ب����دق م�����س��م��ار ج��دي��د يف 

الق�سري  ال��ت��ه��ج��ر  وم�����س��روع  ال�����س��م 
ال����ذي ي�����س��ع��ى الح���ت���ال ل��ت��ن��ف��ي��ذه يف 
الأغ�������وار ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وذل�����ك م��ن 
خ���ال رف�����س اأط��ف��ال ون�����س��اء ورج���ال 
ح��م�����س��ة ال��ف��وق��ا ف��ك��رة ال��رح��ي��ل من 
اإىل  م�سرا  فيها”،  وال��ث��ب��ات  اأر���س��ه��م 
يف  ال��ي��وم  انت�سروا  الفل�سطينيني  اأن 

معركة الإرادات والبقاء
“اجلرافات  ع���������س����اف:  واأ�������س������اف 
البيوت  تهدم  اأن  ت�ستطيع  والدبابات 
وامل�ساكن، ولكنها ل ت�ستطيع اأن تهدم 

اإرادة فل�سطيني واحد«
وي�����س��ع��ى الح����ت����ال ���س��م��ن خ��ط��ة 

على  ���س��ن��وات  م��ن��ذ  ب��ه��ا  يعمل  منظمة 
دف�����ع ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ل���ل���رح���ي���ل م��ن 
تعد  التي  ال�سمالية  الأغ���وار  منطقة 
���س��ل��ة ف��ل�����س��ط��ني ال��غ��ذائ��ي��ة خل�����س��وب��ة 
دائم،  ب�سكل  فيها  املياه  وتوفر  اأر�سها 
خ��ال  م��ن  ت��دري��ج��ي��اً  خطته  ينفذ  اإذ 
للتجمعات  امل��ت��وا���س��ل��ة  الق��ت��ح��ام��ات 
البدوية يف الأغوار واإخطارات الهدم، 
وال����ه����دم وامل���������س����ادرة وم���ن���ع ال���ب���ن���اء، 
وقطع  الع�سكرية،  التدريبات  وكذلك 
امل���ي���اه ع���ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني وت��وف��ره 
اإن�ساء  يقرر  م�ستوطن  لكل  ب�سهولة 

بوؤرة ا�ستيطانية يف الأغوار

»الشاباك« يكشف كيف حولت الضفة بنادق األلعاب إلى سالح ناري فتاك ضد #"إسرائيل"؟

حمدونة يطالب بانقاذ حياة األسرى المصابين بالسرطان في السجون اإلسرائيلية

حمصة الفوقا .. هدم يتلوه هدم ثم صمود وبقاء

االنباط-وكاالت

ت���و����س���ل���ت اأح�����������زاب ال���ق���ائ���م���ة ال���ع���رب���ي���ة 
امل�����س��رك��ة ل��ي��ل ام�����س اخل��م��ي�����س، اإىل ات��ف��اق 
للكني�ست،  ال���ق���ادم���ة  الن���ت���خ���اب���ات  خل���و����س 
ب��ق��ائ��م��ة م���وح���دة، وب��ن��ف�����س ال����س���م، بح�سب 
واأعلنت  العرية  الإع����ام  و�سائل  يف  ورد  م��ا 
اجل��ب��ه��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة ل��ل�����س��ام وامل�������س���اواة 
الوطني  والتجمع  للتغير  العربية  واحلركة 
للكني�ست  النتخابات  خو�سهم  الدميقراطي 
وحفاظهم  امل�سركة  القائمة  �سمن   24 ال 
ع��ل��ي��ه��ا رغ����م ان�����س��ق��اق احل���رك���ة الإ���س��ام��ي��ة 

اجلنوبية )اإخوان م�سلمني(
جميع  انتهاء  امل�سركة  القائمة  واأع��ل��ن��ت 

ال�ستعدادات والرتيبات خلو�س النتخابات 
امل��ق��ب��ل��ة ���س��م��ن ال��ق��ائ��م��ة امل�����س��رك��ة وال���ب���دء 

باحلملة النتخابية
وج���اء الإع����ان بعد اجتماع م��ط��ّول متت 
ال�سيا�سية  ال��ت��ح��دي��ات  اأب���رز  مناق�سة  خ��ال��ه 
للقائمة يف ظل الأو���س��اع الخ��رة بالإ�سافة 
اأب���رز  ال��ل��ق��اء  وح�����س��ر  لوجي�ستية.  اأم����ور  اىل 
قيادات الأحزاب منها من�سور دهام�سة، عايدة 
حيدر،  علي  ���س��ع��دي،  اأ���س��ام��ة  توما-�سليمان، 

اإمطان�س �سحادة وم�سطفى طه
وك���ان���ت احل���رك���ة الإ����س���ام���ي���ة اجل��ن��وب��ي��ة 
اأعلنت  ع��ب��ا���س،  ب��زع��ام��ة من�سور  )الإخ�����وان( 
م����وؤخ����را ان�����س��ق��اق��ه��ا ع���ن ال��ق��ائ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة 

امل�سركة

االنباط وكاالت

ي��وا���س��ل الأ����س���ر ب����در ال�����رزة )32 
اإ�سرابه املفتوح عن  عاما( من نابل�س، 
ال��ط��ع��ام ل��ل��ي��وم ال��راب��ع ع��ل��ى ال��ت��وايل، 
ولل�سماح  الإداري،  لع��ت��ق��ال��ه  رف�����س��ا 
ال��رزة  ح�سام  الأ���س��ر  وال���ده  بلقاء  ل��ه 

القابع يف �سجن »جلبوع«
وقال نادي الأ�سر، يف بيان له، ام�س 
يف  يقبع  ال���رزة  الأ���س��ر  اأن  اخلمي�س، 
ال�سحراوي”  “النقب  �سجن  زن��ازي��ن 
م��ن��ذ اأن اأع��ل��ن اإ���س��راب��ه ع��ن ال��ط��ع��ام، 
احل��ايل  الإداري  الأم����ر  اأن  اإىل  لف��ت��ا 

ال�سادر بحّقه، ينتهي ال�سهر اجلاري
الإ�سرائيلي  الح��ت��ال  اأن  واأ���س��اف 
اأغ�سط�س  اآب/  اعتقل الأ�سر الرزة يف 
ال���ع���ام امل���ا����س���ي، و����س���در ب���ح���ّق���ه اأم���ر 

اأن��ه  ع��ل��م��ا  اأ���س��ه��ر،   6 ل���  اإداري  اع��ت��ق��ال 
اأ�����س����ر ����س���اب���ق اأم�������س���ى يف الأ�����س����ر م��ا 
جميعها  ون�سف،  �سنوات   4 جمموعه 
قد  وك�����ان  الإداري،  الع���ت���ق���ال  ره����ن 
خ���ا����س ���س��اب��ق��ا اإ����س���راب���ا ع���ن ال��ط��ع��ام 

رف�سا لعتقاله الإداري
ب����در ه���و جن���ل الأ����س���ر  اإىل  ي�����س��ار 
ح�����س��ام ال���رزة )63 ع��ام��ا(، وه��و اأ���س��ر 
�سجون  اأم�سى ما جمموعه يف  اإداري، 

الحتال 18 عاما
اأن �سلطات الحتال  اجلدير ذكره 
الإداري  العتقال  �سيا�سة  من  �سّعدت 
م���وؤخ���را، ح��ي��ث ب��ل��غ جم��م��وع الأوام����ر 
الإداري����ة ال��ت��ي اأ���س��درت��ه��ا خ��ال �سهر 
امل��ا���س��ي، وك��ان��ون  ال��ع��ام  ك��ان��ون الأول 
ال��ع��ام اجل���اري، )236(  يناير  ال��ث��اين/ 

اأمرا

القائمة المشتركة توقع اتفاقا 
لخوض انتخابات الكنيست 

األسير بدر الرزة يواصل إضرابه عن الطعام 
لليوم الرابع رفضا العتقاله اإلداري
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ن�����ش��ر ال�����ش��ي��ا���ش��ي الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ج��ر���ش��ون 
ب��ا���ش��ك��ن م��ق��ال يف ���ش��ح��ي��ف��ة ج��روزال��ي��م 
الرئي�س  فيه  طالب  الأرب��ع��اء،  ي��وم  بو�شت 

حممود عبا�س بالرحيل، وقال:
ي��ف�����ش��ل ع�����دد ك���ب���ر ج������ًدا م����ن ال���ق���ادة 
اإدراك الوقت ي�شبحون فيه  ال�شيا�شين يف 

غر مرحب بهم من �شعوبهم
الفل�شطيني حممود  الرئي�س  اأحب  اإنني 
ع��ب��ا���س اأب����و م����ازن ف��ق��د ق�����ش��ي��ت ع��ل��ى مر 
معه  حم��ادث��ات  يف  طويلة  �شاعات  ال�شنن 
رغبته يف حتقيق  �شادًقا يف  دائًما  ووجدته 

اإ�شرائيل ال�شالم مع 
����ا ل��ل�����ش��ل��ط��ة  ع����ن����دم����ا اأ������ش�����ب�����ح رئ����ي���������شً
ال��رج��ل  ب��اأن��ه  مقتنًعا  ك��ن��ت  الفل�شطينية، 
ال��وق��ت  امل��ن��ا���ش��ب ويف  امل���ك���ان  امل��ن��ا���ش��ب يف 
املنا�شب، فقد اأجرى انتخابات رئا�شية حرة 
وع��ار���س  ع��رف��ات  يا�شر  وف���اة  بعد  ون��زي��ه��ة 
الثانية  النتفا�شة  وا�شتنكر ع�شكرة  العنف 
ودعم حل الدولتن وكان انت�شاره جتديًدا 

لالأمل وفر�شة حقيقية لل�شالم
يف 10 يناير 2005، بعد يوم من انتخابه، 

كتبت اإىل عبا�س ما يلي:
»اإنه ملن دواعي �شروري البالغ اأن اأهنئكم 
يف  فوزكم  على  الفل�شطيني  ال�شعب  واأهنئ 
من  ثقة  على  واإنني  الأم�س  يف  النتخابات 
الفل�شطيني لنتخابكم هو  ال�شعب  اأن دعم 
الفل�شطيني  ال�شعب  ا�شتعداد  على  اإ���ش��ارة 
ل��ت��ج��اوز م���اأزق ال�����ش��ن��وات الأرب����ع ال��دم��وي��ة 
التي مل جتلب �شوى معاناة وياأ�س كبرين 
واملنطق،  العقل  وق��ت  ح��ان  لقد  لل�شعبن. 
عليه  ح�شلتم  ال��ذي  الوا�شح  وبالتفوي�س 
بال�شرعية،  الآن  تتمتع  فاإنك  ال�شعب،  من 
لإع������ادة  وح��ك��م��ت��ك��م  روؤي���ت���ك���م  ج���ان���ب  اإىل 
ي��ت��م م��ن  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة اإىل ع��م��ل��ي��ة 
على  واخلالفات  النزاعات  ت�شوية  خاللها 

الطاولة ولي�س يف �شاحة املعركة
واإن��ن��ي  ج��دي��دة  حقبة  ب��ب��دء  متفائل  اأن���ا 
اإىل روؤي����ة ع��م��ل ق��ي��ادت��ك��م... فمن  اأت��ط��ل��ع 
الوا�شح اأنه توجد فر�شة جديدة لل�شعبن 
حتمل  ميكننا  ول  ط��وي��اًل  ت��دوم  ل��ن  لكنها 

ارتكاب الأخطاء »
با�شكن،  الدكتور  “عزيزي  عبا�س:  ورد 
لنوع  منوذًجا  دوًم��ا  ال�شخ�شي  عملكم  كان 
ال�شعبن  ك��ال  ي�شتحقها  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ات 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي والإ����ش���رائ���ي���ل���ي: الل����ت����زام 
امل�شرتكة  امل�شالح  لتعزيز  كو�شيلة  باحلوار 
الفل�شطينية  وال�شلطة  اأنا  النزاعات.  وحل 
لل�شراع  ال�شلمي  باحلل  ملتزمن  زلنا  ما 

ت�شود  اأن  وناأمل  الإ�شرائيلي،  الفل�شطيني 
يف  والآن   .“ اإ���ش��رائ��ي��ل  يف  ال�����ش��الم  ق����وى 
من  التي  وليته  من  ع�شر  ال�شاد�س  العام 
اأود  اأربع �شنوات،  اأن تكون مدتها  املفرت�س 
اأن اأر�شل ر�شالة خمتلفة متاًما اإىل الرئي�س 
ع��ب��ا���س وذل����ك ب���اح���رتام ك��ب��ر ول��ك��ن رمب��ا 
اأف��راد  لأن  ا  اأي�شً الع�شبية  من  كبر  بقدر 
الجتماعية،  الأعراف  ب�شبب  غالًبا  �شعبه، 
يقولونه  م��ا  مبا�شر  ب�شكل  ل��ه  يقولوا  ل��ن 
غالبية  يقوله  ما  هذا  اأن  واأعتقد  عنه،  يل 

ال�شعب الفل�شطيني: حان وقت رحيله!
ي��ف�����ش��ل ع�����دد ك���ب���ر ج������ًدا م����ن ال���ق���ادة 
اإدراك الوقت ي�شبحون فيه  ال�شيا�شين يف 
ويعتقد  �شعوبهم.،  م��ن  بهم  م��رح��ب  غ��ر 
ال��ق��ادة )مثل زعماءنا  ج��ًدا من  ع��دد كبر 
اأو  ال��وح��ي��د،  ال�شخ�س  اأن��ه��م  اإ���ش��رائ��ي��ل(  يف 
ع��ل��ى الأق����ل اأف�����ش��ل ���ش��خ�����س، ال����ذي يلبي 
ميكن  ل  اأن��ه  ويعتقدون  �شعبه  احتياجات 

ال�شتغناء عنهم، لكن هذا لي�س �شحيًحا
يق�شيها  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 
ينبغي  ول  حم��ددة  احلكم  يف  القادة  جميع 
دون  ع���اًم���ا   16 مل���دة  ي��ح��ك��م  اأن  زع��ي��م  لأي 
احل�شول على تفوي�س دميقراطي متجدد 
اأراد حممود عبا�س حًقا اإحالل  من �شعبه. 
خلفه  يرتك  اأن  حًقا  واأراد  ل�شعبه  ال�شالم 
اإرث القائد الذي جلب احلرية وال�شتقالل 
مل  الحتالل.  واأنهى  الفل�شطيني  لل�شعب 
ينجح عبا�س يف ذلك وفل�شطن لي�شت حرة 
ومل حت��رر والح��ت��الل را���ش��خ اأك��ر م��ن اأي 

وقت م�شى
من  يبلغ  ال��ذي  عبا�س  الرئي�س  يحتاج 
نهاية  م��ن  يقرتب  وال���ذي  ع��اًم��ا   ٨5 العمر 
اإرث��ه،  اإع���ادة التفكر يف  اإىل  ف��رتة ولي��ت��ه، 
رائًعا  اإرًث��ا  ي��رتك  اأن  باإمكانه  ي��زال  ل  فهو 
ال���ت���اري���خ  ي��ح��ت��ف��ظ مب���ك���ان���ه يف  ي������زال  ول 
كقائد  الفل�شطيني  وال�شعب  الفل�شطيني 
مع  التنحي  ق��رر  اإذا  فقط  ول��ك��ن   ، عظيم 
ان��ع��ق��اد الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة اجل��دي��دة 
اإجرائها يف يوليو من هذا  التي وافق على 
العام. ميكن اأن يتمثل اإرثه يف كونه القائد 
وال�شفة  غزة  وو�شع  �شعبه  �شمل  مّل  الذي 
ال��غ��رب��ي��ة حت���ت ح��ك��م ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي واح����د. 
ال��ذي  ال��رج��ل  اإرث  خلفه  ي��رتك  اأن  ميكن 
وجلب  الفل�شطينية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اأن��ق��ذ 
جياًل جديًدا من القادة الفل�شطينين اإىل 

ال�شلطة
يف اأي���ام���ه الأخ�����رة يف م��ن�����ش��ب��ه، اأ���ش��ب��ح 
متزايد،  نحو  نظامه غر دميقراطي على 
ال�شنوات  ع��ل��ى م���دى  ال��ف�����ش��اد  اأ���ش��ب��ح  ف��ق��د 
امل��ن��اط��ق )يف غ���زة حت���ت حكم  امل��ا���ش��ي��ة يف 
حتت  الغربية  ال�شفة  يف  وك��ذل��ك  حما�س 
ال�شفافية  ولي�س  القاعدة،  هو  فتح(  حكم 
انتخب  اللتن وعد بهما عندما  واملحا�شبة 

لأول مرة
وخ��ا���س  م��ن�����ش��ب��ه،  يف  ع��ب��ا���س  ظ���ل  اإذا 
األ��غ��ى  اأو  ان��ت��خ��اب��ه  الن���ت���خ���اب���ات لإع�������ادة 
اإرث  مثل  �شيكون  اإرث���ه  ف��اإن  الن��ت��خ��اب��ات، 
ال��ق��ادة ال��ع��رب الآخ��ري��ن ال��ذي��ن ف�شلوا يف 

احتياجات  روؤي��ة  يف  وف�شلوا  ال��واق��ع  روؤي��ة 
وم�����ش��ال��ح ���ش��ع��وب��ه��م، م���ن اأم���ث���ال م��ب��ارك 
وال����ق����ذايف وب����ن ع��ل��ي واآخ�����ري�����ن. ل ي��ث��ق 
النتخابات،  هذه  يف  الفل�شطينين  معظم 
ف�شوف  ي��ق��ول��ون،  كما  اج��رائ��ه��ا،  ح��ال  ويف 
ت��ت��الع��ب ال�����ش��ل��ط��ات احل��اك��م��ة ب��ال��ن��ت��ائ��ج 
جترى  مل  واإذا  تريدها.  التي  بالطريقة 
ت��ل��وم  اأن  امل���ح���ت���م���ل  ف���م���ن  الن����ت����خ����اب����ات، 
ال�����ش��ل��ط��ات اإ���ش��رائ��ي��ل، ل��ك��ن اجل��م��ي��ع يعلم 
اأن ه���ذا ك��ل��ه ���ش��ي��ك��ون ج���زء ل ي��ت��ج��زاأ من 

التعاون املوجود بالفعل
ت���ر����ش���ح���ه  ع�������دم  ع����ب����ا�����س  اأع������ل������ن  اإذا 
ل��الن��ت��خ��اب��ات، ف�����اإن ف��ر���ش��ة اإ����ش���ع���ال ن��ور 
ميكن  حقيقة.  ت�شبح  ق��د  الدميقراطية 
اأح���زاب  ولدة  بالفعل  ي�شجع  اأن  لعبا�س 
ال�شباب  دع���وة  ومي��ك��ن��ه  ج��دي��دة  �شيا�شية 
وامل�����ش��ارك��ة، وميكنه  وال��ت��ن��ظ��ي��م  ل��ل��وق��وف 
التعبر عن اإميانه بحكمة �شعبه وال�شماح 
ل��ه��م ب���ال����ش���ت���ف���ادة م���ن ف��ر���ش��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة 
اإرث  ه��ذا  ي��ك��ون  ق��د  م�شتقبلهم.  لتقرير 
عبا�س ور�شالة فراقه ل�شعبه - ر�شالة ثقة 

واأمل
ال���ك���ات���ب ن��ا���ش��ط ���ش��ي��ا���ش��ي واج��ت��م��اع��ي 
كّر�س حياته لدولة اإ�شرائيل ولل�شالم بن 
الأخ��ر  كتابه  �شدر  وجرانها.  اإ�شرائيل 
وفل�شطن”  اإ�شرائيل  يف  لل�شالم  “ال�شعي 
و�شدر  فاندربيلت،  جامعة  ن�شر  دار  ع��ن 
الكتاب الآن باللغتن العربية والربتغالية 

ا اأي�شً

االنباط وكاالت

الرتكية  “حرييت”  �شحيفة  نقلت 
ع���ن وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ���ش��ل��ي��م��ان ���ش��وي��ل��و 
بالوقوف  وا�شنطن  اتهام  ام�س اخلمي�س 
والذي   ،2016 يف  الفا�شل  النقالب  وراء 
بالوليات  مقيم  دي��ن  رج��ل  اأن��ق��رة  تتهم 

بامل�شوؤولية عنه املتحدة 
تركيا  فيه  ت�شعى  وق��ت  يف  ه��ذا  وياأتي 
يف  �شريكتها  م��ع  ال��ع��الق��ات  حت�شن  اإىل 

حلف �شمال الأطل�شي
خ��الل  �شخ�شا   250 م��ن  اأك���ر  وُق��ت��ل 
طيب  رجب  بالرئي�س  الإطاحة  حماولة 
اأردوغ��ان وحكومته يف 15 يوليو )متوز( 
ع��ل��ى  ج����ن����ود  ا����ش���ت���وىل  ع���ن���دم���ا   ،2016
هليكوبرت،  وط��ائ��رات  ح��رب��ي��ة،  ط��ائ��رات 
ودبابات لل�شيطرة على موؤ�ش�شات الدولة

رجل  ط��وي��ل  وق��ت  منذ  اأن��ق��رة  وتتهم 
الدين فتح اهلل غولن، وهو حليف �شابق 
بن�شلفانيا  ولي��ة  يف  ويعي�س  لأردوغ����ان، 

الأم���ري���ك���ي���ة، واأط���ل���ق���ت ح��م��ل��ة وا���ش��ع��ة 
النطاق على �شبكته

وي��ن��ف��ي غ��ول��ن ال�����ش��ل��وع يف حم��اول��ة 
النقالب

“حرييت”  ل�شحيفة  ���ش��وي��ل��و  وق���ال 
حم��اول��ة  اأدارت  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  اإن 
غ��ول��ن،  �شبكة  ن��ف��ذت��ه��ا  بينما  الن��ق��الب 
م�شيفاً اأن “اأوروبا كانت متحم�شة لها”، 
اإنه  قال  نظر  وجهة  على  التاأكيد  معيدا 

يعرب عنها منذ النقالب الفا�شل

اأن  مت���ام���اً  ال���وا����ش���ح  “من  واأ�����ش����اف 
ت��ق��ف وراء حم��اول��ة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
غولن  �شبكة  واأن  يوليو”،   15 ان��ق��الب 

بناًء على اأوامرها« نفذتها  من  “هي 
ع��ل��ى  احل���������ش����ول  ب����ع����د  ي���ت�������ش���ن  ومل 
لكن  الأمريكين،  امل�شوؤولن  من  تعليق 
وا�شنطن نفت يف ال�شابق اأي م�شاركة لها 

يف الأمر
ك��م��ا رف�����ش��ت م����راراً م��ط��ال��ب��ات تركية 
غياب  اإىل  ذل���ك  وع���زت  غ��ول��ن،  بت�شليم 

اأدلة موثوقة من اأنقرة
العالقات  اإ���ش��الح  اإىل  اأن��ق��رة  وت�شعى 
امل���ت���وت���رة م���ع وا���ش��ن��ط��ن، ال���ت���ي ف��ر���ش��ت 
ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ت��رك��ي��ا يف ال���ع���ام امل��ا���ش��ي 
ل�����ش��رائ��ه��ا اأن��ظ��م��ة دف����اع ج���وي رو���ش��ي��ة، 

واأي�شاً مع الحتاد الأوروبي
�شد  اإج���راءات  باتخاذ  الحت��اد  ويهدد 
�شرق  يف  اليونان  م��ع  ن��زاع  ب�شبب  اأن��ق��رة 

املتو�شط
القليلة  الأ���ش��اب��ي��ع  يف  ت��رك��ي��ا  وق���ال���ت 
“اأجندة  اإىل  ت��و���ش��ل��ت  اإن���ه���ا  امل��ا���ش��ي��ة 
واأنها  الأوروب����ي،  الحت��اد  اإيجابية” م��ع 
ترغب يف حت�شن العالقات مع الوليات 
بايدن،  جو  الرئي�س  قيادة  حتت  املتحدة 
اأك��ر �شرامة مع  يكون  اأن  ُيتوقع  ال��ذي 
تركيا ب�شبب �شجل حقوق الإن�شان لديها 

الذي يثر قلق حلفائها الغربين
واع���ت���ق���ل���ت ت���رك���ي���ا م���ن���ذ الن����ق����الب 
األف �شخ�س لال�شتباه  الفا�شل نحو 292 
اأوق��ف��ت  اأو  واأق���ال���ت  ب��غ��ول��ن،  �شلتهم  يف 
األ���ف موظف  ع��ن ال��ع��م��ل اأك���ر م��ن 150 

حكومي
واأُغ���ل���ق���ت م���ئ���ات امل���ن���اف���ذ الإع���الم���ي���ة 

و�ُشجن ع�شرات من نواب املعار�شة

االنباط-وكاالت

ابلغ م�شوؤولون يف اخلارجية المريكية 
ع���دة ن�����ش��ط��اء ع���رب وم���ن ف��ل�����ش��ط��ن على 
الدارة  ب���ان  نف�شها  الم��ري��ك��ي��ة  ال�����ش��اح��ة 
اجلديدة انتهت من و�شع اللية اخلا�شة 
الالحقة  املرحلة  يف  التعامل  بربوتوكول 
م����ع امل���وؤ����ش�������ش���ات ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ���ش��م��ن 

متطلبات وثيقة �شاملة تتحدث عن روؤية 
الق�شية  جت��اه  ب��اي��دن  ج��و  الرئي�س  ادارة 

ا�شرائيل وال�شراع مع  الفل�شطينية 
وح�����ش��ب امل��ع��ل��وم��ات وامل��ع��ط��ي��ات ال��ت��ي 
بان  الب���الغ  مت  فقد  ال�شياق  يف  نقلها  مت 
م��ل��ف اجل���ان���ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي وال��ت��وا���ش��ل 
يعود  ان  تقرر  ال��ت��ع��اون  وب��روت��وك��ول  معه 
اىل  ولي�س  اخلارجية  وزارة  اىل  موؤ�ش�شيا 

البيت البي�س او اي موؤ�ش�شة اخرى
وزارة  داخ��������ل  امل����ب����ا�����ش����ر  وامل�������������ش������وؤول 
اخل��ارج��ي��ة ع��ن ال��ربوت��وك��ول امل�����ش��ار اليه  
بال�شرق  املخت�س  اجلديد  املكتب  �شيكون 
الدنى والذي يعتقد ان ادارته �شتوؤول اىل 
فل�شطيني  ا�شل  من  المريكي  امل�شت�شار 

يف طاقم اخلارجية هادي عمرو
بخ�شو�س  التو�شيات  بان  ذلك  ويعني 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن مب���ا يف ذل���ك ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
اىل  ث��م  الدن��ى  ال�شرق  مكتب  م��ن  �شتبداأ 
�شعبة م�شاعد وزير اخلارجية ولحقا اىل 
البي�س  البيت  اىل  وع��ربه  نف�شه  الوزير 

ولي�س العك�س كما كان يح�شل يف املا�شي
وي��ع��ت��رب اخل����رباء ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون ان 
ه���ذا ال���ربت���وك���ول اجل���دي���د م��ن��ا���ش��ب ج��دا 
ويخلو من التعقيدات التي �شبق ان عانى 

اإلسرائيلي باسكين يطالب »صديقه« الرئيس محمود عباس بالرحيل

أنقرة ُتحيي نظرية المؤامرة... أمريكا وراء انقالب 2016

ملف فلسطين من مكتب الشرق االدنى في الخارجية إلى البيت االبيض وليس العكس

االنباط- وكاالت

�شعيد  قي�س  التون�شي  الرئي�س  اأك��د 
خالل تاأبن �شهداء املوؤ�ش�شة الع�شكرية 
ال��ذي��ن ارت���ق���وا، الأرب���ع���اء، ب��اع��ت��داء يف 
املغيلة يف الق�شرين، اأن “هذا العتداء 
على  اإ���ش��راراً  اإل  التون�شين  يزيد  لن 
القتالية  ب��ال��روح  امل��ج��رم��ن  م��واج��ه��ة 
وملن  لهم  وال��ت�����ش��ّدي  نف�شها،  العالية 
ي��ق��ف وراءه������م مم���ن ي���ري���دون ���ش��رب 

الدولة التون�شية«
ال���ي���وم  ن���ق���ف  “اإننا  ���ش��ع��ي��د  وق������ال 
على  امل��ع��رك��ة  م��وا���ش��ل��ة  ع��ل��ى  م�شرين 
ال��ي��ق��ن  ع���ن  م��ع��رب��اً  اجلبهات”،  ك���ل 

بالنت�شار عزاًء لتون�س و�شهدائها
ب��ا���ش��م وزارة ال��دف��اع  وك���ان ال��ن��اط��ق 

اأعلن  زك��ري  حممد  ال��رائ��د  التون�شية 
ع�شكرين   4 ا���ش��ت�����ش��ه��اد  ع��ن  الأرب���ع���اء 
ب��ع��ب��وة ن��ا���ش��ف��ة ا���ش��ت��ه��دف��ت ع��رب��ت��ه��م. 
اأن العتداء جرى خالل تتبع  واأو�شح 
للجماعات  التون�شية  الأمنية  القوات 
الإرهابية يف مرتفعات جبل مغيلة بن 

وليتي الق�شرين و�شيدي بوزيد
فيما قال رئي�س احلكومة التون�شية 
الإرهابية  “العملية  اإن  امل�شي�شي  ه�شام 
من  ج��ه��ودن��ا  موا�شلة  ع��ن  تثنينا  ل��ن 

اأجل حماربة الإرهاب ودحره«
التوِن�شية  الداخلية  وزارة  اأن  يذكر 
القب�س على  اإلقاء  اأ�شابيع  اأعلنت منذ 
جداً”،  “خطر  ب��اأن��ه  م�شنف  اإره��اب��ي 
وه�����و اأح������د ق������ادة م����ا ي�����ش��م��ى ت��ن��ظ��ي��م 

“القاعدة” يف تون�س

رام اهلل- وكاالت 

7ه����ات����ف ال���رئ���ي�������س ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، 
مقاومة  هيئة  رئ��ي�����س  ع��ب��ا���س،  حم��م��ود 
اجل�����دار وال���ش��ت��ي��ط��ان، ول��ي��د ع�����ش��اف، 
الفل�شطينين  خ��ي��ام  ه��دم  عملية  ب��ع��د 
يف  ال������ف������وق������ا  ح����م���������ش����ة  م����ن����ط����ق����ة  يف 
باللهجة  ل��ه  وق��ال  ال�شمالية،  الأغ���وار 

اأبوهم”. “العن  الفل�شطينية: 
وت��وج��ه ع��ب��ا���س اإىل ع�����ش��اف ق��ائ��اًل: 
العن  العافية..  يعطيك  اهلل  “وليد.. 

ولن  معكم  ونحن  ن�شكت،  لن  اأب��وه��م.. 
ن�شكت، و�شنعيد بناء ما تهدم”.

����ش���ي���زول،  “الحتالل  واأ�������ش������اف: 
�شرحل  ت��رام��ب،  دون��ال��د  رح��ل  ومثلما 

غره”.
“�شنعيد  بالقول:  ع�شاف  رد  ب��دوره، 
جنودك  نحن  ثابتون..  و�شنبقى  البناء 
وج���ن���ود ال���وط���ن، وخم���ط���ط ال��ت��ه��ج��ر 
خمطط  ف�شل  كما  �شيف�شل،  الق�شري 
����ش���م الأغ����������وار، وك���م���ا ف�����ش��ل خم��ط��ط 

القرن)”. )�شفقة 

االنباط-وكاالت

فتح  حركة  با�شم  الر�شمي  امل��ت��ح��ّدث  ق��ال 
اأ�شامة القوا�شمي، اإن حركته �شت�شّلط ال�شوء 
خالل حوارات القاهرة على بند واحد اأ�شا�شي 
الفل�شطينية وتذليل  النتخابات  اإجن��اح  وهو 

كافة العقبات اأمامها
واأكد القوا�شمي يف حديث لإذاعة “زمن” 
وحا�شمة  م�����ش��ري��ة  “النتخابات  اأن  ع��ل��ى 
املر�شوم  يف  لها  امل��ق��رر  ال��ت��اري��خ  يف  و�شتحدث 

الرئا�شي«

و�شدد املتحّدث الر�شمي با�شم حركة فتح 
قائاًل :”ل ميكن لأي قوة اأو اأجندة اأو ف�شيل 

اأن ي�شع فيتو على النتخابات القادمة«
وقال “ لن نخو�س يف اأي �شجال اإعالمي 
من  �شننطلق   )..( ل��ل��وراء  نعود  اأن  نريد  ول 
خم���رج���ات ات���ف���اق الأم���ن���اء ال��ع��ام��ن وات��ف��اق 
حركة  وب���ن  بيننا  ح���دث  ال����ذي  ا�شتطنبول 

حما�س مبباركة الف�شائل«
واأ�شاف “نريد ال�شراكة والوحدة الوطنية 
من خالل النتخابات حتى نواجه خمططات 

الحتالل«

الرئيس عباس للوزير عساف: 
»إلعن أبوهم«

الرئيس التونسي: االعتداء لن يزيدنا إال إصرارًا 
على مواجهة المجرمين بالروح القتالية نفسها 

القواسمي: لن نخوض في أي سجال 
إعالمي وال نريد أن نعود للوراء
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روما - وكاالت 
ك�صف تقرير �صحفي �إيطايل، موقف نادي �إنرت ميالن، من معاقبة 
�لت�صيلي �أرتورو فيد�ل، متو�صط ميد�ن �لفريق، بعد حالة �لغ�صب �لتي 
ظهر عليها خالل مبار�ة يوفنتو�س �لأخييرة. وكان كونتي �ملدير �لفني 
�إنييرت ويوفنتو�س  �لدقيقة 73 من مبار�ة  ��صتبدل فيد�ل يف  لالإنرت، قد 
بذهاب ن�صف نهائي كاأ�س �إيطاليا، �إل �أن �لالعب عرب عن غ�صبه جتاه 
قر�ر مدربه وقال �أثناء خروجه من �مللعب: “د�ئًما 22، د�ئًما ما يكون رقم 

22 هو �لذي يتم ��صتبد�له«. وذكرت �صحيفة »لجازيتا ديللو �صبورت«، �أن 
حالة فيد�ل متنعه من �مل�صاهمة بن�صبة 100% بعد 60 دقيقة من �ملبار�ة، ما 
يدفع �ملدرب ل�صتبد�له. و�أ�صافت �أن �لنر�تزوري مل يفر�س �أي عقوبة 
�أو غر�مة على فيد�ل ب�صبب رد فعله �لغا�صب �أثناء �لتبديل. ي�صار �إىل �أن 
فيد�ل �صيغيب عن مبار�ة �لإييياب �أمييام يوفنتو�س، و�لتي �صتقام �لثالثاء 
بعدما  �لبطاقات،  تر�كم  ب�صبب  بتورينو،  �صتاديوم  �أليانز  مبلعب  �ملقبل 

ح�صل على بطاقة �صفر�ء ثانية يف �ملبار�ة �لأخرة.

روما - وكاالت 

�لأول،  جنييمييه  ملييكييافيياأة  يوفنتو�س  يتطلع 
�أد�ئييه  على  رونييالييدو،  كري�صتيانو  �لربتغايل 
�صحفي  تقرير  بح�صب  �لييفييريييق،  مييع  �ملميز 
ذكرت  �صحيفة »توتو  فيييقيييد  �إيييييييطييييييايل. 
ييي�ييصييعييى  �ليييييييييويف  �أن  �خليييمييييييي�يييس،  �ييييصييييبييييورت« 
بدوره  �لذي ي�صعر  “�لدون”،  عقد  لتمديد 
و�أ�ييصييافييت  �ملزيد.   تييقييدمي  عييلييى  قييييادر  بييياأنيييه 
ييييوقيييع عييلييى  �أن رونييييياليييييدو، قيييد  �ليي�ييصييحيييييفيية 
متيييدييييد عيييقيييده، �ليييييذي ييينييتييهييي يف يييونيييييو/

 .2023 �صيف  حتى  لي�صتمر   ،2022 حزير�ن 
مبار�ة   23 يف  �لربتغايل  �لنجم  �صارك  وقييد 
بييقييمييييي�ييس يييوفيينييتييو�ييس، هيييذ� �مليييو�يييصيييم، وجنييح 
رونييياليييدو  و�يييصييياهيييم  هييييدًفييييا.   22 تيي�ييصييجيييييل  يف 
نهائي  ليينيي�ييصييف  �لييبيييييانييكييونييري،  و�ييصييول  يف 
�لييفييريييق لتحقيق  قييياد  كييمييا  �إيييطيياليييييا،  كيياأ�ييس 
�لنييتيي�ييصييار عييلييى �إنييييرت ميييييييالن، يف �لييذهيياب 
نهائي  ثمن  لبلوغ  بالإ�صافة  وهييذ�   ،)1-2(
�ليويف  يحتل  وحالًيا  �أوروبيييا.  �أبييطييال  دوري 
نقاط   7 بفارق  �لكالت�صيو،  يف  �لر�بع  �ملركز 
موؤجلة. مبار�ة  ولديه  ميالن،  �ملت�صدر   عن 

الدون قادر على تقديم المزيد 

اصابة النجم الصغير بكورونا 

مدرب الفيصلي السيد في عمان 

فيدال غاضب من التبديل 

ألبا يتحدث عن ريمونتادا غرناطة 

االنباط - عمان 

�أعييييليييين �ليييينييييادي �لييفييييي�ييصييلييي عييلييى 
مييوقييعييه �خلييمييييي�ييس، �إ�ييصييابيية مييد�فييعييه 
بفرو�س  �ل�صغر،  �أحييمييد  �لييييدويل، 
�لييفييييي�ييصييلييي،  �إد�رة  ومتيينييت  كيييورونيييا. 
لل�صغر،  �لعاجل  و�ل�صفاء  �ل�صالمة 
�لييييييذي يييعييتييرب ميييين �أبيييييييرز مييد�فييعييي 

�لالعب  و�صيخ�صع  �لأردنييييية.  �لكرة 
قبل  �أ�صبوعني،  ملييدة  �ملنزيل  للحجر 
��ييصييتييعييد�د�  بييالييتييدريييبييات  يييلييتييحييق  �أن 
قد  �لفي�صلي  وكييان  �ملقبل.  للمو�صم 
تدريباته  �ملييا�ييصييييية،  �لأيييييام  يف  بييا�ييصيير 
�إىل  �ملحلية،  للم�صابقات  ��ييصييتييعييد�د� 
جيييانيييب �ملييي�يييصييياركييية يف بييطييوليية كيياأ�ييس 

�لحتاد �لآ�صيوي.

االنباط - عمان 

�خلمي�س  �م�س  يوم  عمان  �ىل  و�صل 
�ملييدييير �لييفيينييي �جلييديييد لييفييريييق �ليينييادي 
�لييفييييي�ييصييلييي �ليييي�ييييصييييوري حييي�يييصيييام �ليي�ييصيييييد 
متييهيييييد�ً لييقيييييادة فييريييق كييييرة �ليييقيييدم يف 
�ل�صيد جهازه  �ملو�صم �ملقبل. وو�صل مع 
ح�صني  حممد  وي�صم  �ملعاون  �لتدريبي 
عقيل وه�صام كردغلي ومدرب �حلر��س 
�ملوقع  ذلييك  �عييليين  كما  د�ن.  �أبيييو  �أحييمييد 
�ليير�ييصييمييي لييليينييادي �لييفييييي�ييصييلييي و�ييصيييييكييون 

�لأردين  �ملدرب  �لتدريبي  �صمن �جلهاز 
�لفريق  قاد تدريبات  و�لذي  ناثر جر�ر 
�لفي�صلي  ويييياأميييل  �ملييا�ييصييييية.  �لأييييييام  يف 
مليينيي�ييصييات  �إعييييادتييييه  �ليي�ييصيييييد يف  ييينييجييح  �أن 
�لييتييتييويييج بييعييد مييو�ييصييم لييليينيي�ييصيييييان، حيث 
�جلاري  �ل�صهر  �أو�خر  �مل�صاركة  تنتظره 
�لفريق  �صيكون  كما  �ليييدرع،  بطولة  يف 
�لحتيياد  كيياأ�ييس  يف  �مليي�ييصيياركيية  على  مقباًل 
فيها  حييقييق  و�ن  �ييصييبييق  �لييتييي  �لآ�يييصيييييييوي 
نييتييائييج مميييييزة بييعييده فييييوزه بييلييقييبييني من 

�لقابها .

بر�شلونه - وكاالت 

�أبييييييييدى جييييييييوردي �ألييييبييييا �لييظييهيير 
�لغامرة  �صعادته  لرب�صلونة،  �لأي�صر 
نهائي  ربع  بغرناطة، من  بالإطاحة 
بالفوز  �إ�صبانيا،  ملك  كاأ�س  بطولة 
و�ليييتييياأهيييل   ،)3-5( بيينييتيييييجيية  عييليييييه 
�ألييبييا،  لييلييدور ن�صف �ليينييهييائييي. وقيييال 
�صحيفة  نقلتها  ت�صريحات  خييالل 
»ميييونيييدو ديييبييورتيييييفييو« �لإ�ييصييبييانييييية: 
هييدفييني،  بييتيي�ييصييجيييييل  جييييًد�  “�صعيد 
ولعبنا مبار�ة جيدة جًد�، وغرناطة 
و�يييصيييل مليييرميييانيييا 3 مييييير�ت و�ييصييجييل 3 
�أهد�ف، لكننا �صعد�ء للغاية بالعودة 
هييدف  ت�صجيل  وعييين  و�لنييتيي�ييصييار«. 
بر�صلونة  قييياد  �لييييذي   2 2ي  �لييتييعييادل 
“هي  �أو�ييصييح:  �لإ�صافية  لالأ�صو�ط 
د�ئييًمييا،  ومي�صي  �أنيييا  بييهييا  نييقييوم  لعبة 

�أكرث حرية لذلك  ور�أيت جريزمان 
ومرر  �جلييز�ء،  �إىل منطقة  �نطلقت 
لأن  جييييييًد�  و�يييصيييعيييييييد  و�يييصيييجيييليييت،  يل 
هييذ� �لييهييدف قييادنييا للعب �لأ�ييصييو�ط 
كنا  �أن  “بعد  وتييابييع:  �لإ�ييصييافييييية«. 
ويف   ،)0-2( بيينييتيييييجيية  ميييتييياأخيييريييين 
�لدقيقة 87 �أظهر �لفريق ردة فعله 
�إذ�  مييا  وحييول  �ملييبييار�ة«.  نهاية  حتى 
كانت هذه �لرميونتاد� نقطة حتول 
“هذه  عييلييق:  �ملييو�ييصييم،  هيييذ�  للفريق 
كبرة  ثقة  �صتمنحنا  �لييرميييونييتيياد� 
�لي25  �لدقائق  كانت  بالتاأكيد، حيث 
�لأخطاء  لكن  للغاية،  جيدة  �لأوىل 
�لأول«.  �ليييهيييدف  نيي�ييصييتييقييبييل  جييعييلييتيينييا 
وحييني  �لييلييعييب  “و��صلنا  و�خييتييتييم: 
�أ�صاف  �لت�صجيل،  ميين  قريبني  كنا 
�آمنا  لكننا  �لثاين،  �لهدف  غرناطة 

بالعودة وجنحنا«.

االنباط - عمان 

�حتيياد  عييرب  �لفي�صلي  �ليينييادي  تييقييدم 
لييقيياء�ت  ��صت�صافة  بطلب   ، �لييقييدم  كييرة 
جمييمييوعييتييه يف بييطييوليية كييياأ�يييس �لحتيييياد 
�لآ�ييييصيييييييييوي. وكييييانييييت �ليييقيييرعييية و�ييصييعييت 
�ليييثييياليييثييية  �ملييييجييييمييييوعيييية  �ليييفييييييي�يييصيييليييي يف 
�لييتييي تيي�ييصييم �إىل جييانييبييه فيييرق تيي�ييصييرييين 
�لييي�يييصيييوري و�ليي�ييصيييييب �ليييُعيييمييياين و�لييفييائييز 
و�لأمعري  �لكويتي  �لكويت  مبار�ة  من 
�لفي�صلي  رغييبيية  وتيياأتييي  �لفل�صطيني. 
ل�صيما  �ملجموعة  مباريات  با�صت�صافة 
قبل  مييين  تييبييذل  هيينيياك حمييييياولت  و�أن 
�ملعنية  �جليييهيييات  ميييع  �لأردين  �لحتييييياد 
�ملالعب.  �إىل  �جلماهر  عييودة  ل�صمان 
عاملي  ��صتثمار  �إىل  �لفي�صلي  ويطمح 
�لأر�يييييييس و�جليييميييهيييور لييلييميينييافيي�ييصيية عييلييى 
�لظفر  له  �صبق  �لييذي  �لآ�صيوي  �للقب 

به مرتني 

االنباط – عمان 

�نييهييى �مليينييتييخييب �لييوطيينييي لييكييرة �لييقييدم، 
��ييصييتييعييد�د�ً  و�لييبييدنييييية،  �لفنية  حت�صر�ته 
ليييليييقييياء نيييظيييره �لييطيياجيييييكييي جميييييييدد�ً، يف 
ميييبيييار�ة ودييييية تييقييام عيينييد �لييير�بيييعييية ميي�ييصيياء 
عييلييى  �لردن   بييتييوقيييييت  �جليييميييعييية  �ليييييييييوم 
ملعب ذيييياب عييو�نيية بيياإمييارة دبيييي، يف �طييار 
مييعيي�ييصييكيير �ليينيي�ييصييامييى بيييييالميييييار�ت، تييياأهيييبييياً 
و�جييرى  �مل�صرتكة.  �لت�صفيات  ل�صتكمال 
لييلييقيياء، م�صاء  �ليينيي�ييصييامييى تييدريييبييه �لخييير 
بقيادة  �ملبار�ة،  ملعب  على  �م�س �خلمي�س 
�مليييييييدرب فيييييييتيييال بيييوركيييليييميييانيييز، حيييييييث كيييان 
�ملنتخب �لوطني قد تغلب �لثنني �ملا�صي 
يف �ملو�جهة �لوىل على ذ�ت �ملناف�س 0-2، 
زريق.  �بو  وحممد  عر�صان  �حمد  بثنائية 
ويييياأميييل ميينييتييخييب �ليينيي�ييصييامييى يف مييو��ييصييليية 
�حليييفييياظ عييلييى نييظييافيية �ييصييبيياكييه لييلييمييبييار�ة 
�أخر  يف  و�لتا�صعة  �لتو�يل،  على  �ل�صاد�صة 
جانب  �ىل  وودييييية،  ر�صمية  لييقيياء�ت  ع�صر 
�مليينيي�ييصييودة  �لييفيينييييية  كييافيية �لهييييد�ف  حتقيق 
�صباك  ت�صتقبل  ومل  �ملييو�جييهيية.  هييذه  ميين 
�أخر )527(  �أي هدف يف  �لوطني  �ملنتخب 
ت�صرين  ��ييصييرت�ليييييا يف  لييقيياء  ميينييذ  دقيييييقيية، 
�لت�صفيات  �صمن   2019 �لعام  من  �لثاين 
بعد ذلك  �لن�صامى  �لتقى  �مل�صرتكة، حيث 
كييف  ودييينييامييو  و�ييصييوريييا  و�لييعيير�ق  تايبيه 
�نت�صار�ت  ثالثة  ليحقق  وطاجيك�صتان، 
دون  �أهييييد�ف  ثمانية  م�صجاًل  وتييعييادلييني، 
ويتو��صل  هييدف.  �أي  �صباكه  ت�صتقبل  �ن 
مييعيي�ييصييكيير �لييينييي�يييصييياميييى يف �لميييييييييار�ت حييتييى 

بيييرنييياميييج �لعيييييد�د  �طيييييار  16 �جليييييياري، يف 
ل�ييصييتييكييمييال �لييتيي�ييصييفيييييات �مليي�ييصييرتكيية، حيث 
ييينييتييظيير �مليينييتييخييب �لييوطيينييي ليييقييياء نييظييره 
�لكويتي نهاية �ذ�ر �لقادم �صمن �ملجموعة 
و��صرت�ليا  نيبال  مو�جهة  قبل  �لثانية، 
�لييوطيينييي  �مليينييتييخييب  وي�صتقر  حيييزيييير�ن.  يف 

جمموعته،  �صمن  �لثاين  �ملركز  يف  حالياً 
 10( �لر�صيد  بذ�ت  �لكويت  مع  بال�صر�كة 
نيييقييياط(، ميييع بييقيياء ��ييصييرت�ليييييا بيياليي�ييصييد�رة 
تايبيه  و�خييير�ً   ،)3( ر�بييعيياً  ونيبال   ،)12(
�أبطال  ويتاأهل  نقطة.  �أي  دون  �ل�صينية 
�ملجموعات �لثمان �إىل جانب �أف�صل �أربعة 

�لييدور  �إىل  �لثاين  �ملركز  حتتل  منتخبات 
�لت�صفيات، و�لذي ينطلق يف  �حلا�صم من 
�أي�صاً  م�صاركتهم  �صمان  مع  �ملقبل،  �أيلول 
باقي  تخو�س  فيما   ..2023 �آ�صيا  كاأ�س  يف 
تاأهيلية  ت�صفيات  �ملتاأهلة،  غر  �ملنتخبات 

�لقارية. للنهائيات 

مدريد - وكاالت 

 ، �لريا�صية  �لتحكيم  حمكمة  ف�صت 
طعنا تقدمت به لعبة �لتن�س �لأوكر�نية 
�ملوؤقت  �لإيقاف  لرفع  يا�صرتم�صكا  ديانا 
ملكافحة  �لعاملية  �لييوكيياليية  فر�صته  �ليييذي 
�مليينيي�ييصييطييات )�لييييييو�د�( عييليييييهييا، لييتييغيييييب عن 
�أ�يييصيييرت�ليييييييا �ملييفييتييوحيية �لأ�يييصيييبيييوع �ملييقييبييل. 
“�صيبقى �لإيقاف  وقالت �ملحكمة يف بيان 
يا�صرتم�صكا  ديانا  على  �ملفرو�س  �ملوؤقت 
�صاريا، حتى يتخذ �لحتاد �لدويل للتن�س 
�لإيييقيياف  وفيير�ييس  ب�صاأنها«.  نهائيا  قييير�ر� 
�ل�صابع  يف  عامليا   29 �مل�صنفة  على  �ملوؤقت 
�أن حتققت  بعد  �لثاين،  يناير/كانون  من 
�لو�د� من وجود مو�د حمظورة ريا�صيا يف 
�ملناف�صات.  على فح�س خارج  بناء  عينتها 
�لبالغة  يا�صرتم�صكا  من  �لعينة  و�صحبت 
نوفمرب/ت�صرين  يف  عاما   20 �لعمر  ميين 

�ليييييثييييياين وعييييييرث خميييتيييرب يف ميييونيييرتييييال 
مي�صرتولون  ملييادة  �آثيييار  على  �ليييو�د�  يتبع 
�ملييييدرجيييية عييلييى قييائييميية �ملييييييو�د �ملييحييظييورة 
للتن�س  �لييييدويل  ريييا�ييصيييييا. وقيييال �لحتيييياد 
حمكمة  رئييييي�ييس  “رف�س  �ييصييابييق  وقيييت  يف 
�لطلب  �لق�صية  للنظر يف  �صكلت  م�صتقلة 
�ليييييذي تيييقيييدميييت بيييه دييييانيييا يييا�ييصييرتميي�ييصييكييا 
�ملييفييرو�ييس عليها  �ملييوؤقييت  لييرفييع �لإييييقييياف 
طبقا  ثييان،  ييينيياييير/كييانييون  ميين  �ل�صابع  يف 
�لتن�س«.  يف  �ملن�صطات  مكافحة  لربنامج 
ونييفييت يييا�ييصييرتميي�ييصييكييا ��ييصييتييخييد�م �أي مييو�د 
�لخييتييبييار  �أن  وتييعييتييقييد  ليييييييالأد�ء  حميييفيييزة 
“تلوث«.و�صافرت  ب�صبب  كييان  �لإيييجييابييي 
مدينة  �إىل  �ل�صابة  �لأوكيير�نييييية  �لييالعييبيية 
�ملناف�صة  يف  �أميييال  �لأ�ييصييرت�لييييية،  مييلييبييورن 
�أ�يييصيييرت�ليييييييا �مليييفيييتيييوحييية �لييتييي  يف بيييطيييولييية 
فييرب�ييير/�ييصييبيياط،  ميين  �لييثيياميين  يف  تنطلق 
 بييعييد �أن تييقييدمييت بييطييلييب رفيييع �لإييييقييياف.

الفيصلي يطالب باستضافة فرق مجموعته االسيوية 

النشامى يلتقي طاجكستان من جديد 

المحكمة تبعد ديانا عن استراليا للتنس 
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العربية-وكاالت

خ���راً  ت���ت���ف���اءل  اأن  ال������دول  ت��ل��ب��ث  مل 

ب��ال��ل��ق��اح��ات الأخ�����رة امل��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا �ضد 

عمليات  وب��دء  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  فرو�س 

ال��ت��ل��ق��ي��ح ح��ت��ى جل����اأ ال���وب���اء ل��ل��م��راوغ��ة 

والتحور.

ال��و���ض��ع، اجت��ه��ت �ضركات  واأم����ام ه���ذا 

واأ�ضرتازينيكا،  ف��اي��زر،  بينها  اللقاحات 

ما  بح�ضب  وذل��ك  منتجاتهم،  لتح�ضني 

اأفاد به وزير بريطاين ام�س اخلمي�س.

اإل اأن اخلرب ال�ضاعق الذي اأعلن عنه 

يف  اللقاحات  توزيع  عن  امل�ضوؤول  الوزير 

اأن  هو  ال��زه��اوي،  ناظم  املتحدة،  اململكة 

متحورة  �ضاللة   4000 نحو  حاليا  هناك 

م����ن ال����ف����رو�����س ال������ذي ي�����ض��ب��ب م��ر���س 

اإىل  م�ضراً  العامل،  اأنحاء  يف  كوفيد-19 

ال�ضركات  جل��اأت  الو�ضع  ه��ذا  واأم���ام  اأن��ه 

م��ن��ت��ج��ات��ه��ا يف حم���اول���ة منها  ل��ت��ح�����ض��ني 

لدرء اخلطر القادم.

هل اللقاح فّعال؟!

واأ�ضاف الزهاوي، اأنه من غر املرجح 

مع  فعال  احل��ايل  اللقاح  يكون  األ  ب�ضدة 

مقاطعة  يف  ���ض��واء  امل��ت��ح��ورة  ال�����ض��اللت 

�ضيما  ل  اأخ�����رى  ����ض���اللت  م���ع  اأو  ك��ن��ت 

عندما يتعلق الأمر بالأعرا�س ال�ضديدة 

والعالج يف امل�ضت�ضفيات، بح�ضب تعبره.

ال�������ض���رك���ات  ج���م���ي���ع  اأن  اإىل  ول����ف����ت 

امل�����ض��ن��ع��ة، ف��اي��زر-ب��ي��ون��ت��ي��ك وم���ودرن���ا 

تبحث  وغرها  زينيكا  واأك�ضفورد-اأ�ضرتا 

اأننا  من  للتاأكد  لقاحاتها  حت�ضني  كيفية 

جاهزون لأي �ضاللة.

ك��م��ا خ��ت��م ل���ق���اءه الإع����الم����ي ق��ائ��اًل: 

ن���وع خم��ت��ل��ف من   4000 »ه��ن��اك ح����وايل 

كوفيد حول العامل حاليا«.

يف ه����ذه احل���ال���ة ي���خ���رج ك���ورون���ا من 

ال�ضباق

ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�����ض��ح��ة  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 

ك��ان��ت اأع��ل��ن��ت ق��ب��ل ف����رتة، ف��اع��ل��ي��ة ل��ق��اح 

ف����اي����زر ����ض���د ����ض���الل���ة ج���ن���وب اإف���ري���ق���ي���ا 

املتحورة.

ك���م���ا اأك�������دت ���ض��رك��ت��ا ج���ون�������ض���ون اأن����د 

جون�ضون ونوفافاك�س عن نتائج اإيجابية 

اأي�ضاً. للقاحهما 

�ضركة  من  اللقاحات  جميع  اأن  يذكر 

من  والآخ��ر  بيونتيك،  و�ضريكتها  فايزر 

املوجودة  وتلك  واأ�ضرتازينيكا،  موديرنا، 

م�ضتوى  جت�����اوزت  ورو����ض���ي���ا،  ال�����ض��ني  يف 

ح����دده  ال������ذي   %50 ال���ب���ال���غ  ال���ف���ع���ال���ي���ة 

على  للح�ضول  الأم��رك��ي��ون  امل��ن��ظ��م��ون 

اإذن الإنتاج.

منع  م��ن  ال��ل��ق��اح��ات  ح��ال متكنت  ويف 

ف�ضيكون  وا�ضع،  نطاق  على  كاٍف،  انت�ضار 

التناف�س،  ال��ف��رو���س  ع��ل��ى  ال�ضعب  م��ن 

ويف النهاية �ضيخرج من ال�ضباق.

االإخبارية-وكاالت  العني 

العربية  العطور  باأجمل  وا�ضتمتع  اقنت 

للرجال  �ضواء  املتميزة  ال�ضرقية  بالروائح 

العربية  العطور  اأف�ضل  واإليكم  الن�ضاء،  اأو 

لعام 2021. تبقى العطور من اأكرث الأ�ضياء 

كما  ب��ال��راح��ة،  ال�����ض��ع��ور  ع��ل��ى  ت�ضاعد  ال��ت��ي 

ت�����ض��ك��ل ذك���ري���ات ج��م��ي��ل��ة لبع�س  ق���د  اأن���ه���ا 

الأ���ض��خ��ا���س ح��ي��ث اإن��ه��ا ت��ب��ق��ى يف ال��ذاك��رة 

م��ه��م��ا غ����اب اأ���ض��ح��اب��ه��ا، وت��ع��ت��رب ال��ع��ط��ور 

الإطالق،  على  العطور  اأف�ضل  العربية من 

اأفخم  م��ن  وتعد  اجل��ذاب��ة  لرائحتها  نظرا 

ال��ع��ط��ور يف ال���ع���امل، ول��ه��ذا ن��ر���ض��د اإل��ي��ك��م 

اأجمل اأنواع العطور العربية.

عطور ارماف

ارماف هي جمموعة من العطور املميزة 

ل��ك��ل م��ن ال��رج��ال وال��ن�����ض��اء، وال��ت��ي تتميز 

ب���الأن���اق���ة وال��ف��خ��ام��ة، ح��ي��ث حت��ت��وي على 

ال���روائ���ح اجلميلة  جم��م��وع��ة خم��ت��ارة م��ن 

والن�ضاء،  ال��رج��ال  تنا�ضب  والتي  اجل��ذاب��ة، 

وت��ت��واف��ر ع��ط��ور ارم�����اف يف زج���اج���ات من 

ع��ال��ي��ة اجل�����ودة وت���ع���د ع���ط���ور ارم�����اف من 

اأجمل واأف�ضل العطور يف الإمارات والوطن 

العربي.

الر�صا�صي عطور 

ت��ع��ت��رب ع���ط���ور ال��ر���ض��ا���ض��ي اأي�������ض���ا من 

ب��روائ��ح  املتميزة ج��دا  ال��ع��ط��ور  جم��م��وع��ات 

العطور  من  وهو  واأنيقة،  ومده�ضة  جذابة 

الإم����ارات����ي����ة ال���ت���ي ح���ر����س ع��ل��ى اق��ت��ن��ائ��ه��ا 

ال��ك��ث��رون م��ن ج��م��ي��ع دول ال���ع���امل، ���ض��واء 

اأنواع عطور  اأو للن�ضاء، ومن  كانت للرجال 

ال��ر���ض��ا���ض��ي ع��ط��ر ن��ربا���س ال��ع�����ض��ق، وعطر 

ق�ضمات، وعطر هم�س الزهور، وم�ضك.

عطور اأجمل

 اأج���م���ل ه���ي ع���الم���ة جت���اري���ة ل��ل��ع��ط��ور 

يف دب����ي ، وت��ع��ت��رب م���ن ال���ع���ط���ور امل��ن��ع�����ض��ة 

ل�ضخ�ضيتك،  ف��ري��دة  ب��رائ��ح��ة  وال��ع��ط��ري��ة 

ومي��ك��ن��ك الإخ���ت���ي���ار ب���ني اأن�������واع ال���روائ���ح 

ومنها،  اأج��م��ل  ملجموعة  امل��م��ي��زة  العطرية 

للرجال،  ك��ارب��ون  وعطر  وليلة،  ليلة  األ��ف 

دروب�س  للن�ضاء، وعطر رين  �ضاكريفاي�س  و 

ال�ضم�س. للن�ضاء، وعطر خملط 

عطور اأفنان

م���ن ال��ع��ط��ور ال���رائ���ع���ة وب���ج���ودة ع��ال��ي��ة 

ج������دا وه������ي م����زي����ج مم���ي���ز ب�����ني ال���ع���ط���ور 

من  العديد  وي��وج��د  والفرن�ضية،  العربية 

اأرجوان،  زيت  ومنها،  اأفنان  لعطر  الروائح 

وال�����ض��ن��دل الأب��ي�����س، وامل�����ض��ك الأب��ي�����س، و 

ولهذا  النفي�س،  وعود  الأبي�س،  العود  دهن 

فهي الأف�ضل يف عامل العطور ال�ضرقية.

عطور لطافة

من العطور املميزة التي تت�ضم بالروائح 

الرجال  مع  تتنا�ضب  يجعلها  مما  اجلذابة 

ملجموعة  متعددة  اأن���واع  وي��وج��د  وال��ن�����ض��اء، 

ال�ضيوخ،  �ضيخ  عطر  ومنها،  لطافة  عطور 

ومنقوع امل�ضك، و�ضهرزاد، وعطر 24 قراط 

من  وتعد  رغبة،  عطر  و  والن�ضاء،  للرجال 

املنا�ضبات. الرائعة جلميع  العطور 

نتحدث عن كارثة.. 4000 ساللة متحورة من كورونا تجوب العالم

أفضل العطور العربية 2021

إعالن غريب من األمم المتحدة عن 
كورونا واللحوم!

تطور جديد.. حقيبة ظهر ذكية تقلل 
الضغط وتولد الطاقة

صراحة غير اعتيادية.. ماسك يحث 
على عدم شراء سيارة تيسال!

العربية-وكاالت

اأق���ل م��ن ال��ل��ح��وم ميكن  »اإن ت��ن��اول ك��م��ي��ات 

اجلائحة«،  انت�ضار  اأخطار  تقليل  يف  ي�ضاعد  اأن 

ال��ب��ي��ئ��ة.. بهذه  ع��ل��ى  اإىل احل��ف��اظ  ب��الإ���ض��اف��ة 

للبيئة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��رن��ام��ج  اأط���ل  ال��ك��ل��م��ات 

معلناً ن�ضائح جديدة لكنها غريبة عن فرو�س 

امل�ضتجد. كورونا 

ون��ق��ل ال��ربن��ام��ج اإع���الن���ه ع��ن ت��ق��ري��ر جديد 

فيليب  وذك��ر  لالأبحاث،  هاو�س  ت�ضاتام  ملوؤ�ض�ضة 

ل��ي��م��ربي، م���ن م��ن��ظ��م��ة »ك��وم��ب��ا���ض��ن اإن وورل���د 

اأن��ه ويف  الأب��ح��اث،  ال��ذي يدعم مركز  فارمينغ«، 

العامل  من  كبر  جزء  فيه  يوا�ضل  الذي  الوقت 

حماربة جائحة كوفيد - 19، مل يكن من الأكرث 

اأن رفاهية النا�س مت�ضابكة مع  و�ضوحاً من قبل 

احليوانات الربية وتلك املتواجدة يف املزارع.

وح�����ّذر امل�������ض���وؤول يف ك���الم���ه م���ن ا���ض��ت��م��رار 

���ض��ي��ج��ع��ل  ال��ب��ي��ئ��ي، لأن ذل����ك  ال��ن��ظ��م  ت���دم���ر 

م�ضيفاً  خطر،  يف  لل�ضكان  الغذائية  الإم��دادات 

النباتية  الأطعمة  من  مزيد  نحو  التحرك  اأن 

التنوع  ف��ق��دان  ت�����ض��ارع  ع��دم  ل�ضمان  ���ض��روري 

البيولوجي.

ك���م���ا ن�����ض��ح ب�������ض���رورة ح���م���اي���ة م���زي���د م��ن 

ت�ضبح  اأن  يجب  الزراعة  ب��اأن  منوهاً  الأرا���ض��ي، 

اأكرث توافقاً مع البيئة.

عام على اجلائحة

ي�ضار اإىل اأنه على الرغم من مرور عام على 

اأ�ضرارا  ميتلك  كورونا  وب��اء  ي��زال  ل  اجلائحة، 

اأك��رث مما  تتعمق  دهاليزه  بل  واأل��غ��ازا حم��رة، 

منظمة  يف  م�����ض��وؤول��ة  ح�����ض��ت  ف��ق��د  ت��ت��ك�����ض��ف، 

ال�����ض��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى ال���ب���دء ب��ال�����ض��ع��ي لفهم 

منه  يعاين  ال��ذي  الأم��د«  الطويل  »كوفيد  لغز 

بوباء  امل�ضابني  ماليني  البيانات  تفيد  ما  على 

كوفيد-19 من دون اأن تعرف الأ�ضباب.

بالبحث  املكلف  الفريق  م�ضوؤولة  واأو�ضحت 

ع���ن ع����الج ل���ه���ذه ال���ظ���اه���رة ج��ان��ي��ت دي�����از اأن 

مماثال  ق��درا  يتطلب  الأم��د«  الطويل  »كوفيد 

م���ن اله���ت���م���ام ال���ع���اج���ل م���ن ق��ب��ل الأو�����ض����اط 

وك��ال��ة  معها  اأج��رت��ه��ا  مقابلة  خ��الل  العلمية، 

فران�س بر�س اأمام مقر منظمة ال�ضحة.

العربية-وكاالت

حقائب  الأ���ض��خ��ا���س  م��ن  ال��ع��دي��د  ي�ضتخدم 

ال�����ض��خ�����ض��ي��ة ب�ضكل  اأغ��را���ض��ه��م  ال��ظ��ه��ر حل��م��ل 

يومي. وتعد حقائب الظهر عملية للغاية، لكن 

قد ت�ضبب �ضغطاً كبراً على الظهر والكتف.

نقاًل  ميل«  »ديلي  �ضحيفة  ن�ضرته  ملا  ووفقاً 

ACS Nano، رمبا يكون هناك  عن دورية 

ت�ضنيع  �ضيتم  ح��ي��ث  ق��ري��ب��اً  م��ت��اح��ة  م�����ض��اع��دة 

ال�ضغط على  تقلل  وذكية  حقيبة ظهر جديدة 

.%21 من يرتديها بن�ضبة 

مادتان مرنتان

ال��ذك��ي��ة م��ن م��ادت��ني  �ضيتم ع��م��ل احل��ق��ي��ب��ة 

خالل  من  منها  الوزن  بع�س  تخففان  مرنتني 

تقليل احلركة العمودية ملا بداخلها.

ينتج  كهربائي  مبولد  ت��زوي��ده��ا  �ضيتم  كما 

الطاقة من حركة ج�ضم مرتديها لتوظيفها يف 

الهاتف  مثل  املحمولة  الأجهزة  و�ضحن  ت�ضغيل 

و/ ال��ل��وح��ي  اأو  امل��ح��م��ول  الكمبيوتر  اأو  ال��ذك��ي 

كهربائية  و�ضاعة   LED م�ضابيح  ت�ضغيل  اأو 

فلورية. واأنابيب 

ول����ه����ذا ي��ع��ت��ق��د م�����ض��م��م��و ح��ق��ي��ب��ة ال��ظ��ه��ر 

الذكية اأنها ميكن اأن تكون مفيدة ب�ضكل خا�س 

من  الإن��ق��اذ  وعمال  وامل�ضتك�ضفني  للريا�ضيني 

يف  يعملون  الذين  واجلنود،  والعلماء  الكوارث 

بع�س الأحيان مبناطق نائية دون كهرباء.

توليد طاقة وتخفيف اأحمال

وان���غ، م��ن معهد  ل��ني  ق��ال ت�ضونغ  ذل��ك  اإىل 

امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  يف  للتكنولوجيا  ج��ورج��ي��ا 

وق��ائ��د ف��ري��ق ت��ط��وي��ر احل��ق��ي��ب��ة اجل���دي���دة، اإن 

»حقائب الظهر التي تعمل على ح�ضاد الطاقة 

لي�ضت البتكار الأول من نوعه غر اأن اجلديد 

ميزتني  ب��ني  جتمع  اجل��دي��دة  احلقيبة  اأن  ه��و 

الإجمايل  احلمل  وتخفيف  الطاقة  توليد  هما 

فعال«. ب�ضكل 

اجلديدة  احلقيبة  »مفهوم  اأن  وانغ  واأو�ضح 

ق�ضم  لتعليق  مرنة  مواد  ا�ضتخدام  على  يعتمد 

على  يعمل  مم��ا  ال��ظ��ه��ر  حقيبة  داخ���ل  للحمل 

 .%28.7 بن�ضبة  ولأ�ضفل  لأعلى  املطبات  تنعيم 

لفرتة  ال���وزن  بثبات  الح��ت��ف��اظ  يتم  وب��ال��ت��ايل 

رقبة  ع��ن  احلمل  رف��ع  على  ي�ضاعد  مب��ا  اأط���ول 

وكتفي وظهر مرتديها«.

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

يف ت�����ض��ري��ح م��ف��اج��ئ وغ���ري���ب م���ن ن��وع��ه، 

اع���رتف ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ض��رك��ة »ت�����ض��ال« 

تتاأثر  تي�ضال  �ضيارات  ج��ودة  ب��اأن  ما�ضك  اإيلون 

الإن��ت��اج  ب��زي��ادة  ال�ضركة  فيه  ت��ق��وم  وق��ت  اأي  يف 

ب�ضكل كبر.

ت�����ض��ن��ع  ك���ان���ت  ت��ي�����ض��ال  »اإن  م���ا����ض���ك:  وق�����ال 

 2020 عام  نهاية  قرب  كبرة  ب�ضرعة  ال�ضيارات 

لدرجة اأنها كانت تف�ضد وظائف الطالء«.

الكثر من النتقادات جلودة  وتلقت تي�ضال 

�ضياراتها، خا�ضة بعد اأن بداأت ب�ضنعها بكميات 

.Model Y3 و Model كبرة ن�ضبياً مع

وكان اإيلون ما�ضك �ضريحاً ب�ضكل غر عادي 

مع  املقابلة  يف  اجل���ودة  م��راق��ب��ة  م�ضاكل  ب�����ض��اأن 

 Sandy م��ون��ر((  )���ض��ان��دي  ال�ضناعة  حملل 

.Munro
»ا�ضتغرق  املقابلة:  يف  ما�ضك  قال  ذلك،  اإىل 

ال���وق���ت ل���ض��ت��ك��م��ال عملية  ب��ع�����س  الأم�����ر م��ن��ا 

اأن  يجب  متى  الأ���ض��دق��اء:  وي�ضاألني  الإن��ت��اج، 

اأ����ض���رتي ���ض��ي��ارة ت��ي�����ض��ال؟ واأق�����ول ل���ه: اإم����ا اأن 

الإن��ت��اج  ي�ضل  عندما  اأو  ال��ب��داي��ة،  يف  ت�ضرتيها 

اإىل حالة م�ضتقرة«.

الإن��ت��اج ه��ذا،  اأث��ن��اء منحدر  واأ���ض��اف: »لكن 

الت�ضلق  و���ض��ع  ت��ك��ون يف  اأن  ج���داً  ال�����ض��ع��ب  م��ن 

����ض���يء ب�ضكل  ك���ل  ال���ع���م���ودي واحل�������ض���ول ع��ل��ى 

التفا�ضيل ال�ضغرة«. �ضحيح يف 

يف  م�ضكالت  وج��ود  �ضبب  عن  مونرو  و���ض��األ 

3 اجل��دي��دة، يف   Model �ضيارة  م��ع  ال��ط��الء 

حني اأن �ضيارة اأخرى مت بناوؤها بعد �ضهر كانت 

ح�ضنت  ق��د  تي�ضال  اأن  م��ا���ض��ك  واأج����اب  اأف�����ض��ل، 

ج���ودة ال��ط��الء يف ن��ه��اي��ة ال��ع��ام امل��ا���ض��ي، حتى 

خالل �ضهر دي�ضمرب.

وبينما يبلغ عمر Model 3 الآن اأكرث من 

 2020 عام  معظم  تي�ضال  اأم�ضت  �ضنوات،  ثالث 

ما�ضك  ح��دده  طموح  هدف  لتحقيق  حماولة  يف 

500000 �ضيارة، ويبدو اأن هذا الهدف اأدى  لبيع 

اإىل املزيد من م�ضاكل اجلودة مع الطالء.

ولفت ما�ضك اإىل اأن اأحد الأ�ضياء التي كانت 

هو  الإنتاج  زي��ادة  على  نعمل  كنا  عندما  حتدث 

بدرجة  يجف  ب��ال�����ض��رورة  يكن  مل  ال��ط��الء  اأن 

كافية.

جلميع  ال��دق��ي��ق  بفح�ضه  م��ون��رو  وي�ضتهر 

�ضيارات  ب�ضاأن  انتقاداته  لكن  ال�ضيارات،  اأن��واع 

فح�ضه  وك���ان  خ��ا���ض��ة،  ب�ضعبية  حتظى  تي�ضال 

ب�ضكل  2018 �ضعباً  Model 3 يف عام  ل�ضيارة 

خ���ا����س، ح��ي��ث ق����ارن اجل�����ودة ب���ج���ودة ك��ي��ا من 

الت�ضعينيات.

اكتشاف ظاهرة هائلة وغير معروفة مختبئة في المحيطات!

رو�سيا اليوم- �ساين�س األرت

من  ك��ام��ل��ة  ج��دي��دة  دورة  ب��اح��ث��ون  اكت�ضف 

ان��ب��ع��اث��ات ال��ه��ي��دروك��رب��ون ال��ط��ب��ي��ع��ي واإع����ادة 

من  متنوعة  جمموعة  ت�ضهلها  التي  التدوير 

الكائنات الدقيقة.

وقال عامل الأر�س كونور لوف، من جامعة 

 :)UCSB( ب����ارب����را  ���ض��ان��ت��ا  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، 

»ه��ن��اك ن��وع��ان ف��ق��ط م��ن ال��ب��ك��ت��ري��ا ال��زرق��اء 

م��رة من   500 اإىل  ي�ضل  ما  ي�ضيفان  البحرية 

الهيدروكربونات اإىل املحيط �ضنويا، اأكرث من 

جمموع جميع الأن��واع الأخ��رى من املدخالت 

ذل���ك ت�ضرب  امل��ح��ي��ط، مب��ا يف  اإىل  ال��ب��رتول��ي��ة 

واإغ���راق  النفط  وان�ضكابات  الطبيعي  النفط 

الوقود واجلريان ال�ضطحي من الأر�س«.

ول��ك��ن ع��ل��ى ع��ك�����س امل���زي���د م���ن امل�����ض��اه��م��ات 

الب�ضرية املاألوفة للهيدروكربونات يف حميطنا، 

فاإن هذا لي�س تفريغا حمليا اأحادي الجتاه.

ب�ضكل  ال���ه���ي���دروك���رب���ون���ات،  ه����ذه  وت��ن��ت�����ض��ر 

 ،)nC15( ال��ب��ن��ت��ادي��ك��ان ���ض��ك��ل  ع��ل��ى  اأ���ض��ا���ض��ي 

عليها  وتتغذى  الأر�����س،  �ضطح  م��ن   %40 ع��رب 

امل���ي���ك���روب���ات الأخ����������رى. وي����ج����ري ت���دوي���ره���ا 

با�ضتمرار بطريقة يقّدر لوف وزم��الوؤه وجود 

زه��اء مليوين ط��ن م��رتي فقط يف امل��اء يف اأي 

وقت.

الب�ضرية  اآث���ار  على  ال��ع��ث��ور  ميكن  وال��ي��وم، 

حميطنا.  جوانب  معظم  يف  الهيدروكربونية 

ذرات  من  املكونة  اجلزيئات  ه��ذه  نبعث  ونحن 

ال��ك��رب��ون وال��ه��ي��دروج��ني ب��ع��دة ط��رق - اجل��زء 

الوقود  ا�ضتخراج وا�ضتخدام  الأكرب من خالل 

الأح�����ف�����وري، ول���ك���ن اأي�������ض���ا م���ن ال��ب��ال���ض��ت��ي��ك 

تطول.  والقائمة  والطالء،  وال�ضموع  والطبخ 

لذلك رمبا ل ينبغي اأن تكون مفاجاأة كبرة اأن 

اآثار انبعاثاتنا اأغرقت قدرتنا على روؤية الدورة 

ب�ضكل  حت��دث  التي  الهائلة،  الهيدروكربونية 

طبيعي يف حميطاتنا.

وت��ط��ّل��ب الأم����ر م��ن ل���وف وزم���الئ���ه بع�س 

بو�ضوح  العاملية  ال���دورة  ه��ذه  لتحديد  اجلهد 

لأول مرة.

وب���ع���ي���دا ع����ن م��ع��ظ��م امل�������ض���ادر ال��ب�����ض��ري��ة 

للهيدروكربونات، يف مياه �ضمال الأطل�ضي �ضبه 

الفريق  باملغذيات، ا�ضطر  الفقرة  ال�ضتوائية 

منها  عينات  اأخ���ذوا  ال��ت��ي  ال�ضفينة  و���ض��ع  اإىل 

ملواجهة ال��ري��اح، ل��ذا ف��اإن وق��ود ال��دي��زل ال��ذي 

يحتوي اأي�ضا على البنتاديكان مل يلوث مواقع 

�ضخ�س  لأي  ُي�����ض��م��ح  ومل  ال�����ض��ب��ع��ة.  ال��درا���ض��ة 

�ضطح  ع��ل��ى  ال��ط��الء  اأو  ال��ت��دخ��ني  اأو  بالطهي 

ال�ضفينة اأثناء التجميع.

فالنتني، من  ديفيد  الأر����س  ع��امل  واأو���ض��ح 

الذهبية:  البوابة  ج�ضر  مثل  »اإن��ه   :UCSB
ت��ب��داأ م��ن اأح����د الأط������راف وع��ن��دم��ا ت�����ض��ل اإىل 

الطرف الآخر، يحني الوقت للبدء من جديد«.

الباحثون  مت��ّك��ن  ال��ي��اب�����ض��ة،  اإىل  وب��ال��ع��ودة 

عينات  ال��ب��ن��ت��ادي��ك��ان يف  م����ادة  اأن  ت��اأك��ي��د  م���ن 

با�ضتخدام  بيولوجي،  اأ���ض��ل  م��ن  البحر  م��ي��اه 

كروماتوغراف الغاز.

تركيزات  اأن  بياناتهم، وجدوا  وعند حتليل 

خاليا  م��ن  اأك���رب  وف���رة  م��ع  زادت  البنتاديكان 

اجل��غ��رايف  ال��ت��وزي��ع  وك���ان  ال���زرق���اء،  البكتريا 

بيئة هذه  للهيدروكربون مت�ضقا مع  والراأ�ضي 

امليكروبات.

»بروكلروكوك�س«  الزرقاء  البكتريا  وتعد 

ع��ن  م�������ض���وؤول���ة   Synechococcusو

�ضوء  لطاقة  العاملي  املحيط  حتويل  رب��ع  نحو 

الأويل(،  )الإن��ت��اج  ع�ضوية  م��ادة  اإىل  ال�ضم�س 

تنتج  اأنها  ال�ضابقة  املختربية  الزراعة  وك�ضفت 

البنتاديكان يف هذه العملية.

من  ال��زرق��اء  البكتريا  اأن  فالنتني  وي�ضرح 

املحتمل اأن ت�ضتخدم البنتاديكان كمكون اأقوى 

لالأغ�ضية اخللوية �ضديدة النحناء، مثل تلك 

)الع�ضية  اخل�ضراء  البال�ضتيدات  املوجودة يف 

التي تقوم بعملية التمثيل ال�ضوئي(.

اأي�ضا  امل��ح��ي��ط  يف  ال��ب��ن��ت��ادي��ك��ان  دورة  وت��ب��ع 

ال��زرق��اء -  البكتريا  ال��دائ��ري لهذه  ال���دوران 

لتغرات  ا�ضتجابة  امل��اء  يف  العمودية  هجرتها 

�ضدة ال�ضوء على مدار اليوم.

اأن  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج جم��ت��م��ع��ة  ه����ذه  وت�����ض��ر 

ال���ب���ك���ت���ري���ا ال�����زرق�����اء ه����ي ب���ال���ف���ع���ل م�����ض��در 

بعد  ت�ضتهلكه  ال��ذي  البيولوجي،  البنتاديكان 

التي  الأخ���رى  الدقيقة  احلية  الكائنات  ذل��ك 

ت�ضتخدمه  ال��ذي  الكربون  اأك�ضيد  ث��اين  تنتج 

البكتريا الزرقاء ملوا�ضلة الدورة.

وح������دد ف���ري���ق ل�����وف ع�������ض���رات ال��ب��ك��ت��ري��ا 

وال��ع��ت��ائ��ق ال��ت��ي تعي�س ع��ل��ى ال�����ض��ط��ح، وال��ت��ي 

ازده�����رت ا���ض��ت��ج��اب��ة لإ���ض��اف��ة ال��ب��ن��ت��ادي��ك��ان يف 

عيناتهم.

واأ�ضاف الباحثون هيدروكربونات برتولية 

اإىل عينات اأقرب ب�ضكل متزايد اإىل املناطق ذات 

الت�ضرب الن�ضط للنفط يف خليج املك�ضيك.

ول�ضوء احلظ، فاإن عينات البحر فقط من 

املناطق املعر�ضة بالفعل للهيدروكربونات غر 

ازده��رت  ميكروبات  على  احتوت  البيولوجية، 

ا�ضتجابة ل�ضتهالك هذه اجلزيئات.

واأظ���ه���رت اخ��ت��ب��ارات احل��م�����س ال���ن���ووي اأن 

الربوتينات،  ت�ضفر  اأنها  ُيعتقد  التي  اجلينات 

ال��ت��ي مي��ك��ن اأن حت��ل��ل ه���ذه ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات 

تختلف بني امليكروبات، مع وجود تباين وا�ضح 

بني التي تناولت الهيدروكربونات البيولوجية 

والتي التهمت ذات امل�ضدر البرتويل.

اأن ه��ن��اك دورة  »اأظ��ه��رن��ا  وق����ال ف��ال��ن��ت��ني: 

ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة �ضخمة و���ض��ري��ع��ة حت���دث يف 

على  املحيط  ق��درة  عن  تختلف  واأنها  املحيط، 

ال�ضتجابة ملدخالت البرتول«.

وبداأ الباحثون يف حتديد ت�ضل�ضل جينومات 

امل��ي��ك��روب��ات يف ع��ّي��ن��ت��ه��م ل��ف��ه��م ال��ب��ي��ئ��ة وع��ل��م 

وظائف الأع�ضاء للمخلوقات امل�ضاركة يف دورة 

الهيدروكربون الطبيعية لالأر�س.


