
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة
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الصفدي والزاريني يبحثان جهود 
توفير الدعم المالي لألونروا

صحيفة تكشف... 
هذه خطة بايدن إلعادة العالقات 

مع »السلطةالفلسطينية«

وزير األوقاف يطلق الملتقى الخيري 
في وادي عربة

وزير الشباب يطلق مبادرة شباب 
إلك وفيد التوعوية

 االنباط-  العقبة 

اط���ل���ق وزي������ر الأوق����������اف ال����دك����ت����ور حم��م��د 

يف  اخل���ري  امللتقى  اخلمي�س  ام�����س  اخل��اي��ل��ة 

وادي عربة.

واكد اخلايلة خال اطاق امللتقى حر�س 

مناطق  كافة  يف  املواطنني  خدمة  على  ال��وزارة 

اململكة وتلم�س احتياجاتهم تنفيذا للتوجيهات 

للحكومة. ال�سامية  امللكية 

داأب��ت  الزكاة  ال���وزارة و�سندوق  ان  وا���س��اف، 

امل��ل��ت��ق��ي��ات اخل���ري���ة يف خمتلف  اإط�����اق  ع��ل��ى 

مناطق اململكة حتقيقا لهذا الهدف.

وح�������س���ر امل���ل���ت���ق���ى اخل�������ري ال�������ذي ن��ظ��م��ه 

الوقفية  الربامج  مع  بالتعاون  الزكاة  �سندوق 

وادي عربة،  الأوق��اف يف ق�ساء  ل��وزارة  التابعة 

ال�سمرات  عبد  الدكتور  ال�سندوق  عام  مدير 

فار�س  الدكتور  العقبة  اأوق��اف  مديرية  ومدير 

���س��اف اخل��اي��ل��ة، اإن م��ا ن��ق��وم به 
َ
اجل��وازن��ة. واأ

لل�سندوق  تقدم  التي  ال��زك��اة  لأم���وال  نتاج  هو 

جزء  وه��و  واملتربعني،  واملح�سنني  املزكني  من 

اأ�سا�سي من عمل ال�سندوق »الربامج الوقفية«، 

املتعلقة  ال�سندوق  اأن جميع نفقات  م�سرا اىل 

من  تاأتي  الت�سغيلية  والكلف  املوظفني  برواتب 

خزينة الدولة ولي�ست من اأموال الزكاة.

امل�����س��ت��ف��ي��دة من  اأن ع���دد الأ����س���ر  وا����س���ار اىل 

بنحو  ي��ق��در  ع��رب��ة  وادي  يف  اخل����ري  امل��ل��ت��ق��ى 

دينار  األ��ف   40 ب  تقدر  مالية  بكلفة  اأ�سرة   900

400 ق�سيمة. توزعت على 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

اخل�ساونة،  ب�سر  الوزراء  رئي�س  عن  مندوباً 

ام�س  النابل�سي،  حم��م��د  ال�����س��ب��اب  وزي���ر  اأط��ل��ق 

اخل��م��ي�����س، ب��ح�����س��ور وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ووزي����ر 

ال�����س��ح��ة امل��ك��ل��ف م�����ازن ال���ف���راي���ة ومب�����س��ارك��ة 

ال�������س���ب���اب ع����رب و�����س����ائ����ل الت���������س����ال ال���رق���م���ي 

وبح�سور ممثلني عن اجلهات ال�سريكة مبادرة 

»�سباب اإلك وفيد« التوعوية.

وت���اأت���ي امل���ب���ادرة مل�����س��ان��دة اجل��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة 

فرو�س  انت�سار  من  واحل��د  والتوعية  للوقاية 

بال�سراكة  ال�سباب  وزارة  تنفذها  التي  كورونا، 

والآث��������ار  وال�������س���ي���اح���ة  ال�������س���ح���ة  وزارات  م����ع 

وال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن، واجل��م��ع��ي��ة 

��ة »ن��ح��ن«  امل��ل��ك��ي��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة ال�����س��ح��ي��ة وم��ن�����سّ

ويل  موؤ�س�سة  مبادرات  اإحدى  »نوى«  ل�  التابعة 

اليوني�سيف. ومنظمة  العهد، 

اأول م���ب���ادرة  ت��ع��د  ال���ت���ي  امل����ب����ادرة،  وت���ه���دف 

اإىل تفعيل  ال�سرق الأو�سط،  �سبابية توعوية يف 

م���ن خ��ال  اأو  امل���ي���دان  ����س���واًء يف  ال�����س��ب��اب  دور 

جمتمعاتهم  داخ���ل  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ر���س��ائ��ل  ن�سر 

الوقاية واللتزام بالإجراءات ال�سحية  بكيفية 

اأهمية املطعوم لكبار ال�سن  والحرتازية وبيان 

ب�سكل خا�س واملجتمع ب�سكل عام، وم�ساعدتهم 

حالة  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ل��ل��م��ط��ع��وم،  الت�سجيل  يف 

من  ال��ق��ري��ب،  امل�ستقبل  يف  املجتمعي  ال��ت��ع��ايف 

م��درب��ة  ت��ط��وع��ي��ة  �سبابية  ف���رق  ت�سكيل  خ���ال 

وموؤهلة ت�ساند القطاعات الطبية يف امليدان.

التفا�صيل �ص »2«

التنمية: تأجيل أقساط قروض األسر 
المنتجة وصناديق االئتمان

وزيرة الصناعة توجه شركة الترقيم 
لتوسعة قاعدة الشركات المخدومة

فلسطين النيابية تتلقى رسالة شكر 
من إمام وخطيب المسجد األقصى

االنباط-وكاالت

جو  الأم���رك���ي  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  ت��ع��م��ل 

ب���اي���دن، ع��ل��ى ���س��ي��اغ��ة خ��ط��ة ت���ه���دف اإىل 

ال�سلطة  الأم��رك��ي��ة م��ع  ال��ع��اق��ات  اإع���ادة 

عهد  يف  تقريبا  انهارت  التي  الفل�سطينية 

الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب، بح�سب ما 

اأفادت وكالة رويرتز

وذكرت م�سودة مذكرة داخلية يف البيت 

العمل«  »م��رح��ل��ة  ت���زال يف  ل  اأن  الأب��ي�����س 

املطاف  نهاية  يف  ت�سكل  ق��د  لكنها  املبكر، 

الأ����س���ا����س ل��ل��رتاج��ع ع���ن اأج�����زاء م���ن نهج 

ترامب

���س��خ�����س��ان م��ط��ل��ع��ان ع��ل��ى وثيقة  وق���ال 

لأول  اأوردت����ه����ا  ال���ت���ي  اخل���ارج���ي���ة،  وزارة 

ن��ا���س��ي��ون��ال« وم��ق��ره��ا  م����رة ���س��ح��ي��ف��ة »ذا 

تزال يف »مرحلة  الوثيقة ل  اإن  الإم��ارات، 

نهاية  يف  ت�سكل  ق��د  لكنها  املبكر،  العمل« 

من  اأج��زاء  عن  للرتاجع  الأ�سا�س  املطاف 

الفل�سطينيون  ب��ه  ن��دد  ال��ذي  ت��رام��ب  نهج 

باعتباره منحازا ب�سدة لإ�سرائيل

وق����ال ج���زء م��ن م�����س��ودة امل���ذك���رة ال��ت��ي 

ال��روؤي��ة  اإن  نا�سيونال  ذا  �سحيفة  نقلتها 

الأم��رك��ي��ة ه��ي »ت��ع��زي��ز احل��ري��ة والأم���ن 

والزدهار .

التفا�صيل �ص »5«

 االنباط-عمان

اأمي��ن  الجتماعية،  التنمية  وزي��ر  ق��رر 

امل�ستحقة  الأق�����س��اط  ك��اف��ة  ت��اأج��ي��ل  امل��ف��ل��ح، 

ال��ع��ام  واأي�����ار م���ن  اآذار ون��ي�����س��ان  ل��اأ���س��ه��ر 

احل�����ايل، ل�����س��ن��ادي��ق الئ���ت���م���ان، وق��رو���س 

امل�ستفيدين  على  امل�ستحقة  املنتجة،  الأ�سر 

برامج  من  املنتفعة  اخلرية  واجلمعيات 

تعزيز النتاجية يف الوزارة.

ام�س اخلمي�س،  بيان  ال��وزارة يف  وقالت 

ال��ق��رار  م��ن  �ست�ستفيد  اأ���س��رة  األ���ف   12 ان 

ال����ذي ي���اأت���ي يف ظ���ل ال��ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��ك��ي��ة 

ب��ال��ت��خ��ف��ي��ف من  امل�����س��اه��م��ة  ال�����س��ام��ي��ة يف 

امل��واط��ن��ني، خا�سة  على  امل��رتت��ب��ة  الأع��ب��اء 

ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف  يف 

اململكة، نتيجة ا�ستمرار جائحة كورونا.

التفا�صيل �ص »3«

 االنباط-عمان

وج���ه���ت وزي������رة ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة 

وال��ت��م��وي��ن امل��ه��ن��د���س��ة م��ه��ا ع���ل���ي، ���س��رك��ة 

قاعدة  لتو�سعة  الأردن��ي��ة،  الرتقيم  هيئة 

توفر  خال  من  تخدمها  التي  ال�سركات 

الردن  يف  ال�سركات  حاجات  تلبي  خدمات 

على  والعتماد  العاملية  املتطلبات  وح�سب 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة يف ظ���ل ال��ت��ح��ول 

الرقمي احلديث.

ج�����اء ذل�����ك خ�����ال زي��������ارة ق����ام����ت ب��ه��ا 

بح�سور  لل�سركة  اخلمي�س  ام�س  الوزيرة 

رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة امل����دي����ري����ن ع���ب���د احل��ك��ي��م 

التنفيذي  املدير  باأعمال  والقائم  ظاظا، 

ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة الردن���ي���ة ل��ت��ط��وي��ر امل�����س��اري��ع 

القت�سادية عدي غنيم.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

ام�س  ال��ن��ي��اب��ي��ة،  فل�سطني  جل��ن��ة  تلقت 

اإم��ام  م��ن  وتقدير  �سكر  ر�سالة  اخلمي�س، 

وخ��ط��ي��ب امل�����س��ج��د الأق�������س���ى يف ال��ق��د���س، 

العروبي  ملوقفها  ���س��ربي،  عكرمة  ال�سيخ 

يف  ال�سقيق  الفل�سطيني  لل�سعب  ال��داع��م 

الإ�سرائيلي. مواجهة غطر�سة الحتال 

ال�����س��ي��خ �سربي  ان  ال��ل��ج��ن��ة  واو���س��ح��ت 

التي  الأخوية  الوقفات  ان  ر�سالته  يف  اكد 

ع����ربت ع��ن��ه��ا جل���ن���ة ف��ل�����س��ط��ني ال��ن��ي��اب��ي��ة 

الحتال  �سلطات  قبل  من  اعتقاله  لدى 

التي  العالية  القيمة  تعك�س  الإ�سرائيلي، 

القيادة  لدى  الفل�سطيني  ال�سعب  ميثلها 

الأردين  وال�����س��ع��ب  احل��ك��ي��م��ة  ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

ال�سقيق.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

واحدة من كربى  اأدوميم  تعترب معاليه 

الغربية،  بال�سفة  الإ�سرائيلية  امل�ستوطنات 

واأك���ره���ا ت��و���س��ع��ا م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا يف ال��ع��ام 

1975 �سرق مدينة القد�س ال�سرقية

اإىل  امل�ستوطنة  �سكان  عدد  و�سل  حاليا، 

 30 م�ساحتها  اأر���س��ا  ي�ستوطنون  األ��ف��ا،   40

بح�سب  م��رب��ع(،  م��رت  كيلو   30( دومن  األ��ف 

يف  اخل��رائ��ط  دائ��رة  مدير  التفكجي،  خليل 

العربية، متحدثا لوكالة  الدرا�سات  جمعية 

الأنا�سول

من  ل��اأن��ا���س��ول  منف�سلة  اأح���ادي���ث  ويف 

امل�����س��ت��وط��ن��ني يف ه�����ذه امل�������س���ت���وط���ن���ة، ف����اإن 

املا�سية،  ال�سنوات  مدى  على  لها  انتقالهم 

ه���و خ��ل��ي��ط م���ن الأف����ك����ار الأي���دي���ول���وج���ي���ة 

القت�سادية والمتيازات 

بامل�ستوطنات  امل�ستوطنني  من  وكغرهم 

�سكان  ي��ق��ول  ال��غ��رب��ي��ة،  بال�سفة  الأخ�����رى، 

اأدوم���ي���م اإن ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة هي  م��ع��ال��ي��ه 

اإ�سرائيل اأر�س 

ال�سياحي  املر�سد  هيفري،  ديفيد  وق��ال 

م�����ن اأ������س�����ل اأم�����ري�����ك�����ي م�����ن وج����ه����ة ن��ظ��ر 

)الت�سمية  وال�����س��ام��رة  ي��ه��ودا  ف���اإن  اإل��ه��ي��ة، 

ج��زء  ه��ي  ال��غ��رب��ي��ة(  لل�سفة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

الأخرة،  ال�سنوات  ويف  اإ�سرائيل.  اأر�س  من 

قادة  قبل  من  الدعوات  من  الكثر  �سدرت 

امل�����س��ت��وط��ن��ني، ل�����س��م ه���ذه امل�����س��ت��وط��ن��ة اإىل 

اإ�سرائيل.

التفا�صيل �ص »6«

مستوطنة معاليه أدوميم .. نظرة من الداخل

74 وفاة و9192 إصابة 
بـ »كورونا«

السفير السعودي: عالقتنا مع 
األردن مثالية

االنباط- عمان

ت�سجيل  ع��ن  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

اإ�سابة بفرو�س كورونا  74 وفاة و9192 

العدد  لرتفع  اخلمي�س،  ام�س  امل�ستجد 

و514107  وف����اة   5627 اإىل  الإج����م����ايل 

اإ���س��اب��ات. وت��وزع��ت الإ���س��اب��ات اجلديدة 

على 4616 يف حمافظة العا�سمة عّمان، 

يف   67 م��ن��ه��ا  اإرب�������د،  حم��اف��ظ��ة  يف   962

 471 ال��زرق��اء،  953 يف حمافظة  الرمثا، 

حمافظة  يف   414 البلقاء،  حمافظة  يف 

 316 امل���ف���رق،  326 يف حم��اف��ظ��ة  م���اأدب���ا، 

حمافظة  يف   292 العقبة،  حمافظة  يف 

جر�س، 273 يف حمافظة الكرك، 227 يف 

حمافظة معان، منها 86 يف البرتا، 177 

165 يف حمافظة  الطفيلة،  يف حمافظة 

عجلون. واأ�سار املوجز الإعامي ال�سادر 

عن رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة اإىل اأن 

اإىل  و�سل  الن�سطة حالّياً  احل��الت  عدد 

91509 ح��الت، بينما بلغ ع��دد احل��الت 

 491 امل�ست�سفيات  اإىل  ام�س  دِخلت 
ُ
اأ التي 

حالة، فيما غادرت 314 حالة.

التفا�صيل �ص »3«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

خلية األزمة: 61 ألف شخص حصلوا على 
الجرعة الثانية من لقاح كورونا

توقيف رئيس الغازات الطبية بالصحة 
على ذمة قضية مستشفى السلط

لجنة الخدمات العامة في األعيان 
تبحث واقع وخطط االقتصاد 

الرقمي والريادة

ثقافة مأدبا تكّرم شخصيات مسرحية 
بمناسبة يوم المسرح العالمي

 االنباط-عمان

ت��ل��ق��ت جل���ن���ة ف��ل�����س��ط��ن ال���ن���ي���اب���ي���ة، ام�����س 

اخل��م��ي�����س، ر���س��ال��ة ���س��ك��ر وت��ق��دي��ر م���ن اإم����ام 

ال�سيخ  القد�س،  يف  االأق�سى  امل�سجد  وخطيب 

ع��ك��رم��ة ����س���ري، مل��وق��ف��ه��ا ال��ع��روب��ي ال��داع��م 

ل��ل�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال�����س��ق��ي��ق يف م��واج��ه��ة 

االإ�سرائيلي. غطر�سة االحتالل 

واو�سحت اللجنة ان ال�سيخ �سري اكد يف 

ر�سالته ان الوقفات االأخوية التي عرت عنها 

جلنة فل�سطن النيابية لدى اعتقاله من قبل 

القيمة  تعك�س  االإ�سرائيلي،  االحتالل  �سلطات 

الفل�سطيني لدى  ال�سعب  التي ميثلها  العالية 

االأردين  وال�سعب  احلكيمة  الها�سمية  القيادة 

ال�سقيق.

وك�����ان رئ���ي�������س واأع�������س���اء جل���ن���ة ف��ل�����س��ط��ن 

�سابًقا،  ا���س��دروه  بيان  خ��الل  اأدان���وا،  النيابية 

بالتدخل  احلكومة  وطالبوا  �سري،  اعتقال 

الفوري لالإفراج عنه.

واعتروا اأن املمار�سة الهمجية التي قام بها 

االإ�سرائيلي بحق �سري مرفو�سة وال  الكيان 

تن�سجم مع املواثيق الدولية حلقوق االإن�سان.

»فل�سطن  رئي�س  طالب  احل��دث  والأهمية 

ال��ن��ي��اب��ي��ة«، حم��م��د ال��ظ��ه��راوي، خ��الل جل�سة 

ملجل�س النواب عقدت موؤخرا، احلكومة ممثلة 

بالتدخل  املغرتبن  و�سوؤون  اخلارجية  ب��وزارة 

الدبلوما�سية  القنوات  عر  والعاجل  الفوري 

امل�سايقات  ك��ل  ���س��ري، ووق���ف  ع��ن  ل��الإف��راج 

ع���ل���ى جم���ل�������س اأوق���������اف ال���ق���د����س م����ن اإب����ع����اد 

واعتقاالت.

وح���م���ل ال����ظ����ه����راوي ���س��ل��ط��ات االح���ت���الل 

االإ�����س����رائ����ي����ل����ي امل�������س���وؤول���ي���ة ك���ام���ل���ة ع����ن اأي 

الوطنية  ال��رم��وز  بحق  م�ستقبلية  مم��ار���س��ات 

اإي���ق���اف اجل���رائ���م  اإىل  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، داع���ًي���ا 

القد�س  اأب��ن��اء  جت��اه  االح��ت��الل  بها  يقوم  التي 

املبارك. وعلمائها، وامل�سجد االأق�سى 

فلسطين النيابية تتلقى رسالة شكر من إمام وخطيب 
المسجد األقصى

اجلمعة    19  /  3  / 2021

االنباط-عمان

بحث نائب رئي�س ال��وزراء وزير اخلارجية 

واملفو�س  ال�سفدي،  اأمي��ن  املغرتبن  و�سوؤون 

وت�سغيل  الإغاثة  املتحدة  االأمم  لوكالة  العام 

فيليب  )االأون����روا(  الفل�سطينين  الالجئن 

امل�سرتكة  اجل��ه��ود  اخلمي�س،  ام�س  الزاري��ن��ي 

لتوفري الدعم املايل الالزم ل�سد العجز املايل 

ا�ستمرارها  و�سمان  ال��وك��ال��ة  تواجهه  ال���ذي 

وفق  لالجئن  احليوية  خدماتها  تقدمي  يف 

تكليفها االأممي.

ال�����س��ف��دي والزاري���ن���ي نتائج  وا���س��ت��ع��ر���س 

امل�����س��اورات امل��ك��ث��ف��ة وامل�����س��ت��م��رة م��ع ال�����س��رك��اء 

اأزم��ة التدفق امل��ايل يف ظل  الدولين ملعاجلة 

الالزم  املايل  التدفق  و�سمان  كورونا  جائحة 

براجمها  على  املالية  االأزم���ة  انعكا�س  ومنع 

وموؤ�س�ساتها وموظفيها. وا�ستعر�س ال�سفدي 

والزاري������ن������ي اجل����ه����ود احل���ال���ي���ة ل��ل��ت��ح�����س��ري 

للموؤمتر ال��دويل حول االأون��روا، الذي يعمل 

االأردن ومملكة ال�سويد على عقده هذا العام 

ال���دويل  ال��ت��زام املجتمع  ت��ع��زي��ز  وامل�����س��ت��ه��دف 

للوكالة وح�سد الدعم ال�سيا�سي واملايل لها.

وح����ذر ال�����س��ف��دي م���ن ت��ب��ع��ات ع���دم ت��وف��ر 

ال����دع����م امل������ايل ال�������الزم ل�����س��م��ان ا���س��ت��م��رار 

لالجئن  احليوية  خدماتها  تقدمي  الوكالة 

اخلم�س.  عملياتها  مناطق  يف  الفل�سطينين 

واأك����د ���س��رورة ا���س��ت��م��رار االأون�����روا يف تقدمي 

حن  اإىل  االأمم�����ي  تكليفها  وف���ق  خ��دم��ات��ه��ا 

ودائم لق�سية الالجئن  التو�سل حلل عادل 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن ي�����س��م��ن ح��ق��ه��م يف ال���ع���ودة 

وق���رارات  ال���دويل  للقانون  وف��ق��اً  والتعوي�س 

االأمم املتحدة ذات ال�سلة، خا�سة القرار 194، 

ويف �سياق حل �سامل لل�سراع ينهي االحتالل 

اأ���س��ا���س حل  1967 ع��ل��ى  ب����داأ يف ال���ع���ام  ال����ذي 

الدولتن.

كما جدد ال�سفدي التاأكيد اأن دعم الوكالة 

من  مّيكنها  ومبا  متويلها،  ا�ستمرار  و�سمان 

م�ستمر  جهد  الالجئن،  اإزاء  واجباتها  اأداء 

امللك  ل��الأردن بتوجيهات مبا�سرة من جاللة 

عبداهلل الثاين.

وث��ّم��ن الزاري���ن���ي اجل��ه��ود االأردن���ي���ة التي 

حل�سد  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  يقودها 

الدور  اأهمية  موؤكداً  للوكالة،  ال��دويل  الدعم 

املجتمع  مع  بالتعاون  االأردن  به  يقوم  ال��ذي 

الدويل ل�سمان توفري الدعم الالزم للوكالة 

و�سد العجز املايل الذي تواجهه.

ا�ستمرار  على  والزاري��ن��ي  ال�سفدي  واتفق 

ال��ت��ن�����س��ي��ق وال���ت�������س���اور ث��ن��ائ��ي��اً وم����ع ال�����س��وي��د 

�سبل  ح��ول  �ستوكهومل«  »جمموعة  واأع�����س��اء 

ال��الزم لتمكن الوكالة  ال��دويل  ح�سد الدعم 

وفق  تقدمي خدماتها احليوية  اال�ستمرار يف 

تكليفها االأممي.

االنباط-عمان

اخل�ساونة،  ب�سر  ال��وزراء  رئي�س  عن  مندوباً 

اأط��ل��ق وزي����ر ال�����س��ب��اب حم��م��د ال��ن��اب��ل�����س��ي، ام�س 

اخل��م��ي�����س، ب��ح�����س��ور وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة ووزي����ر 

ال�سحة املكلف مازن الفراية ومب�ساركة ال�سباب 

عر و�سائل االت�سال الرقمي وبح�سور ممثلن 

عن اجلهات ال�سريكة مبادرة »�سباب اإلك وفيد« 

التوعوية.

وت���اأت���ي امل���ب���ادرة مل�����س��ان��دة اجل���ه���ود ال��وط��ن��ي��ة 

فريو�س  انت�سار  م��ن  واحل��د  والتوعية  للوقاية 

بال�سراكة  ال�سباب  وزارة  تنفذها  التي  ك��ورون��ا، 

مع وزارات ال�سحة وال�سياحة واالآثار وال�سناعة 

للتوعية  امللكية  واجلمعية  والتموين،  والتجارة 

��ة »ن���ح���ن« ال��ت��اب��ع��ة ل���� »ن���وى«  ال�����س��ح��ي��ة وم��ن�����سّ

ومنظمة  العهد،  ويل  موؤ�س�سة  م��ب��ادرات  اإح��دى 

اليوني�سيف.

اأول م���ب���ادرة  ت��ع��د  ال���ت���ي  امل�����ب�����ادرة،  وت���ه���دف 

تفعيل  اإىل  االأو�سط،  ال�سرق  يف  توعوية  �سبابية 

خ��الل  م���ن  اأو  امل���ي���دان  ����س���واًء يف  ال�����س��ب��اب  دور 

داخ����ل جمتمعاتهم  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ر���س��ائ��ل  ن�����س��ر 

ال�سحية  باالإجراءات  وااللتزام  الوقاية  بكيفية 

ال�سن  لكبار  املطعوم  اأهمية  وبيان  واالحرتازية 

وم�ساعدتهم  عام،  ب�سكل  واملجتمع  ب�سكل خا�س 

ل��ل��و���س��ول اإىل ح��ال��ة  ل��ل��م��ط��ع��وم،  ال��ت�����س��ج��ي��ل  يف 

التعايف املجتمعي يف امل�ستقبل القريب، من خالل 

وموؤهلة  م��درب��ة  تطوعية  �سبابية  ف��رق  ت�سكيل 

ت�ساند القطاعات الطبية يف امليدان.

ج��اءت  ال�سبابية  امل��ب��ادرة  اإن  النابل�سي  وق��ال 

مل�������س���ان���دة وت���وح���ي���د ودع������م اجل����ه����ود ال��وط��ن��ي��ة 

واملنظومة الطبية يف ظل احلالة الوبائية التي 

ي�سهدها االأردن حالياً من خالل �سواعد �سبابية 

مدربة وموؤهلة وقادرة على التعامل مع الظروف 

بجانب  امل��ي��دان  يف  فاعلة  كم�ساهمة  ال��وب��ائ��ي��ة، 

قيادة احلمالت  وق��ادرة على  االأول  الدفاع  خط 

حول  املغلوطة  لل�سائعات  وتت�سدى  التوعوية 

وتعزيز  غر�س  اأهمية  م��وؤك��داً  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س 

ثقافة العمل التطوعي بن ال�سباب كونها اإحدى 

للتكاتف  ورم��زاً  املجتمعي،  التالحم  ركائز  اأه��م 

وم����وؤك����دا، ك���ذل���ك، اه��ت��م��ام احل��ك��وم��ة ودع��م��ه��ا 

للمبادرة ولل�سباب يف كافة املجاالت.

ما  وت��اأه��ي��ل  ت��دري��ب  اأن���ه مت  النابل�سي  وب���ن 

ي��زي��د ع��ن 500 م��ت��ط��وع وم��ت��ط��وع��ة م��ن كافة 

حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة مل�����س��ان��دة ال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي 

كمرحلة اأولية، داعياً ال�سباب الراغبن بالتطوع 

اإىل ت�سجيل بياناتهم من خالل املن�سة الوطنية 

لتطوع وم�ساركة ال�سباب »نحُن«.

توحيد  اأهمية  اإىل  الفراية  اأ�سار  جانبه،  من 

اجل��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ط��وع��ي��ة يف ظ��ل احل��ال��ة 

الوبائية التي ي�سهدها االأردن حالياً، والتي باتت 

ت�ستوجب  ملحة  و���س��رورة  م�سرتكة  م�سوؤولية 

من  والقطاعات  اجل��ه��ات  جميع  جهود  ت�سافر 

خم��ت��ل��ف م��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ة، مل�����س��اع��دة ال��ق��ط��اع 

اأع��داد  ال�سحي ال��ذي يعاين حالياً من زي��ادة يف 

احلاالت.

واأك������د ال���ف���راي���ة اأه��م��ي��ة اجل���ه���ود ال�����س��ب��اب��ي��ة 

امليدانية واالإلكرتونية من خالل ن�سر الر�سائل 

ال���ت���وع���وي���ة ال�����س��ح��ي��ة ال�����س��ح��ي��ح��ة ب���ع���ي���داً عن 

االإ����س���اع���ات ح���ول ف���ريو����س ك���ورون���ا ب�����س��ك��ل ع��ام 

االرتباك  ي�سبب  ال��ذي  خا�س،  ب�سكل  واملطعوم 

امل��ج��ت��م��ع��ي، وخ��ا���س��ة ل���دى ك��ب��ار ال�����س��ن ب�سبب 

ال�سباب  امل��غ��ل��وط��ة، داع��ي��اً  االأخ���ب���ار وامل��ع��ل��وم��ات 

يف  ال�سبابية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ه��ي��ئ��ات  خمتلف  يف 

الوطنية،  اجلهود  م�ساندة  اإىل  مواقعهم  جميع 

االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  على  وخ�سو�ساً 

ال���ت���ي ���س��ه��دت ب��ال��ف��رتة احل��ال��ي��ة ر���س��ائ��ل غري 

وت�سهيل  ال�سبابية  امل��ب��ادرة  دع��م  م��وؤك��داً  دقيقة، 

الواقع  اأر���س  نتائجها على  اإىل  مهامها للو�سل 

يف امل�ستقبل القريب.

واأ�سادت العن الدكتورة رائدة قطب باجلهود 

التي تبذلها وزارة ال�سباب بالتعاون مع ال�سركاء 

م���ن خ����الل اإع������داد وت���اأه���ي���ل وت���دري���ب ال�����س��ب��اب 

للتعامل مع اجلائحة وم�ساندة اجلهود الوطنية، 

واأ���س��ا���س  امل�ستقبل  ه��م  ال�سباب  اأن  اإىل  م�سرية 

كبري  دور  لها  امل��ب��ادرة  واأن  االإي��ج��اب��ي،  التغيري 

بالطريقة  املتمثلة  ال�سبابية  اجلهود  خالل  من 

ال���وح���ي���دة حل��م��اي��ة امل��ن��ظ��وم��ة ال�����س��ح��ي��ة، عر 

والتزامها  االإيجابية  التوعية  لر�سائل  ن�سرها 

بن�سر ثقافة االلتزام والتباعد اجل�سدي.

من جانبها، قالت ممثلة اليوني�سف يف االأردن، 

تانيا �سابويزات: »يعتر عدد ال�سباب الكبري يف 

ال�سباب يف  ك��ان  ث��روات��ه، وق��د  اأب���رز  االأردن م��ن 

ك��ورون��ا،  جلائحة  الوطنية  اال�ستجابة  طليعة 

اإيجابًيا يف جمتمعاتهم منذ  اأح��دث تغيرًيا  مما 

بداية الوباء، واالآن مع اإطالق مبادرة �سباب الك 

وفيد التطوعية، �ستكون م�ساهمتهم اأكرث اأهمية 

ملنع انت�سار الوباء وامل�ساعدة يف دفع االأردن نحو 

التعايف«.

واأك������دت امل���دي���رة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��م��ع��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة 

للتوعية ال�سحية، حنن عودة، اأهمية الت�ساركية 

والتعاون مع كافة القطاعات يف جمال التوعية 

اإىل  م�����س��رية  ك���ورون���ا،  ف��ريو���س  ح���ول  ال�سحية 

االلتزام  نحو  املجتمعي  ال�سلوك  تغيري  اأهمية 

ب����االإج����راءات ال�����س��ح��ي��ة واالح����رتازي����ة، وزي����ادة 

ت��وع��وي��ة امل��ج��ت��م��ع م���ن خ����الل ت���زوي���د ال�����س��ب��اب 

وال�������س���اب���ات ب��امل��ع��ل��وم��ات ال�����س��ح��ي��ة وال��دق��ي��ق��ة 

وامل��وث��وق��ة ح��ول ف��ريو���س ك��ورون��ا ودل��ي��ل خا�س 

و���س��ام��ل ح���ول االأ���س��ئ��ل��ة االأك����رث ���س��ي��وع��اً لنقلها 

ملجتمعاتهم.

ت�سهيل  على  �ستعمل  ال�سباب  وزارة  اأن  يذكر 

التطعيم  مراكز  داخ��ل  وال�سابات  ال�سباب  مهام 

مل�ساعدة متلقي التطعيم ب�سكل عام وكبار ال�سن 

بت�سجيل  م�ساعدتهم  خ��الل  م��ن  خ��ا���س  ب�سكل 

بياناتهم اأو اأي م�ساعدة قد يحتاجونها.

االنباط-وكاالت

ن��اي��ف  االأردن  يف  ال�����س��ع��ودي  ال�����س��ف��ري  ق����ال 

ب��ن ب��ن��در ال�����س��دي��ري اإن ال��ع��الق��ات ال��ت��ي تربط 

االأردن وال�سعودية تاريخية ومتتد منذ تاأ�سي�س 

اململكتن، وهي متينة وقوية ومتنامية.

واأ�����س����اف يف م��ق��اب��ل��ة م���ع ق���ن���اة االخ���ب���اري���ة 

التي  ال��ع��الق��ات  اأن  اخلمي�س،  ام�����س  ال�سعودية 

على  ومتينة  مثالية  ال�سقيقن  اململكتن  تربط 

كافة املقايي�س.

واأكد اأن التعاون بن اململكتن خالل جائحة 

كورونا يقتدى به وهناك تعاون وتكامل.

كل  ل��ت��ق��دمي  ج���اه���زة  ب�����الده  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

اال���س��ت��م��اع  ل���ع���دم  داع���ي���ا  االأردن،  ي��ح��ت��اج��ه  م���ا 

للمغر�سن الذين يحاولون النيل من العالقات 

املثالية بن اململكتن.

الصفدي والزاريني يبحثان جهود توفير الدعم 
المالي لألونروا

وزير الشباب يطلق مبادرة شباب إلك وفيد التوعوية

السفير السعودي: عالقتنا مع األردن مثالية

االنباط-عمان

الوطني  املركز  يف  االأزم��ة  خلية  اأعلنت 

اإج��م��ايل عدد  اأن  االأزم���ات،  واإدارة  ل��الأم��ن 

لقاح  من  االأوىل  اجلرعة  على  احلا�سلن 

بلغ  حن  يف  �سخ�ساً،   189921 بلغ  كورونا 

اإج���م���ايل ع���دد احل��ا���س��ل��ن ع��ل��ى اجل��رع��ة 

وفق  �سخ�س،   61100 اللقاح  م��ن  الثانية 

االإح�������س���ائ���ي���ات اخل��ا���س��ة ب��ل��ق��اح ف��ريو���س 

ام�س  لغاية  اململكة  م�ستوى  على  ك��ورون��ا 

اخلمي�س.

على  امل�����س��ج��ل��ن  ع���دد  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 

بلغ  ك���ورون���ا،  ف��ريو���س  ل��ق��اح  تلقي  من�سة 

598884 �سخ�ساً.

واإدارة  ل���الأم���ن  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  وك����ان 

االأزم���������ات اأع����ل����ن ع����ن ت��خ�����س��ي�����س ام�����س 

مي��ل��ك��ون  مل���ن  اآذار،   18 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س 

لقاح  م��ن  الثانية  اجل��رع��ة  لتلقي  م��وع��داً 

فريو�س كورونا فقط.

واو�������س������ح امل�����رك�����ز اأن��������ه ����س���ي���ت���م و����س���ع 

القادم  االأ�سبوع  خ��الل  عنه  ُيعلن  برنامج 

لالأ�سخا�س الذين تخلفوا عن مواعيدهم 

ثانية  اأو  اأوىل  جرعة  اأك��ان��ت  ���س��واء  �سابقاً 

وح�سب نوع املطعوم.

 االنباط-عمان

ق���ال ن��ائ��ب ع���ام ع��م��ان ال��دك��ت��ور ح�سن 

قرر  ال�سلط  ع��ام  م��دع��ي  اإن  ال��ع��ب��دال��الت، 

ت���وق���ي���ف م��ه��ن��د���س اأج����ه����زة ط���ب���ي���ة، وه���و 

رئ���ي�������س جم���م���وع���ة ال�����غ�����ازات ال��ط��ب��ي��ة يف 

مراكز  اأحد  يف  ا�سبوع  ملدة  ال�سحة؛  وزارة 

م�ست�سفى  ق�����س��ي��ة  ذم����ة  ع��ل��ى  االإ�����س����الح، 

ال�سلط. احل�سن مبدينة 

ام�س  ت�سريح  يف  العبدالالت  واأ���س��اف 

يف  وج��ار  م�ستمر  التحقيق  اأن  اخلمي�س، 

وفاة  امل�سوؤولن عن  الق�سية حتى حتديد 

بال�سلط،  احل�سن  مب�ست�سفى  اأردن��ي��ن   7

ال�سبت  يوم  �سباح  االأك�سجن  نفاد  ب�سبب 

املا�سي.

وق������رر م���دع���ي ع�����ام ال�������س���ل���ط يف وق���ت 

ذمة  على  م�سوؤولن  ثمانية  توقيف  �سابق 

االآن  حتى  املتهمن  عدد  لي�سبح  الق�سية، 

اأ�سخا�س.  9

وحت��رك��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة م��ن��ذ حلظة 

متكاملة  خ��ط��ة  وو���س��ع��ت  احل���ادث���ة  وق���وع 

للو�سول اإىل كل املت�سببن بهذه الق�سية.

االنباط-عمان

 ال���ت���ق���ت جل���ن���ة اخل����دم����ات ال���ع���ام���ة يف 

الدكتور  العن  برئا�سة  االأع��ي��ان،  جمل�س 

م�����س��ط��ف��ى احل���م���ارن���ة، ام�������س اخل��م��ي�����س، 

اأحمد  وال��ري��ادة  الرقمي  االقت�ساد  وزي��ر 

الهناندة، لبحث واقع عمل الوزارة.

خالل  من  جرى  ال��ذي  اللقاء،  وح�سر 

خا�سية االت�سال االإلكرتوين عر برنامج 

)مايكرو�سوفت تيمز(، رئي�س هيئة تنظيم 

غازي  املهند�س  الدكتور  االت�ساالت  قطاع 

اإ���س��اف��ة اإىل خ���راء يف ال��ق��ط��اع،  اجل��ب��ور، 

وعدد من كوادر الوزارة.

تقدميياً،  العن احلمارنة عر�ساً  وقدم 

اأك����د خ��الل��ه اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ���س��م��ن روؤي���ة 

م�سرتكة تعمل على التن�سيق واملتابعة بن 

ال��وزارة، مبا يخدم  جلنة اخلدمات وعمل 

العامة. امل�سلحة 

ا�سرتاتيجيات  ع��دة  وج���ود  اإىل  واأ���س��ار 

وخ���ط���ط م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، اأه���م���ه���ا ال��ت��ط��وي��ر 

والريادية،  الرقمية  للمهارات  ال�سمويل 

حمورها  رقمية  حكومية  خدمات  وتوفري 

التحتية  البنية  وتطوير  وب��ن��اء  امل��واط��ن، 

القوانن  مراجعة  اإىل  اإ���س��اف��ة  الرقمية، 

الرقمية،  بالبيئة  الثقة  وتعزيز  واالأنظمة 

ودع���م وحت��ف��ي��ز االب��ت��ك��ار وري����ادة االأع��م��ال 

اأنواعها. بكل 

اإع������ادة  اإىل  احل����م����ارن����ة  ال����ع����ن  ودع������ا 

الرقمي  للتحول  الوطنية  اخلطة  تقييم 

ال����وزارة  ِق��ب��ل  م��ن   )2025  REACH(

ومراجعة  اخلا�س،  القطاع  مع  بال�سراكة 

ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��خ��دم��ة ال�����س��م��ول��ي��ة، 

ومتابعة الوزارة التزاَم اجلهات احلكومية 

ب�سيغ  املفتوحة  احلكومية  البيانات  بن�سر 

تتيح اال�ستخدام املفتوح ومتابعة حتديثها 

على من�سة البيانات املفتوحة، اإ�سافة اإىل 

من  االإلكرتونية  للتجارة  �سيا�سة  اإ�سدار 

ِقبل وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين.

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����دم ال����وزي����ر ال���ه���ن���ان���دة 

����س���رًح���ا ع����ن ا����س���رتات���ي���ج���ي���ات ال���������وزارة، 

واخل���دم���ات وامل����ب����ادرات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا يف 

وامل��ه��ارات  وامل��ع��ل��وم��ات،  ال�سيا�سات  جم��ال 

تدريب  برنامج  ومنها  والريادة،  الرقمية 

اخل����ري����ج����ن اجل�������دد الإت�����اح�����ة ال���ف���ر����س 

من  اخلا�سة  مب�ساريعهم  للبدء  لل�سباب 

امل��ح��اف��ظ��ات وت��اأ���س��ي�����س ���س��رك��ات ري���ادي���ة، 

ل��ل��ع��ر���س على  اإع����داد درا���س��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة 

ت��خ�����س�����س��ات االت���������س����االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

والطلب عليها. املعلومات 

ا�سرتاتيجية  تقدمي  على  اللقاء  واتفق 

�سمولية، يتم حتديد فيها املوارد الب�سرية 

واملالية يف الوزارة ملدة اأق�ساها اأ�سبوعن.

االنباط- برتا

ك��ّرم��ت م��دي��ري��ة ث��ق��اف��ة م���اأدب���ا ام�����س 

م�سرحية  ���س��خ�����س��ي��ات  ث���الث  اخل��م��ي�����س 

م����ن اأب�����ن�����اء امل���ح���اف���ظ���ة مب��ن��ا���س��ب��ة ي���وم 

مدار�س  م�سرح  يف  وذل��ك  العاملي  امل�سرح 

دي���ر ال��الت��ن ���س��م��ن خ��ط��ة امل��دي��ري��ة يف 

احتفاالتها مبئوية الدولة االأردنية.

الثقافة  وزارة  ع��ام  اأم��ن  تكرمي،  ومت 

والفنان  واملمثل  الراري،  هزاع  الروائي 

امل�������س���رح���ي ن���ب���ي���ل �����س����واحل����ة، وامل���خ���رج 

ال�سوابكة. امل�سرحي علي 

ه��زاع  الثقافة  وزارة  ع��ام  اأم��ن  وق��ال 

االأردنية)برتا(،  االأنباء  لوكالة  الراري 

ع��م��ر  م���ع  اأن���ط���ل���ق  االأردين  امل�������س���رح  اإن 

ع�����ام، من   100 ق��ب��ل  االأردن����ي����ة  ال���دول���ة 

 1918 ع��ام  الالتن  دي��ر  م��اأدب��ا يف م�سرح 

م�سرياً  االأردنية،  املدن  لباقي  اأنطلق  ثم 

خ��ط��وات  ق��ط��ع  االأردين  امل�����س��رح  اأن  اإىل 

ك���ب���رية واحل����رك����ة امل�����س��رح��ي��ة االأردن����ي����ة 

موجودة على اخلريطة العربية، وهناك 

ودولية موجودة يف  عربية  6 مهرجانات 

االأردن.

العديد  ه��ن��اك  اأن  ال����راري،  واأ���س��اف 

من  �سنوياً  اإنتاجها  يتم  امل�سرحيات  من 

اخلا�س  وال��ق��ط��اع  الثقافة  وزارة  خ��الل 

وامل��ب��ادرات ال��ذات��ي��ة وه��ن��اك ال��ع��دي��د من 

امل�����س��رح��ي��ات وامل�����س��رح��ي��ن، ح�����ازوا على 

احلركة  اأن  مبينا  وعاملية،  عربية  جوائز 

مثل  ك��ورون��ا  بجائحة  ت��اأث��رت  امل�سرحية 

ن��اأم��ل انطالقة  ب��اق��ي ال��ق��ط��اع��ات ول��ك��ن 

جديدة مع بداية املئوية الثانية.

وق����ال م��دي��ر م��دي��ري��ة ث��ق��اف��ة م��اأدب��ا 

ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه�����ذه  اإن  االأزاي����������دة،  حم���م���د 

للم�سرح  العاملي  باليوم  جاءت لالحتفال 

الذين  املحافظة  اأب��ن��اء  من  ثلة  وتكرمي 

اأّث�����روا يف احل��رك��ة االأدب���ي���ة وامل�����س��رح��ي��ة 

ال���ب���ارز ع��ل��ى م�ستوى  ال����دور  ل��ه��م  وك���ان 

اململكة.

اليوم يف مقر  االأزاي��دة، نقف  واأ�ساف 

ت��اأ���س�����س  وال�����ذي  االأردن  يف  م�����س��رح  اأول 

ال��الت��ن  دي����ر  م�����س��رح  وه����و   ،1914 ع����ام 

100 ع��ام ، حيث مت  ال���ذي جت���اوز ع��م��ره 

رمزيته  له  الذي  الفعالية  مكان  اإختيار 

ال����ت����ي ت�������س���ادف���ت م����ع م���ئ���وي���ة ال����دول����ة 

ثقافة  مديرية  اأن  اإىل  االأردنية،م�سرياً 

ل��ل��ن��ه��و���س بكافة  ت�����س��ع��ى ج��اه��دة  م���اأدب���ا 

اأ�سكال االأدب والفنون وحتفيز القائمن 

عليها.

وق������ال االأ�����س����ت����اذ ح���ن���ا ال��ق��ن�����س��ل م��ن 

اإن م��اأدب��ا مدينة  ال��الت��ن،  م��در���س��ة دي��ر 

ث��ق��اف��ي��ة ع��امل��ي��ة م��ن��ذ ب��داي��ت��ه��ا وخ��ارط��ة 

ماأدبا الف�سيف�سائية هي اإرث عاملي حتوي 

ماأدبا،  يف  ور�سمت  موقعاً   350 من  اأك��رث 

الكثري من  ماأدبا خرجت  اأن  اإىل  م�سرياً 

الفنانن وامل�سرحين واالأدباء.

ب�����دوره�����م ث���م���ن امل����ك����رم����ون ت���ك���رمي 

اأن  ل��ه��م، وق��ال��وا،  م��دي��ري��ة ثقافة م��اأدب��ا 

للمزيد  احل��اف��ز  يعطيهم  ال��ت��ك��رمي  ه��ذا 

من العطاء واالإبداع.

ل��ل��م�����س��رح  ال���ع���امل���ي  ال���ي���وم  اأن  وي���ذك���ر 

ي�سادف 27 من اآذار من كل �سنة.
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االنباط-عمان

اأن��ه��ت وزارة االأ���س��غ��ال ال��ع��ام��ة واالإ���س��ك��ان، 

يف  ال��دائ��م��ة  االأع��م��ال  تنفيذ  اخلمي�س،  ام�س 

ال���رتدد ال�سريع  ج��زء م��ن م�����س��روع ح��اف��الت 

ع��م��ان - ال���زرق���اء »امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة« ب��ط��ول 

الزرقاء  من  القادم  لل�سري  كيلومرت   1300

باجتاه عمان، وذلك للمنطقة الواقعة ما بعد 

االأمري  اإ�سكان  م�سجد  ولغاية  �سياح  اأبو  نفق 

ها�سم )اأمام �ساالت االأفراح حي الفاخورة(.

اإنه جرى  بيان �سحفي،  الوزارة يف  وقالت 

اإع�����ادة ح��رك��ة ال�����س��ري اإىل م�����س��ارب��ه ال��دائ��م��ة 

واإلغاء التحويالت يف هذا املوقع.

اإع���ادة  االأع���م���ال  �سملت  ال��ب��ي��ان،  وب��ح�����س��ب 

ت���اأه���ي���ل ط���ري���ق ع���م���ان - ال�����زرق�����اء وت��ن��ف��ي��ذ 

وم�سربن  اجتاه،  كل  م�سارب يف   3 ب� الطريق 

ا���س��اف��ي��ن مل�����س��ار ح���اف���الت ال�����رتدد ال�����س��ري��ع 

مع  خ��ر���س��ان��ي��ة  ب��ح��واج��ز  جميعها  م��ف�����س��ول��ة 

وعنا�سر  امل�����س��ارات  ه��ذه  �سمن  اإن���ارة  اأع��م��ال 

ال�������س���الم���ة ال���ع���ام���ة م����ن ح����واج����ز م��ع��دن��ي��ة 

والعواك�س. والدهانات 

ك���م���ا ���س��م��ل��ت االأع�����م�����ال ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��وط 

ت�����س��ري��ف امل����ي����اه، وت��ن��ف��ي��ذ ون���ق���ل اخل���دم���ات 

مياه  وخطوط  كهرباء  كوابل  من  املتعار�سة 

للعبارات  وتطويل  وتهذيب  �سحي،  و�سرف 

ال��ت��ق��اط��ع��ات على  واأع��م��ال حت�سن  ال��ق��ائ��م��ة، 

اإع���ادة  وال����ذي ي�سمل  ال��ط��ري��ق  ك��ام��ل م�����س��ار 

اإن�ساء بع�س اجل�سور واالنفاق.

االنتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع حافالت 
التردد السريع عمان - الزرقاء
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التنمية: تأجيل أقساط قروض 
األسر المنتجة وصناديق االئتمان

إحباط محاولة تهريب 600 ألف 
حبة مخدرة

مذكرة تفاهم بين جامعة مؤتة 
ومعهد العناية بصحة األسرة

أب يطعن ابنته العشرينية
 في صويلح

األمن العام: رصدنا فيديوهات 
لتصنيع زجاجات مولوتوف

74 وفاة و9192 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

افتتاح مختبر زراعة االنسجة في الوطني للبحوث الزراعية

وزير األوقاف يطلق الملتقى الخيري في وادي عربة

االنباط-عمان

ت�سجيل  عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

ب��ف��رو���س  اإ����س���اب���ة  و9192  وف����اة   74

ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د ام�������س اخل��م��ي�����س، 

 5627 اإىل  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  لرتفع 

وفاة و514107 اإ�سابات.

على  اجلديدة  الإ�سابات  وتوزعت 

عّمان،  العا�سمة  حمافظة  يف   4616

يف   67 منها  اإرب����د،  حم��اف��ظ��ة  يف   962

ال��زرق��اء،  953 يف حم��اف��ظ��ة  ال��رم��ث��ا، 

يف   414 ال��ب��ل��ق��اء،  حم��اف��ظ��ة  يف   471

326 يف حم��اف��ظ��ة  م���اأدب���ا،  حم��اف��ظ��ة 

املفرق، 316 يف حمافظة العقبة، 292 

273 يف حمافظة  يف حمافظة جر�س، 

م���ع���ان،  حم���اف���ظ���ة  يف   227 ال����ك����رك، 

177 يف حمافظة  البرتا،  86 يف  منها 

165 يف حمافظة عجلون. الطفيلة، 

ال�سادر  الإع��ام��ي  امل��وج��ز  واأ���س��ار 

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

حالّياً  الن�سطة  احل��الت  عدد  اأن  اإىل 

بلغ  بينما  ح��الت،   91509 اإىل  و�سل 

اإىل  ام�س  دِخلت 
ُ
اأ التي  احل��الت  عدد 

غادرت  فيما  حالة،   491 امل�ست�سفيات 

314 حالة.

ع����دد  اإج������م������ايل  اأن  اإىل  ول����ف����ت 

العاج  تتلقى  التي  امل��وؤّك��دة  احل��الت 

يف  ح��ال��ة،   3198 ب��ل��غ  امل�ست�سفيات  يف 

اأ���س��ّرة العزل  اإج��م��ايل ع��دد  ح��ن بلغ 

للحالت  امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة 

 2475 اأم�����س  ليوم  وامل�ستبهة  امل��وؤّك��دة 

فيما  باملئة،   47 بلغت  اإ�سغال  بن�سبة 

ب��ل��غ اإج����م����ايل ع����دد اأ�����س����ّرة ال��ع��ن��اي��ة 

امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  احلثيثة 

ل��ل��ح��الت امل����وؤّك����دة وامل�����س��ت��ب��ه��ة ل��ي��وم 

بلغت  اإ�سغال  بن�سبة   707 الول  اأم�س 

56 باملئة.

ك���م���ا ب���ل���غ اإج����م����ايل ع�����دد اأج���ه���زة 

امل�ستخدمة  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال��ت��ن��ّف�����س 

يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ل���ل���ح���الت امل���وؤّك���دة 

369 ج��ه��ازاً  اأم�������س  وامل�����س��ت��ب��ه��ة ل��ي��وم 

32 باملئة. اإ�سغال بلغت  بن�سبة 

كما اأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل 4584 

ح��ال��ة ���س��ف��اء ام�����س يف ال��ع��زل امل��ن��زيل 

حالت  اإجمايل  لي�سل  وامل�ست�سفيات، 

ال�سفاء اإىل 416971 حالة.

47018 فح�ساً خمربّياً  واأ�ساف اأن 

عدد  اإج��م��ايل  لي�سبح  ال��ي��وم،  اأج���ري 

بدء  منذ  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  الفحو�سات 

فح�ساً،   5364765 الآن  وحتى  الوباء 

ال��ف��ح��و���س��ات  ن�����س��ب��ة  اأن  اإىل  لف���ت���اً 

الإي��ج��اب��ّي��ة ل��ه��ذا ام�����س و���س��ل��ت اإىل 

م��ع  م���ق���ارن���ة  ب���امل���ئ���ة،  55ر19  ق���راب���ة 

الول  اأم�س  يوم  �سجلت  التي  الن�سبة 

19 باملئة. والتي بلغت 

االنباط-البقعة 

 اف���ت���ت���ح وزي�������ر ال�����زراع�����ة امل���ه���ن���د����س خ��ال��د 

احل���ن���ي���ف���ات ام�������س اخل���م���ي�������س، خم���ت���رب زراع�����ة 

الأن�سجة يف املركز الوطني للبحوث الزراعية.

افتتاح  ان  الف��ت��ت��اح،  خ��ال  احلنيفات  وق��ال 

ال�سامية  امل��ل��ك��ي��ة  ال����روؤى  ���س��م��ن  ي��اأت��ي  امل��خ��ت��رب 

تقنيات  وتبني  الزراعات احلديثة  بالتوجه نحو 

ال�سعوبات  من  العديد  تذليل  يف  ت�سهم  حيوية 

والباحثن  امل��زارع��ن  ت��واج��ه  التي  والتحديات 

على حد �سواء.

واك����د اأن زراع����ة الأن�����س��ج��ة ت��ع��د م��ن اأح���دث 

لاإكثار  ع��امل��ي��اً  امل�ستخدمة  احل��ي��وي��ة  التقنيات 

نباتات  واإن��ت��اج  املتميزة  النباتات  لأن���واع  املكثف 

الأم��را���س  م��ن  وخ��ال��ي��ة  الأم  للنباتات  م�سابهة 

الفرو�سية والإ�سابات املر�سية وانتخاب نباتات 

قادرة على النمو يف بيئات الأردن املختلفة.

الطريقة  ه��ي  الأن�سجة  زراع���ة  ان  وا���س��اف، 

ال�����س��ل��ي��م��ة ل��ل��ح��د م����ن ال�����زراع�����ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

يف  التو�سع  خال  من  الت�سويقية  والختناقات 

الت�سويقية  القيمة  ذات  احل��دي��ث��ة  ال���زراع���ات 

متطورة  علمية  وخربة  فنية  وب��اأدوات  العالية 

م�ساندة  تكون  التي  النباتية  الأن�سجة  كزراعة 

ل��ت��ذل��ي��ل ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت����واج����ه ال��ق��ط��اع 

الزراعي .

واط���ل���ع احل��ن��ي��ف��ات ع��ل��ى ج��اه��زي��ة خمترب 

مديرية  يف  احلديثة  التقنيات  اح��د  الأع��اف 

بحوث الرثوة احليوانية والذي تقدر كلفته ب� 

100 الف دولر بتمويل من الوكالة الأمركية 

الدولية. للتنمية 

الوطني  املركز  عام  مدير  اأ�سار  جهته،  من 

اأن  اإىل  نزار حداد،  الدكتور  الزراعية  للبحوث 

تقنيات  تبني  على  ترتكز  املركز  ا�سرتاتيجية 

البحث  خم��رج��ات  توظيف  خ��ال  م��ن  حديثة 

املركز  يف  الب�سرية  الكفاءات  وا�ستثمار  العلمي 

وتطويرها من خال ح�سد اجلهود يف البتكار 

القطاع  تخدم  تقنيات  ع��ن  والبحث  والإب���داع 

ال���زراع���ي وت�����س��ه��م يف ت��ع��زي��ز ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة 

وحتقيق الأمن الغذائي.

الأن�������س���ج���ة  زراع�������ة  ان خم���ت���رب  وا������س�����اف، 

ال��ف��اع��ل��ة  ال�������س���راك���ة  اإىل حت��ق��ي��ق  ���س��ي��ف�����س��ى 

م���ع ال��ق��ط��اع��ن ال���ع���ام واخل����ا�����س م���ن خ��ال 

الأب��ح��اث  جم��ال  يف  امل�سرتكة  امل�ساريع  تنفيذ 

ال����زراع����ي����ة وت����ق����دمي اخل����دم����ات ال��ف��ن��ي��ة م��ن 

املهند�سن  من  العديد  وتاأهيل  تدريب  خال 

وطلبة اجلامعات على تقنيات زراعة الأن�سجة 

النباتية.

املركز  يف  الباحثن  ميكن  املخترب  ان  وبن 

م����ن ت��ط��ب��ي��ق الأب�����ح�����اث ال��ع��ل��م��ي��ة يف جم���ال 

فر�س  خلق  يف  وال���س��ه��ام  احل��ي��وي��ة،  التقنيات 

ال��ع��م��ل ل��ل��خ��ري��ج��ن اجل�����دد م���ن خ����ال عقد 

التدريبية. الدورات 

التقانات  اكد مدير مديرية بحوث  بدوره، 

خمترب  اأن  اإ�سماعيل،  ف�سل  الدكتور  احليوية 

للمديرية  نوعية  اإ�سافة  يعد  الأن�سجة  زراعة 

البذور،  تكنولوجيا  بحوث  ق�سم  ت�سم  والتي 

وحمطة  اجلزيئية،  البيولوجيا  بحوث  وق�سم 

ق�سم  اإىل  اإ�سافة  الزراعية،  للبحوث  احل�سن 

بحوث زراعة الأن�سجة النباتية، م�سرا اىل ان 

للمراكز  التكنولوجي  املرجع  تعترب  املديرية 

واملحطات. البحثية 

من جانبه، بن رئي�س ق�سم زراعة الأن�سجة 

مت  املخترب  اأن  م�سلم،  اإي���اد  ال��دك��ت��ور  النباتية 

رف���ده ب��ن��ظ��ام اإ����س���اءة م��ت��ط��ور وح��دي��ث يدخل 

اأ�سعة  حم��اك��اة  على  ويعمل  م��رة  لأول  اململكة 

ال�����س��م�����س م��ن خ���ال حت�����س��ن ف��ر���س الإن��ب��ات 

والنمو.

���س��م��ن  ���س��ي��ع��م��ل  امل���خ���ت���رب  ان  اىل  ول����ف����ت 

ب���روت���وك���ولت  ع��ل��ى  ي���رك���ز  الأول  حم����وري����ن، 

ال���ط���رق ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وت���وف���ره���ا ل��ل��م��زارع��ن 

تطوير  على  يركز  والثاين  اخلا�س،  والقطاع 

الربية  النباتات  من  عدد  لإكثار  بروتوكولت 

للمحافظة  امل���ح���وري  ال��ط��اب��ع  ذات  الأردن���ي���ة 

النباتات  خا�سة  البيئي،  النظام  خدمات  على 

امل���ه���ددة ب��الن��ق��را���س وت��ف��ع��ي��ل دور الأرا����س���ي 

ت�سنيعية  ف��ر���س  وخ��ل��ق  الأردن���ي���ة  ال��ب��ادي��ة  يف 

 االنباط-  العقبة 

ال��دك��ت��ور حممد  اطلق وزي��ر الأوق���اف 

اخلايلة ام�س اخلمي�س امللتقى اخلري 

يف وادي عربة.

امللتقى  اط��اق  خ��ال  اخلايلة  واك��د 

يف  املواطنن  خدمة  على  ال��وزارة  حر�س 

اململكة وتلم�س احتياجاتهم  كافة مناطق 

ت��ن��ف��ي��ذا ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة 

للحكومة.

الزكاة  و�سندوق  ال���وزارة  ان  وا���س��اف، 

اخل��ري��ة يف  امللتقيات  اإط���اق  على  داأب���ت 

خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة حت��ق��ي��ق��ا ل��ه��ذا 

الهدف.

نظمه  ال��ذي  اخل��ري  امللتقى  وح�سر 

���س��ن��دوق ال��زك��اة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ربام��ج 

ال��وق��ف��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل������وزارة الأوق�������اف يف 

ال�سندوق  عام  مدير  عربة،  وادي  ق�ساء 

مديرية  ومدير  ال�سمرات  عبد  الدكتور 

اأوقاف العقبة الدكتور فار�س اجلوازنة.

هو  به  نقوم  ما  اإن  ���س��اف اخلايلة، 
َ
واأ

نتاج لأموال الزكاة التي تقدم لل�سندوق 

م����ن امل����زك����ن وامل��ح�����س��ن��ن وامل���ت���ربع���ن، 

وه���و ج���زء اأ���س��ا���س��ي م��ن ع��م��ل ال�����س��ن��دوق 

اأن  اىل  م�����س��را  الوقفية”،  “الربامج 
برواتب  املتعلقة  ال�سندوق  نفقات  جميع 

من  ت��اأت��ي  الت�سغيلية  وال��ك��ل��ف  امل��وظ��ف��ن 

خزينة الدولة ولي�ست من اأموال الزكاة.

امل�ستفيدة  الأ���س��ر  ع��دد  اأن  اىل  وا���س��ار 

وادي عربة يقدر  امللتقى اخلري يف  من 

 40 اأ�سرة بكلفة مالية تقدر ب   900 بنحو 

و  ق�سيمة   400 ع��ل��ى  ت��وزع��ت  دي��ن��ار  األ���ف 

400 طرد غذائي وم�ساعدات نقدية ل� 50 

لكل  دينار   100 بواقع  فقرا  علم  طالب 

 50 مبعدل  الأيتام  لأ�سر  واأخ��رى  طالب، 

اأ���س��رة وب��دع��م م���ايل م��ق��داره 100 دي��ن��ار 

اأ�سرة. لكل 

يتوجب  كورونا  جائحة  ظل  يف  وق��ال، 

ان  اىل  لفتا  بع�سنا،  مع  ال��وق��وف  علينا 

���س��ن��دوق ال���زك���اة ي��ح��ر���س ع��ل��ى ت��ق��دمي 

وال��ط��ارئ��ة  الثابتة  ال�سهرية  امل�����س��اع��دات 

وامل�����س��اري��ع الإن��ت��اج��ي��ة وت��رم��ي��م امل��ن��ازل 

واملتعطلن  واملحتاجن  الفقرة  لاأ�سرة 

عن العمل ب�سبب اجلائحة.

ال��ي��وم على  تعمل  ال����وزارة  اأن  واأو���س��ح 

تفعيل وتطوير الوقف وتفعيل الوقفيات 

وال�سحية  التعليمية  القطاعات  مبختلف 

مديرية  تاأ�سي�س  جاء  هنا  ومن  وغرها، 

ل��دائ��رة  التابعة  الوقفي  النقد  �سندوق 

تنمية اأموال الأوقاف.

وا����س���ت���م���ع اخل���اي���ل���ة خ�����ال اإط�����اق 

عربة  وادي  ق�ساء  اأب��ن��اء  ملطالب  امللتقى 

عربة  وادي  بلدية  رئي�س  عر�سها  ال��ت��ي 

قطر  بلدية  ورئي�س  ال�سعيدين،  مو�سى 

والتي متثلت يف  الحيوات  اأحمد  ورحمة 

ت�سكيل جلنة زكاة خلدمة اأهايل الق�ساء، 

ودرا����س���ة ح��اج��ات اأب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع، وم��ن��ح 

لتعين  وادي عربة  لأبناء ق�ساء  ا�ستثناء 

الأئمة واملوؤذنن يف م�ساجد الق�ساء.

ت�سكيل  يف  ل���ا����س���راع  ال���وزي���ر  ووج�����ه 

جل��ن��ة ل��درا���س��ة ب��اق��ي امل��ط��ال��ب م��ن قبل 

بالوزارة. املعنين 

م�����ن ج���ه���ت���ه���م���ا، ث����م����ن ال�������س���ع���ي���دي���ن 

الدولة  تبذلها  التي  اجلهود  والحيوات 

بقيادة  واأجهزتها  موؤ�س�ساتها  مبختلف 

الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  وتوجيهات 

خا�سة يف ظل جائحة كورونا.

عربة  وادي  ق�ساء  مدير  اأ�ساد  ب��دوره 

حممود ابو �ستان، بجهود وزارة الوقاف 

و���س��ن��دوق ال���زك���اة يف ت��ق��دمي ي��د ال��ع��ون 

باأنها  علما  الق�ساء  لأه���ايل  وامل�����س��اع��دة 

ت��ق��ع ���س��م��ن م��ن��اط��ق ج���ي���وب ال��ف��ق��ر يف 

اآث��ار  ك��ورون��ا م��ن  ظ��ل م��ا خلفته جائحة 

معدلت  لرت��ف��اع  اأدت  �سلبية  اقت�سادية 

ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة ب���ن اأب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع 

املحلي.

 االنباط-عمان

ق�����رر وزي������ر ال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، 

اأمي����ن امل��ف��ل��ح، ت��اأج��ي��ل ك��اف��ة الأق�����س��اط 

واأي���ار  وني�سان  اآذار  لاأ�سهر  امل�ستحقة 

الئتمان،  ل�سناديق  احل���ايل،  ال��ع��ام  م��ن 

وق����رو�����س الأ�����س����ر امل��ن��ت��ج��ة، امل�����س��ت��ح��ق��ة 

اخلرية  واجلمعيات  امل�ستفيدين  على 

يف  النتاجية  تعزيز  برامج  من  املنتفعة 

الوزارة.

وقالت الوزارة يف بيان ام�س اخلمي�س، 

القرار  من  �ست�ستفيد  اأ���س��رة  األ��ف   12 ان 

امللكية  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ي��اأت��ي يف ظ��ل  ال���ذي 

من  بالتخفيف  امل�����س��اه��م��ة  يف  ال�����س��ام��ي��ة 

خا�سة  املواطنن،  على  املرتتبة  الأعباء 

ت�سهدها  التي  ال�ستثنائية  الظروف  يف 

كورونا،  جائحة  ا�ستمرار  نتيجة  اململكة، 

وقرب حلول �سهر رم�سان املبارك.

الجتماعية  التنمية  وزارة  ان  يذكر 

امل�ستحقة  الأق�ساط  �سابقا  اأجلت  كانت 

الأ�سر  برنامج  من  امل�ستفيدة  الأ�سر  عن 

امل��ن��ت��ج��ة، و���س��ن��ادي��ق الئ��ت��م��ان يف ال��ع��ام 

واأي����ار  ون��ي�����س��ان  اآذار  ل��اأ���س��ه��ر  امل��ا���س��ي 

ب�سبب  الأول،  وك��ان��ون  ال��ث��اين  وت�سرين 

الأو�ساع  على  وتاأثرها  كورونا،  جائحة 

امل�ستفيدة. لاأ�سر  القت�سادية 

 االنباط-عمان

اأق���������دم ����س���خ�������س ع���ل���ى ط���ع���ن اب���ن���ت���ه 

ال��ع�����س��ري��ن��ي��ة ب�����اأداة ح����ادة اأث����ر خ��اف��ات 

عائلية.

وقال الناطق الإعامي با�سم مديرية 

انه  ام�س اخلمي�س،  بيان  العام يف  الأمن 

اليوم  �سباح  ع�سرينية  فتاة  ا�سعاف  مت 

اإث��ر  امل�ست�سفى  اىل  �سويلح  منطقة  يف 

قبل  م��ن  ح���ادة  ب����اأداة  للطعن  ت��ع��ر���س��ه��ا 

اإثر  متو�سطة  العامة  وحالتها  وال��ده��ا، 

��ب��ط ال��وال��د  خ��اف��ات ع��ائ��ل��ي��ة، ح��ي��ث ���سُ

ال�سرة  حماية  لإدارة  الق�سية  وح��ول��ت 

للق�ساء. واحالتها  فيها  للتحقيق 

 االنباط-عمان

با�سم مديرية  الإعامي  الناطق  قال 

الم���ن ال��ع��ام، ان��ه ج��رى ر���س��د ع��دد من 

ال���ف���ي���دي���وه���ات ال���ت���ي مت ت���داول���ه���ا ع��رب 

م���واق���ع ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي، ظ��ه��ر 

خ���ال���ه���ا جم���م���وع���ة م�����ن ال����س���خ���ا����س 

امل��ول��وت��وف  زج��اج��ات  بتجهيز  ي��ق��وم��ون 

الحتجاجات. اثناء  ل�ستخدامها 

واأكد الناطق العامي يف بيان ام�س 

حتقيقية  اأم���ن���ي���ة  ف���رق���اً  ان  اخل��م��ي�����س، 

تلك  وتتبع  التحقق  با�سرت  متخ�س�سة 

ال���ف���ي���دي���وه���ات ل��ت��ح��دي��د م���ك���ان وزم����ان 

ظ��ه��روا  ال��ذي��ن  وال���س��خ��ا���س  ت�سويرها 

خالها لإلقاء القب�س عليهم واإحالتهم 

ملحكمة اأمن الدولة.

 االنباط-عمان

يف  الأ���س��رة  ب�سحة  العناية  معهد  وق��ع 

م��وؤت��ة  وج��ام��ع��ة  احل�����س��ن،  امل��ل��ك  موؤ�س�سة 

ام�������س اخل��م��ي�����س م����ذك����رة ت����ع����اون ل��ن�����س��ر 

امل��ع��رف��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة ب��ق�����س��اي��ا الأ����س���رة، 

الإن�سانية. والق�سايا  والتدريب  والتعليم 

وت���ه���دف امل���ذك���رة ال��ت��ي وق��ع��ه��ا رئ��ي�����س 

اجل����ام����ع����ة ال����دك����ت����ور ع�����رف�����ات ع���وج���ان 

وم���دي���ر م��ع��ه��د ال��ع��ن��اي��ة ب�����س��ح��ة الأ����س���رة 

الوثائق  تبادل  اىل  ابراهيم عقل  الدكتور 

وامل���ع���ل���وم���ات امل��ت��خ�����س�����س��ة وال����درا�����س����ات 

املهنية. العلمية واخلربات 

ون�ست املذكرة على و�سع منهاج علمي 

دبلوم  م�ستوى  على  متخ�س�س  وتدريبي 

الإن�سانية،  التخ�س�سات  يف  مهني  تدريب 

ب�����س��ه��ادة م�����س��دق��ة م��ن اجل��ام��ع��ة وامل��ع��ه��د 

وت����ب����ادل امل�������س���ورة وال���ع���ل���م امل�������س���رتك يف 

تاأهيل  بهدف  وامليدانية  العلمية  احلقول 

الطلبة وال�سباب من كا اجلن�سن.

ووف�������ق امل�����ذك�����رة ����س���ي���ق���وم ال���ف���ري���ق���ان 

ب��اأن�����س��ط��ة م�����س��رتك��ة ���س��م��ن الخ��ت�����س��ا���س 

م��ث��ل اإع����داد ال��درا���س��ات واإق���ام���ة ال��ن��دوات 

واللقاءات العلمية وتنظيم الدورات ورفع 

املنهاج  تطوير  اإىل  اإ�سافة  الكوادر  كفاءة 

املختلفة  الإن�سانية  للتخ�س�سات  العلمي 

املعتمد من  املهني  الدبلوم  للح�سول على 

واملعهد. اجلامعة 

عمان-االنباط

امل���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  اح��ب��ط��ت 

األ��ف حبة خم��درة   600 تهريب  حم��اول��ة 

�سناعية  مواد  داخل حمولة من  خفيت 
ُ
اأ

اأ�سخا�س   7 على  القب�س  واأل��ق��ت  اأول��ي��ة، 

بالق�سية. تورطوا 

وق�������ال ال����ن����اط����ق الإع������ام������ي ب��ا���س��م 

مديرية الأمن العام، اإن معلومات وردت 

امل��خ��درات  م��ك��اف��ح��ة  ادارة  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ن 

ح����ول ق���ي���ام جم��م��وع��ة م���ن ال���س��خ��ا���س 

ب��ت��ج��ه��ي��ز ك���م���ي���ة ك����ب����رة م����ن احل���ب���وب 

دول  لإح��دى  تهريبها  اأج��ل  من  املخدرة 

اجلوار بوا�سطة مركبة �سحن.

وا��������س�������اف، اإن��������ه ج�������رى م�����ن خ����ال 

املعلومات  تلك  م��ن  ال��ت��اأك��د  التحقيقات 

نقلها  وم��وع��د  ال�سحن  مركبة  وحت��دي��د 

ل��ل��م��واد امل���خ���درة، ح��ي��ث ج���رى اإي��ق��اف��ه��ا 

اأث�����ن�����اء حت���رك���ه���ا ب����اجت����اه اح�����د امل���ع���اب���ر 

احلدودية وتبن اأنها حتوي حمولة من 

ال�سناعية الأولية وبتفتي�سها ُعرث  املواد 

خفيت داخل 
ُ
على 600 األف حبة خمدرة اأ

الأ�سمدة. اأكيا�س 

واأكد الناطق الإعامي، اأنه تبن من 

يف  اأ�سخا�س   7 ت��ورط  التحقيقات  خال 

عليهم  القب�س  ال��ق��اء  وج��رى  الق�سية، 

ج��م��ي��ع��اً واح��ال��ت��ه��م مل��دع��ي ع���ام حمكمة 

اأمن الدولة.



االقت�صادي
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 االنباط-عمان

وج���ه���ت وزي������رة ال�����ص��ن��اع��ة وال����ت����ج����ارة وال��ت��م��وي��ن 

الأردن��ي��ة،  ال��رق��ي��م  هيئة  �شركة  ع��ل��ي،  مها  املهند�شة 

خ��ال  م��ن  تخدمها  ال��ت��ي  ال�����ش��رك��ات  ق��اع��دة  لتو�شعة 

ال�����ش��رك��ات يف الردن  ت��ل��ب��ي ح���اج���ات  ت��وف��ر خ���دم���ات 

التكنولوجيا  والعتماد على  العاملية  املتطلبات  وح�شب 

احلديثة يف ظل التحول الرقمي احلديث.

ج���اء ذل���ك خ���ال زي����ارة ق��ام��ت ب��ه��ا ال���وزي���رة ام�����س 

اخل��م��ي�����س ل��ل�����ش��رك��ة ب��ح�����ش��ور رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة امل��دي��ري��ن 

التنفيذي  املدير  باأعمال  والقائم  ظاظا،  احلكيم  عبد 

الق��ت�����ش��ادي��ة  امل�����ش��اري��ع  ل��ت��ط��وي��ر  الردن���ي���ة  للموؤ�ش�شة 

لل�شركة  التنفيذي  املدير  باأعمال  والقائم  غنيم،  عدي 

حم��م��د زوان������ه، اط��ل��ع��ت خ��ال��ه��ا ع��ل��ى ع��م��ل ال�����ش��رك��ة 

واخلدمات التي تقدمها يف جمال الرميز )الباركود( 

خا�شة  كوفيد-19  جائحة  فرة  خال  العمل  واآليات 

والتجارية  ال�شناعية  فيها  مبا  املخدومة  للقطاعات 

ال�شحية. الرعاية  وقطاع 

ال�شركة يف  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  ال���دور  ال��وزي��رة  وثمنت 

املنتجات  ت�شدير  لأغرا�س  الرميز  متطلبات  توفر 

الأردنية، بالإ�شافة اإىل الأ�شواق املحلية.

ال�شغرة  ال�شناعية  ال�شركات  دع��م  اأهمية  واك��دت 

وامل��ت��و���ش��ط��ة وال�������ش���رك���ات امل�������ش���درة مب���ا ي��ل��ب��ي ح��اج��ة 

ال�ت�ج�ارة اللكرونية وال�شواق الفرا�شية.

تاأ�شي�شها  بداية  منذ  الرقيم  هيئة  �شركة  وتعمل 

لتطوير  الأردن���ي���ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  م��ظ��ل��ة  حت��ت   2003 ع���ام 

ربحية،  غ��ر  ك�شركة  )ج��دك��و(  القت�شادية  امل�شاريع 

ن��ظ��ام  اإدارة  امل�����ش��وؤول��ة ع���ن  ال��وط��ن��ي��ة  وت��ع��ت��ر اجل��ه��ة 

وهي  والت�����ش��ال،  والرميز  للتعريف  العاملي  املعاير 

اأع�شاء املنظمة العاملية. اإحدى 

وزيرة الصناعة توجه شركة الترقيم لتوسعة قاعدة 
الشركات المخدومة

انخفاض عجز الميزان التجاري مع االتحاد 
االوروبي 11 %

التدريب المهني وجامعة الحسين 
توقعان اتفاقية تعاون

السياحة تعمم بالسماح للمطاعم 
بخدمة التوصيل ليلة الخميس

االنباط-عمان

  انخف�س عجز امليزان التجاري مع دول 

 11 بن�شبة  املا�شي  العام  الوروب���ي  الحت��اد 

328ر2 مليار دينار  باملئة لي�شل اإىل حوايل 

2019 وال���ذي  ال�����ش��اب��ق  ال���ع���ام  م��ق��ارن��ة م���ع 

607ر2 مليار دينار. �شجل 

وب��ح�����ش��ب ال��ت��ق��ري��ر ال�����ش��ه��ري ل���دائ���رة 

الح�����������ش�����اءات ال����ع����ام����ة، ارت����ف����ع����ت ق��ي��م��ة 

الحت����اد  دول  اإىل  ال���وط���ن���ي���ة  ال���������ش����ادرات 

حيث  باملئة،   3 بن�شبة   ،2020 عام  الأوروب��ي 

153 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، م��ق��ارن��ة  ب��ل��غ��ت ح���وايل 

مليون   149 حوايل  والبالغة   2019 عام  مع 

دينار.

كما انخف�شت قيمة امل�شتوردات من دول 

0ر10  بن�شبة   ،2020 ع��ام  الوروب���ي  الحت��اد 

باملئة، لتبلغ 481ر2 مليار دينار، مقارنة مع 

عام 2019 والبالغة 756ر2 مليار دينار.

ال��ع��ام  ال���ت���ج���اري  ال��ع��ج��ز  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 

5ر16  بن�شبة   ،2020 عام  انخف�س  للمملكة 

باملئة، ليبلغ 438ر6 مليار دينار، مقارنة مع 

عام 2019 والبالغة 705ر7 مليار دينار.

 االنباط-عمان

وجامعة  املهني  التدريب  موؤ�ش�شة  وقعت 

اخلمي�س  ام�س  معان،  طال/  بن  احل�شني 

والتقني  املهني  التدريب  جمال  يف  اتفاقية 

واجراء الأبحاث.

ووق����ع الت��ف��اق��ي��ة م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���ش�����ش��ة 

املهند�س زياد عبيدات وعن جامعة احل�شني 

رئي�شها الدكتور عاطف اخلراب�شة.

ال����ت����ع����اون يف  اإىل  الت���ف���اق���ي���ة  وت����ه����دف 

جم�����ال ع���ق���د ب����رام����ج ت���دري���ب���ي���ة خم��ت��ل��ف��ة 

املهني(  )الإع��داد  املهنية  امل�شتويات  وبكافة 

امل�����ش��رك خ��ا���ش��ة يف جم��ال  ذات اله��ت��م��ام 

)ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة، ال���ه���اي���رد، ���ش��ي��ان��ة 

الأج����ه����زة اخل���ل���وي���ة، ال�����ش��ام��ة وال�����ش��ح��ة 

امل���ه���ن���ي���ة( وت�������ش���وي���ق ال����رام����ج وال�������دورات 

ال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة امل�����ش��رك��ة م���ن خ��ال 

واجلامعة  املوؤ�ش�شة  ل��دى  املتاحة  الو�شائل 

وك���ذل���ك ط����رح وت��ن��ف��ي��ذ ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة 

خا�شة بامل�شاريع املحلية والدولية .

جم���ال  يف  ال����ت����ع����اون  اإىل  ت����ه����دف  ك���م���ا 

ال���ت���دري���ب وال���ت���اأه���ي���ل وت���ط���وي���ر ال����ك����وادر 

التعليمية  وامل���واد  املناهج  وتطوير  الفنية 

اإ���ش��دار  �شيتم  ح��ي��ث  ب��ال��ت��دري��ب،  اخل��ا���ش��ة 

الدورات  يف  للم�شركني  م�شركة  �شهادات 

والرامج املهنية والتقنية يف جمال تطوير 

والتكنولوجيا  والبتكار  الريادية  الأف��ك��ار 

والرقمية. احلديثة 

 االنباط-عمان

ع��ل��ى  والآث���������ار  ال�������ش���ي���اح���ة  وزارة  ع��م��م��ت 

ال�شياحية،  للفنادق واملطاعم  التابعة  املطاعم 

بال�شماح لها با�شتمرار خدمة تو�شيل الطعام 

»الديلفري«، يوم اخلمي�س من كل اأ�شبوع من 

بعد ال�شاعة 6 م�شاء وحتى 12 منت�شف الليل، 

وذلك بناء على قرار من احلكومة موؤخرا.

ودع����ت ال������وزارة يف ب��ي��ان ام�����س اخل��م��ي�����س 

خال التعميم الذي وجهته جلمعية الفنادق 

وج��م��ع��ي��ة امل���ط���اع���م ال�������ش���ي���اح���ي���ة، م��ن��ت�����ش��ب��ي 

تو�شيل  بتقدمي خدمة  الراغبني  اجلمعيتني 

ب�����الإج�����راءات  ال���ت���ام  ال���ط���ع���ام اىل الل����ت����زام 

وال�����روت�����وك�����ولت امل����ق����ررة ل���ه���ذه اخل���دم���ة، 

وال��ت��ق��ي��د ب��ال�����ش��روط والإج�������راءات ال��وق��ائ��ي��ة 

كافة.

االنباط-عمان

املحلية  بال�شوق  الذهب  اأ�شعار  ارتفعت 

مل��خ��ت��ل��ف »ع����ي����ارات����ه«، ام�������س اخل��م��ي�����س، 

مبقدار 40 قر�شاً للغرام الواحد، مدفوعاً 

بال�شوق  الأ���ش��ف��ر  امل��ع��دن  اأث���م���ان  ب���زي���ادة 

العاملية.

وب���ل���غ ���ش��ع��ر ب��ي��ع غ�����رام ال���ذه���ب ع��ي��ار 

21 الأك�����ر رغ��ب��ة م���ن امل���واط���ن���ني، ام�����س 

70ر35  اخل��م��ي�����س، ب��ال�����ش��وق امل��ح��ل��ي��ة ع��ن��د 

دينار لغايات �شراء املواطنني من حمات 

ال�شاغة، مقابل 30ر34 دينار جلهة البيع.

ووف����ق����اً لأم�����ني ���ش��ر ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة 

احللي  و�شياغة  جتارة  حمات  لأ�شحاب 

بيع  �شعر  بلغ  ع��ان،  ربحي  وامل��ج��وه��رات 

24 و18 لغايات  الغرام من الذهب عياري 

80ر42  ال�شاغة عند  ال�شراء من حمات 

و90ر31 دينار على التوايل.

�شعر  اأن  اإىل  ت�شريح  يف  ع��ان  واأ���ش��ار 

 248 بلغ  7 غرامات  وزن  الر�شادي  اللرة 

الإجنليزي  اللرة  �شعر  بلغ  فيما  ديناراً، 

وجود  مبيناً  دي��ن��اراً،   283 غرامات   8 وزن 

ط��ل��ب ج��ي��د يف ال�������ش���وق امل��ح��ل��ي��ة ل�����ش��راء 

الذهب مقابل عر�س قليل.

إغالق 8 منشآت سياحية وإنذار ومخالفة 25 أخرى

حاضنة أمنية تعقد جلسة حوارية حول نجاحات المرأة

 االنباط-عمان

اغلقت فرق التفتي�س والرقابة التابعة 

لوزارة ال�شياحة والآثار، واجلهات املعنية 

مطعم  بني  �شياحية  من�شاآت   8 الأخ���رى، 

وف��ن��دق، وح���ررت خم��ال��ف��ات واإن�����ذارات ل� 

اأ�شخا�س   3 وخمالفة  اأخ��رى،  من�شاأة   25

خال �شهر اآذار احلايل.

وقالت الوزارة يف بيان ام�س اخلمي�س، 

ب�شبب  ج��اءت  واملخالفات  الغ��اق��ات  ان 

ع����دم ال����ت����زام ت��ل��ك امل���ن�������ش���اآت ب��ال��ت��داب��ر 

التي  العامة  وال�شامة  الوقائية لل�شحة 

حددتها الوزارة.

وا�شافت ان جلان الك�شف على املن�شاآت 

التفتي�شية  ج��ولت��ه��ا  ك��ث��ف��ت  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 

وال���رق���اب���ي���ة خ����ال الأي������ام امل��ا���ش��ي��ة من 

ج��ول��ة   942 ون����ف����ذت  احل��������ايل،  ال�������ش���ه���ر 

تفتي�شية �شملت جميع حمافظات اململكة.

وا�شارت الوزارة اىل التزام 573 من�شاأة 

لل�شحة  ال��وق��ائ��ي��ة  ب��ال��ت��داب��ر  ���ش��ي��اح��ي��ة 

 129 وال�شامة العامة، يف حني مت تنبيه 

اأخرى. من�شاأة 

وت�����ش��ك��ل��ت ف���رق ال��ك�����ش��ف ع��ل��ى امل��ن�����ش��اآت 

15 جل���ن���ة، ���ش��م��ت ك��ل  ال�����ش��ي��اح��ي��ة م����ن 

واحدة منها ممثلني عن وزارات ال�شياحة 

وال�شناعة  وال��ع��م��ل،  وال�شحة،  والآث����ار، 

وال�����ت�����ج�����ارة، واأم������ان������ة ع����م����ان ال����ك����رى، 

وامل���وؤ����ش�������ش���ة ال���ع���ام���ة ل���ل���غ���ذاء وال�������دواء، 

ال�����ش��ي��اح��ي��ة، وجمعية  امل��ط��اع��م  وج��م��ع��ي��ة 

البيئة  حلماية  امللكية  والإدارة  الفنادق، 

وال�شياحة.

واأك������دت ال�������وزارة يف ب��ي��ان��ه��ا، ����ش���رورة 

واملتواجدين  ال�شياحية  املن�شاآت  ال��ت��زام 

اأوامر  عن  ال�شادرة  بالتعليمات  بداخلها 

على  املحافظة  على  تن�س  والتي  ال��دف��اع 

وارت��داء  الأف���راد،  بني  اجل�شدي  التباعد 

ال����ك����م����ام����ات ع���ن���د ال�����دخ�����ول واخل�������روج 

لتناول  اجللو�س  عند  ورفعها  واحل��رك��ة، 

الطعام فقط.

 االنباط-عمان

الأع��م��ال  ل��ري��ادة  اأمنية  حا�شنة  ع��ق��دت 

»ذا تانك«، جل�شة حوارية خا�شة بيوم املراأة 

العاملي حتت عنوان »لنحتفل بنجاحاتنا«.

ووف�����ق ب���ي���ان ع���ن ���ش��رك��ة اأم���ن���ي���ة ام�����س 

اخل��م��ي�����س، ���ش��ّل��ط��ت اجل��ل�����ش��ة ال�����ش��وء على 

يف  جناحهن  اأث��ب��ن  ���ش��ي��دات  جن��اح  ق�ش�س 

العديد من القطاعات.

و�����ش����ارك يف اجل��ل�����ش��ة احل����واري����ة ال��ت��ي 

اأدارت����ه����ا، م�����ش��وؤول��ة ال���ري���ادة والب��ت��ك��ار يف 

ح��ا���ش��ن��ة اأم��ن��ي��ة وم��وؤ���ش�����ش��ة م��ن�����ش��ة »���ش��ي« 

وهي  ال�شيخ  خولة  من  كل  جبارة،  اأب��و  نور 

وموؤ�ش�س  ال�شباكة  مبهنة  تعمل  �شيدة  اأول 

الب�شر  ودي��ن��ا  لل�شيانة  الن�شمية  �شواعد 

املوؤ�ش�س  وال�����ش��ري��ك  ن����واب،  جمل�س  ع�شو 

�شبعة«  »العامل  ال�شبعة،  الدوائر  خلطوط 

دي��ن��ا ال�����ش��ع��ودي، و���ش��ري��ك م��وؤ���ش�����س يف درة 

جمل�س  وع�شو  وال��ت��دري��ب  للتنمية  امل��ن��ال 

اأعيان �شابق الدكتورة �شو�شن املجايل.

وحت������دث������ت ال���������ش����ي����دات ع������ن ق�����ش�����س 

جن��اح��ه��ن يف ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ع��م��ل��ن بها 

التقليدية،  غ��ر  امل��ه��ن  ق��ط��اع��ات  يف  ���ش��واء 

القت�شادية  و  والجتماعية،  وال�شيا�شية 

العقبات  اأب���رز  اإىل  اأ���ش��ّرن  كما   ، والتمكني 

وال�شعوبات  واجهتهن  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 

تخطينها. التي 

واأكدت املجايل، اأن الأردن خطا خطوات 

وتعليمها  امل�����راأة  مت��ك��ني  جم���ال  يف  ك��ب��رة 

ودخولها �شوق العمل، م�شرة اإىل اأن بع�س 

ال��ت��ح��دي��ات م��ا زال���ت ق��ائ��م��ة اأم����ام امل����راأة يف 

ال��ب��ط��ال��ة عالية  ن�شب  ف��ي��ه  زال���ت  م��ا  ���ش��وق 

وفر�س العمل املتوفرة هي للعمالة املاهرة.

من جهتها، اأ�شارت ال�شيخ التي تعد اأول 

 2004 يف  ال�شباكة  امتهنت  اأردن��ي��ة  ���ش��ي��دة 

ب��ال�����ش��دف��ة وب��ع��د ت��روي��ج��ه��ا ل��ق��ط��ع توفر 

املياه من خال زياراتها املنزلية لل�شيدات، 

اإىل اأن��ه��ا وب��ع��د ح�����ش��ول��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��دري��ب 

من  دورة  اأول  عقدت  ال�شباكة  ملهنة  الازم 

نوعها بالتعاون مع ملتقى �شيدات الأعمال 

16 �شيدة . واملهن الأردين ل�

الب�شر، عن فخرها  اأعربت  من جانبه، 

النجاح  ق�ش�س  اأب����رز  م��ن  واح����دة  ب��ك��ون��ه��ا 

اأنه  مو�شحة  الأردن��ي��ات،  لل�شيدات  امللهمة 

اأ�شرتها  عليه  ح�شلت  الذي  الدعم  وب��دون 

على  الأردين  امل��ج��ت��م��ع  واأف�����راد  وع��ائ��ل��ت��ه��ا 

م�����دار م�����ش��رت��ه��ا امل��ه��ن��ي��ة مل���ا مت��ك��ن��ت م��ن 

جمل�س  اإىل  وو���ش��ول��ه��ا  اأه��داف��ه��ا  حت��ق��ي��ق 

النواب.

قادتها  التي  رحلتها  ال�شعودي  و�شاركت 

م��ن ���ش��ي��ك��اغ��و اإىل ع��م��ان ل��ت��ط��وي��ر من��وذج 

اأث���ن���اء العمل  ي��ع��م��ل ع��ل��ى مت��ك��ني الأف�����راد 

م���ع اأ���ش��ح��اب امل�����ش��ل��ح��ة، ف��اأ���ش�����ش��ت ���ش��رك��ة 

ا�شت�شارية »�شيفن �شركل�س« تقدم خدمات 

واملوؤ�ش�شات. لل�شركات  كاملة 

بدورها، اأعربت اأبو جبارة عن اعتزازها 

املجموعة  وه��ذه  الوطنية  ال��ط��اق��ات  بهذه 

بعزمهن  ال��ات��ي جت����اوزن  ال�����ش��ي��دات  م��ن 

التي  وال�شعوبات  التحديات  واإ���ش��راره��ن 

العملية. واجهتهن خال حياتهن 

أسعار الذهب ترتفع 40 قرشًا 
بالسوق المحلية

217 مليون دينار فائض الميزان التجاري 
األردني مع أميركا العام الماضي

 االنباط-عمان

فائ�شا  للمملكة  التجاري  امليزان  �شجل 

م��ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��رك��ي��ة يف ع��ام 

2020، ليبلغ 217 مليون دينار.

وب��ح�����ش��ب ال��ت��ق��ري��ر ال�����ش��ه��ري ل���دائ���رة 

الح���������ش����اءات ال���ع���ام���ة، ان��خ��ف�����ش��ت ق��ي��م��ة 

املتحدة  ال��ولي��ات  اىل  الوطنية  ال�����ش��ادرات 

11.7 باملئة،  2020 بن�شبة  الأمركية يف عام 

عام  مع  مقارنة  دينار،  مليار   1.220 لتبلغ 

2019 والبالغة 1.381 مليار دينار.

وان��خ��ف�����ش��ت م�������ش���ت���وردات امل��م��ل��ك��ة م��ن 

املا�شي،  العام  الأمركية  املتحدة  الوليات 

دينار،  مليار   1.003 لتبلغ  باملئة،  بن�شبة9.5 

مقارنة مع عام 2019 والبالغة 1.108 مليار 

دينار.

الفرق  التجاري هو  امليزان  اأن  اإىل  ي�شار 

ويعتر  وال�����ش��ادرات،  ال�����واردات  قيمة  ب��ني 

واأح��د  ال��ه��ام��ة،  القت�شادية  امل��وؤ���ش��رات  م��ن 

مدخات الناجت املحلي للدول.
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االنباط-وكاالت

جو  الأم���رك���ي  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  ت��ع��م��ل 

ب���اي���دن، ع��ل��ى ���ص��ي��اغ��ة خ��ط��ة ت��ه��دف اإىل 

ال�صلطة  ال��ع��اق��ات الأم��رك��ي��ة م��ع  اإع���ادة 

عهد  يف  تقريبا  انهارت  التي  الفل�صطينية 

بح�صب  ت��رام��ب،  دون��ال��د  ال�صابق  الرئي�س 

ما اأفادت وكالة رويرتز

وذكرت م�صودة مذكرة داخلية يف البيت 

العمل”  “مرحلة  يف  ت��زال  ل  اأن  الأبي�س 

املطاف  نهاية  يف  ت�صكل  ق��د  لكنها  املبكر، 

الأ����ص���ا����س ل��ل��رتاج��ع ع���ن اأج�����زاء م���ن نهج 

ترامب

وثيقة  ع��ل��ى  م��ط��ل��ع��ان  �صخ�صان  وق���ال 

لأول  اأوردت����ه����ا  ال���ت���ي  اخل���ارج���ي���ة،  وزارة 

وم��ق��ره��ا  نا�صيونال”  “ذا  �صحيفة  م���رة 

الإمارات، اإن الوثيقة ل تزال يف “مرحلة 

نهاية  يف  ت�صكل  قد  لكنها  املبكر،  العمل” 

من  اأج��زاء  عن  للرتاجع  الأ�صا�س  املطاف 

الفل�صطينيون  به  ن��دد  ال��ذي  ترامب  نهج 

باعتباره منحازا ب�صدة لإ�صرائيل

وق���ال ج���زء م��ن م�����ص��ودة امل���ذك���رة ال��ت��ي 

ال��روؤي��ة  اإن  نا�صيونال  ذا  �صحيفة  نقلتها 

“تعزيز احل��ري��ة والأم���ن  الأم��رك��ي��ة ه��ي 

والزده�������������ار ل���ك���ل م�����ن الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ن 

والفل�صطينين يف املدى القريب«

ون��ق��ل ع��ن ال��وث��ي��ق��ة ال��ق��ول اإن����ه ميكن 

مليون   15 بقيمة  م�صاعدات  عن  الإع��ان 

اآذار/ نهاية  بحلول  للفل�صطينين  دولر 

مار�س، للت�صدي ملر�س كوفيد-19

وت��ف��ي��د الأن����ب����اء ب�����اأن ال��وث��ي��ق��ة ت��ت��خ��ذ 

م��وق��ف��ا اأك����ر ���ص��رام��ة ب�����ص��اأن الأن�����ص��ط��ة 

اجلهود  وتذكر  الإ�صرائيلية  ال�صتيطانية 

باإنهاء  فل�صطيني  التزام  على  “للح�صول 
امل���دف���وع���ات ل����اأف����راد ال���ذي���ن ���ص��ج��ن��ت��ه��م 

اإرهاب« )اإ�صرائيل( ب�صبب اأعمال 

وق����ال اأح����د امل�����ص��دري��ن، ال����ذي حت��دث 

���ص��ري��ط��ة ع����دم ال��ك�����ص��ف ع���ن ه���وي���ت���ه، اإن 

للمراجعة  قابلة  اأول��ي��ة  م�����ص��ودة  الوثيقة 

م��راج��ع��ة  �صتتطلب  ن��ه��ائ��ي��ة  ن�����ص��خ��ة  واأي 

م�صرتكة بن الوكالت

اخلارجية  وزارة  با�صم  املتحدثة  وقالت 

يف  لل�صحافين  بورتر  غالينا  الأمركية 

تعليقات  اأي  ل��دي��ن��ا  “لي�س  ي��وم��ي��ة  اإف����ادة 

على تلك املذكرة بالتحديد«

 20 يف  من�صبه  ب��اي��دن  ت���وىل  اأن  وم��ن��ذ 

ك���ان���ون ال���ث���اين/ي���ن���اي���ر، ق����ال م�����ص��اع��دوه 

اإن���ه���م ي��ع��ت��زم��ون اإ����ص���اح ال���ع���اق���ات مع 

با�صتئناف  الإدارة  وتعهدت  الفل�صطينين. 

م��ن��ح م��ئ��ات امل��اي��ن م��ن ال������دولرات من 

امل�صاعدات القت�صادية والإن�صانية والعمل 

ع��ل��ى اإع������ادة ف��ت��ح ال��ب��ع��ث��ة ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 

وا�صنطن يف  للفل�صطينين 

ك���م���ا اأو�����ص����ح م�������ص���اع���دو ب����اي����دن اأن���ه���م 

الدولتن  حل  هدف  و�صع  اإع��ادة  يريدون 

ال�صيا�صة  كاأولوية يف  التفاو�س  من خال 

الأم��رك��ي��ة ب�����ص��اأن ال�����ص��راع الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

مع  بحذر  يتحركون  لكنهم  الفل�صطيني. 

الإ�صرائيلية  الن��ت��خ��اب��ات  م��وع��د  اق���رتاب 

الن��ت��خ��اب��ات  ت��ل��ي��ه��ا  م������ار�������س/اآذار،   23 يف 

الأ�صهر  يف  اإج��راوؤه��ا  امل��ق��رر  الفل�صطينية 

املقبلة

االنباط-وكاالت

اأكد املجل�س الوزاري ملجل�س التعاون لدول 

الفل�صطينية  الق�صية  اأن  العربية،  اخلليج 

الأوىل،  وامل�����ص��ل��م��ن  ال���ع���رب  ق�����ص��ي��ة  ت��ع��ت��ر 

م�صدداً على مواقف دول املجل�س الثابتة من 

الفل�صطينية  الدولة  لقيام  ودعمها  الق�صية، 

امل�������ص���ت���ق���ل���ة ����ص���م���ن ح��������دود ي�����ون�����ي�����و1967، 

وعا�صمتها القد�س ال�صرقية، و�صمان حقوق 

ال��اج��ئ��ن، وف���ق م���ب���ادرة ال�����ص��ام ال��ع��رب��ي��ة 

وامل��رج��ع��ي��ات ال��دول��ي��ة وق������رارات ال�����ص��رع��ي��ة 

الدولية

ج�������اء ذل�������ك خ�������ال ال����ب����ي����ان اخل���ت���ام���ي 

47، ال����ذي  لج���ت���م���اع امل��ج��ل�����س ل����دورت����ه ال���������

ال�صعودية  العا�صمة  يف  اأم�����س  م�صاء  اأختتم 

البحرين  خارجية  وزي��ر  برئا�صة  ال��ري��ا���س، 

عبداللطيف الزياين، رئي�س الدورة احلالية 

التعاون، مب�صاركة  الوزاري ملجل�س  للمجل�س 

وزراء اخلارجية بدول املجل�س والأمن العام 

التعاون ملجل�س 

ال��ذي  باملر�صوم  ال���وزاري  املجل�س  ورح��ب 

اأ����ص���دره ال��رئ��ي�����س حم��م��ود ع��ب��ا���س ب���اإج���راء 

ان��ت��خ��اب��ات ت�����ص��ري��ع��ي��ة ورئ��ا���ص��ي��ة وان��ت��خ��اب��ات 

ال����وط����ن����ي يف ج���م���ي���ع الأرا������ص�����ي  امل���ج���ل�������س 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة مب���ا ف��ي��ه��ا م���دي���ن���ة ال��ق��د���س 

م�صر  جمهورية  بجهود  م�صيداً  ال�صرقية، 

الفل�صطيني،  احل����وار  با�صت�صافة  ال��ع��رب��ي��ة 

الذي من �صاأنه اأن ينهي حالة النق�صام

ك���م���ا رح������ب امل���ج���ل�������س ب�����ق�����رار ال�����دائ�����رة 

اجل��ن��ائ��ي��ة  ل��ل��م��ح��ك��م��ة  الأوىل  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 

الإقليمي  الخت�صا�س  باأن  القا�صي  الدولية 

ل��ل��م��ح��ك��م��ة يف ف��ل�����ص��ط��ن ي�����ص��م��ل الأرا�����ص����ي 

منذ  اإ���ص��رائ��ي��ل  احتلتها  ال��ت��ي  الفل�صطينية 

ع��������ام1967، م��دي��ن��ا ا���ص��ت��م��رار اإ����ص���رائ���ي���ل يف 

منازل  وه��دم  ال�صتيطانية،  ال��وح��دات  ب��ن��اء 

ال�صكانية  الرتكيبة  وتغير  الفل�صطينين، 

يف الأرا�صي املحتلة يف انتهاك وا�صح للقانون 

الدويل والقرارات الدولية ذات ال�صلة

االنباط-وكاالت

اإن  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  قالت 

حم��اول��ة ال�����ص��ل��ط��ات ال��رتك��ي��ة ح��ل ح��زب 

ال�صعوب الدميقراطي املوؤيد لاأكراد، اإذا 

“تقوي�س  �صاأنها  م��ن  ف�صيكون  جنحت، 

الدميقراطية ب�صكل اأكر” يف تركيا

ك��م��ا و���ص��ف��ت ال������وزارة يف ب��ي��ان ل��ه��ا، ، 

جتريد نائب حزب ال�صعوب الدميقراطي 

فاروق  الإن�صان عمر  واملدافع عن حقوق 

ج��رج��ريل اأوغ��ل��و م��ن م��ق��ع��ده ب��ال��رمل��ان 

باأنه “مثر للقلق”، بح�صب رويرتز

اأ�صقط  الرتكي  الرملان  اأن  اإىل  ي�صار 

ع�����ص��وي��ة ج���رج���ريل اأوغ����ل����و، ب��ع��د حكم 

اأ�����ص����درت����ه حم��ك��م��ة ال���ن���ق�������س ����ص���ده يف 

ملنظمة  “الدعاية  بتهمة  املا�صي،  فراير 

اإرهابية«

ال�صهر  ال��رتك��ي��ة،  ال��داخ��ل��ي��ة  واأع��ل��ن��ت 

امل���ا����س، ع���ن ت��وق��ي��ف ق����وات الأم�����ن 718 

�صخ�صا، بينهم قياديون يف حزب ال�صعوب 

ال���دمي���ق���راط���ي، ل��ا���ص��ت��ب��اه ب��ارت��ب��اط��ه��م 

الكرد�صتاين العمال  بحزب 

عدد  “�صبط  مت  اإن��ه  الداخلية  وقالت 

ك��ب��ر م���ن الأ���ص��ل��ح��ة وال���وث���ائ���ق وامل����واد 

)الإرهابية(  باملنظمة  اخلا�صة  الرقمية 

خال مداهمات”، مو�صحة اأن العمليات 

ت���زال  ال���ب���اد ول  م��دي��ن��ة يف   40 ���ص��م��ل��ت 

م�صتمرة

االنباط-وكاالت

اأكدت �صورية اأن العدوان الإ�صرائيلي 

ال�����ص��اف��ر ع��ل��ى اأرا����ص���ي���ه���ا ي���ره���ن على 

التام بن الإرهاب الإ�صرائيلي  التن�صيق 

والإرهاب التكفري واأن اإ�صرائيل تن�صق 

وب�صكل متزامن عدوانها مع اأ�صدقائها 

وح��ل��ف��ائ��ه��ا م��ن ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره��اب��ي��ة 

امل�������ص���ل���ح���ة م������ن ج����ه����ة وامل����ج����م����وع����ات 

الن��ف�����ص��ال��ي��ة م��ن ج��ه��ة اأخ����رى لإط��ال��ة 

اأمد الأزمة يف �صورية وحتقيق اأجنداتها 

املعروفة واأهدافها 

م��ن  ك����ل  اإىل  م���وج���ه���ة  ر����ص���ال���ة  ويف 

الأم����ن ال��ع��ام ل���اأمم امل��ت��ح��دة ورئ��ي�����س 

اخلارجية  وزارة  قالت  الأم���ن،  جمل�س 

وامل���غ���رتب���ن: اأق���دم���ت ���ص��ل��ط��ات ال��ع��دو 

من  35ر22  ال�����ص��اع��ة  يف  الإ����ص���رائ���ي���ل���ي 

اآذار  م���ن   16 ال�����  ال���ث���اث���اء  ي����وم  م�����ص��اء 

ع��ل��ى  جم��������دداً  ال������ع������دوان  ع���ل���ى   2021

ال�صورية  العربية  اجلمهورية  اأرا���ص��ي 

الأمن  جمل�س  لقرار  فا�صح  انتهاك  يف 

باتفاقية  املتعلق   1974 ل��ع��ام   350 رق��م 

القوات بن اجلانبن وذلك عر  ف�صل 

اإطاقها ر�صقات متتالية من ال�صواريخ 

من اجتاه اجلولن ال�صوري املحتل على 

العا�صمة دم�صق حميط 

ي��ع��د  اخل�����ارج�����ي�����ة: مل  واأ������ص�����اف�����ت 

م�����ص��ت��غ��رب��اً ق���ي���ام ���ص��ل��ط��ات الح���ت���ال 

اإرهاب  ممار�صتها  اإطار  ويف  الإ�صرائيلي 

بكل  اإعانها  لدرجة  وو�صولها  الدولة 

وقاحة بن احلن والآخر عن جرائمها 

����ص���وري���ة  امل����ن����اط����ق يف  ب���ع�������س  ب���ق�������ص���ف 

اأ�صدقائها  مع  املن�صق  بالتزامن  وذل��ك 

وح��ل��ف��ائ��ه��ا م��ن امل��ج��م��وع��ات الإره��اب��ي��ة 

بارتكاب  اإح��داه��ا  قامت  والتي  امل�صلحة 

اإرهابية ب�صعة �صد حافلة كانت  جرمية 

اأف����راد اجل��ي�����س العربي  ت��ق��ل ع���دداً م��ن 

-15 بتاريخ  درع��ا  حمافظة  يف  ال�صوري 

م��ن  ع����دد  حم���اول���ة  وك���ذل���ك   2021-3

الإره���اب���ي���ن ي���رت���دون اأح���زم���ة ن��ا���ص��ف��ة 

عمليات  لرت���ك���اب  دم�����ص��ق  اإىل  ال��ت�����ص��ل��ل 

من  العملية  اإحباط  مت  اأنه  اإل  اإرهابية 

قبل عنا�صر مكافحة الإرهاب ال�صورية

ال��ع��م��ل  ذل�����ك  اأن  ال���������وزارة  واأك��������دت 

امل������دان ي���ره���ن ع��ل��ى ال��ت��ن�����ص��ي��ق ال��ت��ام 

ب���ن الإره������اب الإ���ص��رائ��ي��ل��ي والإره�����اب 

ال���ت���ك���ف���ري ال���ل���ذي���ن مي���ث���ان وج��ه��ن 

بور�صات  يف  تداولها  يتم  واح��دة  لعملة 

الأ������ص�����واق امل���ال���ي���ة يف ال�������دول ال���ت���ي ل 

ال�صرعية  ول  ال��دويل  بالقانون  ت��وؤم��ن 

امل��ت��ح��دة  الأمم  مب��ي��ث��اق  ول  ال���دول���ي���ة 

واإمن�����ا ب�����ص��ري��ع��ة ال���غ���اب ال��ت��ي ت��ت��خ��ذه��ا 

عاقاتها  ت��وج��ه  كبو�صلة  ال���دول  تلك 

ال���دول���ي���ة وال����ت����ي م����ازال����ت اإ����ص���رائ���ي���ل 

بع�س  وتباركها  الآن  حتى  بها  تتم�صك 

ال������دول ال���ت���ي حت��م��ي رع���ون���ة وج���رائ���م 

امل�صرتكة  اأه��داف��ه��ا  لتحقيق  اإ���ص��رائ��ي��ل 

واأج���ن���دات���ه���ا اجل��ي��و���ص��ي��ا���ص��ي��ة امل��ع��روف��ة 

وذل��ك من خ��ال اإطالة اأم��د الأزم��ة يف 

الإرهابية  املجموعات  دعم  عر  �صورية 

الإره���اب  يف  اإ���ص��رائ��ي��ل  �صريكة  امل�صلحة 

م���ن ج��ه��ة وامل���ج���م���وع���ات الن��ف�����ص��ال��ي��ة 

م����ن ج���ه���ة اأخ�������رى ولإع�����اق�����ة اجل��ي�����س 

هزمية  ع��ن  وحلفائه  ال�����ص��وري  العربي 

وباقي  الن�صرة  داع�س و جبهة  تنظيمي 

املرتبطة  الإرهابية الأخرى  املجموعات 

م�صمياتها بها مبختلف 

وقالت الوزارة اإن اجلمهورية العربية 

ا�صتمرار  اأي�����ص��ا  ت�صتغرب  ل  ال�����ص��وري��ة 

اخلطر  ال��ع��دواين  نهجها  يف  اإ�صرائيل 

وا����ص���ت���م���رار ال���ت���ن���ظ���ي���م���ات الإره����اب����ي����ة 

وا�صتمرار  جرائمها  باقرتاف  امل�صلحة، 

الرتكي  الإ�صرائيلي..  الثاثة  املحتلن 

والأم���ري���ك���ي ب��اح��ت��ال اأج������زاء ع��زي��زة 

م���ن الأر������س ال�����ص��وري��ة وق���ي���ام الحت���اد 

الأوروبي والرملان الأوروبي والوليات 

امل���ت���ح���دة الأم���ري���ك���ي���ة، وب��ع�����س ال����دول 

ب��اإ���ص��دار  ت��دور يف فلكها  ال��ت��ي  الأخ���رى 

بيانات �صبه متطابقة مبنا�صبة ما �صمي 

مرور ع�صرة اأعوام على النزاع يف �صورية 

ت���ب���ادل م��ك�����ص��وف وخم��ج��ل  ، وذل�����ك يف 

ل������اأدوار ب���ن ه�����وؤلء ال���ذي���ن ي��ق��وم��ون 

ب��دوره��م امل��ر���ص��وم ل��ه��م ب��الع��ت��داء على 

����ص���ي���ادة ����ص���وري���ة و����ص���ام���ة اأرا����ص���ي���ه���ا 

الإقليمية ووحدتها 

اجل��م��ه��وري��ة  اإن  ال������وزارة  واأ����ص���اف���ت 

اأع���م���ال  اأن  ت���وؤك���د  ال�����ص��وري��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

ال���ع���دوان وال��ت��ح��رك��ات امل�����ص��ب��وه��ة التي 

ت�������ص���ن ����ص���ده���ا م������وؤخ������را،ً ل����ن ت��ث��ن��ي��ه��ا 

بتحقيق  ق��دم��اً  امل�����ص��ي  ع��زم��ه��ا يف  ع��ن 

حربها  ويف  الد�صتورية  ا�صتحقاقاتها 

ا�صتمرار  واأن  الإره���اب  �صد  امل�صروعة 

ه�����ذه الع������ت������داءات امل���م���ن���ه���ج���ة، ال��ت��ي 

ب��ات��ت ت�����ص��ك��ل ت��ه��دي��داً خ��ط��راً ل��اأم��ن 

وال�صتقرار يف املنطقة مرفو�س متاماً، 

اأن  وراءه��ا  تقف  التي  ال��دول  كل  وعلى 

امل�صوؤولية  �صتتحمل  اأن��ه��ا  مت��ام��اً  ت��ع��ي 

مبوجب  عواقبها  ع��ن  كاملة  ال��دول��ي��ة 

اأحكام القانون الدويل

وت���اب���ع���ت اخل����ارج����ي����ة: ك���م���ا ت���وؤك���د 

���ص��وري��ة ع��ل��ى اأن ك��ل ه���ذه الع���ت���داءات 

وال���ت���ح���رك���ات، ل���ن ت�����ص��ت��ط��ي��ع ت��ره��ي��ب 

ال�����ص��ع��ب ال�������ص���وري ب���ل زادت�����ه اإ�����ص����راراً 

على  ان��ت�����ص��اره  بحتمية  التم�صك  على 

ال�صوري  اجل���ولن  وا���ص��ت��ع��ادة  الإره����اب 

حزيران  م��ن  ال��راب��ع  خ��ط  حتى  املحتل 

لعام 1967

جمل�س  ق��ي��ام  خ���ال  م���ن  و”كذلك 

الأم�����ن ب��ت��ح��م��ل م�����ص��وؤول��ي��ات��ه يف اإط���ار 

امل��ت��ح��دة واأه��م��ه��ا ���ص��ون  م��ي��ث��اق الأمم 

ال�������ص���ل���م والأم��������ن ال����دول����ي����ن وات���خ���اذ 

اإجراءات حازمة وفورية ملنع تكرار هذه 

العتداءات الإرهابية الإ�صرائيلية، واأن 

يلزم اإ�صرائيل باحرتام قراراته املتعلقة 

عن  وم�صاءلتها  القوات  ف�صل  باتفاقية 

بحق  ترتكبها  التي  وجرائمها،  اإرهابها 

جميعها  ت�صكل  والتي  ال�صوري  ال�صعب 

املتحدة  الأمم  مليثاق  �صارخة  انتهاكات 

واأح����ك����ام ال���ق���ان���ون ال������دويل وق������رارات 

و497  و350  و338   242 الأم���ن  جمل�س 

ذات  الدولية  وال�صكوك  القرارات  وكل 

ال�صلة مبكافحة الإرهاب«

صحيفة تكشف... هذه خطة بايدن إلعادة العالقات مع #السلطة_الفلسطينية

الوزاري الخليجي يؤكد موقف دول المجلس الثابت من القضية الفلسطينية

الخارجية األمريكية: تحركات تركيا إلغالق حزب مؤيد لألكراد تقوض الديمقراطية

الخارجية السورية تتهم إسرائيل بتنسيق اعتداءاتها مع »التنظيمات اإلرهابية«

االنباط-وكاالت

تلقت اإ�صرائيل ر�صالة من املحكمة اجلنائية 

حتقيقها  نطاق  بالتف�صيل،  تو�صح  الدولية، 

ال�����ذي ق�����ررت اأن ت��ط��ل��ق��ه ب�������ص���اأن احل���ال���ة يف 

فل�صطن

املحكمة  اإن   13 الإ�صرائيلية  القناة  وقالت 

اأمهلت اإ�صرائيل 30 يوما، للرد على ر�صالتها

اإ�صرائيل مل تعلن ر�صميا عن تلقيها  لكن 

اجلنائية  املحكمة  ت��وؤك��د  مل  ك��م��ا  ال��ر���ص��ال��ة، 

الدولية اأنها وجهتها بالفعل

وكانت املدعية العامة للمحكمة اجلنائية 

الدولية فاتو بن�صودا، قد اأعلنت مطلع ال�صهر 

اجلاري، اإطاق حتقيق باحلالة يف فل�صطن

ورحّبت ال�صلطة الفل�صطينية بالقرار، فيما 

اأدانته اإ�صرائيل ب�صدة، وطلبت اإلغاءه

و�صتحقق املحكمة ب�صبه ارتكاب م�صوؤولن 

اإ�صرائيلين، جرائم حرب، و�صد الإن�صانية، يف 

الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة

وذكرت القناة الإ�صرائيلية 13 اأن الر�صالة 

املا�صي،  الأ�صبوع  نهاية  اإ�صرائيل  اإىل  و�صلت 

واأن جمل�س الأمن القومي الإ�صرائيلي يعكف 

حاليا على �صياغة الرد الإ�صرائيلية عليها

ولفتت القناة الإ�صرائيلية اإىل اأن الر�صالة 

جاءت يف �صفحة ون�صف ال�صفحة، وعر�صت 

ب��اإي��ج��از امل���ج���الت ال��ث��اث��ة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة التي 

تنوي تغطيتها وهي حرب 2014 بن اإ�صرائيل 

الإ�صرائيلية،  ال�صتيطان  و�صيا�صة  وحما�س؛ 

واح��ت��ج��اج��ات م�صرة ال��ع��ودة ال��ك��رى )ع��ام 

2018( يف غزة وقالت: من املتوقع اأن ت�صتخدم 

اإ�صرائيل ردها كفر�صة للتعبر مرة اأخرى عن 

احلجة القائلة، باأن املحكمة اجلنائية الدولية 

لي�س لها اخت�صا�س للنظر يف الق�صية

الإ�صرائيليون  امل�صوؤولون  ياأمل  واأ�صافت: 

اأن ينجح اجلدل حول الخت�صا�س يف تاأخر 

العامة  املدعية  ا�صتبدال  يتم  حتى  الق�صية، 

وليتها  املنتهية  الدولية  اجلنائية  للمحكمة 

ف��ات��و ب��ن�����ص��ودا، يف ي��ون��ي��و/ ح��زي��ران بالنائب 

اإ�صرائيل  تاأمل  الذي  الريطاين كرمي خان، 

اأن يكون اأقل عدائية اأو قد يلغي التحقيق

االنباط-وكاالت

الفل�صطينية  اخلارجية  وزارة  عّرت 

ام�������س اخل��م��ي�����س، ع���ن رف�����ص��ه��ا خ��ط��ة 

اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ت��ق�����ص��ي ب���اإق���ام���ة ح��دي��ق��ة 

اأ�����ص����ط����ح الأ������ص�����واق  ، ع���ل���ى  ت����ورات����ي����ة 

التاريخية يف القد�س املحتلة

بيان �صحفي  ، يف  واأدان��ت اخلارجية 

ت��ل��ق��ت وك���ال���ة الأن���ا����ص���ول ن�����ص��خ��ة م��ن��ه، 

املخطط، وقالت اإنه يندرج �صمن حرب 

القد�س  �صد  اإ�صرائيل  ت�صنها  تهويدية، 

ومقد�صاتها ومواطنيها 

تغير  �صاأنه  من  امل�صروع  اإن  وقالت 

اإط��ال��ة اأ���ص��ط��ح ت��ل��ك الأ����ص���واق، �صمن 

�صيا�صة تهدف اإىل تزوير معامل املدينة

تغير  اإن  اخلارجية  وزارة  واأ�صافت 

م���ع���امل اأ����ص���ط���ح الأ�����ص����واق ال��ت��اري��خ��ي��ة 

يحا�صب  ج��رمي��ة  فقط  لي�س  ال��ق��دمي��ة 

ع��ل��ي��ه��ا ال��ق��ان��ون ال�����دويل، وا���ص��ت��خ��ف��اف��ا 

وم��ن��ظ��م��ات��ه��ا  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب���ق���رارات 

�صخرية  واإمن����ا  ال�����ص��ل��ة،  ذات  املخت�صة 

اإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة م���ق�������ص���ودة م����ن امل��ج��ت��م��ع 

و�صرعياته الدويل 

واأ�صارت اإىل اأن ال�صمت الدويل على 

اجل���رائ���م الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ه���و ف���ق���دان ملا 

تبقى من م�صداقية املجتمع الدويل يف 

تعامله مع الحتال

والأرب�����������ع�����������اء، اأع�����ل�����ن�����ت ال���ب���ل���دي���ة 

الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة، ع���ن خم��ط��ط م�����ص��روع 

ت��ورات��ي��ة  اإق����ام����ة ح��دي��ق��ة  اإىل  ي���ه���دف 

ل��ل��م�����ص��ت��وط��ن��ن ع��ل��ى اأ���ص��ط��ح الأ����ص���واق 

ال���ق���د����س، مب���ا يف ذل��ك  ال��ت��اري��خ��ي��ة يف 

األ��ع��اب ترفيهية  اأ���ص��ج��ار وو���ص��ع  زراع���ة 

طنن للم�صتو

»الجنائية الدولية« ُتمهل إسرائيل 30 يوما للرد 
على رسالتها بشأن التحقيق في جرائم حرب

فلسطين ترفض مشروع حديقة 
إسرائيلية على أسطح أسواق القدس
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�صالح،  برهم  ال��ع��راق��ي،  الرئي�س  ق��ال 

ام�س اخلمي�س، اإن بالده ملتزمة بالدفاع 

الكاملة،  الفل�صطيني  ال�صعب  حقوق  عن 

ولن يكون هناك �صالم يف ال�صرق الأو�صط 

لل�صعب  ال��وط��ن��ي��ة  احل��ق��وق  حت��ق��ي��ق  دون 

لفل�صطيني ا

العراقي  الرئي�س  ت�صريحات  وج��اءت 

عربية”،  ن���ي���وز  “�صكاي  م����ع  ح�����وار  يف 

م�صتبعًدا خاللها توقيع اتفاق �صالم بني 

ب���الده واإ���ص��رائ��ي��ل، م��وؤك��دا اأن���ه ل��ن يكون 

ه���ن���اك ����ص���الم يف ال�����ص��رق الأو�����ص����ط دون 

الفل�صطينية املطالب  حتقيق 

الأخرية  والتحركات  العالقات  وحول 

�صالح  اأك��د  وال��ع��راق،  وم�صر  الأردن  بني 

اأن�����ه ي��ج��م��ع ال���ب���ل���دان ال���ث���الث���ة ع��الق��ات 

اإىل  م�صرًيا  م�صرتكة،  وروؤى  اقت�صادية 

جمموعة  على  ج��اري��ا  ي��زال  ل  العمل  اأن 

وال��ع��راق  م�صر  ب��ني  ا�صتثمارية  م�صاريع 

وت���ك���ام���ل  رب������ط  اإىل  ت��������وؤدي  والأردن، 

اقت�صاديات الدول الثالث

وك�صف �صالح، اأن ملك الأردن عبد اهلل 

امل�����ص��ري ع��ب��د الفتاح  ال��ث��اين، وال��رئ��ي�����س 

من  ق��ري��ب��ا،  ب���الده،  ���ص��ي��زوران  ال�صي�صي، 

امل�صاريع  ب�����ص��اأن  امل�����ص��اورات  متابعة  اأج���ل 

املرتقبة بني البلدان الثالثة

�صالح  برهم  قال  اخلليج،  دول  وب�صاأن 

اإن عالقة العراق مع دول اخلليج يف تنام 

وتطور، موؤكدا اأن موقع العراق جغرافيا 

ي�����ص��ت��دع��ي احل��ف��اظ ع��ل��ى ه���ذه ال��ع��الق��ة، 

اإىل  الأخ����������رية  زي�����ارت�����ه  اإىل  م���ت���ط���رق���ا 

م��وؤك��دا  اأب��وظ��ب��ي،  الإم��ارات��ي��ة،  العا�صمة 

ال�صيخ  اأبوظبي  عهد  ويل  مع  ناق�س  اأن��ه 

حم��م��د ب��ن زاي����د، �صبل ال��ن��ه��و���س ب��واق��ع 

والتكامل  ال�صتثمار  خ��الل  من  املنطقة 

القت�صادي

و�صدد �صالح، على اأن “العراق مبوقعه 

من دون توازن يف عالقاته، وقراءة دقيقة 

يكون  ل��ن  وال�صيا�صي،  اجل��غ��رايف  لو�صعه 

ال��ع��راق  “عالقات  اأن  م�صيفا  ناجحا”، 

مع اإيران وتركيا مهمة جدا، لكن ارتكازه 

ا�صتقرار  ع��ام��ل  ي��ع��د  ال��ع��رب��ي  عمقه  اإىل 

لي�س فقط للعراق، واإمنا لكل املنطقة«
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ال�صادر  البيان  العربي،  الربملان  دان 

ع���ن م��ن��ظ��م��ة ه��ي��وم��ن راي��ت�����س ووت�����س، 

ال�����ذي ت��ن��ت��ق��د ف��ي��ه ���ص��ي��ا���ص��ات اجل��ي�����س 

امل�����ص��ري، ب�����ص��اأن ه��دم ع��دد م��ن البيوت 

احلملة  اإط��ار  يف  �صيناء،  �صبه جزيرة  يف 

داع�س  تنظيم  عنا�صر  �صد  ي�صنها  التي 

الإرهابي

واع���ت���رب ال���ربمل���ان ال���ع���رب���ي، يف ب��ي��ان 

املغر�س  البيان  هذا  اأن  اخلمي�س،  ام�س 

ُي���ع���د ���ص��ق��ط��ة ج���دي���دة ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ي 

تبني  بهدف  بيانات  اإ���ص��دار  على  داأب���ت 

مواقف �صيا�صية معينة، ول متت للعمل 

املنظمة  ع��ل��ى  وك���ان  ب�����ص��ل��ة.  احل��ق��وق��ي 

حماربة  ب��ني  وا���ص��ح،  ب�صكل  تف�صل  اأن 

الإرهاب وحماولتها امل�صتمرة لت�صيي�س 

ق�صايا حقوق الإن�صان

واأكد، اأن ما تطرق اإليه بيان املنظمة 

املوؤ�ص�صة  تخ�س  �صيادية  ب��اأم��ور  يتعلق 

الع�صكرية والدولة امل�صرية ح�صًرا، ول 

اأي  حتت  فيها  التدخل  للمنظمة  يجوز 

امل�صبوهة  امل�صادر  عن  مت�صائاًل  م��ربر، 

امل��ن��ظ��م��ة، فيما  ال���ت���ي اع��ت��م��دت ع��ل��ي��ه��ا 

ومعلومات  اأك��اذي��ب  من  بيانها  ت�صمنه 

ح��ق��ائ��ق  اأي  اإىل  ت�����ص��ت��ن��د  ل  م�����ص��ل��ل��ة، 

م���ا ميثل  وه����و  م��و���ص��وع��ي��ة،  دلئ����ل  اأو 

تدخاًل �صافًرا وغري مقبول، يف ال�صوؤون 

امل�صرية الداخلية 

ي�صنها  ال���ت���ي  احل��م��ل��ة  اأن  واأو�����ص����ح، 

امل�����ص��ري ���ص��د ع��ن��ا���ص��ر تنظيم  اجل��ي�����س 

اأه��م  ت��اأت��ي دف��اًع��ا ع��ن  داع�����س يف �صيناء 

به  ُتنّكل  ال��ذي  الإن�صان  حقوق  من  حق 

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره���اب���ي���ة، وه���و احل���ق يف 

احلياة

واأع����رب ع��ن ا���ص��ت��ه��ج��ان��ه وا���ص��ت��غ��راب��ه 

ال�����ص��دي��د يف ال���وق���ت ن��ف�����ص��ه، م���ن ه��ذا 

ت��ب��ن��ت��ه منظمة  ال����ذي  امل�����ص��ب��وه  امل���وق���ف 

اجلي�س  اإزاء  ووت�����س  راي��ت�����س  ه��ي��وم��ان 

امل�صري

اأنه بدًل من م�صاندة ودعم  واأ�صاف: 

الإره���اب،  امل�صرية يف حم��ارب��ة  اجل��ه��ود 

جديد  م�صتوى  اإىل  املنظمة  ان��ح��درت 

متاًما  وابتعدت  عملها،  يف  ال��ت��دين  م��ن 

عن املهنية واحلرفية وامل�صداقية

تر�صد  اأن  ب��ه��ا  الأوىل  ك���ان  وت���اب���ع: 

وُت����دي����ن الن���ت���ه���اك���ات امل�����ص��ت��م��رة ال��ت��ي 

ل��ه��ا ح��ق��وق الإن�������ص���ان، ب�صبب  ت��ت��ع��ر���س 

اجل���رائ���م وال��ع��م��ل��ي��ات الإره���اب���ي���ة ال��ت��ي 

ي���ق���وم ب��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م داع�������س وغ����ريه من 

يت�صدى  ال��ت��ي  الإره��اب��ي��ة،  التنظيمات 

لها اجلي�س امل�صري، ويدفع ثمًنا غالًيا 

لذلك من دماء اأبنائه ال�صهداء الأبرار

اإ�صاءة  لأي  التام  رف�صه  على  و�صدد، 

امل�����ص��ري��ة،  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اإىل 

املُخل�صة  للجهود  الكامل  دعمه  موؤكًدا 

واملقدرة، التي يقوم بها اجلي�س امل�صري 

يف حماربة الإرهاب
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و�صفت الرئا�صة الرو�صية )الكرملني 

الأمريكية  الت�صريحات  اخلمي�س،  ام�س 

الأخرية ب�صاأن الرئي�س فالدميري بوتني 

باأنها �صيئة للغاية، وغري م�صبوقة

ج���اء ذل���ك يف م��ع��ر���س رد ال��ك��رم��ل��ني 

ع��ل��ى ه���ج���وم ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي ج��و 

بايدن على نظريه الرو�صي، وا�صفا اإياه 

بال� قاتل

وق������ال ب����اي����دن يف م��ق��اب��ل��ة م����ع ق��ن��اة 

ABC News ، عر�صت الأربعاء، اإنه 
م�صيفا   ، قاتال  بوتني  كون  على  يوافق 

ال��ث��م��ن  ���ص��ي��دف��ع  اأن ال��رئ��ي�����س ال��رو���ص��ي 

جراء تدخله يف النتخابات الأمريكية

واأو����ص���ح امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م ال��ك��رم��ل��ني، 

الرئي�س  اأن  بيان،  بي�صكوف، يف  دميرتي 

الأمريكي اأظهر اأنه بالتاأكيد ل يخطط 

موؤكداً   ، رو�صيا  مع  العالقات  لتح�صني 

امل��ب��داأ عند  ه��ذا  م��ن  �صتنطلق  ب��الده  اأن 

وا�صنطن امل�صتقبلية مع  التعامالت 

واأو����ص���ح ب��ي�����ص��ك��وف اأن���ه مت ا���ص��ت��دع��اء 

ال�������ص���ف���ري ال����رو�����ص����ي ل�����دى وا����ص���ن���ط���ن، 

ومراجعة  للت�صاور،  اأنطونوف،  اأناتويل 

العالقات مع الوليات املتحدة

�صي�صتمع  ب��وت��ني  ك���ان  اإذا  م��ا  وح���ول 

اإىل  �صيتوجه  ال���ذي  ال��رو���ص��ي  لل�صفري 

مو�صكو يف 20 مار�س/ اآذار اجلاري، قال 

التخطيط له،  اإن ذلك مل يتم  املتحدث 

اإليه  �صي�صتمع  الرو�صي  الرئي�س  اأن  اإل 

اإذا لزم الأمر

امل��خ��اب��رات  اأ���ص��در مكتب  وال��ث��الث��اء، 

الأم���ري���ك���ي���ة ت���ق���ري���را غ����ري ����ص���ري ع��ن 

 ،2020 ان��ت��خ��اب��ات  ال��ت��دخ��ل الأج��ن��ب��ي يف 

جهود  على  اأ�صرف  بوتني  اأن  اإىل  خل�س 

على  �صلبا  ال��ت��اأث��ري  اإىل  ت��ه��دف  كا�صحة 

ت�صويهها  و  لبايدن،  النتخابية  احلملة 

ABC News بح�صب قناة

االنباط-وكاالت

ت��ع��ت��رب م��ع��ال��ي��ه اأدوم���ي���م واح�����دة م���ن ك��ربى 

ال��غ��رب��ي��ة،  بال�صفة  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  امل�����ص��ت��وط��ن��ات 

واأكرثها تو�صعا منذ تاأ�صي�صها يف العام 1975 �صرق 

مدينة القد�س ال�صرقية

 40 اإىل  امل�صتوطنة  �صكان  ع��دد  و�صل  حاليا، 

األ��ف دومن   30 اأر�صا م�صاحتها  ي�صتوطنون  األفا، 

التفكجي،  كيلو مرت مربع(، بح�صب خليل   30(

ال��درا���ص��ات  دائ�����رة اخل���رائ���ط يف جمعية  م��دي��ر 

العربية، متحدثا لوكالة الأنا�صول

ويف اأح�����ادي�����ث م��ن��ف�����ص��ل��ة ل���الأن���ا����ص���ول م��ن 

انتقالهم  ف��اإن  امل�صتوطنة،  ه��ذه  يف  امل�صتوطنني 

لها على مدى ال�صنوات املا�صية، هو خليط من 

الأفكار الأيديولوجية والمتيازات القت�صادية

بامل�صتوطنات  امل�����ص��ت��وط��ن��ني  م���ن  وك��غ��ريه��م 

الغربية، يقول �صكان معاليه  الأخ��رى، بال�صفة 

اأدوميم اإن ال�صفة الغربية هي اأر�س اإ�صرائيل

وق�����ال دي��ف��ي��د ه���ي���ف���ري، امل���ر����ص���د ال�����ص��ي��اح��ي 

م��ن اأ���ص��ل اأم��ري��ك��ي م��ن وجهة نظر اإل��ه��ي��ة، ف��اإن 

لل�صفة  الإ�صرائيلية  )الت�صمية  وال�صامرة  يهودا 

الغربية( هي جزء من اأر�س اإ�صرائيل

ويف ال�����ص��ن��وات الأخ�����رية، ���ص��درت الكثري من 

ال��دع��وات من قبل ق��ادة امل�صتوطنني، ل�صم هذه 

امل�صتوطنة اإىل اإ�صرائيل وقال هذه الأر�س يجب 

اأن تكون حتت ال�صيادة وجزءا من دولة اإ�صرائيل 

اأن  امل��ه��م بالن�صبة يل  واأ���ص��اف هيفري ك��ان م��ن 

اأعي�س يف هذه املنطقة، من اأجل زيادة عدد ال�صكان 

الإ�صرائيليني بهدف خلق حقائق على الأر�س، كي 

ت�صم اإ�صرائيل هذه املنطقة اإىل دولة اإ�صرائيل يف 

امل�صتقبل وقال عيدان زندي، )يعمل ب�صتانيا( هذه 

للفل�صطينيني  بالن�صبة  اإ�صرائيل..ا�صمع،  اأر���س 

ف���اإن ه��ن��اك الكثري م��ن الأرا����ص���ي ال��ت��ي ميكنهم 

ال��ع��ي�����س ف��ي��ه��ا، ه��ن��اك الأردن وال���ع���راق ول��ب��ن��ان 

فاإن هناك  لنا،  بالن�صبة  واأ�صاف  و�صوريا وم�صر 

اأر����س واح���دة، يف كل العامل الكبري لدينا فقط 

عن�صرية،  وبنربة  اإ�صرائيل  فقط  واح���دة،  اأر���س 

تابع زندي قائال بدوننا، كانوا )الفل�صطينيني( 

�صيعي�صون على احلمري واخليول، هذا هو مكاننا 

ال��ت��وراة، واق��راأ  التاريخ، افتح  اإىل  واإذا ما نظرت 

اأي كتاب تريد، �صتجد ان اإ�صرائيل تواجدت هنا 

وتقول  الفل�صطينيني  م��ن  طويلة  �صنوات  قبل 

امل�صتوطنة مارين تاك�صيني، )تعمل حما�صبة( ل 

اعتقد اأن هذه اأر�س حمتلة، اأعتقد اأن هذه اأر�س 

حمررة واأعتقد اأنها جزء من دولة اإ�صرائيل بدون 

اأدنى �صك اأما اليعزر اإندي، )طبيب اأ�صنان(، فقال 

اإنها جزء من اأر�س اإ�صرائيل وردا على �صوؤال: كل 

ال�صفة الغربية؟

اأجاب: نعم، اإنها جزء من اإ�صرائيل

اآخر:  �صوؤال  للم�صتوطن،  الأنا�صول  ووجهت 

اإذن اأنت تعتقد اأنه ل توجد اأر�س فل�صطينية؟

اأجاب: اأعتقد ذلك بدورها، قالت اأ�صتري، وهي 

اإ�صرائيلية من اأ�صل اأوك��راين كما تقول التوراة، 

فاإن اهلل اأعطانا هذه الأر�س، واأمرنا اهلل باأن نبقى 

هنا، نحن هنا لأن اهلل اأمرنا بذلك

الأن��ا���ص��ول،  وك��ال��ة  مرا�صل  م�صاهدة  وح�صب 

يحر�س الغالبية العظمى من امل�صتوطنني، على 

حمل اأ�صلحتهم ال�صخ�صية اأثناء تنقلهم

وكتلة معاليه اأدوم��ي��م هي واح��دة من 3 كتل 

فيها  مب��ا  الغربية،  بال�صفة  ك��ربى  ا�صتيطانية 

و غو�س  الغربية  ال�صفة  �صمايل  اأرئيل يف  اأي�صا 

عت�صيون يف جنوبي ال�صفة

وتقول جماعات الو�صط والي�صار يف اإ�صرائيل، 

اإنه يجب الكتفاء ب�صم هذه الكتل اإىل اإ�صرائيل، 

اأم�����ا ج��م��اع��ات ال��ي��م��ني، امل��ه��ي��م��ن��ة ع��ل��ى امل�صهد 

ت�صم  اىل  ت��دع��و  ف��اإن��ه��ا  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي،  ال�صيا�صي 

ال�صالم  حركة  اىل  وا�صتنادا  امل�صتوطنات  جميع 

الآن الإ�صرائيلية، الرائدة يف ر�صد ال�صتيطان يف 

م�صتوطن  األف   441 فاإن  الفل�صطينية،  الأرا�صي 

ب���وؤرة  و135  دائ��م��ة  م�صتوطنة   132 يف  يقيمون 

ا�صتيطانية ع�صوائية بال�صفة الغربية

األ��ف   225 اأك����رث م��ن  ال��رق��م  ه���ذا  ول ي�صمل 

م�����ص��ت��وط��ن ي��ع��ي�����ص��ون يف 18 م�����ص��ت��وط��ن��ة دائ��م��ة 

بالقد�س ال�صرقية

ج  امل�صنفة  املنطقة  يف  امل�صتوطنات  وت��رتك��ز 

بال�صفة الغربية والتي ت�صكل اأكرث من 60% من 

م�صاحة الأر�س

وق���ودا  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ون  امل�صتوطنون  وي��ع��ت��رب 

جل����م����اع����ات ال���ي���م���ني يف ����ص���ن���ادي���ق الق��������رتاع 

الإ�صرائيلية

ب�صكل  ازدادت  الأخ������رية  ال�����ص��ن��وات  وخ�����الل 

ملحوظ قوة هذه الأحزاب مع تكرار النتخابات

ويوم الثالثاء املقبل، �صتجري انتخابات عامة 

اإ�صرائيلية هي الرابعة يف غ�صون عامني فقط

وقبل �صنوات، اأعلنت اإ�صرائيل عن خطة كبرية 

لتو�صيع م�صتوطنة معاليه اأدوميم على 12 دومنا 

اإ�صافية من الأرا�صي الفل�صطينية املحيطة

واأطلقت اإ�صرائيل على اخلطة ا�صم اإي واحد 

ال��وح��دات  اآلف  لت�صمل  ال�صرقية  ال��ب��واب��ة  اأي 

ال�صتيطانية والفنادق واملناطق ال�صناعية

الأوروب�����ي،  والحت�����اد  الفل�صطينيون  وح����ذر 

والعديد من الدول يف العامل من اأنه �صيكون من 

�صاأن تنفيذ هذا املخطط، الق�صاء على مبداأ حل 

الدولتني ، القا�صي باإقامة دولة فل�صطينية اىل 

جانب دولة اإ�صرائيل

ويقول اخلبري الفل�صطيني خليل التفكجي اإن 

تنفيذ هذا املخطط يعني تق�صيم ال�صفة الغربية 

القد�س  وع����زل  وج��ن��وب��ي،  ���ص��م��ايل  ق�صمني  اإىل 

ال�صرقية نهائيا، عن حميطها الفل�صطيني، مبا 

بالقد�س  فل�صطينية  عا�صمة  اإق��ام��ة  منع  يعني 

ال�صرقية وما زال هذا املخطط على جدول اأعمال 

بالدعم من  الإ�صرائيلية، وهو يحظى  احلكومة 

قبل امل�صتوطنني يف معاليه اأدوميم

�صم  املخطط  ه��ذا  تنفيذ  �صاأن  من  و�صيكون 

معاليه اأدوميم اإىل اإ�صرائيل

**دواف�������ع اق��ت�����ص��ادي��ة ويف م��ق��اب��ل ال���دواف���ع 

الدينية والقومية ، التي يربر فيها امل�صتوطنون 

اأ�صبابا  ه��ن��اك  اأن  ي��ب��دو  ه��ن��ا،  ال�صكن  اخ��ت��ي��اره��م 

اقت�صادية وراء هذا اخليار

تكلفة  اأق��ل  امل�صتوطنات،  يف  امل�صاكن  وتعترب 

قال  ال�صدد،  ه��ذا  ويف  اإ�صرائيل  يف  منها  بكثري، 

يو�صي، )يعمل مدر�صا ورف�س الك�صف عن ا�صمه 

الكامل( اإن ال�صبب احلقيقي هو اقت�صادي، ف�صراء 

ال�صقق هنا اأق��ل كلفة بكثري من مناطق اأخ��رى، 

رمبا اأقل بن�صبة 30% واأ�صاف قبل �صنوات عديدة، 

كانت هناك امتيازات ولكن مت وقفها

ويف تقرير �صدر حديثا، قال مركز املعلومات 

الإ����ص���رائ���ي���ل���ي حل���ق���وق الن�������ص���ان يف الأرا�����ص����ي 

على  اليهود  ت�صجع  ال��ّدول��ة  اإن  بت�صيلم  املحتلة 

النتقال لل�ّصكن يف امل�صتوطنات واإقامة وتطوير 

واأ�صاف  حميطها  ويف  فيها  اقت�صادّية  م��ب��ادرات 

الأن��ا���ص��ول ن�صخة منه  ال��ذي و�صل  التقرير،  يف 

ر�صمّية  وغ��ري  ر�صمّية  قنوات  ال��ّدول��ة عرب  تقّدم 

للم�صتوطنني  واملحّفزات  المتيازات  الكثري من 

التقرير  يتناوله  اجلانب  وه��ذا  وم�صتوطناتهم 

ب��ت��و���ّص��ع وت���اب���ع الم���ت���ي���ازات ال��ك��ب��رية يف جم��ال 

الإ����ص���ك���ان ه���ي ال��ت��ي مت��ّك��ن ح��ت��ى م���ن ي��ع��دم��ون 

الإم��ك��ان��ّي��ات امل��ال��ّي��ة الكافية م��ن ���ص��راء منزل يف 

امل�صتوطنات والنتقال لل�ّصكن هناك

واأ�صار اإىل اأنه تعّد هذه المتيازات من عوامل 

اليهود  م�صتوطنات  يف  ال�����ص��ّك��ان  ت���زاُي���د  ���ُص��رع��ة 

الأرثوذك�س الكبرية يف ال�صفة الغربّية 

وق���ال اإ���ص��اف��ة اإىل ذل���ك، ه��ن��اك نحو ثالثني 

يح�صل  اق��ت�����ص��ادي��اً،  متينة  بع�صها  م�صتوطنة، 

�صّكانها على امتيازات �صريبّية كبرية ت�صل اإىل 

200 األف �صيكل )اأكرث من 60 األف دولر( �صنوّياً 

اأدوميم  لكّل مكّلف وترتامى م�صتوطنة معاليه 

يعاين  فيما  الأرا���ص��ي،  م��ن  على م�صاحة كبرية 

امل��ج��اورة من  ال��ع��ي��زري��ة  ب��ل��دة  الفل�صطينيون يف 

الكتظاظ ال�صكاين ب�صبب قلة الأرا�صي

الدعم  اإ�صرائيل  فيه  تقدم  ال��ذي  الوقت  ويف 

من  الفل�صطينيني  متنع  للم�صتوطنني،  الكبري 

البناء على اأرا�صيهم، وتهدم اأي منزل ٌي�صيد بدون 

ت�صريح ، يعترب احل�صول عليه �صبه م�صتحيل

الرئيس العراقي يؤكد موقفه بالده الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع

البرلمان العربي يدين تقرير »هيومن رايتس ووتش« ضد الجيش المصري

روسيا ترّد على تصريحات بايدن بشأن بوتين: »سيئة وغير مسبوق«

مستوطنة معاليه أدوميم .. نظرة من الداخل

االنباط-وكاالت

“الأخبار”  ���ص��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ام�����س اخل��م��ي�����س، اإن 

على  ج���ّددت،  “حما�س”،  ح��رك��ة 

ه��ام�����س احل�������وارات اجل���اري���ة يف 

ال���ق���اه���رة، ا����ص���ت���ع���داده���ا لإب�����رام 

���ص��ف��ق��ة ت���ب���ادل ل���الأ����ص���رى ق��ب��ل 

اأو  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة،  الن���ت���خ���اب���ات 

اأو بعدهما الإ�صرائيلية، 

م�صادر  عن  ال�صحيفة  ونقلت 

“احلركة  قولها،  “حما�س”،  يف 

�صددت اأمام امل�صوؤولني امل�صريني 

ال���ع���ام���ة،  امل����خ����اب����رات  يف ج���ه���از 

ع��ل��ى م��وق��ف��ه��ا ال��ق��ا���ص��ي ب��ال��ت��زام 

و�صلت  وما  �صروطها،  الحتالل 

اإل���ي���ه امل���ب���اح���ث���ات يف ه����ذا امل��ل��ّف 

خالل العام املا�صي«

وبح�صب امل�صادر، فاإن احلركة 

ل ت���زال م�����ص��ّرة ع��ل��ى ���ص��روط��ه��ا 

ب�صكل  التبادل  مفاو�صات  لبدء 

ج�������اّد، ك���م���ا ت�����رى اأن������ه ���ص��ت��ك��ون 

ل��ل�����ص��ف��ق��ة ت���داع���ي���ات م���ه���ّم���ة يف 

ال���������ص����ي����اق ال�����داخ�����ل�����ي احل�������ايل، 

الإف��راج  اإىل  اأف�صت  ل��و  وخا�صة 

ع���ن ع����دد ك���ب���ري م���ن ال���ق���ي���ادات 

املوؤّثرة يف “حما�س” و”فتح«

لل�صحيفة  امل�������ص���ادر  واأك������دت 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، اأن ق��ائ��د احل��رك��ة يف 

غزة يحيى ال�صنوار، ي�صع ق�صية 

الأ�����ص����رى ع��ل��ى راأ������س اأول���وي���ات���ه 

خ��الل دورت���ه اجل��دي��دة، م�صرية 

ت�صريح  اأّول  يف  ت��ع��ّه��د،  اأن���ه  اإىل 

ل��ه ب��ع��د الن��ت��خ��اب��ات ال��داخ��ل��ي��ة، 

ب��اأن��ه ل��ن ي��ّدخ��ر ج��ه��داً يف العمل 

ل���ت���ح���ري���ر الأ���������ص��������رى، واع���������داً 

اأ�صرانا  و�صائر  �صنكون  ب�»)اأننا( 

واأ�صرياتنا على موعد قريب مع 

احلرية«

عن  الك�صف  احلركة  وترف�س 

م�����ص��ري اجل���ن���ود الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني 

عن  الحتالل  اإف��راج  قبل  لديها 

الأحرار”  “وفاء  تبادل  ري  حمرَّ

ع����ي����د اع��ت��ق��ال��ه��م، اإىل 
ُ
اأ ال���ذي���ن 

ج���ان���ب الأ�������ص������ريات والأط����ف����ال 

حتر�س  كما  املر�صى.  والأ���ص��رى 

اآلف  املفاو�صات  ت�صمل  اأن  على 

املحكوميات  واأ���ص��ح��اب  الأ���ص��رى 

ق���ي���ادات  اإىل  اإ����ص���اف���ة  ال���ع���ال���ي���ة، 

وطنية من الف�صائل كافة

االنباط-وكاالت

رف�����ص��ت ه��ي��ئ��ة ال���ب���ث الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

مقابلة  اإج��راء  اخلمي�س،  ام�س  العامة، 

م����ع رئ���ي�������س احل���ك���وم���ة الإ����ص���رائ���ي���ل���ي، 

ب���ن���ي���ام���ني ن���ت���ن���ي���اه���و، ب��ح�����ص��ب ال��ق��ن��اة 

العربية “ال�سابعة” 
ووف��ًق��ا ل��ل��ق��ن��اة ال�����ص��اب��ع��ة، ف���اإن هيئة 

ال��ب��ث الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة رف�����س اإج�����راء اأي 

ب�صبب  املحلية  ب��الإذاع��ات  معه  مقابلة 

رف�صه الظهور على القناة املتلفزة

اإن  ذل����ك  ع��ل��ى  رًدا  ال��ه��ي��ئ��ة،  وق���ال���ت 

وق����ت لإج����راء  اأي  م���دع���و يف  ن��ت��ن��ي��اه��و 

يرف�س  مل��اذا  لكن  اإذاعتنا،  يف  مقابالت 

ب��ي��ن��م��ا يقبل  اإج������راء م��ق��اب��ل��ة م��ت��ل��ف��زة 

بذلك يف القنوات التجارية

االنباط-وكاالت

اأع�����ل�����ن�����ت ����ص���ق���ي���ق���ة الأ�������ص������ري ع��ط��ا 

خ����ط����اب، ام���������س اخل���م���ي�������س، اإ����ص���اب���ت���ه 

الحتالل  زن��ازي��ن  يف  ك��ورون��ا  بفريو�س 

���ص��ه��ر ون�صف  ن��ح��و  ب��ع��د  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، 

اعتقاله على 

امل��ح��ررة  الأ���ص��رية  �صقيقته،  واأك����دت 

�صفحتها  عرب  من�صور  يف  خطاب،  لينا 

بفريو�س  عطا  اإ���ص��اب��ة  في�صبوك،  على 

كورونا

وك���ان���ت ق�����وات الح����ت����الل، اع��ت��ق��ل��ت 

امل�������درب وامل�������ص���م���م يف ف���رق���ة ال��ف��ن��ون 

خ��ط��اب  ع��ط��ا  الفل�صطينية،  ال�����ص��ع��ب��ي��ة 

2021/2/2، بعد اقتحام بيته يف  بتاريخ 

حي الإر�صال مبدينة البرية

صحيفة تكشف عن أبرز الملفات التي 
طرحتها حماس مع #المخابرات_المصرية

اإلذاعة اإلسرائيلية ترفض إجراء 
مقابلة مع نتنياهو

إصابة األ_سير عطا خطاب 
بفيروس »كورونا«
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الـريـا�ضي

املغرب – وكاالت 

منتخب  م����درب  خليلوزيت�ش  وح��ي��د  �أع��ل��ن 

مل��و�ج��ه��ت��ي موريتنيا  �ل��اع��ب��ن  ق��ائ��م��ة  �مل��غ��رب 

30 م��ن �ل�شهر �جل���اري يف  27 و  وب��ورون��دي يف 

2021 بالكامريون.  �إفريقيا  �أمم  ت�شفيات كاأ�ش 

وعرفت �ملبار�ة ��شتدعاء بع�ش �لاعبن �جلدد، 

�أ�شامة  وع��ودة  �شاكيا  و�شفيان  ما�شينا  �أبرزهم 

طنان. كما ��شتدعى خليلوزيت�ش، �ملهاجم منري 

�حل���د�دي، بعد �أن منحه �الحت��اد �ل��دويل لكرة 

منتخب  قمي�ش  حلمل  �الأخ�شر  �ل�شوء  �لقدم 

�ملغرب. ويتو�جد �أي�شا يف �لقائمة جنوم �الأ�شود 

كحكيم زيا�ش و�أ�شرف حكيمي. وجاءت  �لقائمة 

�أن�ش  �مل��ح��م��دي،  منري  ب��ون��و،  يا�شن  ك��ال��ت��ايل: 

�شفيان  �شاي�ش،  غامن  حكيمي،  �أ�شرف  �لزنيتي، 

�شباك،  ع�شام  ما�شينا،  �أدم  �أك��رد،  نايف  �شاكا، 

�أمر�بط، حكيم زيا�ش، �شليم  نبيل در�ر، �شفيان 

�أم����اح، �أمي���ن ب��رق��وق، ع���ادل ت��اع��ر�ب��ت، يحيى 

ج����ر�ن، ي��و���ش��ف �ل��ن�����ش��ريي، ي��و���ش��ف �ل��ع��رب��ي، 

���ش��ف��ي��ان رح���ي���م���ي، زك����ري����اء �أب�����و خ�����ال، منري 

�حلد�دي، �أيوب �لكعبي، �أ�شامة طنان.

70

الحدادي في تشكيلة منتخب المغرب 

انطالق منافسات سباق باها الدولي 

اتحاد الكرة يطلق الشعار الجديد لبطولة الدوري 

بحث ترتيبات المعسكر 
التدريبي للبعثة البارالمبية 

االنباط – عمان 

ت��ن��ط��ل��ق ����ش���ب���اح �ل���ي���وم �جل���م���ع���ة يف 

ب��اه��ا  م��ن��اف�����ش��ات  رم،  و�دي  ����ش���ح���ر�ء 

�ل��ر�ب��ع��ة من  �جل��ول��ة  �ل����دويل،  �الأردن 

ك��اأ���ش �ل��ع��امل ل��ل��ر�ل��ي��ات �ل�����ش��ح��ر�وي��ة 

�ل�����ق�����������ش�����رية وب�������اإ��������ش�������ر�ف �الحت���������اد 

– ب���اه���ا«. “فيا  ل��ل�����ش��ي��ار�ت   �ل������دويل 

�ل��ب��اه��ا ع��ر �ملرحلة  ُم��ن��اف�����ش��ات  وت��ب��د�أ 

وطولها  رم(  )و�دي  �الأوىل  �خل��ا���ش��ة 

و�مل��رح��ل��ة  ���ش��ب��اًح��ا  م��ر  ك��ي��ل��و   210.72

 112.99 )�ل��دي�����ش��ي(  �لثانية  �خل��ا���ش��ة 

ك���ي���ل���و م����ر ب���ع���د �ل���ظ���ه���ر، و�ل���ب���د�ي���ة 

م��ع ف��ئ��ة �ل���دّر�ج���ات �ل��ن��اري��ة ب���دًء� من 

تليها  �شباًحا،  دقيقة  و�ربعن  �لثامنة 

و�الأربعن  �لتا�شعة  من  �ل�شيار�ت  فئة 

دق���ي���ق���ة ����ش���ب���اًح���ا. و�أن�����ه�����ت �الردن����ي����ة 

�لتح�شري�ت  كافة  �ل�شيار�ت  لريا�شة 

و�ل���ت���ج���ه���ي���ز�ت، ل��ت��ن��ظ��ي��م ه����ذ� �ل����ر�يل 

مب�شاركة  يحظى  و�ل���ذي  �ملهم  �لعاملي 

عربيا  �ملعروفن  �ملت�شابقن  من  نخبة 

وعامليا.

االنباط – عمان 

�الأردين خ��ال حفل  �أط��ل��ق �الحت���اد 

�ل�شعار   ،2021 �ملحرفن  دوري  قرعة 

�جل��دي��د ل��ل��ب��ط��ول��ة، و�ل����ذي ي��ح��م��ل يف 

مدى  ع��ن  تعر  عميقة  دالالت  طياته 

�الأردن��ي��ة  �لقدم  ك��رة  �رت��ب��اط منظومة 

للمملكة  �لر��شخة  بالثو�بت  و�أركانها، 

�الأردن���ي���ة �ل��ه��ا���ش��م��ي��ة. وي��ع��ر �ل�����ش��ع��ار 

�جل��دي��د ب��و���ش��وح، ع��ن �ل��ت��ف��اف �أن��دي��ة 

�أل���و�ن���ه���ا  ب���ك���اف���ة  �مل����ح����رف����ن،  دوري 

و�ملحافظات �لتي جاءت منها، لتن�شجم 

بر�بطها  وجت�شد  الفت،  بتناغم  �شوياً 

�ل���وث���ي���ق، �ل��ن��ج��م��ة �ل�����ش��ب��اع��ي��ة ل��ع��ل��م 

وت�شكل  �ل��ه��ا���ش��م��ي��ة،  �الأردن���ي���ة  �مل��م��ل��ك��ة 

و�شط  ل��ك��رة،  ذ�ت���ه، جم�شما  �ل��وق��ت  يف 

ع�شري  ب�شكل  �شممت  ف�شائية  �أب��ع��اد 

للبطولة  �الأل����ق  م��ن  م���زي���د�ً  لت�شفي 

�الأردين  �الحت���اد  يبعث  حملياً.  �الأه���م 

م��ن خ���ال �إع����ادة �ط���اق ه��وي��ة دوري 

�مل��ح��رف��ن ع���ر ه����ذ� �ل�����ش��ع��ار �مل��م��ت��د 

ل��ل�����ش��ن��و�ت �ل���ق���ادم���ة، ر���ش��ال��ة و����ش��ح��ة 

�مل���ع���امل و�مل�������ش���ام���ن، ب���اأب���ع���اد وط��ن��ي��ة 

ك��رة  �أن  ت���وؤك���د  وري��ا���ش��ي��ة م���ر�ب���ط���ة، 

�ل��ق��دم ج��ام��ع��ة، و�أن �خ��ت��اف �الأل���و�ن 

ي��ع��ط��ي �مل��زي��د م��ن �ل���روع���ة و�جل��م��ال، 

ع���ن���دم���ا ي���ل���ت���ف �جل���م���ي���ع ح������ول ر�ي����ة 

�لوطن.

االنباط – عمان 

ب��ح��ث��ت �أم������ن ع�����ام �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة 

�الأردن����ي����ة م��ه��ا �ل���رغ���وث���ي م���ع �ل�����ش��ك��رت��ري 

�ل�شيد  طوكيو  يف  �الأردنية  بال�شفارة  �لثالث 

�الأردن��ي��ة  �مل�شاركة  ترتيبات  م�شاروة  ط��ال 

خال  ذل��ك  ج��اء   .2021 طوكيو  بار�ملبيك  يف 

�ملرئي  �لتو��شل  تقنية  عر  جمعهما  �جتماع 

�الأم����ن  م��ك��ت��ب  م���دي���رة  ب��ح�����ش��ور  “زووم” 
�ل����ع����ام ر����ش���ا �خل����ي����اط وع������دد م����ن �مل��ع��ن��ي��ن 

�لتدريبي  و�ملع�شكر  �ال�شت�شافة  برتيبات 

 ،2021 طوكيو  يف  �مل�شاركة  �الأردن��ي��ة  للبعثة 

لاعبن  �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �شتقيم  ح��ي��ث 

نو�شريو  مبدينة  تدريبيا  مع�شكر�  �ملتاأهلن 

�ليابانية قبل ع�شرين يوما من بدء فعاليات 

�ل�����دورة �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة. و����ش��ت��ع��ر���ش �جل��ان��ب��ان 

و�خلدمات  باملع�شكر  �ملتعلقة  �جلو�نب  كافة 

عمدة  ممثلو  و�أع���رب  �ملطلوبة،  و�لرتيبات 

با�شت�شافة  ���ش��ع��ادت��ه��م  ع��ن  ن��و���ش��ريو  م��دي��ن��ة 

و��شتعد�دهم  مدينتهم  يف  �الأردن��ي��ة  �لبعثة 

ل���ت���ق���دمي �أق�������ش���ى م����ا مي���ك���ن م����ن خ���دم���ات 

وت�شهيات لر�حة �مل�شاركن وجناح �ملع�شكر. 

وقدمت �لرغوثي �ل�شكر و�لتقدير لل�شفرية 

�الأردن�����ي�����ة يف ط��وك��ي��و �ل�����ش��ي��دة ل��ي��ن��ا ع��ن��اب 

و�ل�شيد طال م�شاروة وطاقم �ل�شفارة على 

ح�شن �ملتابعة وتذليل كافة �ل�شعوبات خال 

وممثلي  نو�شريو  عمدة  �شكرت  كما  �ملع�شكر، 

�مل�شيفة. �ملدينة  كافة موؤ�ش�شات 

االنباط – عمان 

�ل��ق��دم،  ل��ك��رة  �ل��وط��ن��ي  �ملنتخب  ي��و����ش��ل 

حت�����ش��ري�ت��ه �ل��ف��ن��ي��ة و�ل��ب��دن��ي��ة، ����ش��ت��ع��د�د�ً 

للقاء نظريه �لُعماين ودياً م�شاء غد �ل�شبت 

دب��ي، �شمن  ر����ش��د يف  ب��ن  مكتوم  �شتاد  على 

�لت�شفيات  ال�شتكمال  �لن�شامى  حت�شري�ت 

م�شاء  ت��دري��ب��اً  �ملنتخب  و�أج����رى  �مل�شركة. 

�الإم��ار�ت��ي،  �خلمي�ش  على ماعب �الحت��اد 

رك���ز خ��ال��ه �جل��ه��از �ل��ف��ن��ي ب��ق��ي��ادة �مل���درب 

فيتال بوركلمانز، على �لعديد من �جلو�نب 

العباً،   )22( بح�شور  و�لبدنية،  �لتكتيكية 

ب��ان��ت��ظ��ار �ك��ت��م��ال �ل�����ش��ف��وف م���ع ب���دء �أي���ام 

22 �جلاري. وكان �ملنتخب  “فيفا” �ملعتمدة 
�ل��وط��ن��ي ب�����د�أ ت��دري��ب��ات��ه يف دب����ي ب��ح�����ش��ور 

�لاعبن �ملحلين وهم: �أحمد عبد �ل�شتار، 

ن����ور ب��ن��ي ع��ط��ي��ة، حم��م��ود ك���و�م���ل���ة، ط���ارق 

خ��ط��اب، ي��زن �ل��ع��رب، �شعد �ل��رو���ش��ان، رو�د 

�شلباية،  �أبو خيزر�ن، مهند خري�هلل، فر��ش 

���ش��امل �ل��ع��ج��ال��ن، حم��م��د �ل����دم����ريي، ن��ور 

�ل���رو�ب���دة، �أح��م��د ���ش��م��ري، �إب��ر�ه��ي��م ���ش��ع��ادة، 

عر�شان،  �أح��م��د  ع��ل��و�ن،  علي  ر�ت���ب،  �شالح 

�أبو  �لنعيمات وحممد  ي��زن  �ل���دردور،  حمزة 

�إىل جانب حممود مر�شي  “�شر�رة”،  زريق 

ُع��م��ان،  م��ن  ق���ادم���اً  �ل��ت��ح��ق بالتجمع  �ل���ذي 

ويتخلل جتمع  �ل��ع��ر�ق.  ح��د�د من  و�إح�شان 

ثم  �ل�شبت  ُعمان  مو�جهة  دبي  يف  �لن�شامى 

�ملنامة  �إىل  �لتوجه  قبل  �جل��اري،   24 لبنان 

للقاء �لبحرين 30 منه مع �ختتام �ملع�شكر. 

�ل�شهر  �ل��وط��ن��ي  �مل��ن��ت��خ��ب  وي�����ش��ك��ل جت��م��ع 

�حل����ايل، �مل��ح��ط��ة �الإع���د�دي���ة �الأخ����رية قبل 

حزير�ن  يف  �مل�شركة  �لت�شفيات  ��شتكمال 

�مل��ق��ب��ل يف �ل��ك��وي��ت ب��ن��ظ��ام �ل��ت��ج��م��ع. ي��ذك��ر 

م�����ش��و�ره  �شي�شتاأنف  �ل��وط��ن��ي  �مل��ن��ت��خ��ب  �أن 

بلقاء  �لثانية  �ملجموعة  �شمن  بالت�شفيات 

 11 �لكويت  مو�جهة  قبل  حزير�ن،   7 نيبال 

منه، ليختتم مبارياته �أمام �أ�شر�ليا 15 من 

�ل�شهر ذ�ته.

االنباط – عمان 

 ����ش���ادق���ت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل���احت���اد 

�الآ�شيوي لكرة �لقدم )AFC( �خلمي�ش على 

ملنح  �الآ�شيوي  �الحتاد  م�شابقات  جلنة  تو�شية 

 23 حتت  �آ�شيا  كاأ�ش  نهائيات  ��شت�شافة  حقوق 

�إىل �الحتاد   2022 �لقادم  �لعام  �لتي تقام  �شنة 

ميثل  ه��ام  ق��ر�ر  يف  �لقدم  لكرة  �الأوزبك�شتاين 

�ل��ب��ط��ول��ة يف  ف��ي��ه��ا  ت���ق���ام  �ل���ت���ي  �الأوىل  �مل�����رة 

�ملنتخب  �أن  ي��ذك��ر  �ل��و���ش��ط��ى..  �آ���ش��ي��ا  مننطقة 

موؤخر�.  للت�شفيات  ��شتعد�د�ته  ب��د�أ  �الردين 

ومع �الأخذ يف �العتبار �لتحديات �لناجمة عن 

و�شامة  �شحة  وحلماية   19- كوفيد  جائحة 

�لاعبن و�لفرق و�مل�شوؤولن وجميع �أ�شحاب 

لاحتاد  �لتنفيذية  �للجنة  و�فقت   ، �مل�شلحة 

�الآ����ش���ي���وي ل���ك���رة �ل���ق���دم ع��ل��ى �إل����غ����اء ب��ط��ول��ة 

�الأن��دي��ة ل��ك��رة �ل�����ش��االت �مل��ق��ررة يف �الإم����ار�ت 

هذ� �لعام. و�أ�شار �الحتاد �الآ�شيوي لكرة �لقدم 

تو�جه �الحتاد�ت  �لتي  �إىل م�شكات �جلدولة 

�الأع�������ش���اء �مل�����ش��ارك��ة ال���ش��ت��ئ��ن��اف و����ش��ت��ك��م��ال 

وو�فق على   ، �ل�شاالت  لكرة  �ملحلية  �لدوريات 

م�شيًفا  �لقدم  لكرة  �الإم���ار�ت  �حت��اد  يبقى  �أن 

لبطولة �الأندية لكرة �ل�شاالت يف عام 2022. 

االنباط – عمان 

�الحت��اد  �م�ش �خلمي�ش يف مقر  ي��وم  �شحبت 

دوري  ب��ط��ول��ة  ق���رع���ة  �ل����ق����دم،  ل���ك���رة  �الأردين 

مرحلة  ع��ر  تنطلق  و�ل��ت��ي   ،2021 �مل��ح��رف��ن 

مر��شم  وج���رت  �ملقبل.   ني�شان   8 ي���وم  �ل��ذه��اب 

عن  و�ح��د  ممثل  على  �قت�شر  بح�شور  �لقرعة 

و�شائل  وب��غ��ي��اب  بالبطولة،  م�����ش��ارك  ف��ري��ق  ك��ل 

�مل�شدد،  �ل�شحي  ل��ل��روت��وك��ول  وفقاً   �الإع�����ام، 

حفاظا على �ل�شامة �لعامة،  وتطبيقاً الأو�مر 

�لدفاع، فيما توىل �الحتاد نقل فعاليات �لقرعة 

يوتيوب   على  قناته  ع��ر  مبا�شرة  �ل��ه��و�ء  على 

�الإعامية  قدمته   �ل��ذي  �لقرعة  حفل  وتخلل 

�إع���ادة �إط���اق هوية دوري  �شميحة جم��دالوي��ة، 

���ش��ع��ار ج��دي��د مي��ت��د لل�شنو�ت  �مل��ح��رف��ن عر  

�الأوىل  �جلولة  ت�شهد  �لقرعة  وح�شب  �لقادمة. 

مو�جهات بن �شحاب و�لفي�شلي، �شباب �لعقبة 

مع �لرمثا، �شباب �الردن مع �ل�شلط، �جلزيرة مع 

�لوحد�ت  �جلليل، معان و�حل�شن، و�لبقعة مع 

ول��ع��ل �أب�����رز م���ا �أ����ش���ف���رت ع��ن��ه �ل���ق���رع���ة، �لقمة 

�للقب”  “حامل  �لوحد�ت  �شتجمع  �لتي  �ملبكرة 

ومناف�شه �لتقليدي �لفي�شلي يف �جلولة �لثالثة 

. كما ير�عي جدول �ملباريات، م�شاركة �لوحد�ت 

�ىل  �الآ�شيوية،  بالبطوالت  و�ل�شلط  و�لفي�شلي 

بالت�شفيات  �لن�شامى  منتخب  ��شتحقاق  جانب 

�ملونديالية. يذكر �ن بطولة �لدوري �نطلقت يف 

�لعام 1944 وتوج �لفي�شلي باأول �لقابها، فيما يعد 

�لوحد�ت حامل لقب �لن�شخة �الخرية 2020.

منتخبنا الوطني يواصل االستعداد للقاء عمان 

مشاركة منتخبنا في التصفيات االسيوية لكرة الشباب   

سحب قرعة دوري المحترفين ومراعاة مشاركات االندية 

تأجيل دوري الجيش لكرة القدم 
االنباط – عمان 

 قرر �الحتاد �لريا�شي �لع�شكري �خلمي�ش، تاأجيل مباريات 

�لقدم  لكرة  �لعربي  �جلي�ش  �الأردنية  �مل�شلحة  �لقو�ت  بطولة 

�لريا�شي  لاحتاد  �الإعامي  �لناطق  �آخ��ر.وق��ال  �إ�شعار  حتى 

�لع�شكري، �لنقيب حممد �ملنا�شري، يف ت�شريح لوكالة �الأنباء 

�الأردن���ي���ة �إن �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ت��ي ك���ان م��ق��رر� �ن��ط��اق��ه��ا ي���وم 21 

�حلايل، جرى تاأجيلها �إىل �إ�شعار �آخر ب�شبب �لو�شع �لوبائي.
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 االنباط-عمان

حتتفل ال�سفارة االذربيجانية يف عمان 

بعيد نوروز يف 21 اذار من كل عام.

واو����س���ح���ت ال�������س���ف���ارة يف ب���ي���ان ام�����س 

به  الذي يحتفل  ن��وروز  يوم  ان  اخلمي�س، 

�آالف   3 اأك��ر من  العامل منذ  املاليني يف 

عام يف كل من القوقاز والبلقان، وحو�س 

وال�سرق  الو�سطى  واآ�سيا  االأ���س��ود  البحر 

االأو�سط ومناطق اأخرى، يعد بداية للعام 

اجلديد لديها.

النوروز  »يوم  ان  اىل  ال�سفارة  وا�سارت 

العاملي« الذي اأعلنت عنه اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة يف عام 2010، جاء مببادرة 

هذا  يف  امل�ساركة  ال���دول  م��ن  العديد  م��ن 

املتحدة  االأمم  منظمة  ان��ه  مبينة  العيد، 

»اليون�سكو«  والثقافة  وال��ع��ل��وم  للرتبية 

املمثلة  ق��وائ��م��ه��ا  اإىل  ال��ع��ي��د  ه���ذا  ���س��م��ت 

لالإن�سانية  امل���ادي  غ��ر  ال��ث��ق��ايف  ل��ل��رتاث 

عام 2009، باعتباره تقليدا ثقافيا يحتفل 

به العديد من ال�سعوب.

وا���س��اف��ت ان��ه ع��ادة م��ا ي��ب��داأ االحتفال 

ب��ع��ي��د ن������وروز ق���ب���ل اأرب����ع����ة اأ����س���اب���ي���ع م��ن 

يف  للتقاليد  ووفقا  للعيد،  الفعلي  اليوم 

تلك  من  ثالثاء  كل  يخ�س�س  اأذربيجان، 

الأحد  للعيد،  ال�سابقة  االأرب��ع��ة  االأ�سابيع 

واالأر����س  وال��ن��ار  )امل���اء  االأرب��ع��ة  العنا�سر 

والرياح(.

وط��ب��ق��ا ل��ل��م��ع��ت��ق��دات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ف��اإن 

االأول،  الثالثاء  يف  جديد  من  يولد  امل��اء 

ويظل املاء ياأتي اإليهم، وباملثل تفعل النار 

الثالثاء  يف  واالأر���س  التايل،  الثالثاء  يف 

الرياح  تهب  الرابع  الثالثاء  ويف  الثالث، 

وي��ب��داأ  ب��راع��م��ه��ا  فتتفتح  االأ���س��ج��ار،  ع��ل��ى 

الربيع. ف�سل 

تقاليد  ان  بيانها،  يف  ال�سفارة  واك��دت 

الثقافية  العادات  تعك�س  ن��وروز  وطقو�س 

ال��ق��دمي��ة حل�������س���ارات ال�����س��رق وال���غ���رب، 

االن�سانية  القيم  ت��ب��ادل  على  اأث���رت  التي 

لديهم. وتقاطعها 

ي��ذك��ر اأن ك��ل��م��ة ن����وروز ت��ع��ن��ي اح���رتام 

امل��ن��اب��ع وال���ت���اري���خ وال��ق��ي��م واخل�����س��ائ�����س 

امل����م����ي����زة ل���ل���ح�������س���ارة االذرب����ي����ج����ان����ي����ة، 

احلياة  على  التاأكيد  يعني  به  واالحتفال 

املن�سجمة مع الطبيعة، والروابط التي ال 

وجتديدها،  الطبيعة  دورات  مع  تنف�سم 

امل�سادر  اإزاء  واالح��رتام  االهتمام  واإب��داء 

للحياة. الطبيعية 

العربية-وكاالت

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ف��اوؤل ال���ذي يعي�سه 

العامل و�سط عمليات التلقيح �سد الفرو�س 

ي���زال  ال  ك����ورون����ا  خ��ط��ر  اأن  اإال  امل�����س��ت��ج��د، 

موجوداً، خ�سو�ساً فيما يخ�س كبار ال�سن.

درا����س���ة ج���دي���دة، بح�سب  اأظ���ه���رت  ف��ق��د 

لكبار  مي��ك��ن  ال  اأن���ه  »ال���غ���اردي���ان«،  �سحيفة 

ال�����س��ن ال���ذي���ن ت��ع��اف��وا م���ن ك���وف���ي���د-19 اأن 

ي��ف��رت���س��وا اأن���ه���م حم�����س��ن��ون م���ن »ه��ج��وم 

ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���س  اأن  اإىل  واأ����س���ارت  ث����اٍن«. 

عر�سة  اأق��ل  هم  عاماً   65 عن  اأعمارهم  تقل 

لالإ�سابة مرة اأخرى.

ووج�������دت ال����درا�����س����ة، ال���ت���ي اأج����ري����ت يف 

ت��ق��ل  ال���ذي���ن  االأ����س���خ���ا����س  اأن  ال�����دمن�����ارك، 

بحماية  يتمتعون  ع��ام��اً   65 ع��ن  اأع��م��اره��م 

80% مل����دة ���س��ت��ة اأ���س��ه��ر ع��ل��ى االأق����ل  ب��ن�����س��ب��ة 

ب��ك��وف��ي��د-19 م��رة ثانية، لكن  م��ن االإ���س��اب��ة 

االأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ت��زي��د اأع��م��اره��م ع��ن 65 

47% فقط. عاماً يتمتعون بحماية بن�سبة 

وه����ذا ي��ع��ن��ي اأن����ه م���ن ال�������س���روري ات��خ��اذ 

تدابر حلماية كبار ال�سن، الذين هم اأي�ساً 

اأك���ر ع��ر���س��ة ل��ل��وف��اة م��ن ك��وف��ي��د-19، وف��ق 

موؤلفي البحث الذي ن�سر يف جملة الن�سيت 

الطبية.

ك��م��ا ق���ال ال��دك��ت��ور ���س��ت��ني اإث��ي��ل��ب��رغ من 

يف   Statens Serum Institut
عدد  يرجحه  ما  درا�ستنا  »توؤكد  الدمنارك: 

اأن االإ�سابة مرة اأخرى  من االأ�سخا�س وهو 

االأ�سخا�س  لدى  احل��دوث  ن��ادر  بكوفيد-19 

ال�سن  ك��ب��ار  لكن  واالأ���س��ح��اء،  �سناً  االأ���س��غ��ر 

اأكر عر�سة لالإ�سابة به مرة اأخرى«.

اأن����ه »ن��ظ��راً  اإىل ذل���ك اأ����س���اف اإث��ي��ل��ب��رغ 

ع��ر���س��ة لالإ�سابة  اأك���ر  ه��م  ال�����س��ن  ك��ب��ار  اأن 

تو�سح  وال��وف��اة،  ال�سديدة  املر�س  باأعرا�س 

�سيا�سات  تنفيذ  اأهمية  مدى  درا�ستنا  نتائج 

حلماية هذه الفئة اأثناء الوباء«.

السفارة االذربيجانية بعمان تحتفل بعيد نوروز

أنجلينا تكشف تعرضها للتعنيفدراسة تحذر.. هؤالء األكثر عرضة لإلصابة مجددًا بكوفيد-19
 على يد براد بيت

نيللي كريم: »كنت مخطوبة 
والحمد هلل فسخت«

العربية-وكاالت

ال���ن���ج���م���ة  ق�����دم�����ت  م����ف����اج����ئ����ة،  يف خ�����ط�����وة 

االأمركية اأجنلينا جويل اأدلة جديدة توؤكد اأن 

�سدها  ميار�س  كان  بيت،  ب��راد  ال�سابق،  زوجها 

التي  اإجراءات الطالق  املنزيل، ما يعزز  العنف 

ال تزال قائمة بني الثنائي ال�سهر.

 12 يف  ج��ويل،  بها  تقدمت  التي  وامل�ستندات 

اإن  مار�س، ال حتوي تفا�سيل، ويقول حمتواها 

لدعم  »اإثباتات«  لتقدمي  ا�ستعداد  على  املمثلة 

ادعاءاتها.

ال����ُق���������س����ر،  واأط�����ف�����ال�����ه�����ا  ج�������ويل  اأن  ك����م����ا 

ع���ل���ى ا����س���ت���ع���داد ل��������الإدالء ب�����س��ه��ادت��ه��م ب�����س��اأن 

موقع  ن�سرها  التي  للدعوى  وفقا  االدع���اءات، 

.»usmagazine«

اإيذاء براد بيت

ب���دوره���ا، ق��ال��ت خ��ب��رة يف ق���ان���ون االأ����س���رة 

الوثائق  من  املزيد  اأجنلينا  ل��دى  ك��ان  »اإذا  اإن��ه 

الإثبات العنف املنزيل جتاهها اأو جتاه اأطفالها، 

يف  الإثباتها  تكميلي  كعر�س  تقدميها  فيمكنها 

املحاكمة«.

يف املقابل، قال �سخ�س مقرب من براد بيت، 

رف�س الك�سف عن ا�سمه للموقع االأمركي، اإن 

الإحلاق  تدريجي  ب�سكل  ت�سريبها  مت  امل�ستندات 

جويل  اأن  اإىل  م�سرا  ال�سهر،  بالنجم  االأذى 

كانت  اأن��ه��ا  تبني  �سابقا،  ب�ساأنه  م��زاع��م  قدمت 

عارية من ال�سحة.

والن�سف  االأربع  ال�سنوات  مدى  »على  وقال 

التي  االدع����اءات  م��ن  ع��دد  ه��ن��اك  ك��ان  املا�سية، 

ومل  مراجعتها  مت��ت  وال��ت��ي  اأجن��ل��ي��ن��ا  قدمتها 

ا�ستخدمت  اأجنلينا  اأن  م�سيفاً  اإثباتها«،  يتم 

االأطفال الإيذاء براد.

وحم����اك����م����ة ج������ويل وب����ي����ت ال����ق����ادم����ة ه��ي 

ح����ول حت���دي���د ح�����س��ان��ة اأط��ف��ال��ه��م��ا وت��ق�����س��ي��م 

ممتلكاتهما.

جتدر االإ�سارة اإىل اأن املحاكمة اجلديدة قد 

القا�سرين  ال��ث��الث��ة  اأطفالهما  ���س��ه��ادة  ت�سمل 

�سيلو ونوك�س وفيفيان.

امل���ح���اك���م���ة يف ق�������س���ي���ة ح�����س��ان��ة  وع�������س���ي���ة 

االأط����ف����ال، ب����داأ ال���زوج���ان ال�����س��اب��ق��ان ن��زاع��ات 

ج���دي���دة، ح��ي��ث ي��ري��د ب��ي��ت ت��ق�����س��ي��م احل�����س��ان��ة 

�ستوافق  اإن��ه��ا  ج��ويل  ت��ق��ول  بينما  ب��ال��ت�����س��اوي، 

االأط��ف��ال  نقل  يتم  اأن  ب�سرط  فقط  ذل��ك  على 

من لو�س اأجنلو�س.

يف  بيت  من  الطالق  بطلب  جويل  وتقدمت 

2016، بدعوى وجود خالفات بينهما،  �سبتمرب 

بعد عامني من الزواج و12 عاما من العالقة.

اأبوظبي القاهرة- 

ك�����س��ف��ت ال��ف��ن��ان��ة امل�����س��ري��ة ن��ي��ل��ل��ى ك��رمي 

ر�سمياً عن ف�سخ خطبتها من رجل االأعمال 

الفرتة  ت�ساوؤالت  بعد  اإ�سالم،  عمر  امل�سري 

االأخرة حول ا�ستمرار خطبتها من عدمه.

وق����ال����ت ن��ي��ل��ل��ى ك�����رمي خ�����الل م��داخ��ل��ة 

»كنت  ب��ال��ع��رب��ى:   ET ب��رن��ام��ج  م��ع  هاتفية 

خمطوبة، واحلمد هلل ف�سخت«.

 ،%100 ���س��ع��ي��د  واأ����س���اف���ت: »م��ف��ي�����س ح���د 

االإن�سان  اأن  اإىل  م�سرة   ،»%100 حزين  وال 

ي���ت���ع���ر����س ل���ع���راق���ي���ل وم�������س���اك���ل يف ح��ي��ات��ه 

�سخ�س  اأن��ه��ا  م��وؤك��دة  وامل��ه��ن��ي��ة،  ال�سخ�سية 

لكنها  ال���زع���ل،  و���س��ري��ع��ة  ل��ل��غ��اي��ة  ح�����س��ا���س 

زع��ل،  اأو  ك��راه��ي��ة  اأي  ���س��خ�����س  الأي  ت��ك��ن  ال 

�سخ�س  اأي  ت��دع  اأال  امل�ستطاع  ق��در  وحت��اول 

اأو م�سايقتها. من املحيطني بها ك�سرها 

التدخل يف حياتها  اأن��ه��ا ال حت��ب  واأك���دت 

الفنية،  اأعمالها  باأخبار  وتكتفى  ال�سخ�سية، 

التوا�سل  مب��واق��ع  عالقتها  اأن  اإىل  م�سرة 

االج���ت���م���اع���ي م��ق��ت�����س��رة ع��ل��ى ن�����س��ر ب��ع�����س 

ال�سور من اأعمالها وحياتها ب�سكل عام.

اأن����ه����ا ال حت����ب ال��ت��خ��ط��ي��ط  واأو�����س����ح����ت 

رم�سان،  مو�سم  يف  وجودها  على  واالإ�سرار 

الف��ت��ة اإىل اأن اأغ��ل��ب اأع��م��ال��ه��ا ال��ن��اج��ح��ة مل 

ي��ك��ن خم��ط��ط��ا ل��ه��ا، ب���ل ج����اءت ع���ن ط��ري��ق 

امل�سادفة.

 21 ومب��ن��ا���س��ب��ة ع��ي��د االأم ال���ذي ي�����س��ادف 

ر�سالة  نيللي  وجهت  اجل��اري،  )اآذار(  مار�س 

تهنئة لوالدتها وجميع االأمهات، موؤكدة اأنه 

يوماً  ولي�س  ي��وم  ك��ل  ب���االأم  االح��ت��ف��ال  يجب 

واحداً يف العام.

وا�شنطن - رويرتز

كان كوكب املريخ رطباً منذ زمن بعيد، 

لكن  املائية.  امل�سطحات  به  تكر  كانت  اإذ 

ب�����س��دة ق��ب��ل م��ل��ي��ارات ال�سنني  ت��غ��ر  ه���ذا 

خم��ل��ف��اً ذل����ك ال�����س��ط��ح امل��ق��ف��ر امل���ع���روف 

اليوم. اإذن اأين ذهبت املياه؟

ل���ل���ع���ل���م���اء ف���ر����س���ي���ة ج�����دي�����دة. وق�����ال 

ب��ني  اإن م���ا  االأ�����س����ب����وع،  ال���ب���اح���ث���ون ه����ذا 

امل���ري���خ رمب��ا  م��ي��اه  م���ن  و%99   %30 ن��ح��و 

ق�سرته،  يف  م��ع��ادن  داخ��ل  االآن  حم�سورة 

وهو ما يخالف فكرة را�سخة باأنها ُفقدت 

الت�سلل  خ��الل  م��ن  ال��ف�����س��اء  يف  بب�ساطة 

عرب الغالف اجلوي العلوي.

ك���م���ا اأو�����س����ح����ت اإي����ف����ا �����س����ر، ب��اح��ث��ة 

ال��������دك��������ت��������وراه مب����ع����ه����د ك����ال����ي����ف����ورن����ي����ا 

اأعد  ال��ذي  الفريق  ورئي�سة  للتكنولوجيا 

والف�ساء  ال��ط��ران  اإدارة  مولتها  درا���س��ة 

االأم��رك��ي��ة )ن��ا���س��ا( وُن�����س��رت ال��ث��الث��اء يف 

دوري�����ة ���س��اي��ن�����س: »ن����رى اأن اأغ���ل���ب م��ي��اه 

امل��ري��خ ف��ق��دت يف ال��ق�����س��رة. امل��ي��اه ف��ق��دت 

قبل ثالثة مليارات عام، وهو ما يعني اأن 

ما  اجل��اف على  الكوكب  ذل��ك  ك��ان  املريخ 

هو عليه اليوم طيلة الثالثة مليارات عام 

املا�سية«.

ورمب����ا ك����ان امل���ري���خ يف ب���داي���ة ت��ك��وي��ن��ه 

ي��ح��وي م��ي��اه��ا ع��ل��ى ���س��ط��ح��ه ت�����س��اوي يف 

احلجم ن�سف املحيط االأطل�سي، ما يكفي 

ي�سل  مل��ا  باملياه  باأكمله  الكوكب  لتغطية 

ارتفاعه اإىل 1.5 كيلومرت.

وهيدروجني اأك�سجني 

اإىل ذلك تتكون املياه من ذرة اأك�سجني 

وت��ق��دم كمية نظر  ه��ي��دروج��ني.  وذرت���ي 

للهيدروجني ي�سمى الديوتريوم املوجود 

على املريخ بع�س االأدلة عن فقدان املياه. 

التي  ال��ه��ي��دروج��ني  ذرات  ملعظم  فخالفاً 

لديها ب��روت��ون واح��د داخ��ل ن��وات��ه��ا، ف��اإن 

»الثقيل«  ال��ه��ي��دروج��ني  اأو  ال��دي��وت��ري��وم 

لديه بروتوناً ونيرتوناً.

ك��م��ا مي��ك��ن ل��ل��ه��ي��دروج��ني ال���ع���ادي اأن 

الف�ساء  اإىل  اجل��وي  الغالف  عرب  يت�سلل 

ب��درج��ة اأك����رب م��ن ال���دي���وت���روم. وي��ق��ول 

ال���غ���الف  ع����رب  امل����ي����اه  ف���ق���د  اإن  ال���ع���ل���م���اء 

للغاية  كبرة  ن�سبة  �سيخلف  كان  اجلوي 

الهيدروجني  م��ق��ارن��ة  ال��دي��وت��ري��وم  م��ن 

ال���ع���ادي. وا���س��ت��خ��دم ال��ب��اح��ث��ون من��وذج��اً 

وحجم  الهيدروجني  نظر  تكوين  حاكى 

املياه على املريخ.

معادن خمتلفة

اأن كثراً  اإىل  الباحثون  اأ�سار  اإىل ذلك 

من املياه مل تربح الكوكب يف واقع االأمر، 

لكن انتهى املطاف بها يف معادن خمتلفة 

خا�سة  هيكلها،  م��ن  كجزء  مياها  حت��وي 

املكون من الطني والكربيت.

املح�سورة،  امل��ي��اه  ه��ذه  ت��ق��دم  ورمب��ا ال 

ع���ل���ى ك���رت���ه���ا ف��ي��م��ا ي���ب���دو ع���ن���د ال��ن��ظ��ر 

الف�ساء  لبعثات  عملياً  م��ورداً  ككل،  اإليها 

اأن  �سيلر  واأ�سافت  م�ستقباًل.  املريخ  على 

اأو كتلة من  ���س��خ��رة  داخ���ل  امل��ي��اه  »ح��ج��م 

ت�سخن  اأن  فعليك  للغاية.  �سغر  املعادن 

ك��ث��راً م��ن ال�����س��خ��ور ل��ت��خ��رج منها امل��ي��اه 

بكمية ملحوظة«   .

المريخ كان رطبًا منذ زمن بعيد.. 


