
 الملك يستقبل رئيس الوزراء المصري

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الأربعاء   10  �سعبان   1442 هـ  - املوافق  24  اآذار  2021 م - العدد  5642    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

الملك : ضرورة زيادة التعاون 
بين مجلس النواب والحكومة

ضرورة تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب

 خبراء وقانونيون يؤكدون ضرورة 
مواجهة الحراك اإلسرائيلي لمحاولة 

تسييس عمل الجنائية

 رئيس هيئة األركان ُيتابع مجريات التمرين 
التعبوي )ضوء القمر(

 خدمات األعيان تبحث واقع عمل قطاع 
االسكان والبنية التحتية

االنباط- عمان

اللواء  امل�شرتكة  الأرك��ان  هيئة  رئي�س  تابع   

ال���رك���ن ي��و���ش��ف اأح���م���د احل��ن��ي��ط��ي، الث���ن���ن، 

جم��ري��ات ال��ت��م��ري��ن ال��ت��ع��ب��وي )���ش��وء ال��ق��م��ر(، 

ب��ن عبد  ن��ف��ذت��ه كتيبة الأم���ر احل�����ش��ن  ال���ذي 

املنطقة  وح���دات  اإح���دى  امللكية،  الآل��ي��ة/1  اهلل 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال��و���ش��ط��ى يف م���ي���ادي���ن ال��ت��دري��ب 

املخ�ش�شة، وكان يف ا�شتقباله قائد املنطقة.

بح�شور  احلنيطي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وا�شتمع 

قدمه  اإيجاز  اإىل  والتدريب  للعمليات  امل�شاعد 

ق���ائ���د ل������واء امل���ل���ك ح�����ش��ن ب����ن ط�����ال امل�����درع 

ال��ذي  التمرين  ع��ن  الكتيبة  وق��ائ��د  امل��ل��ك��ي/40 

ُب��ن��ي ع��ل��ى ف��ر���ش��ي��ات حت��اك��ي ال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات 

املتوقعة، بهدف تدريب امل�شاركن على خمتلف 

والتدريبية  واللوج�شتية  العملياتية  امل�شتويات 

و�شوًل  والتنفيذ  والتن�شيق  التخطيط  وكيفية 

لاأهداف املرجوة.

وا���ش��ت��م��ل ال��ت��م��ري��ن ع��ل��ى ه��ج��وم م��دب��ر على 

م�����ش��ت��وى ���ش��ري��ة ب��ا���ش��ت��خ��دام دب���اب���ة ل��وك��ل��رك 

)زاي����د( ال��ت��ي دخ��ل��ت اخل��دم��ة ح��دي��ث��اً، م�شندة 

ب��ج��م��اع��ة م���ق���اوم���ة ال�������دروع وق�����ش��م ق��ن��ا���ش��ن 

ورم����اي����ات م���ن خم��ت��ل��ف امل�����ش��اف��ات ل��اأ���ش��ل��ح��ة 

�شاروخية  قذائف  ورماية  واملتو�شطة  اخلفيفة 

الدفع »ار بي جي«، والذي اأظهر فيه امل�شاركون 

والحرتافية  العالية  والكفاءة  املتميز  امل�شتوى 

وامل��ع��ن��وي��ات  ب��ه��م  امل��ن��اط��ة  ال��واج��ب��ات  تنفيذ  يف 

العالية التي يتمتعون بها.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

جمل�س  يف  ال��ع��ام��ة  اخل��دم��ات  جلنة  بحثت   

ال��دك��ت��ور م�شطفى  ال��ع��ن  ب��رئ��ا���ش��ة  الأع���ي���ان، 

احل��م��ارن��ة، ام�����س ال��ث��اث��اء، واق���ع ع��م��ل قطاع 

التحتية. والبنية  ال�شكان 

ج����اء ذل����ك خ����ال اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة، ال���ذي 

ج��م��ع ب��ن الت�����ش��ال ال��وج��اه��ي وع���ن ُب��ع��د، مع 

ال��ع��ام��ة والإ���ش��ك��ان  اأم���ن ع���ام وزارة الأ���ش��غ��ال 

ومدير  اجل��م��ع��اين،  م���روان  املهند�س  بالوكالة 

ع���ام م��وؤ���ش�����ش��ة ال���ش��ك��ان وال��ت��ط��وي��ر احل�����ش��ري 

املهند�شة جمانة عطيات.

اخلدمة  دي��وان  عام  اأم��ن  الجتماع  وح�شر 

بالوكالة  العامة  الدارة  معهد  مديرة  املدنية، 

دائ��رة  ع��ام  ومدير  البلبي�شي،  بدرية  املهند�شة 

العطاءات احلكومية املهند�س حممود خليفات، 

واأم����ن ���ش��ر جم��ل�����س ال��ب��ن��اء ال��وط��ن��ي الأردين 

ال��دك��ت��ور ج��م��ال ق��ط��ي�����ش��ات، وع����دد م��ن ك���وادر 

وزارت����ي الأ���ش��غ��ال وامل��ال��ي��ة، ف�����ش��ًا ع��ن خ��راء 

اللجنة  اإن  احل��م��ارن��ة  العن  وق��ال  ال��ق��ط��اع.  يف 

عر�شه  مت  تقريًرا،  خ��راء  مع  بالتعاون  اأع��دت 

حالة  تقارير  متابعة  يت�شمن  الجتماع،  خال 

القطاع  اأداء  ومقارنة  العامة  للخطط  الباد 

ال�شابقة، وتو�شيات التقرير. ال�شنوات  مع 

متابعة  ��ا  اأي�����شً يت�شمن  ال��ت��ق��ري��ر  اأن  وب���ن 

اخل���ط���ة ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ل���������وزارة الأ����ش���غ���ال 

لاأعوام 2021 - 2025، واخلطة ال�شرتاتيجية 

لاإ�شكان. العامة  للموؤ�ش�شة 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

 اأكد جالة امللك عبداهلل الثاين �شرورة 

ت���ع���زي���ز ال�������دور ال���رق���اب���ي مل��ج��ل�����س ال���ن���واب 

وامل�شاهمة يف الوقوف على جوانب الإهمال 

والتق�شر يف بع�س املوؤ�ش�شات، موؤكدا اأهمية 

امل�شي قدما وبقوة يف الإ�شاح الإداري دون 

تردد.

واأ�شار جالة امللك، خال لقائه يف ق�شر 

احل�شينية ام�س الثاثاء مع رئي�س جمل�س 

النواب وروؤ�شاء عدد من جلان املجل�س، اإىل 

اأهمية عمل اللجان املخت�شة يف تطوير اأداء 

املجل�س ودوره الرقابي.

وفيما يخ�س م�شرة التنمية ال�شيا�شية، 

اأك����د ج��ال��ت��ه ����ش���رورة زي����ادة ال��ت��ع��اون بن 

جم��ل�����س ال����ن����واب واحل���ك���وم���ة، وامل�������ش���ي يف 

واأب��رزه��ا  ال�شرورية،  الت�شريعات  مراجعة 

والإدارة  والأح����������زاب  الن���ت���خ���اب  ق����وان����ن 

املحلية.

التفا�صيل �ص »2«

  وزير النقل والسفير الهندي يبحثان 
سبل تعزيز التعاون المشترك

 لجنة نيابية تطالب بتوحيد الجهات 
المعنية بالحديث عن الوضع الوبائي

 السياحة النيابية تقر معدل 
الطيران المدني

االنباط-وكاالت

 اأك����د ع���دد م��ن اخل����راء وال��ق��ان��ون��ي��ن 

ال���ع���رب ع��ل��ى ����ش���رورة م��واج��ه��ة احل����راك 

الإ����ش���رائ���ي���ل���ي ال�����ذي ب�����داأ ف��ع��ل��ي��ا مل��ح��اول��ة 

الدولية،  اجلنائية  املحكمة  عمل  ت�شيي�س 

وال�شغط عليها وابتزازها، 

ك���م���ا اأك������د امل�������ش���ارك���ون خ�����ال اأع���م���ال 

املوؤمتر الدويل الذي عقد بالقاهرة ب�شاأن 

حت��ق��ي��ق��ات امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة 

ف��ل�����ش��ط��ن  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة يف  ل���ل���ج���رائ���م 

مب�������ش���ارك���ة ع�����دد م����ن اخل�������راء ال���ق���ان���ون 

»تعزيز  ب��ع��ن��وان  العربية  ب��ال��دول  ال���دويل 

امل�����ش��اءل��ة وامل��ح��ا���ش��ب��ة اجل��ن��ائ��ي��ة جل��رائ��م 

فل�شطن  اجل�شيمة..  والنتهاكات  احلرب 

ال�شبكات  ا�شتغال  �شرورة  على  منوذجاً« 

اأم���ان  �شبكة  ل��ت��وف��ر  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

الإط��ار  يف  الفل�شطيني  التحرك  حلماية 

ال����ق����ان����وين، م����وؤك����دي����ن دع���م���ه���م ال��ك��ام��ل 

ل���ل���ح���راك ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي مل�������ش���اءل���ة دول����ة 

التي  احلرب  جرائم  يف  وقادتها  الحتال 

منذ  الفل�شطيني  ال�شعب  بحق  ارتكبوها 

عام 2014

التفا�صيل �ص »9«

 االنباط-عمان

ب��ح��ث وزي�����ر ال���ن���ق���ل، امل��ه��ن��د���س وج��ي��ه 

اململكة  ال��ه��ن��دي يف  ال�����ش��ف��ر  ع���زاي���زة، م��ع 

التعاون  عاقات  تعزيز  �شبل  حليم،  اأن��ور 

امل�������ش���رتك يف جم�����الت ال��ن��ق��ل خ��ا���ش��ة يف 

جم����ال ال��ن��ق��ل ال�����ش��ك��ك��ي. وق�����ال ع���زاي���زة، 

النقل  وزارة  يف  حليم  ال�شفر  لقائه  لدى 

اإىل  ت��ت��ط��ل��ع  امل��م��ل��ك��ة  اإن  ال���ث���اث���اء،  ام�����س 

ت��وث��ي��ق اأوا�����ش����ر ال���ت���ع���اون امل�������ش���رتك ب��ن 

النقل  ال�����ش��دي��ق��ن يف جم����الت  ال��ب��ل��دي��ن 

ال�شككي  النقل  جم��ال  يف  خ�شو�شا  كافة، 

ال�شديقة  ال��ه��ن��د  ج��م��ه��وري��ة  ب��ه  تتمتع  مل��ا 

م��ن خ���رات وا���ش��ع��ة يف ه��ذا امل��ج��ال. واأك��د 

ع���زاي���زة م��ت��ان��ه ال���ع���اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بن 

الأعمال  داعيا رجال  ال�شديقن،  البلدين 

وامل�شتثمرين.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

 ق����ال رئ��ي�����س جل��ن��ة م��ت��اب��ع��ة ت��و���ش��ي��ات 

فرو�س  بجائحة  املتعلقة  النواب،  جمل�س 

ال��ن��ائ��ب خ��ل��ي��ل عطية،  امل�����ش��ت��ج��د،  ك���ورون���ا 

ب��ت�����ش��دي��د  ال��ل��ج��ن��ة ط��ال��ب��ت احل��ك��وم��ة  اإن 

اجلائحة،  مع  للتعامل  املتبعة  الإج���راءات 

اأه��م��ي��ة اخل���ط���اب الإع���ام���ي  م�����ش��ًرا اإىل 

املطعوم �شد  تلقي  املواطنن على  بتحفيز 

»كورونا«.

ال��ل��ج��ن��ة عقدته  واأك����د، خ���ال اج��ت��م��اع 

ام�����س ال���ث���اث���اء ب��ح�����ش��ور وزي����ر ال�����ش��ح��ة 

امل��ك��ل��ف م����ازن ال��ف��راي��ة واأم����ن ع���ام وزارة 

ال�����ش��ح��ة م�����ش��وؤول م��ل��ف ك���ورون���ا ال��دك��ت��ور 

اجلهات  توحيد  ���ش��رورة  الهياجنة،  وائ��ل 

يف  ال��وب��ائ��ي  الو�شع  ع��ن  باحلديث  املعنية 

اململكة،.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

اأقرت جلنة ال�شياحة والآثار واخلدمات 

عقدته،  اج��ت��م��اع  خ��ال  النيابية،  ال��ع��ام��ة 

ال��ن��ائ��ب عبيد  ب��رئ��ا���ش��ة  ال���ث���اث���اء،  ام�����س 

الطران  لقانون  معدل  م�شروع  اليا�شن، 

املدين ل�شنة 2020.

ال��ذي  الجتماع  خ��ال  اليا�شن،  وق��ال 

ورئي�س  عزايزة  وجيه  النقل  وزير  ح�شره 

الطران  تنظيم  لهيئة  املفو�شن  جمل�س 

املخت�شن،  من  وع��دد  م�شتو  هيثم  امل��دين 

���ش��ت��ع��م��ل ع��ل��ى رف����ع ق���راره���ا  ال��ل��ج��ن��ة  اإن 

ب�����ش��اأن م�����ش��روع ال��ق��ان��ون مل��ج��ل�����س ال��ن��واب 

لت��خ��اذ ال��ق��رار امل��ن��ا���ش��ب ب�����ش��اأن��ه. واأ���ش��اف 

اأق����رت م�����ش��روع  اأن »ال�����ش��ي��اح��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة« 

ال���ع���دي���د م��ن  اأج������رت  اأن  ب���ع���د  ال����ق����ان����ون، 

التعديات.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

ل تتوقف �شلطات الحتال الإ�شرائيلي 

ع��ن ب��ل��ورة اأي م��ق��رتح��ات ج��دي��دة لإخ���اء 

قرية اخلان الأحمر �شرقي القد�س املحتلة، 

لإق��ام��ة  مت��ه��ي��ًدا  ق�����ش��رًي��ا،  �شكانها  وتهجر 

م�شروع »القد�س الكرى«

ر�شمًيا  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون  م�����ش��وؤول��ون  وق���دم 

لإخاء  الأحمر،  اخلان  �شكان  اإىل  مقرتًحا 

بعد  اأو�شع على  اإىل منطقة  ونقلهم  القرية 

احل��ايل،  موقعهم  م��ن  الأم��ت��ار  مئات  ب�شع 

ل��ي��ب��ق��وا يف ن��ف�����س امل��ن��ط��ق��ة ب����ن ال��ق��د���س 

»يديعوت  �شحيفة  ك�شفت  ما  وفق  واأريحا، 

اأحرونوت« العرية �شباح الثنن

اجل��دي��د  امل��ك��ان  ف���اإّن  لل�شحيفة،  ووف��ًق��ا 

ال��ق��ري��ة جم��اور  اأه���ايل  اإل��ي��ه  ال���ذي �شينقل 

ال�����ش��ارع  بينهما  ويف�شل  احل���ايل،  للموقع 

ال��رئ��ي�����س، م��دع��ي��ة اأن الن��ت��ق��ال ه���و احل��ل 

لهم  ي�شمح  واأن����ه  خ��ا���ش��ًة  ف��اع��ل��ي��ة،  الأك����ر 

ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى ن��ف�����س من���ط احل���ي���اة ال��ت��ي 

حالًيا يعي�شونها 

ون����ق����ل����ت ع�����ن م���������ش����ادر م���ط���ل���ع���ة ع��ل��ى 

اأن�����ه »يف ح����ال مت الت����ف����اق ع��ل��ى  ال��ق�����ش��ي��ة 

ال�شيا�شي  للم�شتوى  نقله  ف�شيتم  الق��رتاح 

ثم  وم���ن  مناق�شته  اأج���ل  م��ن  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

اأنه مت و�شع القرتاح  اإق��راره«، م�شرًة اإىل 

حتديد  ومت  املدنية«،  »الإدارة  خرائط  وفق 

املناطق لاأ�شر املقيمة هناك

التفا�صيل �ص »8«

 لماذا ُتصر »إسرائيل« من جديد على هدم الخان األحمر؟

 92 وفاة و9003 إصابات 
بـ »كورونا« 

 رئيس الوزراء ونظيره المصري 
يترأسان اجتماعات اللجنة

 العليا المشتركة

االنباط- عمان

 اأعلنت وزارة ال�شحة عن ت�شجيل 92 

كورونا  بفرو�س  اإ�شابات  و9003  وف��اة 

العدد  لرتفع  الثاثاء،  ام�س  امل�شتجد 

و553727  وف����اة   6077 اإىل  الإج���م���ايل 

اإ�شابة.

وت��وزع��ت الإ���ش��اب��ات اجل��دي��دة على 

ع��ّم��ان،  ال��ع��ا���ش��م��ة  حم��اف��ظ��ة  يف   3898

يف   1014 ال���زرق���اء،  حم��اف��ظ��ة  يف   1312

حمافظة اإربد، منها 43 يف الرمثا، 645 

حمافظة  يف   446 البلقاء،  حمافظة  يف 

 313 امل��ف��رق،  333 يف حمافظة  ال��ك��رك، 

حمافظة  يف   242 م���اأدب���ا،  حم��اف��ظ��ة  يف 

 209 جر�س،  حمافظة  يف   233 عجلون، 

حمافظة  يف   191 العقبة،  حمافظة  يف 

167 يف حمافظة معان، منها  الطفيلة، 

32 حالة يف البرتا.

ال�شادر عن  الإعامي  املوجز  واأ�شار 

اأن  اإىل  ال�شحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�شة 

اإىل  و�شل  الن�شطة حالّياً  عدد احلالت 

احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما  ح��ال��ة،   99762

دِخلت اليوم اإىل امل�شت�شفيات 518 
ُ
التي اأ

367 حالة، يف حن  غ��ادرت  فيما  حالة، 

التي  املوؤّكدة  اإجمايل عدد احلالت  بلغ 

 3334 امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ال��ع��اج يف  ت��ت��ل��ق��ى 

حالة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

ع���ق���دت يف ع���م���ان ام�������س ال���ث���اث���اء، 

اج���ت���م���اع���ات ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا الأردن����ي����ة 

امل�����ش��ري��ة امل�����ش��رتك��ة يف اأع���م���ال دورت��ه��ا 

ال��ت��ا���ش��ع��ة وال���ع�������ش���ري���ن وت���راأ����ش���ه���ا ع��ن 

اجلانب الأردين رئي�س الوزراء الدكتور 

امل�شري  اجلانب  وعن  اخل�شاونة،  ب�شر 

رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور م�����ش��ط��ف��ى 

مدبويل. ورحب رئي�س الوزراء الدكتور 

ب�شر اخل�شاونة بعقد اجتماعات اللجنة 

العليا الردين امل�شرية، موؤكدا اأنها من 

اأكر اللجان انتظاما واإنتاجية وتنعك�س 

الثنائية  العاقات  على  اأعمالها  نتائج 

بن البلدين.

العاقات  على  ال����وزراء  رئي�س  واأك���د 

ال�شاربة  وال�شرتاتيجية  النموذجية 

اململكة  تربط  التي  التاريخ  يف  جذورها 

م�شر  وج��م��ه��وري��ة  الها�شمية  الأردن���ي���ة 

العربية.

التفا�صيل �ص »2«
2



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

ال����ث����اث����اء،  ام���������س  ع����ق����دت يف ع����م����ان 

اجتماعات اللجنة العليا االأردنية امل�سرية 

امل�������س���رتك���ة يف اأع����م����ال دورت����ه����ا ال��ت��ا���س��ع��ة 

االأردين  اجلانب  عن  وتراأ�سها  والع�سرين 

اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س 

وع����ن اجل���ان���ب امل�������س���ري رئ��ي�����س ال������وزراء 

الدكتور م�سطفى مدبويل. ورحب رئي�س 

بعقد  اخل�����س��اون��ة  ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال�����وزراء 

اجتماعات اللجنة العليا االردين امل�سرية، 

م���وؤك���دا اأن��ه��ا م��ن اأك����ر ال��ل��ج��ان ان��ت��ظ��ام��ا 

على  اأع��م��ال��ه��ا  ن��ت��ائ��ج  وتنعك�س  واإن��ت��اج��ي��ة 

العاقات الثنائية بني البلدين.

واأك����د رئ��ي�����س ال������وزراء ع��ل��ى ال��ع��اق��ات 

ال��ن��م��وذج��ي��ة واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����س��ارب��ة 

اململكة  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ  ج��ذوره��ا يف 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة وج��م��ه��وري��ة م�سر  االأردن����ي����ة 

العربية، الفتا اإىل اأن متيز هذه العاقات 

ي���ب���داأ ب��ال��ع��اق��ات االأخ����وي����ة ال���ت���ي جتمع 

�سيادة  واأخيه  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة 

ال�سي�سي  ع��ب��دال��ف��ت��اح  امل�����س��ري  ال��رئ��ي�����س 

الوثيقة  ال��ع��اق��ات  على  اي�سا  وتن�سحب 

ال�سقيقني. البلدين  بني حكومتي و�سعبي 

امل���������س����رتك����ة  امل��������واق��������ف  اإىل  ول������ف������ت 

االأمن  منظومة  جتاه  للبلدين  واملتطابقة 

الق�سية  مقدمتها  ويف  ال��ع��رب��ي  ال��ق��وم��ي 

على  لها  حل  ايجاد  و�سرورة  الفل�سطينية 

اإق��ام��ة  اإىل  يف�سي  ال��دول��ت��ني  ح��ل  اأ���س��ا���س 

ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة 

حزيران  من  الرابع  خطوط  على  الكاملة 

ال�سرقية  القد�س  وعا�سمتها   1967 لعام 

�سعوب  ج��ان��ب  اإىل  و���س��ام  ب��اأم��ن  لتعي�س 

ودول املنطقة.

ت��ق��دي��ر االردن  ال������وزراء  واأك�����د رئ��ي�����س 

وا�سنادها  العربية  ملواقف جمهورية م�سر 

بجالة  املنوطة  وامل�سوؤولية  للدور  الدائم 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ب��اع��ت��ب��اره ال��و���س��ي 

ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات اال���س��ام��ي��ة وامل�����س��ي��ح��ي��ة 

يف ال��ق��د���س ال�����س��ري��ف يف اإط����ار ال��و���س��اي��ة 

كما  املقد�سات.  على  التاريخية  الها�سمية 

جانب  اإىل  االردن  وق��وف  اخل�ساونة  اأك��د 

اأن  ���س��اأن��ه  م��ن  م��ا  ل��ك��ل  ت�سديها  يف  م�سر 

مي�س االأمن الوطني امل�سري، م�سددا على 

امل�سري  الوطني  االأمن  على  املحافظة  اأن 

ه���و ج����زء م���ن امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ن��ظ��وم��ة 

االأمن الوطني العربي واالأردين.

ولفت رئي�س الوزراء اإىل االآلية الثاثية 

التي جتمع االردن وم�سر والعراق توؤ�س�س 

وال��ت��ج��اري  االق��ت�����س��ادي  التكامل  لتعميق 

ويف جم���ال ال��ط��اق��ة ب��ني ال����دول ال��ث��اث، 

مع  بالتوازي  ت�سري  االآلية  هذه  اأن  موؤكدا 

العربي. الثنائية للتعاون  االآليات 

اج��ت��م��اع��ات  اأن  اإىل  اخل�����س��اون��ة  وا����س���ار 

امل�سرتكة  امل�سرية  االأردنية  العليا  اللجنة 

اأزمة  تعقد والعامل اأجمع يعي�س يف ظال 

اإىل تغيريات  اأدت  فر�ستها جائحة كورونا 

واأث��رت  العاملي  االقت�ساد  بنية  يف  هيكلية 

وحتى  ال��دول��ي��ة  ال�سحية  امل��ن��ظ��وم��ة  ع��ل��ى 

ع��ل��ى امل����زاج ال��ع��ام ل��ل�����س��ع��وب وع��ل��ى ح��رك��ة 

التجاري  وال��ت��ب��ادل  وال�سحن  ال��رتان��زي��ت 

احلياة  عجلة  »ول��ك��ن  اال�سخا�س  وح��رك��ة 

م��ق��ارب��ات  ل��ن��ا  و���س��ي��ك��ون  ت�ستمر  اأن  ي��ج��ب 

ث���ن���ائ���ي���ة وح����ت����ى ث���اث���ي���ة ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى 

اجل��ائ��ح��ة و����س���وال اىل ���س��ي��ف اأم����ن ت��ع��ود 

والعجلة  االإقليمية  العاقات  �سبكة  فيه 

االقت�سادية اىل الدوران ».

ال����وزراء ع��ن االم���ل بان  واع���رب رئي�س 

تكون هذه االجتماعات بناءة ومثمرة تعود 

وال�سعبني  البلدين  على  والفائدة  بالنفع 

ال�سقيقني.

امل�سري  ال��وزراء  رئي�س  اأكد  جهته،  من 

اللجنة  اأن  م��دب��ويل،  م�سطفى  ال��دك��ت��ور 

اأجن��ح  ت��ع��د م��ن  امل�����س��ري��ة  االأردن���ي���ة  العليا 

م�سر  جمهورية  وحر�س  الثنائية  اللجان 

على  لتنعك�س  انتظام عقدها  على  العربية 

م�ستوى العاقات والتعاون امل�سرتك.

ك���م���ا اأك�������د ع���ل���ى ال��ت��ن�����س��ي��ق امل�������س���رتك 

العربية  الق�سايا  خمتلف  جت��اه  للبلدين 

م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  وال����دول����ي����ة  واالق���ل���ي���م���ي���ة 

البلدين  وح��ر���س  الفل�سطينية  الق�سية 

الفل�سطينية  ال���دول���ة  الإق���ام���ة  و�سعيهما 

ال�سريف. القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة 

و����س���دد م���دب���ويل ع��ل��ى ����س���رورة جت���اوز 

جائحة  تفر�سها  التي  والتحديات  االآث��ار 

كورونا وعودة حركة التبادل التجاري بني 

اأن  اإىل  الفتا  عهدها،  �سابق  اإىل  البلدين 

يف  بها  مرحب  االأردن��ي��ة  وال�سلع  املنتجات 

حتظى  الذي  القدر  بذات  امل�سرية  ال�سوق 

امل�����س��ري��ة يف ال�سوق  امل��ن��ت��ج��ات وال�����س��ل��ع  ب��ه 

امل�سرية.

عن  امل�سري  ال���وزراء  رئي�س  اأع��رب  كما 

ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��ل��رع��اي��ة وااله���ت���م���ام 

ال�����ذي حت���ظ���ى ب����ه ال���ع���م���ال���ة امل�������س���ري���ة يف 

ال��ت��ي  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وب���ح���ث���ت  االردن. 

م��ن  وم���������س����وؤول����ون  وزراء  ف���ي���ه���ا  �����س����ارك 

يف  الثنائي  التعاون  تعزيز  �سبل  اجلانبني 

زي��ادة  مقدمتها  ويف  امل��ج��االت  من  العديد 

الربط  وتعزيز  التجاري  التبادل  معدالت 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي وال���ت���ع���اون يف جم����االت ال��غ��از 

االأدوية  دخول  اج��راءات  وت�سهيل  والنفط 

وزي�����ادة  امل�������س���ري  ال�������س���وق  اإىل  االأردن�����ي�����ة 

الزراعية. املبادالت 

ال���دك���ت���ور ب�سر  ال�������وزراء  وك�����ان رئ��ي�����س 

نظريه  م��ع  ثنائيا  ل��ق��اء  ع��ق��د  اخل�����س��اون��ة 

م�سطفى  الدكتور  امل�سري  الوزراء  رئي�س 

م������دب������ويل ج�������رى خ�����ال�����ه ا����س���ت���ع���را����س 

يف  تعزيزها  و�سبل  البلدين  بني  العاقات 

ويف  الثنائي  امل�ستويني  على  كافة  املجاالت 

االردن  تربط  التي  الثاثية  االآل��ي��ة  اط��ار 

م�سر والعراق .

ال���دك���ت���ور ب�سر  ال�������وزراء  وق����ال رئ��ي�����س 

عقب  �سحفية  ت�سريحات  يف  اخل�ساونة 

االأردن��ي��ة  العليا  اللجنة  اإن  االج��ت��م��اع��ات، 

على  انتظاما  ال��ل��ج��ان  اأك���ر  م��ن  امل�سرية 

م�ستوى العمل والتن�سيق العربي امل�سرتك 

وت���ب���ح���ث ب���ال�������س���ب���ل ال���ك���ف���ي���ل���ة ب���االرت���ق���اء 

بني  والعميقة  اال�سرتاتيجية  بالعاقات 

جتمعهما  ال��ل��ذي��ن  ال�����س��ق��ي��ق��ني  ال��ب��ل��دي��ن 

عاقة ا�ستثنائية ومنوذجية على م�ستوى 

ال��ق��ي��ادت��ني ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

ال�سي�سي  الرئي�س عبدالفتاح  �سيادة  واخيه 

ال�سقيقني. و�سعبيهما  البلدين  وحكومتي 

واكد اأن العاقة بني االأردن وم�سر هي 

منط العاقة املثالية التي يتعني اأن تكون 

عليها العاقات بني االأ�سقاء جميعاً.

متخ�ست  اأن�����ه  اإىل  اخل�����س��اون��ة  ول���ف���ت 

اج���ت���م���اع���ات ال���ي���وم ع���ن ت��وق��ي��ع م���ذك���رات 

تفاهم وبرامج تنفيذية يف جماالت مراقبة 

اخل��رات  وتبادل  املائية  وامل���وارد  ال�سركات 

يف جم����ال ال��ت��خ��ط��ي��ط واالث������ار واال���س��ك��ان 

الكهربائي  وال��رب��ط  احل�سري  والتطوير 

املعلومات. وتكنولوجيا  واالت�ساالت 

امل�سري  ال����وزراء  رئي�س  اأن  اإىل  وا���س��ار 

امل��ل��ك  اإىل ج���ال���ة  ���س��ف��وي��ة  ن��ق��ل ر����س���ال���ة 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين م���ن ال��رئ��ي�����س امل�����س��ري 

موؤكدا  ال��ي��وم،  ل��ه  جالته  ا�ستقبال  ل��دى 

اأن ه���ذه ال��ع��اق��ة امل��ث��ال��ي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

ان���ن���ا دوم�����ا يف م���رك���ب واح���د  ت��رت��ك��ز اىل 

بالق�سايا  يتعلق  فيما  ا�سطفافاتنا  وان 

امل�ستهدف  للتهديد  وتعريفاتنا  ال�سيا�سية 

واالأمن  البلدين  من  الأي  القومي  لاأمن 

القومي العربي برمته هو ت�سنيف واحد.

واك���د اخل�����س��اون��ة ع��ل��ى ت��ط��اب��ق م��واق��ف 

ال��ب��ل��دي��ن جت����اه ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

ي��وؤدي  ال��ذي  املركزية  الق�سية  باعتبارها 

لها  والدائم  وال�سامل  العادل  احلل  غياب 

املنطقة  من  التوتر  ا�سباب  ازال��ة  عدم  اىل 

هو  للق�سية  الوحيد  احلل  ان  على  ونتفق 

حل الدولتني الذي تقوم مبوجبه الدولة 

ال�����س��ي��ادة  وذات  امل�����س��ت��ق��ل��ة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

الوطني  ال���رتاب  على  وال��ن��اج��زة  الكاملة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ع��ل��ى خ���ط���وط ال���راب���ع من 

ال��ق��د���س  1967 وع��ا���س��م��ت��ه��ا  ح���زي���ران ع���ام 

و�سعوب  دول  مع  باأمان  ولتعي�س  ال�سرقية 

امل��ن��ط��ق��ة ب��رم��ت��ه��ا وت���وؤ����س�������س حل���ال���ة م��ن 

االقليمي. اال�ستقرار 

تتطابق  ال��ب��ل��دي��ن  روؤى  اأن  اإىل  وا���س��ار 

اي�����س��ا جت���اه اأه��م��ي��ة ال��رع��اي��ة وال��و���س��اي��ة 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة ال��ت��ي ي��ب��ا���س��ره��ا ج��ال��ة امل��ل��ك 

اال�سامية  املقد�سات  على  الثاين  عبداهلل 

وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف ال��ق��د���س ال�����س��ري��ف وال��ت��ي 

تدعمها م�سر يف اطار الو�ساية الها�سمية 

املقد�سات. على 

االردن  »ن��ح��ن يف  ال����وزراء  رئي�س  وق���ال 

ن��ع��ت��ر ان االأم����ن ال��ق��وم��ي امل�����س��ري ج��زء 

للمملكة  ال��ق��وم��ي  االم����ن  م���ن  ي��ت��ج��زاأ  ال 

االردن������ي������ة ال���ه���ا����س���م���ي���ة ون����ح����ن ن�����س��ان��د 

الق�سايا  ازاء  امل�����س��ري  امل��وق��ف  ب��ال��ك��ام��ل 

امل�سرية  املقاربة  ومنها  امل�سرية  املركزية 

والكيفية  واالف��اق  النه�سة  ب�سد  املرتبطة 

الذي  الت�سور  ه��ذا  وف��ق  للحل  املطروحة 

ت��ق��دم��ه ال��ق��ي��ادة امل�����س��ري��ة ب��اع��ت��ب��اره ميثل 

الق�سية  ه���ذه  لت�سوية  ح�سيفة  م��ق��ارب��ة 

املت�ساطئة  ال��دول  بحقوق  م�سا�س  اأي  دون 

وخ�����س��و���س��ا ج���م���ه���وري���ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة 

جت��اه  م��واق��ف��ن��ا  ت��ت��ط��اب��ق  مثلما  ال�سقيقة 

والدولية«. االقليمية  الق�سايا 

تناولت  املباحثات  اأن  اخل�ساونة  واك��د 

االآلية الثاثية التي جتمع االردن وم�سر 

القمة  اجتماعات  اخر  كان  والتي  والعراق 

لقادتها يف �سهر اآب من العام املا�سي والتي 

بح�سور  عمان  يف  امللك  جالة  ا�ست�سافها 

العراقي  الوزراء  ورئي�س  امل�سري  الرئي�س 

ماأ�س�سة  واالتفاق على  الكاظمي  م�سطفى 

دائمة  �سكرتاريا  بوجود  لتبداأ  االآلية  هذه 

يف  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  حتت�سنها  ان��ت��ق��ال��ي��ة 

ان  معلنا  القمة  ت�ست�سيف  ال��ت��ي  ال��دول��ة 

قريب  وق��ت  يف  عقدها  �سيتم  ثاثية  قمة 

بني قادة الدول الثاث ال�سقيقة.

ع��م��ان  اأن  اإىل  ال�������س���دد  ب���ه���ذا  وا�����س����ار 

حت���ت�������س���ن ح���ال���ي���ا اج���ت���م���اع���ات ل����ل����وزراء 

ال���ق���ط���اع���ي���ني االأردن�������ي�������ني وامل�������س���ري���ني 

وال��ع��راق��ي��ني حت�����س��ريا ل��ل��ق��م��ة ال��ث��اث��ي��ة 

واال�سا�سية  ال��ه��ام��ة  االآل��ي��ة  ه��ذه  اط���ار  يف 

لتعزيز التعاون التجاري واالقت�سادي ويف 

والروات  واملعادن  والغاز  البرتول  جمال 

لتبداأ  معينة  م�ساريع  وحتديد  الطبيعية 

على  ب��ال��ف��ائ��دة  ينعك�س  ب��ه��ا مب��ا  امل��ب��ا���س��رة 

الدول الثاث و�سعوبها.

ك���م���ا اك�����د اخل�������س���اون���ة »ات���ف���ق���ن���ا ع��ل��ى 

اال����س���ت���م���رار ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق ال����دائ����م وت���ب���ادل 

ال����زي����ارات ب��ع��ي��دا ع���ن االط�����ار امل��وؤ���س�����س��ي 

او  ق�سايا  اأي  ومعاجلة  امل�سرتكة  للجان 

الثنائي  التعاون  م�سرية  تعرت�س  عوائق 

من  مبا�سرة  حلول  عر  الثاثي  حتى  او 

الوزراء وامل�سوؤولني«.

واع������رب رئ���ي�������س ال��������وزراء ع���ن ال�����س��ك��ر 

العربية على  لاأ�سقاء يف جمهورية م�سر 

لبع�س  وامل��ب��ا���س��رة  ال��ف��وري��ة  اال���س��ت��ج��اب��ة 

تكرم  وال��ت��ي  ال��دوائ��ي��ة  االردن  اح��ت��ي��اج��ات 

االأ����س���ق���اء ب��ت��ل��ب��ي��ت��ه��ا ع��ل��ى ال���ف���ور وت��ي�����س��ري 

بع�س االجراءات التي توؤدي اىل ان�سيابية 

حركة التجارة بني البلدين.

امل�سريني  االأ�سقاء  اأن  اخل�ساونة  واك��د 

ال��رع��اي��ة وااله��ت��م��ام  يف االردن ه��م حم��ط 

وامل��ح��ب��ة ال��ن��اب��ع��ة م���ن اوا����س���ر ال��ع��اق��ات 

االأخوية وهم يف بلدهم الثاين.

ب�����دوره، ق���ال رئ��ي�����س ال������وزراء امل�����س��ري 

اللجنة  اجتماعات  اإن  مدبويل،  م�سطفى 

ال��ع��ل��ي��ا االأردن���ي���ة امل�����س��ري��ة امل�����س��رتك��ة هي 

بني  تعقد  التي  الدولية  اللجان  اأه��م  من 

االأردن  ح���ر����س  م����دى  وت��ع��ك�����س  ب���ل���دي���ن، 

هذه  عمل  وا�ستمرار  انتظام  على  وم�سر 

امل�سروعات ومذكرات  االجتماعات وتفعيل 

ال�سقيقني. البلدين  التفاهم بني 

واأك����������د م�����دب�����ويل م����ت����ان����ة ال����ع����اق����ات 

ال���ت���اري���خ���ي���ة ال���ت���ي ت���رب���ط ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

امللك  جالة  بقيادة  ال�سقيقني،  وال�سعبني 

امل�سري  الرئي�س  واأخ��ي��ه  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

مدى  تعك�س  والتي  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد 

بني  الكامل  والتن�سيق  امل�ستمر  التوا�سل 

الدولتني يف هذه الفرتة اال�ستثنائية التي 

ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  نتيجة  ال��ع��امل  ي�����س��ه��ده��ا 

املنطقة  على  فر�ستها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 

والعامل.

اإىل تاأكيد رئي�سي وزراء البلدين  ولفت 

خ����ال اج���ت���م���اع���ات ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ع��ل��ى 

وامل�����س��ري  االأردين  اجل��ان��ب��ني  وزراء  ق��ي��ام 

وحل  الثنائية،  اللقاءات  واإدامة  با�ستمرار 

امل�����س��اك��ل وامل�����س��ت��ج��دات ال��ت��ي ت���ط���راأ على 

خمتلف  يف  البلدين  بني  املتعلقة  الق�سايا 

املجاالت وب�سورة مبا�سرة.

ن��اق�����س��ت  االج���ت���م���اع���ات  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

اأي�سا العديد من االأمور املتعلقة بالتعاون 

ال�سلع  وت��ب��ادل  النقل  جم��االت  يف  الثنائي 

التجارية بني البلدين، الفتاً اإىل اأن هناك 

وال���ع���راق  وم�����س��ر  االأردن  ب���ني  ت��خ��ط��ي��ط��اً 

مل�����س��اع��ف��ة ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ع��د ان��ت��ه��اء 

جائحة كورونا.

واأو�����س����ح رئ��ي�����س ال�������وزراء امل�����س��ري اأن 

التعاون  تعزيز  اآلية  تناولت  االجتماعات 

الها�سمية،  االأردن��ي��ة  اململكة  بني  الثاثي 

وج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة، وج��م��ه��وري��ة 

ال����ع����راق، ك��ا���س��ف��اً ع���ن ع��ق��د ق��م��ة ث��اث��ي��ة 

م���رت���ق���ب���ة ب����ني زع����م����اء ال��������دول ال���ث���اث���ة 

ع���دد من  ملناق�سة  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��ف��رتة  خ���ال 

امل�����س��روع��ات امل��ه��م��ة امل�����س��رتك��ة ب��ني االأردن 

وم�سر والعراق.

اأ����س���ار م���دب���ويل اإىل ال��ل��ق��اء ال���ذي  ك��م��ا 

ج��م��ع��ه م��ع ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

ال��ي��وم، ون��ق��ل جل��ال��ت��ه ر���س��ال��ة م��ن اأخ��ي��ه 

ال�سي�سي،  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  امل�����س��ري  ال��رئ��ي�����س 

جميع  يف  ل����اأردن  م�سر  دع��م  على  اأك���دت 

ال�سحية منها. املجاالت وخ�سو�سا 

اأك����دت  ال�����س��ي�����س��ي  ر����س���ال���ة  اأن  واأ�����س����اف 

الثنائي  والتن�سيق  امل�سرتك  العمل  اأهمية 

وال��ك��ام��ل ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف ه��ذه ال��ظ��روف 

اال�ستثنائية التي متر بها املنطقة.

اأن جالة  امل�سري  الوزراء  رئي�س  وبني 

االأردن  دع��م  على  اللقاء  خ��ال  اأك��د  امللك 

ال��ك��ام��ل ل��ك��ل ال��ق�����س��اي��ا امل�����س��ري��ة، وت��اأك��ي��د 

امل�سري  القومي  االأم���ن  اأن  على  جالته 

جزء ال يتجزاأ من االأمن القومي االأردين، 

الفتاً اإىل اأن جالته حمله ر�سالة للرئي�س 

امل�����س��ري عبد ال��ف��ت��اح امل�����س��ري ت��وؤك��د دعم 

���س��د  ق�����س��ي��ة  يف  مل�������س���ر  ال���ك���ام���ل  االأردن 

النه�سة.

واأكد مدبويل على املوقف امل�سرتك بني 

الق�سايا  العديد من  وم�سر حيال  االأردن 

الفل�سطينية،  الق�سية  وخ�سو�سا  العربية 

و����س���رورة ح��ل ال��دول��ت��ني واإق���ام���ة ال��دول��ة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى خ��ط��وط ال���راب���ع من 

ح���زي���ران ع������ام1967 وع��ا���س��م��ت��ه��ا ال��ق��د���س 

ال�سرقية.

ووق�����ع ال���ب���ل���دان يف خ���ت���ام اج��ت��م��اع��ات 

تفاهم  مذكرات   7 امل�سرتكة  العليا  اللجنة 

تفاهم  م��ذك��رة  �سملت  تنفيذية  وب��رام��ج 

ل���ل���ت���ع���اون يف جم�����ال م���راق���ب���ة ال�����س��رك��ات 

وال���رن���ام���ج ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م 

للتعاون يف جمال املوارد املائية والرنامج 

ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���ت���ع���اون يف جم�����ال ت���ب���ادل 

والتعاون  التخطيط  وزارة  ب��ني  اخل��رات 

الدويل ووزارة التعاون الدويل امل�سرية.

ك��م��ا ���س��م��ل��ت م���ذك���رة ت��ف��اه��م ل��ل��ت��ع��اون 

يف جم����ال االث�����ار وال���رن���ام���ج ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ل��ل��ت��ع��اون يف جم���ال اال����س���ك���ان وال��ت��ط��وي��ر 

احل�سري لاأعوام )2021- 2022( واتفاق 

الكهربائي  الربط  ق��درات  لتعزيز  اط��اري 

ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وم���ذك���رة ت��ف��اه��م يف جم��ال 

االت�����س��االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات بني 

البلدين. حكومتي 

على  البلدين  يف  ال���وزراء  رئي�سا  ووق��ع 

حم�����س��ر اج���ت���م���اع���ات ال��������دورة ال��ت��ا���س��ع��ة 

امل�سرية  االردنية  العليا  للجنة  والع�سرين 

امل�سرتكة.

 رئيس الوزراء ونظيره المصري يترأسان اجتماعات اللجنة العليا المشتركة

الأربعاء    24  /  3  / 2021

االنباط- عمان

اأكد جالة امللك عبداهلل الثاين �سرورة   

ت���ع���زي���ز ال�������دور ال����رق����اب����ي مل��ج��ل�����س ال���ن���واب 

االإهمال  جوانب  على  الوقوف  يف  وامل�ساهمة 

والتق�سري يف بع�س املوؤ�س�سات، موؤكدا اأهمية 

امل�سي قدما وبقوة يف االإ�ساح االإداري دون 

تردد.

واأ�سار جالة امللك، خال لقائه يف ق�سر 

جمل�س  رئي�س  مع  الثاثاء  ام�س  احل�سينية 

اإىل  املجل�س،  جلان  من  عدد  وروؤ�ساء  النواب 

اأداء  اللجان املخت�سة يف تطوير  اأهمية عمل 

املجل�س ودوره الرقابي.

ال�سيا�سية،  التنمية  م�سرية  يخ�س  وفيما 

اأك����د ج��ال��ت��ه ����س���رورة زي�����ادة ال���ت���ع���اون بني 

جم��ل�����س ال����ن����واب واحل����ك����وم����ة، وامل�������س���ي يف 

واأب��رزه��ا  ال�����س��روري��ة،  الت�سريعات  م��راج��ع��ة 

قوانني االنتخاب واالأحزاب واالإدارة املحلية.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال رئ��ي�����س جمل�س ال��ن��واب 

من  يعمل  املجل�س  اإن  ال���ع���ودات،  عبداملنعم 

خال دوره الرقابي يف التاأ�سري على مواطن 

بحيث  العامة،  االإدارة  يف  كانت  اأينما  اخللل 

اإدارت��ه لوزارته،  ُم�ساءل يف  اأنه  الوزير  ي�سعر 

مع  امل�ستمر  بالتعاون  املجل�س  التزام  موؤكدا 

احلكومة.

وث���م���ن احل�������س���ور ح���ر����س ج��ال��ت��ه على 

التوا�سل مع جمل�س النواب، موؤكدين امل�سي 

املجل�س،  ال��ل��ج��ان يف  ع��م��ل  ت��ط��وي��ر  ق��دم��ا يف 

وال��ت��زام��ه��م مب��راج��ع��ة ال��ق��وان��ني ال��ن��اظ��م��ة 

تعزيز  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة،  ل��ل��ح��ي��اة 

التو�سيات  الدور الرقابي للمجل�س وتقدمي 

واملقرتحات للحكومة والتعاون معها.

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء رئ��ي�����س ال����دي����وان امل��ل��ك��ي 

ال���ه���ا����س���م���ي، وم�������س���ت�������س���ارة ج����ال����ة امل���ل���ك 

لل�سيا�سات.

االنباط- عمان

ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  ا�ستقبل   

رئي�س  ال��ث��اث��اء،  ام�����س  احل�سينية  ق�سر  يف 

الوزراء امل�سري الدكتور م�سطفى مدبويل، 

الذي يرتاأ�س وفداً ر�سمياً رفيعاً من عدد من 

اجتماعات  يف  للم�ساركة  امل�سريني،  ال��وزراء 

اللجنة العليا االأردنية امل�سرية امل�سرتكة.

ون���ق���ل رئ��ي�����س ال�������وزراء امل�������س���ري ر���س��ال��ة 

ال�سي�سي  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ال��رئ��ي�����س  م��ن  �سفوية 

جل���ال���ة امل���ل���ك، اأك�����د ف��ي��ه��ا اع����ت����زازه بعمق 

الدعوة  العاقات بني م�سر واالأردن، ووجه 

يوليو   3« ق��اع��دة  اف��ت��ت��اح  حل�سور  جلالته 

البحرية« يف منطقة جرجوب.

وح���ّم���ل ج���ال���ة امل���ل���ك، رئ��ي�����س ال������وزراء 

موؤكدا  ال�سي�سي،  للرئي�س  حتياته  امل�سري 

م��ت��ان��ة ال��ع��اق��ات االأخ���وي���ة وال��را���س��خ��ة بني 

البلدين ال�سقيقني، واحلر�س على تعزيزها 

يف املجاالت كافة.

بني  ال��ت��ع��اون  تو�سيع  �سبل  ال��ل��ق��اء  ت��ن��اول 

امل�سرتكة  االأردن وم�سر، ف�سا عن اجلهود 

ملواجهة وباء كورونا وتداعياته، ومت التاأكيد 

ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة ال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ت�����س��اور ح��ي��ال 

امل�������س���رتك، وع��ل��ى  ال��ق�����س��اي��ا ذات االه���ت���م���ام 

التعاون  واآلية  الفل�سطينية،  الق�سية  راأ�سها 

الثاثي بني االأردن وم�سر والعراق.

وم�ست�سارة  الوزراء،  رئي�س  اللقاء  وح�سر 

جالة امللك لل�سيا�سات.

ضرورة تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب

المضي قدما وبقوة في اإلصالح اإلداري دون تردد

الملك : ضرورة زيادة التعاون بين مجلس
 النواب والحكومة

 الملك يستقبل رئيس الوزراء المصري

االنباط- عمان

امل�سرتكة  االأرك����ان  هيئة  رئي�س  ت��اب��ع   

احلنيطي،  اأح��م��د  يو�سف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

االث���ن���ني، جم���ري���ات ال��ت��م��ري��ن ال��ت��ع��ب��وي 

ن��ف��ذت��ه كتيبة  ال�����ذي  ال���ق���م���ر(،  )����س���وء 

االآلية/1  اهلل  عبد  ب��ن  احل�سني  االأم���ري 

امللكية، اإحدى وحدات املنطقة الع�سكرية 

الو�سطى يف ميادين التدريب املخ�س�سة، 

وكان يف ا�ستقباله قائد املنطقة.

وا���س��ت��م��ع ال����ل����واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي 

بح�سور امل�ساعد للعمليات والتدريب اإىل 

بن  ح�سني  امللك  ل��واء  قائد  قدمه  اإيجاز 

الكتيبة  وقائد  امللكي/40  امل��درع  ط��ال 

فر�سيات  على  ُب��ن��ي  ال���ذي  التمرين  ع��ن 

بهدف  املتوقعة،  ال�سيناريوهات  حتاكي 

تدريب امل�ساركني على خمتلف امل�ستويات 

ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة وال��ل��وج�����س��ت��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة 

والتنفيذ  والتن�سيق  التخطيط  وكيفية 

و�سواًل لاأهداف املرجوة.

مدبر  ه��ج��وم  على  التمرين  وا�ستمل 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى ���س��ري��ة ب��ا���س��ت��خ��دام دب��اب��ة 

ل��وك��ل��ريك )زاي����د( ال��ت��ي دخ��ل��ت اخل��دم��ة 

الدروع  مقاومة  بجماعة  م�سندة  حديثاً، 

وق�����س��م ق��ن��ا���س��ني ورم���اي���ات م��ن خمتلف 

واملتو�سطة  اخلفيفة  لاأ�سلحة  امل�سافات 

ورم���اي���ة ق���ذائ���ف ���س��اروخ��ي��ة ال���دف���ع »ار 

امل�ساركون  فيه  اأظ��ه��ر  وال���ذي  ج���ي«،  ب��ي 

امل�������س���ت���وى امل��ت��م��ي��ز وال����ك����ف����اءة ال��ع��ال��ي��ة 

املناطة  الواجبات  تنفيذ  واالحرتافية يف 

يتمتعون  ال��ت��ي  العالية  وامل��ع��ن��وي��ات  بهم 

بها.

ويف نهاية التمرين، التقى رئي�س هيئة 

االأركان امل�سرتكة مرتبات الكتيبة، ونقل 

الثاين  امللك عبداهلل  لهم حتيات جالة 

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، معرباً عن 

واالحرتافية  املتميز  بامل�ستوى  اع��ت��زازه 

بهم  املناطة  الواجبات  تنفيذ  يف  العالية 

واملعنويات العالية التي يتمتعون بها.

وي��اأت��ي ه���ذا ال��ت��م��ري��ن، ال���ذي ح�سره 

عدد من �سباط القوات امل�سلحة االأردنية 

- اجل���ي�������س ال����ع����رب����ي، ���س��م��ن ال���رام���ج 

القوات  تنفذها  التي  ال�سنوية  التدريبية 

م�ستويات  اأع���ل���ى  اإىل  و����س���واًل  امل�����س��ل��ح��ة 

القتايل  واال�ستعداد  واجلاهزية  الكفاءة 

لدى منت�سبيها.
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حكومة امللك.. هالاّ اعددمت العدة ملا ا�شت�شرفه جاللة امللك؟!

الدولة  اذرع  لكافة  توجيه  من  امللك  جاللة  به  يقوم  ما  مواطن  اي  على  يخفى  ال 

لتبقى متيقظة وجاهزة الي طارئ.. فرناه دائما �شاحب ال�شبق ال�شت�شراف العديد من 

االمور.. ومطالبا امل�شوؤولني يف الدولة الخذ زمام املبادرة واالإعداد ملا هو قادم..

ويف هذه العجالة اود الرتكيز على توجيه اعلنه جاللته منذ اكرث من ت�شعة ا�شهر.. 

ودق بنف�شه ناقو�س اخلطر ملا قد يحدث بعد انق�شاع غمة كورونا.. فكان االمن الغذائي 

هو حمور حديث جاللته يف الكثري من املنا�شبات..

العام  من  ايلول  �شهر  يف  املتحدة  لللالأمم  العامة  اجلمعية  امللام  جلاللته  كلمة  ففي 

لهذا  التح�شري  “اإن  قال  الهام.. حيث  املو�شوع  لهذا  الكلمة  من  افرد جللزءاً  املن�شرم.. 

اخلطر اأولويٌة رئي�شيٌة لالأردن.. ونحن اأي�شا على ا�شتعداٍد لفعل ما بو�شعنا للم�شاهمة 

اإقليمي  كمركٍز  للعمل  قدراتنا  توجيه  خللالل  من  واأ�شدقائنا..  منطقتنا  م�شاعدة  يف 

لالأمن الغذائي«..

ويف مقابلة مع جاللته ن�شرتها جملة  “دير�شبيغل االملانية” يف �شهر ايار من العام 

فقال  الغذائي..  االمللن  على  كللورونللا  جائحة  تداعيات  من  جاللته  ر  حللذاّ حيث   ..2020

ال�شحة  اليقني..  بعدم  يت�شم  جديدا  واقللعللاَ  جتلُب  “التداعيات  و�شوح  وبكل  جاللته 

زراعية  اأرا�لللس  لديها  اأوروبلللا  االأولللويللات.. فمثال..  راأ�للس  اأ�شبحا على  الغذائي  واالأملللن 

خ�شبة.. و�شتعمل على تخزين املوؤن الغذائية لديها.. وهذا قرار مفهوم.. ونحن اأي�شاً 

بداأنا باال�شتثمار ب�شكل كبري يف تخزين القمح.. ولدينا خمزون يكفي لعام ون�شف العام 

ب�شكل مريح.. ولكن ماذا بعد؟«..

العظيمة.. والتي  الكبري واملعاين  الوقع  املقابلة.. لها  وكانت جلاللته جملة يف ذات 

يجب االنتباه لها.. حيث قال جاللته.. “يف مناطق كثرية حول العامل.. �شيكون خطر 

املوت جوعاً اأكرب من خطر الفريو�س نف�شه«.. 

القا�شي  بها  �شمع  والتي  امللكية  والتوجيهات  الر�شائل  هذه  احلكومة  التقطت  فهل 

والداين؟!..

وهل و�شعت احلكومة خططا ق�شرية املدى.. وطويلة املدى ملواجهة هذه احلالة؟!..

زراعة  املزارعني والرتكيز على  بتوجيه  الزراعة  بللوزارة  وهل قامت احلكومة ممثلة 

انواع من املحا�شيل التي تعترب ا�شا�شية يف حياة اي عائلة؟!..

وهل حاولت احلكومة ممثلة بوزارة الزراعة �شن ت�شريعات وتعليمات جترب املزارعني 

على تنويع مزروعاتهم.. ح�شب املنطقة و/او حاجة ال�شوق؟!.. 

وهل قامت احلكومة بدرا�شة جدية لو�شع املزارعني ومعرفة احتياجاتهم.. وبالتايل 

العمل على تذليل كل املعوقات وال�شعوبات التي -ال قدر اهلل- �شتع�شف يف هذا القطاع 

الزراعي ان ا�شتمرت االمور على ما هي عليه؟!..

�شهدنا وما زلنا اول �شربة للم�شتهلك برفع ا�شعار الزيوت النباتية وال�شكر واالرز.. 

فللهللالاّ تللداركللت احلللكللومللة ذلللك بت�شريع اخلللطللى نحو حتقيق مللا امللر بلله جللاللللة امللك 

بخ�شو�س االمن الغذائي؟!..

اال تعلم احلكومة باأن زراعللة الللذرة ودوار ال�شم�س ناجحة جدا يف مناطق عديدة يف 

االردن؟!..

انللواع االرز التي ال حتتاج اىل  اال تعلم احلكومة ان ت�شجيع املزارعني لزراعة بع�س 

كميات كبرية من املياه هي اولوية ق�شوى وجب العمل عليها..

اال تعلم احلكومة باأن االردن كانت مكتفية ذاتيا من القمح.. وان ارا�شي االردن من 

�شماله اىل جنوبه كانت تكت�شي بلون �شنابل القمح الذهبية؟!..

اأال تعلم احلكومة باأن املزارعني يف االأردن.. قادرين على زراعة اي نوع من املحا�شيل 

وبالكميات الكافية.. �شريطة ايجاد طرق ت�شاعدهم على ت�شويقها با�شعار ت�شد تكاليفها 

وبهام�س ربح ب�شيط؟!..

اال تعلم احلكومة ان الويل كل الويل ملن ياأكل مما ال يزرع؟!..

امللك على  روؤيللة  امللك اال تنفيذ  اريللد من حكومة  انا كمواطن ب�شيط ال  ويف اخلتام 

ار�س الواقع..

حمى اهلل االأردن ملكا و�شعبا واأر�شا..

محمود الدباس

»األمن الغذائي« 

االنباط- عمان

اأكللد وزيللر ال�شباب حممد النابل�شي، اأهمية 

الللتلل�للشللاركلليللة واللللتلللعلللاون بلللني جللملليللع اجلللهللات 

ال�شريكة وذات العالقة لرتجمة املحاور ال�شبعة 

اأر�للس  على  لل�شباب  الوطنية  لال�شرتاتيجية 

الواقع، والو�شول اإىل خمرجات حقيقية قابلة 

للقيا�س والتنفيذ.

جلللاء ذللللك خلللالل تللراأ�للشلله املل�للس الللثللالثللاء، 

االجتماع االأول للجنة التي مت اإعللادة ت�شكيلها 

مللوؤخللًرا مبوجب قللرار ملجل�س الللللوزراء، بهدف 

تن�شيق وتوحيد اجلهود بني جميع اجلهات ذات 

العالقة بتنفيذ حماور اال�شرتاتيجية الوطنية 

لل�شباب لتحقيق اأهدافها وغاياتها.

وا�للشللتللعللر�للس الللنللابللللل�للشللي، بللحلل�للشللور اأعلل�للشللاء 

اللجنة التوجيهية لالإ�شراف على تنفيذ برامج 

 ،2025-2019 لل�شباب  الوطنية  اال�شرتاتيجية 

لة من االأمناء العامني وممثلي اجلهات  وامل�شكَّ

ذات العالقة، الن�شاطات والربامج التي نفذتها 

الللوزارة �شمن حماور اال�شرتاتيجية مب�شاركة 

ما يقارب 34200 �شاب و�شابة موزعني على 197 

مركزاً �شبابياً.

وقال، اإن الو�شول اىل حتقيق اهداف وغايات 

حماور اال�شرتاتيجية ياأتي خالل تقارير دورية 

واملعنني  ال�شركاء  م�شتمر من  وب�شكل  تر�شد 

كافة، وتو�شح ن�شبة االإجناز والتقدم بكل حمور 

النتائج  اإىل  الو�شول  ل�شمان  حمللاورهللا،  من 

املللرجللوة، ب�شكل منظم وم�شوؤول، من منطلق 

امل�شوؤولية الوطنية التي تقع على عاتق اجلهات 

و�شمان  بال�شباب،  لالرتقاء  الدولة  يف  املعنية 

دميومة الربامج واالأن�شطة على املدى البعيد.

برامج  اإيجاد  �شرورة  اإىل  النابل�شي  واأ�للشللار 

واأن�شطة �شبابية حديثة وجديدة تلبي احتياجات 

ال�شعيدين  على  االأردين  ال�شباب  ومتطلبات 

واآمللال  لتلبية تطلعات  والتاأهيلي،  الرباجمي 

وروؤى جاللة امللك عبداهلل الثاين وويل عهده 

االأمني باهتمامهما الكبري ودعمهما املتوا�شل 

لل�شباب وال�شابات.

واتفق اأع�شاء اللجنة على �شرورة اخلروج 

بللخللطللة تللنللفلليللذيللة حتلللكلللم اللللعلللملللل مبقت�شى 

اال�شرتاتيجية. واأ�شاروا اإىل �شرورة ربط هذه 

ومبوؤ�شرات  حملللددة،  زمنية  بللجللداول  اخلطة 

قابلة للقيا�س، بحيث تاأخذ كل جهة من اجلهات 

املعنية وال�شريكة على عاتقها م�شوؤولية تنفيذ 

ومتابعة وتقييم ما يتعلق باال�شرتاتيجية يف 

جمللال عملهم، لي�شار الحًقا اإىل ربللط جهود 

اجلهات املعنية كافة للو�شول اإىل تقييم �شامل 

ملدى فاعلية واأثر اخلطة التنفيذية املو�شوعة 

لال�شرتاتيجية، والذي �شيتم على �شوئه اإيجاد 

اآلية للتقييم امل�شتمر لال�شرتاتيجية.

اجلهات  خطط  موائمة  اأهمية  اأكلللدوا  كما 

التي يتبعون اإليها مع اال�شرتاتيجية.

 النابلسي يؤكد أهمية التشاركية في تنفيذ محاور االستراتيجية الوطنية للشباب

االنباط-عمان

اإ�شابات  92 وفاة و9003  اأعلنت وزارة ال�شحة عن ت�شجيل   

بللفللريو�للس كلللورونلللا امل�شتجد املل�للس الللثللالثللاء، لللريتللفللع الللعللدد 

االإجمايل اإىل 6077 وفاة و553727 اإ�شابة.

3898 يف حمللافللظللة  وتلللوزعلللت االإ�لللشلللابلللات اجللللديلللدة علللللى 

ان، 1312 يف حمافظة الزرقاء، 1014 يف حمافظة  العا�شمة عماّ

يف   446 البلقاء،  حمافظة  يف   645 الرمثا،  يف   43 منها  اإربلللد، 

313 يف حمافظة  املللفللرق،  333 يف حمافظة  الللكللرك،  حمافظة 

233 يف حمللافللظللة جللر�للس،  242 يف حمللافللظللة عللجلللللون،  ملللاأدبلللا، 

يف   167 الطفيلة،  حمافظة  يف   191 العقبة،  حمافظة  يف   209

حمافظة معان، منها 32 حالة يف البرتا.

الللوزراء ووزارة  واأ�شار املوجز االإعالمي ال�شادر عن رئا�شة 

اً و�شل اإىل 99762  ال�شحة اإىل اأن عدد احلاالت الن�شطة حالياّ

دِخلت اليوم اإىل امل�شت�شفيات 
ُ
حالة، بينما بلغ عدد احلاالت التي اأ

اإجمايل عدد  بلغ  367 حالة، يف حني  غللادرت  518 حالة، فيما 

دة التي تتلقى العالج يف امل�شت�شفيات 3334 حالة. احلاالت املوؤكاّ

بني  اململكة،  يف  للم�شت�شفيات  اال�شتيعابية  الللقللدرة  وحللول 

ة العزل يف اإقليم ال�شمال بلغت 50  املوجز اأن ن�شبة اإ�شغال اأ�شراّ

ة العناية احلثيثة 70 باملئة،  باملئة، بينما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأ�شراّ

�س اال�شطناعي 34 باملئة. فيما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنفاّ

ة العزل يف اإقليم الو�شط بلغت  واأ�شاف اأن ن�شبة اإ�شغال اأ�شراّ

ة العناية احلثيثة 79  71 باملئة، يف حني بلغت ن�شبة اإ�شغال اأ�شراّ

�س اال�شطناعي يف  باملئة، فيما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنفاّ

االإقليم ذاته 47 باملئة.

 34 اجلنوب  اإقليم  يف  العزل  ة  اأ�للشللراّ اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  كما 

ة العناية احلثيثة 28 باملئة،  باملئة، بينما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأ�شراّ

يف  اال�شطناعي  �س  التنفاّ اأجللهللزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  حللني  يف 

االإقليم ذاته 19 باملئة.

يف  اللليللوم  �شفاء  حالة   6649 ت�شجيل  اإىل  املللوجللز  اأ�للشللار  كما 

العزل املنزيل وامل�شت�شفيات، لي�شل اإجمايل حاالت ال�شفاء اإىل 

447888 حالة.

لي�شبح  اليوم،  اأجريت  اً  خمربياّ فح�شاً   45699 اأن  واأ�شاف 

اإجمايل عدد الفحو�شات 5569435 فح�شاً، الفتاً اإىل اأن ن�شبة 

7ر19  قللرابللة  اإىل  و�شلت  اللليللوم  لهذا  للة  االإيللجللابللياّ الفحو�شات 

بلغت  اأم�س والتي  التي �شجلت يوم  الن�شبة  باملئة، مقارنة مع 

18ر20 باملئة.

االنباط- عمان

ال�شياحة واالآثللللار واخلللدمللات  اأقلللرت جلنة 

ام�س  اجتماع عقدته،  النيابية، خالل  العامة 

الللثللالثللاء، بللرئللا�للشللة الللنللائللب عللبلليللد اللليللا�للشللني، 

املللدين ل�شنة  م�شروع معدل لقانون الطريان 

.2020

وقلللللال اللليللا�للشللني، خللللالل االجلللتلللملللاع اللللذي 

حلل�للشللره وزيللللر الللنللقللل وجلليلله علللزايلللزة ورئي�س 

الللطللريان  تنظيم  لهيئة  املللفللو�للشللني  جمللللل�للس 

اإن  املخت�شني،  املللدين هيثم م�شتو وعللدد من 

اللجنة �شتعمل على رفع قرارها ب�شاأن م�شروع 

القانون ملجل�س النواب التخاذ القرار املنا�شب 

ب�شاأنه.

اأقلللرت  النيابية”  “ال�شياحة  اأن  واأ�لللشلللاف 

العديد من  اأجلللرت  اأن  بعد  الللقللانللون،  م�شروع 

التعديالت اجلوهرية املنا�شبة على مواده، مبا 

يتنا�شب مع امل�شلحة العامة، االأمر الذي من 

ما  النفقات،  وتخفي�س  الهيئة  تر�شيق  �شاأنه 

ينعك�س على حت�شني االأداء.

يعد  الطريان مل  اأن قطاع  اليا�شني  وتابع 

و�شيلة نقل فقط، فهو اأحد الروافع املهمة التي 

ُت�شاهم يف تعزيز الناجت املحلي.

اإن ملل�للشللروع القانون  بللللدوره، قلللال عللزايللزة 

هللو جلللزء مللن الللربنللامللج االقللتلل�للشللادي املتعلق 

بللاالإ�للشللالح، وكللذلللك جللزء مللن الت�شاركية مع 

اجللللهلللات الللنللاظللمللة لللقللطللاع اللللطلللريان، الفللًتللا 

الناظمة  الت�شريعات  ا�للشللتللقللرار  �للشللرورة  اإىل 

للطريان.

املتعلق  االقت�شادي  الربنامج  اأن  واأو�للشللح 

هيكلة  اإعلللادة  اإىل  يهدف  االإداري،  بللاالإ�للشللالح 

جمللللل�للس مللفللو�للشللي هلليللئللة الللللطللللريان املللللدين، 

ومفو�شني  متفرغ  رئي�س  مللن  يتاألف  بحيث 

اثلللنلللني مللتللفللرغللني اأحللللدهللللم الأملللللن و�للشللالمللة 

الطريان واخلدمات املالحية والثاين للتنظيم 

االقت�شادي.

بح�شور  للجنة  منف�شل  اآخللر  اجتماع  ويف 

رئي�س هيئة تنظيم قطاع النقل الربي �شالح 

اللللللللوزي وعللللدد ملللن اأ�لللشلللحلللاب اللل�للشللاحللنللات يف 

املحا�ش�شة  اإلللغللاء  بحث  مت  العقبة،  حمافظة 

وتنظيم الدور لل�شاحنات.

وتلللللخلل�للشللت مللطللالللب اأ�للشللحللاب اللل�للشللاحللنللات 

العقبة  ملحافظة  املحلي  املجتمع  “ح�شة  يف 

بالتحميل والتنزيل، وحتقيق العدالة مع كل 

ال�شاحنات العاملة يف اململكة«.

بحزمة  تللقللوم  اللجنة  اإن  اللليللا�للشللني  وقللللال 

اإجراءات تتعلق بقطاع النقل باأ�شكاله املختلفة، 

النقل،  بقطاع  املعنيني  مللع  بالتن�شيق  وذللللك 

بللهللدف التخفيف مللن حللجللم اللل�للشللرر، الللذي 

حللللق بللله بلل�للشللبللب تلللداعللليلللات جللائللحللة فللريو�للس 

كورونا امل�شتجد، م�شيًفا اأنه يجب اإعادة النظر 

مبنظومة النقل.

وطلللاللللب رئلليلل�للس واأعللل�لللشلللاء اللللللجللنللة بللعللدم 

الللتللملليلليللز بلللني اأ�لللشلللحلللاب اللل�للشللاحللنللات، واإللللغلللاء 

ال�شركات  بللني  العدالة  وحتقيق  املحا�ش�شة، 

فللللردي حتى  ب�شكل  تعمل  الللتللي  واللل�للشللاحللنللات 

يتحقق مبداأ امل�شاواة، باالإ�شافة اإىل زيادة ن�شبة 

باملئة   75 اإىل  الركاب  “نقل  اإ�شغال احلافالت 

بداًل من 50 باملئة، وذلك متا�شًيا مع الظروف 

اال�شتثنائية ال�شعبة.

كما طالبوا ب�شرورة رفع العمر الت�شغيلي 

وذلللك   ،15 مللن  بلللداًل  عللاًمللا،   20 اإىل  للحافلة 

للتخفيف من ال�شرر واالأعللبللاء املرتتبة على 

اأ�شحاب احلافالت.

“نرف�س املحا�ش�شة  اللللللوزي  قللال  بلللدوره، 

بكل اأ�شكالها”، موؤكًدا �شرورة حتقيق امل�شاواة 

والعدالة يف عملية “توزيع االأدوار«.

اإىل  عللام  ب�شكل  تنظر  الهيئة  اأن  واأ�للشللاف 

كافة  اململكة  يف  العاملة  ال�شاحنات  اأ�للشللحللاب 

و�شعت  الهيئة  اأن  مو�شًحا  واحللللدة،  بنطرة 

“نقل  لطرح عطاءات  ومعايري  اأ�ش�س  موؤخًرا 

ال�شاحنات”، بهدف اإنهاء م�شاألة “املحا�ش�شة” 

اأن  اإىل  اللللللوزي  واأ�للشللار  اململكة.  م�شتوى  على 

الهيئة بداأت العام 2018، بعمل تطبيق الوثيقة 

االإلكرتونية على كل املعابر احلدودية، بهدف 

�شبطها وتنظيم العالقة بني املر�شل واملر�شل 

اإليه ل�شمان حقوق جميع االأطراف.

ان االنباط- عَمّ

 وافقت حمكمة التمييز على طلب رئي�س 

عللللوى اجلللزائلليللة  الللنلليللابللة الللعللامللة بللنللقللل الللللَداّ

لط احلكومي  ال�َشاّ املتعلقة بوفيات م�شت�شفى 

للان مللن حمكمة  اإىل حمكمة �شلح جللزاء عللَماّ

لط. �شلح جزاء ال�َشاّ

وقال املجل�س الق�شائي، يف بيان �شحفي، 

جللاءت  املحكمة  موافقة  اإَناّ  الللثللالثللاء،  املل�للس 

العدالة وحفاظا على  ملقت�شيات ح�شن �شري 

ان يوم  دت حمكمة جزاء عَماّ االأمن العام، وحَداّ

االأحد املقبل موعد الَناّظر يف الق�شية.

اأ�للشللول  قلللانلللون  ملللن   328 امللللللادة  اأَناّ  وبلللني 

التمييز  ملحكمة  اأجلللاز  اجلللزائلليللة  املحاكمات 

نقل  العامة  النيابة  رئي�س  طلب  على  وبللنللاء 

عوى اجلنائية اأو اجلزائية اإىل اأَياّة حمكمة  الَداّ

العام وملقت�شيات  اأخللرى حفاظا على االأمللن 

ح�شن �شري العدالة.

التحقيق  اأنللهللت  العامة  النيابة  اأَناّ  يذكر 

لط احلكومي والتي  يف ق�شية م�شت�شفى ال�َشاّ

االوك�شجني  ملللادة  بنفاد  اأحللداثللهللا  تتلخ�س 

اأكرث  اأردنيني قبل  وت�شبب ذلك بوفاة �شبعة 

من اأ�شبوع.

اإثللبللات،  �شاهد   66 اإىل  النيابة  وا�شتمعت 

واأجلللللرت 9 خلللربات فنية مللنللهللا: خلللربة فنية 

مبللعللرفللة قلل�للشللم الللوقللايللة يف اللللدفلللاع امللللدين، 

كاملة،  الللكللامللريا  حمتويات  لتفريغ  وخلللربة 

بالكوادر،  املتعلقة  الكامريات  لتفريغ  وخربة 

االأوك�شجني  انقطاع  فللرتة  لتحديد  وخلللربة 

وخللربة  اال�شطناعي،  التنف�س  اأجللهللزة  على 

تتعلق مبن  وخلللربة  اللللغلللازات،  بللنللظللام  تتعلق 

تدهور و�شعه ال�شحي، وخللربة طبية تتعلق 

بنظام  تتعلق  وخللربة  ال�شدرية،  بللاالأمللرا�للس 

املللراقللبللة )بللي ام ا�للللس(، وخلللربة طبية تتعلق 

بت�شريح اجلثث للوقوف على اأ�شباب الوفاة.

واطلعت النيابة على 20 م�شتنداً، حتمل يف 

واأثبتت  عليها  امل�شتكى  بحق  االإثبات  طياتها 

اأن هناك اإهمااًل، وقلة احللرتاز وعدم مراعاة 

للقوانني واالأنظمة، من قبل امل�شتكى عليهم 

جميعا، �شواء من كانوا من جهة وزارة ال�شحة 

اأو من يتبع من اإدارة امل�شت�شفى، ما اأدى اإىل 

نفاد االأوك�شجني من اخلزانات يف م�شت�شفى 

ال�شلط اجلديد، ووفاة 7 من املر�شى.

البينات  التدقيق يف  بعد  النيابة  ووجللدت 

اأنه مل يتبق ما يوجب اال�شتمرار يف التحقيق، 

اإقللفللال التحقيق واإحللالللة ملف  لذلك قلللررت 

الدعوى بكافة حمتوياتها اإىل حمكمة بداية 

ال�شلط �شاحبة ال�شالحية واالخت�شا�س يف 

حماكمة امل�شتكى عليهم.

االنباط- عمان

العاملية  بلللورز  اآنلللد  �للشللتللانللدرد  ثبتت وكللالللة 

عند  للللالأردن  ال�شيادي  االئتماين  الت�شنيف 

“بي/ بي+”، وحافظت على نظرة م�شتقبلية 
م�شتقرة على الرغم من التخفي�شات العاملية 

للدول االإقليمية والعاملية وا�شتمرار حالة عدم 

اليقني.

اللللدوري  تقريرها  الللوكللالللة يف  واو�للشللحللت 

اللللذي ا�للشللدرتلله مللوؤخللرا، ان الت�شنيف الللذي 

االئللتللمللاين  الت�شنيف  وكللالللة  عليه  حللافللظللت 

االأردن  قيام  اإىل  ُيللعللزى   ، بلللورز  اآنلللد  �شتاندرد 

االإ�للشللالحللات  مللن  حللافلللللة  قللائللمللة  “بتنفيذ 
الهيكلية” �شمن برناجمه مع �شندوق النقد 

الدويل.

وتللهللدف هلللذه االإ�لللشلللالحلللات اإىل حمللاربللة 

اللللتلللهلللرب اللل�للشللريللبللي واجللللملللركلللي، وتللعللزيللز 

ال�شفافية احلكومية، وتخفي�س كلفة ممار�شة 

االأعمال بهدف دعم النمو.

اأنلله وعلى الللرغللم من  وا�للشللار التقرير اىل 

قطاعات  على  كللورونللا  لوباء  ال�شلبي  التاأثري 

ذلك  واأثللللر  ال�شياحة  مثل  مهمة  اقت�شادية 

االأردن  ا�شتطاع  فقد  الكلي،  االقت�شاد  على 

جتنب �شيناريوهات اأكرث �شلبية جراء تدابري 

الوقت  يف  ال�شلطات  اتخذتها  التي  االحللتللواء 

املالية  ال�شيا�شة  تدخل  جانب  اإىل  املنا�شب، 

والنقدية يف حماية اال�شتقرار االقت�شادي.

وبلللني ان ا�للشللتللمللرار فللريو�للس كلللورونلللا على 

من  اأنلللله  يعني  االأردن  ويف  الللعللاملللي  ال�شعيد 

املللتللوقللع حلللدوث تللعللاف بللطلليء يف عللام 2021 ، 

الفرتة  خللالل  تدريجياً  يلللزداد  �شوف  واللللذي 

.2024-2021

دعمه  �شيتم  النمو  هللذا  اأن  التقرير  واكللد 

مللن خلللالل اإجلللللللراءات �للشللبللط اأو�لللشلللاع املللاللليللة 

العامة وحتفيز النمو عن طريق االإ�شالحات 

ا�شتثمارات  حتفيز  اإىل  تهدف  التي  الهيكلية 

القطاع اخلا�س وخلق فر�س العمل.

م�شتويات  تنخف�س  اأن  الللوكللالللة  وتللتللوقللع 

اللللديلللن كللنلل�للشللبللة مللئللويللة ملللن اللللنلللاجت املللحلللللي 

االإجلللملللايل مبللللرور اللللوقلللت، علللللى الللرغللم من 

ارتفاعها ب�شبب كورونا وال�شغوط االأخللرى. 

مع  القوية  االأردن  بعالقات  التقرير  واأ�للشللاد 

�للشللركللاء الللتللنللملليللة واملللجللتللمللع اللللللدويل واللللذي 

ي�شكل الداعم امل�شتمر، كما انها توفر م�شادر 

ال�شيولة املحلية يف النظام امل�شريف، باالإ�شافة 

اإىل موقع االأردن اجلاذب يف �شوق اليورو بوند، 

الذي ظهر ب�شكل وا�شح يف اآخر اإ�شدار �شندات 

يوروبوند للمملكة العام املا�شي مع فائ�س يف 

االكتتاب واحل�شول على اأ�شعار فائدة مناف�شة.

املللرة الثالثة التي تقوم  اأن هذه هي  يذكر 

االئتماين  الت�شنيف  بتثبيت  الللوكللالللة  فيها 

اللل�للشلليللادي للللللالأردن مللنللذ بلللدء اجلللائللحللة على 

الرغم من تخفي�شها للعديد من الدول ذات 

االقت�شادات االأكللرب، وياأتي ذلك نتيجة منعة 

االقت�شاد االأردين، االأمر الذي ينعك�س اإيجابا 

على ثقة املوؤ�ش�شات الدولية واملجتمع الدويل 

بقدرته على التعايف.

 92 وفاة و9003 إصابات بفيروس كورونا 

 السياحة النيابية تقر معدل الطيران المدني

ان لط إلى محكمة صلح جزاء عمَّ  التمييز توافق على نقل قضية وفيات مستشفى السَّ

 ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف األردن االئتماني

االنباط- عمان

 قلللللرر وزيللللللر اللللرتبللليلللة والللتللعللللليللم 

الللدكللتللور حمللمللد اأبلللو قللديلل�للس، ام�س 

الللعللامللالت  جميع  تكليف  الللثللالثللاء، 

اأطفال  لديهن  اللواتي  االأمهات  من 

االأطللفللال  وريللا�للس  احل�شانة  دور  يف 

بالعمل  االأوىل  الثالثة  وال�شفوف 

وحتى  تاريخه  من  اعتباراً  ُبعد،  عن 

اآخر. اإ�شعار 

تلللللتللحللق  اأن  الللللللقللللللرار  وتللل�لللشلللملللن 

امللل�للشللمللوالت بللله مبلللراكلللز عللملللللهللن يف 

حللللاالت الللل�لللشلللرورة الللقلل�للشللوى وعللنللد 

الطلب.

االنباط- عمان

خالد  املهند�س  الزراعة،  وزير  ا�شتقبل   

احلللنلليللفللات، املل�للس الللثللالثللاء، �للشللفللري دولللة 

قللطللر للللدى املللملللللكللة، �للشللعللود بللن نللا�للشللر بن 

جا�شم ال ثاين.

واأكد احلنيفات عمق العالقات االأردنية 

الللقللطللريللة، وبللحللث مللع اللل�للشللفللري الللقللطللري 

تعزيز العالقات الثنائية، خا�شة يف املجال 

اال�شتثمارية  الللفللر�للس  وبللعلل�للس  اللللزراعلللي، 

ذات االهتمام امل�شرتك.

كما وجه الوزير احلنيفات دعوة لوزير 

من  االأردن.  للللزيلللارة  الللقللطللري  الللللزراعللللة 

اهتمامه  ثللاين  اآل  ال�شفري  اأبلللدى  جانبه، 

بتعزيز العالقات الثنائية، موؤكداً موا�شلة 

التي  املوا�شيع  كافة  يف  والت�شاور  التعاون 

ال�شقيقني. البلدين  تخدم 

االنباط- عمان

واالإ�شكان  العامة  االأ�شغال  وزارة   حذرت 

الطرق  �شالكي  املللواطللنللني  الللثللالثللاء،  املل�للس 

الروؤية  مدى  تدين  خطر  من  ال�شحراوية 

وخطر  الللغللبللار،  ب�شبب  وانللعللدامللهللا  االفقية 

بع�س  االمطار يف  ت�شاقط  نتيجة  االنللزالق 

اللللواردة  املعلومات  بح�شب  وذللللك  املللنللاطللق، 

من قبل اإدارة االأر�شاد اجلوية، داعية الخذ 

اأق�شى درجات احليطة واحلذر.

وقالت الوزارة يف بيان ام�س الثالثاء، اإنه 

لتفعيل  مديرياتها  كافة  على  التعميم  مت 

خللطللة الللللطللللوارئ حلل�للشللب احللللاجلللة وحلل�للشللب 

من  اعتبارا  وذلللك  املديريات  مللدراء  تقييم 

ام�س اليوم.

الظروف  للتعامل مع  واأكللدت جاهزيتها 

اجللللويلللة الللل�لللشلللائلللدة علللللى ملللللدار 24 �للشللاعللة 

ملللن خللللالل فللرقللهللا امللللوزعلللة علللللى خمتلف 

فرقها  اأن  اإىل  م�شرية  اململكة،  حمافظات 

ال�شاعة  مللدار  امليدانية جتري جللوالت على 

ل�شمان معاجلة اأي �شكوى وب�شكل فوري.

االإبللالغ  اإىل  املواطنني  الللوزارة  كما دعت 

اأو مللالحللظللة من  اأيلللللة حلللاللللة طلللارئلللة  علللن 

الللطللوارئ  غرفة  رقللم  على  االت�شال  خللالل 

 ،  065850111 اللللللوزارة  مبنى  يف  الرئي�شة 

و�للشللابللط ارتلللبلللاط غللرفللة الللعللمللللليللات واتلل�للس 

العمليات  غلللرف  وعلللللى   ،0780377223 اب 

يف مللديللريللات ومللكللاتللب االأ�للشللغللال يف اململكة 

الكرك   ،0780377291 العا�شمة  كالتايل: 

مادبا   ، جللر�للس0780377187   ،0780377231

املفرق   ،0780377337 معان   ،  0780377363

 ،0780377413 الللبلللللقللاء   ،0780377389

علللجلللللللون   ،0780377160 الللللطللللفلللليلللللللللة 

0780377324، الزرقاء 0780377125، العقبة 

الرمثا   ،0780377273 اربللد   ،0780377351

0780377388 ، والبرتا 0780377154.

اأو ملللن خللللالل تللطللبلليللق نلللظلللام تللبللللليللغللات 

االأ�شغال على الهواتف الذكية.

وزير التربية يكلف العامالت من 
أمهات األطفال بالعمل عن ُبعد

 وزير الزراعة يستقبل السفير القطري

 األشغال تحذر من الظروف الجوية السائدة

االربعاء   24 / 3 / 2021
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املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  نا�سطي  من  كثرياً  جند  ال�بائي  ال��سع  ت��اأّزم  خ�سام  يف 

وامل�سجلة لدى وزارة ال�س�ؤون الربملانية وال�سيا�سية ينح�سر ن�ساطهم يف تاأليب مرتادي 

، م�ستفيدين من »الف�ل� والاليك  م�اقع الت�ا�سل االجتماعي ورك�ب م�جة الرتند 

وال�سري والريت�يت« وغريها من م�سميات اأدوات التفاعل مع كل ما يثار وين�سر عليها 

كل  ي�ظف�ن  ولالأ�سف  املتابعني،  ع�اطف  على  واللعب  والعبارات  اجُلَمل  تنميق  عرب 

غري  ال�سارع  احتقان  من  زادت  �سعب�ية  بطريقة  واجتماعي  اقت�سادي  �سيا�سي  خرب 

، وعندما ي�سل متابعيهم  اإقامة التجمعات  اأبهني بالتبعات والع�اقب ال�بائية يف حال 

املتاأثرين بهم اإىل مرحلة الت�سعيد جند اأولئك انف�سهم قد ن�سروا بيانات ور�سائل �سد 

النزول اإىل ال�سارع واأنهم يف �سف ال�طن !

ت�ستخدم  م�سطلحات  حم�ض  جمرد  تك�ن  ال  واحل�كمة  الف�ساد  مكافحة  ال�سفافية 

بداية  م�ؤ�س�ساتنا  داخ��ل  من  مبمار�ستها  نبداأ  اأن  علينا  ولذلك  طنانة  رنانة  ك�سعارات 

تنفريهم  ال  العامة  هيئاتها  اع�ساء  على  واحلفاظ   ، الغاية   لهذه  امل�سّكلة  والهيئات 

م�ساركتهم  من  خ�فاً  واالإق�ساء  ال�سبابية  من  اج�اء  وا�ساعة  جتميدهم  على  والعمل 

اأية اجنازات اإن وجدت فعاًل !

»الت�سبيك« لت�فري م�ساعدات  اإىل  اأَم�ّض احلاجة  الدقيقة يف  الظروف  نحن يف هذه 

ظروف  مع  الدولة  اإعانة  يف  ي�ساهم  مما  ال�سحي  للقطاع  اال�ستيعابية  الطاقة  وزي��ادة 

تف�سي ال���ب��اء وال�����س��غ���ط امل��ت��زاي��دة ع��ل��ى امل��راف��ق وال���ك����ادر  ،وال��ت�����س��ب��ي��ك ال��ف��ع��ل��ي ال 

القطاع ال�سحي املدين  اللفظي جزء مهم ال�ستثمار كل ما يتاح لنا من فر�ض المداد 

الطاقة  ت�سل  قد  فاأحياناً  طبية  واأجهزة  وم�ستهلكات  اأ�ِسّرة  من  يلزمه  مبا  والع�سكري 

اال�ستيعابية لبع�ض امل�ست�سفيات اإىل ذروتها فال يكاد املري�ض يجد �سريراً فيتم حت�يله 

اآخر. اإىل م�ست�سفى 

خمتلفة   م��راح��ل  ع��رب  اخل��ربة  م��ن  �سن�ات  بعد  علينا  ��م  حُت��تِّ االأخ��الق��ي��ة  امل�س�ؤولية 

مكانه  غري  يف  ي�ظف  ال��ذي  احل��رف  ب��اأن  نعلم  واأن  ومهنية  اإن�سباطية  اأك��ر  نك�ن  اأن 

�ض دعائم ال�ِسْلم املجتمعي و قد يقُتل ، وعليه يجب اأن ال نك�ن »نا�سطني  ال�سحيح يق�ِّ

�سعب�يني تعب�يني« من�ج مع م�ج  العامل االلكرتوين الدمياغ�جي ، وعلينا اأن ن�سعى 

نحت�ي  و  م�ستقطبني  بل  العاملني  الأع�سائنا  منفرين  ال  حقيقي  م�ؤ�س�سي  عمل  نح� 

اجلميع مطبقني للمفاهيم التي ندع� اإليها ال ُمنّظرين فل�سفيني .

الحياري عيسى عبدالرحيم 

 الشفافية ومكافحة 
الفساد تطبيق ال تنميق

الأربعاء    24  /  3  / 2021

االنباط- عمان

خ�س�ست اللجنة القان�نية النيابية، اجتماع 

عقدته ام�ض الثالثاء، برئا�سة النائب املحامي 

زيد العت�م، ملناق�سة مقرتحات نقابة املحامني 

االأم����ال  ق��ان���ن مكافحة غ�سل  م�����س��روع  ح���ل 

ومت�يل االإرهاب ل�سنة 2020.

وقال العت�م، يف االجتماع الذي ح�سره وزير 

اخلراب�سة،  حمم�د  القان�نية  لل�س�ؤون  الدولة 

ال�سيخ  امل��رك��زي م��اه��ر  البنك  ون��ائ��ب حم��اف��ظ 

ح�����س��ن، واأم����ني ���س��ر ال��ن��ق��اب��ة امل��ح��ام��ني خ��ل��دون 

جلميع  اال�ستماع  على  حري�س�ن  اإننا  الن�س�ر، 

بل�رة  بهدف  واالخت�سا�ض،  اخل��ربة  ذوي  اآراء 

ت�����س���ر ���س��ام��ل ح��ي��ال ج��م��ي��ع اأح���ك���ام ال��ق��ان���ن، 

و����س����اًل اإىل ���س��ي��غ��ة حت��ق��ق اأه������داف وغ���اي���ات 

القان�ن.

ال�سبيب  حاب�ض  ال��ن���اب  اأب���دى  جهتهم،  م��ن 

واملحامي  ب�سب��ض،  وف��اي��ز  الذنيبات  وغ���ازي 

رائ�������د ال���������س����م����ريات، ج���م���ل���ة م����ن امل���الح���ظ���ات 

والت�سريعات  االتفاقيات  ح���ل  واال�ستف�سارات 

القان�ن واملقرتحات  املتعلقة مب�سروع  االأخرى 

التي قدمتها نقابة املحامني.

وق���ال����ا اإن ن��ق��اب��ة امل��ح��ام��ني ه��ي ب��ي��ت خ��ربة 

ول��دي��ه��ا م���ن ال���ك���ف���اءات ال��ق��ان���ن��ي��ة، م���ؤك��دي��ن 

اأهمية املقرتحات التي قدمتها النقابة و�سرورة 

درا�ستها قبل اإقرار م�سروع القان�ن.

اللجنة  حر�ض  اخلراب�سة  ثمن  جانبه،  م��ن 

على �س�ن احلريات وحماية املجتمع وحق�قه، 

القان�ن يتحدث عن جرمية  اأن هذا  اإىل  الفًتا 

غ�سل االأم������ال ومت���ي��ل االإره�����اب، ول��ي�����ض عن 

جرمية عادية، وهذه اجلرائم يف العامل كله لها 

خ�س��سية ون�س��ض مهمة وعق�بات خمتلفة.

وقال: »نحن يف قارب واحد للخروج بقان�ن 

يف�سي اإىل حماية املجتمع واالقت�ساد ال�طني 

وامل���ؤ���س�����س��ات ال��ب��ن��ك��ي��ة وامل�����س��رف��ي��ة، وي���رف���ع يف 

ال�قت نف�سه ت�سنيف االأردن يف جمال مكافحة 

غ�سل االأم�ال ومت�يل االإرهاب«.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��االت��ف��اق��ي��ات ال���دول���ي���ة، اأك���د 

مببداأ  حمك�م  االأم���ر  ه��ذا  اأن  طاملا  اخلراب�سة 

املعاملة باملثل فال �سري يف ذلك.

ب���دوره���م، ق���دم مم��ث��ل��� ال��ن��ق��اب��ة اق���رتاح���ات 

وم��الح��ظ��ات وت��ع��دي��الت ع��ل��ى م�����اد امل�����س��روع، 

امل�سروع  م���اد  جت�يد  على  حر�سهم  م�ؤكدين 

مبا يخدم امل�سلحة العامة.

اإن جرمية غ�سل االأم�ال  بدوره، قال ال�سيخ 

ي�سبط  ت�سريع  اإىل  وحت��ت��اج  ل��ل��ح��دود،  ع��اب��رة 

التعامل معها ومكافحتها ومبا يخدم م�سلحة 

االأردن.

ع��م��ي��ق بني  ن��ق��ا���ض  ودار خ����الل االج���ت���م���اع، 

الفقرة  تن�ض  والتي   ،38 امل��ادة  احل�س�ر ح�ل 

دع���ى  ب��ال��ت��ق��ادم  ت�سقط  »ال  اأن���ه:  على  منها  اأ 

االأم���ال  بغ�سل  املتعلقة  والعق�بات  العام  احلق 

واجل���رمي���ة االأ���س��ل��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا ومت���ي��ل 

ا�سرتداد  على  التقادم  ي�سري  ال  كما  االإره���اب، 

االأم�ال املتح�سلة من هذه اجلرائم«.

على  امل���ادة  ذات  م��ن  »ب«  الفقرة  ن�ست  فيما 

اأن����ه: »ال ي��ح���ل ال���ق���رار ال�����س��ادر ع��ن املحكمة 

املالحقة  ب�قف  اأو  العام  دع���ى احلق  باإ�سقاط 

االأم���ال  ا�سرتداد  دون  العق�بة  من  االإعفاء  اأو 

االأم���ال واجلرائم  املتح�سلة عن جرائم غ�سل 

االأ�سلية املرتبطة بها ومت�يل االإرهاب«.

 ،39 امل��ادة  كما مت خالل االجتماع، مناق�سة 

وغريها  الق�سائية  اجل��ه��ات  بتعاون  املرتبطة 

م�����ن اجل�����ه�����ات امل���خ���ت�������س���ة م�����ع اجل�����ه�����ات غ��ري 

اأو ت�فري  يتعلق بطلب  االأردنية، وخا�سة فيما 

التحقيقات  يف  امل��ت��ب��ادل��ة  ال��ق��ان���ن��ي��ة  امل�����س��اع��دة 

اإفادات ال�سه�د واالإجراءات  واالدع��اءات و�سماع 

االأم���ال  غ�سل  مبكافحة  واملتعلقة  ال�سلة  ذات 

واجل���رمي���ة االأ���س��ل��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا ومت���ي��ل 

التي تتحدث  اإىل الفقرات  االإره��اب، باالإ�سافة 

ي�سملها  التي  والطلبات  ال���دويل  ال��ت��ع��اون  ع��ن 

عليهم  وامل��ح��ك���م  املتهمني  ت�سليم  بخ�س��ض 

وطلب امل�ساعدة القان�نية املتبادلة.

وح�سر االجتماع، ع�س� جمل�ض النقابة اإياد 

املحامي  املزاولة  جلنة  مقرر  ونائب  البطاينة، 

عالء �س�اقد، وعدد من املخت�سني.

 قانونية النواب تبحث مقترحات نقابة المحامين حول مشروع 
قانون غسل األموال

 دودين: الحكومة حريصة على وجود 
شراكة حقيقية مع القطاع الخاص 

 8332 من الكوادر الطبية يتلقون 
الجرعة األولى من لقاح كورونا

 انذار 89 منشأة لعدم االلتزام 
باالجراءات الصحية

االنباط- عمان

 اأكد وزير الدولة ل�س�ؤون االإعالم الناطق 

ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م احل��ك���م��ة امل��ه��ن��د���ض �سخر 

دودي�����ن، اأن احل��ك���م��ة ح��ري�����س��ة ع��ل��ى وج����د 

تنفيذا  اخلا�ض  القطاع  مع  حقيقية  �سراكة 

للت�جيهات امللكية ال�سامية.

وق���ال دودي����ن خ���الل ل��ق��ائ��ه رئ��ي�����ض غرفة 

القطاع  اإن  ال��ك��ب��اري��ت��ي،  ن��ائ��ل  االردن  جت���ارة 

للحك�مة  اأ���س��ا���س��ّي��اً  ���س��ري��ك��اً  ي��ع��ت��رب  اخل��ا���ض 

وم�����س��اه��م��اً م��ه��م��اً يف ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة، 

الظروف  بكل  جه�د  من  يقدمه  مبا  م�سيدا 

التي متر على اململكة.

وح�������س���ب ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ل���ل���غ���رف���ة ام�����ض 

كل  تبذل  احلك�مة  اأن  ال�زير  اأك��د  الثالثاء، 

ج��ه��ده��ا ل��ت��خ��ف��ي��ف االأع���ب���اء ع���ن ال��ق��ط��اع��ات 

االق��ت�����س��ادي��ة وامل����اط���ن���ني يف ظ���ل ال��ظ��روف 

جائحة  تداعيات  ج��راء  اململكة  بها  متر  التي 

فريو�ض ك�رونا.

ال�سراكة  اأن  الكباريتي  او�سح  جهته،  من 

االأم��ان  �سمام  هي  القطاعني  بني  احلقيقية 

التي  ال�سع�بات  وجت��اوز  ال�طني  لالقت�ساد 

ت���اج��ه��ه، خ�����س������س��اً يف االأوق������ات وال��ظ��روف 

اال�ستثنائية، م�ؤكداً �سرورة ا�ستمرار التن�سيق 

يتعّلق  فيما  خ�س��ساً  اخل��ا���ض،  القطاع  م��ع 

بال�ساأن االقت�سادي.

التي  ال�سع�بات  اأن  اإىل  الكباريتي  واأ���س��ار 

ك�رونا  جائحة  تبعات  ج��راء  ال��ي���م  ت�اجهنا 

وال���ت���ي اأث������رت ع��ل��ى ك���ل ال���ق���ط���اع���ات، ت��دع��� 

لال�ستمرار يف هذه ال�سراكة لتحقيق م�سالح 

االقت�ساد ال�طني.

وا���س��اف ان ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض ه��� املحرك 

فر�ض  وت�ليد  االقت�سادية  للعجلة  الرئي�ض 

ال�����س��ل��ع  ت����ف���ري  يف  دوره  ج���ان���ب  اإىل  ال��ع��م��ل 

ال�����س���ق املحلية  ال��ت��ي حت��ت��اج��ه��ا  وال��ب�����س��ائ��ع 

وا�ستقطاب اال�ستثمارات االأجنبية.

االنباط-عمان

امل��رك��ز  يف  االأزم����ة  خلية  عمليات  اأع��ل��ن��ت   

اأن����ه  االأزم�����������ات،  واإدارة  ل����الأم����ن  ال����ط���ن���ي 

اأكرب  لتطعيم  ال�طنية  للخطة  وا�ستمراراً 

�س�ء  ويف  الطبية،  ال��ك���ادر  م��ن  ممكن  ع��دد 

ال��ك���ادر  لتطعيم  ال��ث��الث��اء  ام�ض  تخ�سي�ض 

فقد  واخل��ا���ض،  العام  القطاعني  يف  الطبية 

تلقى ما جمم�عه 8332 من الك�ادر الطبية 

اجلرعة االأوىل، َو�س�ف يتم حتديد م�اعيد 

جديدة يعلن عنها يف حينه.

مقت�سب  ت�����س��ري��ح  يف  اخل��ل��ي��ة  واأ�����س����ارت 

من�سة  على  امل�سجلني  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن  اإىل 

 726652 بلغ  )ك���ف��ي��د-19(  فريو�ض  مطع�م 

احلا�سلني  ع��دد  اإج��م��ايل  ب��ل��غ  ك��م��ا  �سخ�ساً، 

 ،243223 ال��ل��ق��اح  م��ن  االأوىل  اجل��رع��ة  ع��ل��ى 

وع�����دد احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى اجل���رع���ة ال��ث��ان��ي��ة 

63540 �سخ�ساً.

االنباط- عمان

وال�سحية  املهنية  ال��رق��اب��ة  ف��رق  وجهت   

ال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة يف اأم���ان���ة ع���م���ان، االث���ن���ني، 89 

ان����ذارا ل��ع��دد م��ن امل��ن�����س��اآت، ل��ع��دم ال��ت��زام��ه��ا 

ال�سحية. باال�سرتاطات 

الي�مي  تقريرها  يف  االم��ان��ة  واو���س��ح��ت 

التابعة  التفتي�ض  مراكز  ان  الثالثاء،  ام�ض 

واملهني  ال�سحي  والتفتي�ض  الرقابة  لدائرة 

زي����ارة   722 ام�������ض  ي�����م  ن���ف���ذت  االم����ان����ة،  يف 

اغ��الق  خاللها  مت  امل��ن�����س��اآت،  على  تفتي�سية 

ب��اأوام��ر  االل��ت��زام  ل��ع��دم  من�ساأتني  وخم��ال��ف��ة 

الدفاع.

ك��م��ا اأغ��ل��ق��ت االأم���ان���ة 14 م��ن�����س��اأة اأخ���رى 

مل��خ��ال��ف��ات غ���ري م��رت��ب��ط��ة ب���اأوام���ر ال���دف���اع، 

وخالفت 27 اخرى.

 لجنة نيابية تطالب بتوحيد الجهات المعنية بالحديث 
عن الوضع الوبائي

 الوطني للبحوث الزراعية يطلق منصة لخدمة
 االستثمارات الزراعية 

االنباط- عمان

جمل�ض  ت��سيات  متابعة  جلنة  رئي�ض  ق��ال   

ال����ن�����اب، امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ج��ائ��ح��ة ف���ريو����ض ك����رون���ا 

امل�����س��ت��ج��د، ال��ن��ائ��ب خ��ل��ي��ل ع��ط��ي��ة، اإن ال��ل��ج��ن��ة 

املتبعة  االإج�����راءات  بت�سديد  احل��ك���م��ة  طالبت 

اأه��م��ي��ة  ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع اجل���ائ���ح���ة، م�����س��رًيا اإىل 

اخل���ط���اب االإع���الم���ي ب��ت��ح��ف��ي��ز امل���اط��ن��ني على 

تلقي املطع�م �سد »ك�رونا«.

ام�ض  عقدته  اللجنة  اج��ت��م��اع  خ��الل  واأك���د، 

م��ازن  املكلف  ال�سحة  وزي���ر  بح�س�ر  ال��ث��الث��اء 

الفراية واأمني عام وزارة ال�سحة م�س�ؤول ملف 

ك�رونا الدكت�ر وائل الهياجنة، �سرورة ت�حيد 

ال�بائي  ال��سع  عن  باحلديث  املعنية  اجلهات 

وال�سحية  الطبية  ال��ك���ادر  واإع��ف��اء  اململكة،  يف 

امل�����س��اب��ني ب��ال��ف��ريو���ض م��ن االل��ت��زام��ات امل��ال��ي��ة 

القطاع  يف  عالجهم  ج���راء  عليهم  ت��رت��ب  ال��ت��ي 

اخلا�ض.

الثاين  ه�  االجتماع  هذا  اأن  عطية  واأ�ساف 

ل��ل��ج��ن��ة، ب��ه��دف ال���ق���ف ع��ل��ى اإج�����راءات وزارة 

ت��سيات  م��ع  ب��ال��ت��ع��ام��ل  يتعلق  ف��ي��م��ا  ال�����س��ح��ة 

اللجنة.

بدورهم، طالب الن�اب: مقرر اللجنة زهري 

ح�اري  واندريه  ال�سرحان  وغ��ازي  ال�سعيدين، 

وف��اي��ز ب�����س��ب������ض وحم��م��د ب��ن��ي ي��ا���س��ني وب��الل 

ال�سراحنة،  امل�مني وح�سني احلرا�سي�ض واأحمد 

ب�سرورة التعاون مع القطاع اخلا�ض للتخفيف 

م���ن ال�����س��غ��ط ع��ل��ى امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات احل��ك���م��ي��ة، 

وااله���ت���م���ام ب��امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات امل��ي��دان��ي��ة ورف��ده��ا 

امل�ؤهلة. الطبية وال�سحية  بالك�ادر 

كما طالب�ا باالهتمام مبحافظات االأطراف، 

فح�ض  الإج���راء  املتحركة  امل��رك��ب��ات  وا���س��ت��خ��دام 

ال��ن��ائ��ي��ة، واإن�����س��اء من�سة  امل��ن��اط��ق  »ك����رون���ا« يف 

خ��ا���س��ة ل���ل���ك����ادر ال��ط��ب��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة ول��دي��ه��ا 

لالأطباء  التقاعد  �سن  واإل��غ��اء  للعمل،  ال��ق��درة 

60 عاًما، ك�نهم يتمتع�ن بخربة  اأكمل �سن  ملن 

ال�سحية  امل��راك��ز  عمل  �ساعات  ومت��دي��د  كافية، 

ال��ن��ق�����ض احل��ا���س��ل يف بع�ض  و���س��د  ال���ق���رى،  يف 

االخت�سا�سات الطبية وال�سحية يف م�ست�سفيات 

احلك�مة.

م�����ن ج���ه���ت���ه، اأب���������دى ال����ف����راي����ة اه���ت���م���ام���ه 

اإن��ه  ق��ائ��اًل  اللجنة،  قدمتها  ال��ت��ي  ب��امل��الح��ظ��ات 

درا�ستها. �سيتم 

وفيما يتعلق بال��سع ال�بائي وعدد ال�فيات 

واالإ�سابات، ون�سبة االإ�سغال يف امل�ست�سفيات، اأكد 

 300 اأن  اإىل  »ح��رج«، م�سرًيا  ال��سع  اأن  الفراية 

 700 ي���ج��د  فيما  امل��ط��ع���م،  تلق�ا  م���اط��ن  األ��ف 

األف م�اطن م�سجلني لتلقي اجلرعة االأوىل.

وت����ق���ع ال���ف���راي���ة احل�����س���ل ع��ل��ى 2 م��ل��ي���ن 

الفًتا  املقبل،  ال�سهر  »ك�رونا«  �سد  لقاح  جرعة 

و�سيتم  ن��ادرة،  �سلعة  اأ�سبحت  املطاعيم  اأن  اإىل 

األ��ف   400 على  احل��ايل  ال�سهر  نهاية  احل�س�ل 

مطع�م  األ��ف  و600  ف��اي��زر،  �سركة  م��ن  مطع�م 

ال�سهر املقبل، من نف�ض ال�سركة.

اأننا ن�سعى لل��س�ل اإىل �سيف اآمن،  واأو�سح 

مرتبط  االإ���س��اب��ات  ع���دد  تخفي�ض  اأن  م����ؤك���ًدا 

مب���دى ال���ت���زام امل����اط���ن ب����اإج����راءات ال�����س��الم��ة 

العامة والتباعد االجتماعي وتلقي املطع�م.

واأ�سار الفراية اإىل قيام وزارة ال�سحة بزيادة 

و�سل  فبع�سها  امل�ست�سفيات،  يف  االأ���س��رة  �سعة 

ملرحلة »حرجة« من ن�سبة االإ�سغال، م��سًحا اأن 

امل�ست�سفيات  بع�ض  مع  بالتعاقد  قامت  ال���زارة 

مقابل  احلثيثة،  للعناية  لتاأمني غرف  اخلا�سة 

اأن تق�م احلك�مة بدفع ثمنها.

ث��ق��ة  ت�����س��ع��ى ال����س���ت���ع���ادة  ال���������زارة  اإن  وق�����ال 

م�سيًفا  ال�سحة،  وزارة  مب�ست�سفيات  امل���اط��ن 

يف  النق�ض  ح��االت  �سد  على  �ستعمل  ال���زارة  اأن 

الطبية. الك�ادر  امل�ست�سفيات من 

وح��������ل احل����دي����ث ع���ل���ى و�����س����ع ال����ي����د ع��ل��ى 

امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اخل���ا����س���ة، اأو�����س����ح ال���ف���راي���ة اأن 

العالقة معها جيدة، وهناك تعاون كبري معها، 

على  بع�سها  ام��ت��ن��اع  ح��ال  »يف  اأن���ه  اإال  وم��ق��در، 

تقدمي خدماته، �سيتم و�سع اليد عليها«.

غري  لكنه  جماين  املطع�م  اأن  الفراية  وبني 

اإن  قائاًل  اململكة،  اأرا���ض  على  يقيم  ملن  الزامي، 

ثانية، من  ب�«ك�رونا« مرة  اأ�سيب�ا  692 م�اطًنا 

من  ي���ًم��ا   60 بعد  اأ�سيب�ا  م�اطًنا   351 بينهم 

تاريخ اإ�سابتهم االأوىل.

اأن ال�زارة تتعامل مع املحافظات  واأ�سار اإىل 

االأط��������راف، ك��م��ا ت��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ع��ا���س��م��ة دون 

مت��ي��ي��ز، م�������س���دًدا ع��ل��ى وج�����د ت�����س��ع��رية خ��ا���س��ة 

يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اخل���ا����س���ة ل��ل��م���اط��ن��ني غ��ري 

امل�سم�لني بتاأمني �سحي، وهي ملزمة.

التق�سي  اإن فرق  الهياجنة  من ناحيته، قال 

التي  الفح��سات  بح��سبة جميع  تق�م  ال�بائي 

بربنامج  ربطها  اإمكانية  اإىل  م�سرًيا  جتريها، 

التطعيم.

نقطة   125 ن�����س��رت  ال�سحة  وزارة  اأن  وب���ني 

امل��م��ل��ك��ة الإج�����راء فح�ض  اأن���ح���اء  اأخ�����رى يف ك���ل 

»ك�رونا«، وهناك اإقبال عليها، ف�ساًل عن وج�د 

14 فريق تق�سي وبائي متحرك.

ا���س��ت��اأج��رت  ال���������زارة  اأن  ال��ه��ي��اج��ن��ة  وت���اب���ع 

���س��ري��راً،   220  -  200 ب�����س��ع��ة  خ��ا���ض  م�ست�سفى 

بتكلفة  للتحكم،  غ��رف��ة  ا�ستحداث  ع��ن  ف�ساًل 

�سفر دي��ن��ار ل��ت��ح��دي��د ع���دد االأ����س���رة ال�����س��اغ��رة، 

وغري ال�ساغرة يف امل�ست�سفيات احلك�مية، الفًتا 

االأمثل  اال�ستخدام  على  عملت  ال����زارة  اأن  اإىل 

اإن�����س��اء  ع��ن  ن��اه��ي��ك  احل��ك���م��ي��ة،  للم�ست�سفيات 

ميدانية. م�ست�سفيات 

اأن قدرة القطاع ال�سحي حت�سنت منذ  واأكد 

�سهر ت�سرين االأول املا�سي، حيث كان عدد اأ�سرة 

بينما   ،887 ال�سحة  وزارة  العزل يف م�ست�سفيات 

 184 اإىل  باالإ�سافة  ���س��ري��ًرا،   2263 االآن  اأ�سبح 

 542 اإىل  و�سل  مبجم�ع  حثيثة،  عناية  �سرير 

�سريًرا.

امليدانية  امل�ست�سفيات  اأن  الهياجنة  واأ���س��ح 

امل�ستقبل  يف  ت�سبح  لكي  لال�ستمرارية،  اأن�ساأت 

م���راك���ز ل���ل���ط����ارئ وغ����ريه����ا، م�����س��ي��ًدا ب��ك��ف��اءة 

املعدات املت�فرة فيها.

كما اأ�سار اإىل اأن هناك 45 مركزا للتطعيم.

االنباط- عمان

اط��ل��ق امل��رك��ز ال���ط��ن��ي ل��ل��ب��ح���ث ال��زراع��ي��ة 

للخرائط  االإل���ك���رتوين  م���ق��ع��ة  ع��ل��ى  من�سة  

التفاعلية وا�ستعماالتها على امل�ست�ى ال�طني 

وال����ت����ي ت�����س��ت��م��ل ع���ل���ى خ����ارط����ة ال��ف��ي�����س��ان��ات 

خط�رة  و���س��دة  م���اق��ع  تبني  ال��ت��ي  ال�مي�سية 

كما  ال�مي�سية  الفي�سانات  ح��دوث  احتمالية 

ن�����س��ر اخل���ارط���ة ال���زراع���ي���ة ل��ت��ح��دي��د وح�����س��ر 

وال�سناري�هات  ل��ل��زراع��ة  ال�ساحلة  االأرا����س���ي 

�س�اء  لراعيها  املقرتحة  للمحا�سيل  االف�سل 

اأو خا�سة وتبني االحتياجات  ملكيات حك�مية 

اجلغرايف،  ت�زيعها  بح�سب  للمحا�سيل  املائية 

اإ�سافة اإىل خارطة احل�ساد املائي والتي تقدم 

ح��ل���ال ع��ل��م��ي��ة ل���زي���ادة ال��ف��ائ��دة م���ن احل�����س��اد 

املائي االأخ�سر  لتعزيز النظم البيئية واملراعي 

وزراع��������ات امل��ح��ا���س��ي��ل واالع�������الف و ت��ق��ن��ي��ات 

ال�����س��دود امل��ائ��ي واحل��ف��ائ��ر امل��ائ��ي��ة، مم��ا يعزز 

الفي�سانات  واملائي ويحد من   الغذائي  االمن 

ال���م��ي�����س��ي��ة وب��خ��ا���س��ة يف م��ن��اط��ق ال��ب��ادي��ة يف 

املناطق التي ترتاوح معدالت امطارها بني 100 

و 300 ملم �سن�يا.

وق���ال م��دي��ر ع���ام امل��رك��ز ال���ط��ن��ي للبح�ث 

املن�سة   اأن ه��ذة  ن��زار ح��داد  الدكت�ر  ال��زراع��ي��ة 

واملهند�سني  وللباحثني  ل��ل��م��زارع��ني   �ستتيح 

خمتلفة  جم�����االت  يف  وامل��ه��ت��م��ني  ال���زراع���ي���ني 

ك��ال��ت��غ��ريات امل��ن��اخ��ي��ة وال���درا����س���ات ال��زراع��ي��ة 

وتخطيط ا�ستعماالت االرا�سي وادارة املخاطر 

الي��ن  اون  ال��ع��ل��م��ي��ة  للمعل�مة  ال������س���ل  م��ن 

م���ن خ����الل ال���دخ����ل ل��ل��م��ن�����س��ة   وال�����ذي من 

على  واجل��ه��د  ال���ق��ت  ت�فري  على  يعمل  �ساأنه 

اأف�سل  حتديد  يف  املزارعني  ويخدم  الباحثني، 

اأرا�سيهم  املمكن تنفيذها على  الزراعات  اأن���اع 

وميكن  وطريقته  املائي  احل�ساد  عمل  ويحدد 

املن�سة  للم�ستخدم حتديد نقاط حمدده على 

با�ستخدام معل�مات خط�ط الط�ل والعر�ض 

GPS لل��س�ل اإىل ارا�سي م�ستهدفه حمددة 
من طرف امل�ستخدم.

للت�جيهات  وا���س��ت��ج��اب��ة  اأن���ه  ح���داد  اأ����س���اف 

الزراعي  بالقطاع  باالهتمام  ال�سامية  امللكية 

وتكليف من دولة الرئي�ض عكف املركز ال�طني 

للبح�ث الزراعية على اإنتاج اخلارطة الزراعية 

املناطق  م��ن خاللها ح�سر وحت��دي��د  ال��ت��ي مت 

ال�����س��احل��ة ل��ل��زراع��ة وال��ت��ي مي��ك��ن االإ���س��ت��ث��م��ار 

التي  امل�ساحات  واعتماد   ، الزراعة  لغايات  فيها 

والتي  املتاحة  املياه  كمية  على  زراعتها  ميكن 

املياه وال��ري، ونتيجة لذلك مت  حتددها وزارة 

ر�سم خارطة تبني اأف�سل ا�ستعماالت لالأرا�سي 

م���ن ح��ي��ث ن�����ع امل��ح�����س���ل امل��ن��ا���س��ب ل��ل��زراع��ة 

واع��ت��م��اد خم��رج��ات ه���ذه ال��درا���س��ة ك��خ��ارط��ة 

طريق اأولية من اجل  حتقيق التنمية الزراعية 

يف  لال�ستثمار  وا�سحة  روؤي��ا  ور�سم  امل�ستدامة 

القطاع الزراعي وذلك بتحديد مدى مالءمة 

االأرا�سي املتاحة لعدة ا�ستخدامات زراعية من 

حما�سيل  وه��ي  امل��روي��ة  املحا�سيل  جمم�عات 

واالأ���س��ج��ار  اخل�������س���راوات  وحم��ا���س��ي��ل  حقلية 

امل��ث��م��رة وب��ي��ان ال��ت���زي��ع اجل��غ��رايف وامل�����س��اح��ات 

املت�فرة. ا�سافة اىل تقدير االحتياجات املائية 

كاملحا�سيل  امل�ستهدفة  املحا�سيل  م��ن  ل��ع��دد 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة و ح�����س��اب امل��ي��اه االف��رتا���س��ي��ة 

لهذه املحا�سيل.

  وب���ني ح����داد اأن خ���ارط���ة احل�����س��اد امل��ائ��ي 

ال�طني  امل�ؤ�س�سات  جه�د  ت�حيد  يف  �ست�ساعد 

تعظيم  خ��الل  من  امل��دين  املجتمع  وم�ؤ�س�سات 

اال����س���ت���غ���الل االم����ث����ل مل���ي���اه االم����ط����ار ب�����س��ك��ل 

للم�ساقط   املتكاملة  االدارة  وتعزيز  م�ستدام 

وامل�����س��ت��ج��م��ع��ات امل���ائ���ي���ة ، ي��ع��د خ����ي����اراً ع��م��ل��ي��اً 

االأم��ر  م��ت��ع��ددة،  اأه��داف��اً  يحقق  وا�سرتاتيجياً 

املركز عمل خارطة احل�ساد  عليه  ال��ذي عكف 

مالءمة  مدى  فيها  حدد  التي  االخ�سر  املائي 

املائي  احل�ساد  لتطبيقات  املحتملة  االأرا���س��ي 

املثمرة  واالأ�سجار  احلقلية  املحا�سيل  لزراعة 

وال�������س���ج���ريات ال���رع����ي���ة وب��خ��ا���س��ة امل��ت��ح��م��ل��ة 

ه���ام���اً يف  ل��ل��ج��ف��اف وال���ت���ي اي�����س��ا ت��ل��ع��ب دوراً 

احل����د م���ن ظ���اه���رة ال��ف��ي�����س��ان��ات ال���م��ي�����س��ي��ة 

وامل��زارع  القرى  من  العديد  لها  تتعر�ض  التي 

وال�س�ارع الرئي�سة والفرعية يف البادية، والذي 

الفي�سانات  اإن��ت��اج خ��ارط��ة  ع��ل��ى  امل��رك��ز  ع��ك��ف 

ال���م��ي�����س��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت���ى ال����ط���ن���ي وال��ت��ي 

هدفت اإىل تقييم وطني وا�سع النطاق الأخطار 

الفي�سان واحتمالية تكراره من خالل ت�سليط 

ال�����س���ء ع��ل��ى امل��ن��اط��ق امل��ع��ر���س��ة مل��خ��اط��ر �سدة 

اإىل مت��ك��ني ج��ه���د �سناع  ب��االإ���س��اف��ة  ح��دوث��ه 

ال��ق��رار امل��ب��ذول��ة ب��ات��خ��اذ االإج�����راءات ال��الزم��ة 

خماطر  من  احلد  ال�اجب  املناطق  حتديد  يف 

ك�ارث الفي�سان فيها.

واأ�����س����ار ح������داد  اإىل اأه���م���ي���ة ه����ذة امل��ن�����س��ة 

االإل���ك���رتوين للمركز واخل��رائ��ط  امل���ق��ع  ع��ل��ى 

والذي  املجاالت،  العديد من  املن�س�رة عليه يف 

ي�ستخدم تقنية اخلرائط التفاعلية ا�سافة اىل 

 GIS اجلغرافية  املعل�مات  تقنيات  ا�ستخدام 

الدرا�سات  تنفيذ  RS يف  بعد  واال�ست�سعار عن 

املكانية  املعل�مات  مكاملة  على  قدرتها  ب�سبب 

وال������س��ف��ي��ة واإدارت����ه����ا وب��ا���س��ت��خ��دام ال��ن��م��اذج 

وال���ربجم���ي���ات امل��ت��خ�����س�����س��ة ع��ال��ي��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة 

يف  املختلفة  والبيانات  اخل��رائ��ط  مع  للتعامل 

للتحليل  املتاحة  اجلغرافية  البيانات  حتليل 

اأي  ي�ستطيع  ان���ه  م����ؤك���دا  اخل���رائ���ط،  واإن���ت���اج 

اخلرائط  على  االإط���الع  من  مهتم  او  �سخ�ض 

من خالل الرابط

 www.narc.gov.jo/maps

اأو الدخ�ل على امل�قع الر�سمي للمركز 

ال�طني للبح�ث الزراعية.



االنباط-عمان

الرتبية  وزارة  من  ال�صحة  وزارة  طلبت   

الالزمة لتطعيم  الإجراءات  اتخاذ  والتعليم 

تعليق  يتم  مل  كونه  امل��دار���س  داخ��ل  الطلبة 

دوام الإدارات فيها.

وق�����ال م�����ص��اع��د الم�����ن ال���ع���ام ل��ل��رع��اي��ة 

الدكتور  ال�صحة  وزارة  يف  الأولية  ال�صحية 

غ����ازي ���ص��رك�����س ان ك�����وادر ال�������وزارة ���ص��ت��ب��داأ 

باإعطاء اجلرعة املدعمة الثالثة من مطعوم 

وك�������زاز(، لطلبة  )دف���ت���ري���ا  ال��ك��ب��ار  ث��ن��ائ��ي 

الذين  ع�صر  احل��ادي  وطلبة  العا�صر  ال�صف 

مل يتلقوا املطعوم .

واأ�صاف انه مت الطلب من وزارة الرتبية 

احلكومية  املدار�س  ومديرات  ملدراء  لالإيعاز 

هذين  يف  الطلبة  اأم��ور  اأولياء  مع  للتوا�صل 

على  للمدر�صة  ابنائهم  لر���ص��ال   ، ال�صفن 

ال��واح��دة منها  ت��ت��ج��اوز  ل  �صكل جم��م��وع��ات 

ع�����ص��رة ط���الب، يف م��وع��د ي��ت��م حت��دي��ده من 

التي  ال�صحية  واملراكز  املدار�س  ادارات  قبل 

املدار�س. تتبعها 

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب����امل����دار�����س اخل���ا����ص���ة مت 

ال��ط��ل��ب م��ن ادارات���ه���ا ال��ت��وا���ص��ل م��ع اول��ي��اء 

ع�صر  واحل��ادي  العا�صر  ال�صفن  طلبة  امور 

التطعيم  لغايات  للمدار�س  ابنائهم  لإر�صال 

تلك  م��ع  املتعاقدين  الط��ب��اء  م��ع  بالتن�صيق 

املدار�س.

����ص���رورة  ع���ل���ى  ال�����ص��ح��ة  وزارة  واأك��������دت 

اللتزام بالتباعد اجل�صدي وارتداء الكمامة 

وج��م��ي��ع ال����ص���رتاط���ات ال�����ص��ح��ي��ة ال��الزم��ة 

للحد من انت�صار فرو�س كورونا.

 الصحة تطلب تطعيم طلبة ضد الكزاز 
والدفتيريا والتربية توضح االجراءات

املحلي
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 الخدمة المدنية: تأجيل االمتحان التنافسي 
لغايات تعبئة شواغر مستشفى العقبة الميداني

 الضمان: خدمات إلكترونية جديدة 
خاصة بالمنشآت

 القبض على موظف في بلدية الزرقاء 
طلب رشوة من أحد المستثمرين

االنباط- عمان

 ق��رر رئي�س دي��وان اخلدمة املدنية �صامح 

لغايات  التناف�صي  المتحان  تاأجيل  النا�صر، 

م�صت�صفى   - ال�����ص��ح��ة  وزارة  ���ص��واغ��ر  تعبئة 

العقبة امليداين، والذي كان منوي عقده يوم 

غد الربعاء 24 اآذار.

ام�س  �صحفي  ت�صريح  يف  النا�صر  وق���ال 

اإىل يوم  تاأجيل الم��ت��ح��ان  اإن���ه مت  ال��ث��الث��اء، 

الأحد املقبل املوافق 28 اآذار، ويف نف�س املكان 

امل�صار  الإع����الن  يف  �صابقاً  امل��ح��ددة  وامل��واع��ي��د 

ال�صائدة  اإليه، وذلك ب�صبب الظروف اجلوية 

وح���ف���اظ���اً ع��ل��ى ���ص��الم��ة امل���واط���ن���ن، خ��ا���ص��ة 

املقيمن يف جنوب اململكة.

اأن��ه اأعلن عن المتحان بتاريخ 18  يذكر 

اآذار يف ال�صحف اليومية.

االنباط- عمان

اأعلنت املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي، 

ع���ن ت��وف��ره��ا خل���دم���ات اإل��ك��رتون��ي��ة ج��دي��دة 

ب��ط��ل��ب لفك  ال��ت��ق��دم  ل��ل��م��ن�����ص��اآت متكنها م���ن 

احلجز الكلي اأو اجلزئي عن املن�صاأة اأو تقدمي 

كتب  خدمة  اإىل  اإ�صافة  مالحظة،  اأو  �صكوى 

وخماطبات ر�صمية )كتب �صقط �صهواً(.

ام�س  �صحفي  بيان  يف  املوؤ�ص�صة  واأو�صحت 

اخلدمات،  ه��ذه  من  ال�صتفادة  اآلية  الثالثاء، 

ب��دخ��ول ���ص��اب��ط ارت���ب���اط امل��ن�����ص��اأة اإىل ح�صاب 

امل��ن�����ص��اأة ع��ل��ى م���وق���ع امل��وؤ���ص�����ص��ة الإل���ك���رتوين 

كتب  خدمة  ومن   ،  www.ssc.gov.jo
املطلوبة  اخلدمة  اختيار  ر�صمية  وخماطبات 

وتقدمي الطلب.

وا�صافات ان غالبية خدمات املن�صاآت متوّفرة 

�صباط  باإمكان  وان��ه  موقعها،  على  اإلكرتونياً 

ارتباط املن�صاآت يف حال واجهتهم اأي �صعوبات 

اأي  اأو  الل��ك��رتون��ي��ة  ا���ص��ت��خ��دام خ��دم��ات��ه��ا  يف 

ا�صتف�صارات  اأي  اأو  الطلبات  تقدمي  م�صاكل يف 

ال��ت��وا���ص��ل م��ع��ه��ا م���ن خ���الل م��رك��ز الت�����ص��ال 

م��رك��ز  خ�����الل  م����ن  او   117117 امل����وح����د 

الت�صال الوطني 065008080 وذلك على 

مدار ال�صاعة وكافة اأيام الأ�صبوع.

االنباط- عمان

 قال م�صدر م�صوؤول يف هيئة النزاهة ومكافحة 

من  �صاكًيا  ق�صدها  اردن��ًي��ا  م�صتثمًرا  اإن  الف�صاد، 

اأح��د موظفي بلدية  اأن��ه تعّر�س لطلب ر�صوة من 

الزرقاء لإجناز معاملة له مقابل مبلغ نقدي قيمته 

2500 دينار.
وبّن امل�صدر يف ت�صريح �صحفي ام�س الثالثاء، 

اأنه مت التعامل مبا�صرة مع املوقف من خالل وحدة 

بر�صد  منها  ف��ري��ق  ق��ام  حيث  بالهيئة،  العمليات 

عملية ت�صليم املبلغ للموظف الذي مت اإلقاء القب�س 

عليه وبحوزته املبلغ النقدي. واأ�صاف اأنه مت اإحالة 

ومكافحة  النزاهة  ع��ام  مدعي  اإىل  الق�صية  ملف 

اأق�����وال كافة  ب��ع��د التحقيق م��ع��ه و���ص��م��اع  ال��ف�����ص��اد 

الالزمة  القانونية  الج����راءات  لت��خ��اذ  الأط����راف 

املا�صي  ال��ع��ام  ا�صتحدثت  الهيئة  اأن  يذكر  بحقه. 

ولتوفر  الب��ت��زاز  امل�صتثمرين من  وح��دة حلماية 

مدى  م��ن  وللتاأكد  لال�صتثمار  اجل��اذب��ة  احلماية 

ملعاير  بال�صتثمار  العالقة  ذات  اجل��ه��ات  ال��ت��زام 

الوطنية وع��دم وج��ود عراقيل وتعقيدات  النزاهة 

اأمام امل�صتثمرين من قبل املوظفن املعنين.

 ي�صادف هذا اليوم بتاريخ 3/23 وهو يوم للتوعية باهمية و�صرورة فح�س النظر واحلفاظ 

معاجلة  يف  احلا�صم  ودوره���ا  بالعيون  العناية  يف  الب�صريات  مهنة  اهمية  اىل  بال�صافة  عليه، 

الخطاء النك�صارية غر امل�صححة والت�صخي�س الويل لمرا�س العيون وامل�صاهمه الفاعله يف 

احلفاظ على �صحه العن. 

ف� من هو اخ�صائي الب�صريات؟

ان اخ�صائي الب�صريات هو احد ال�صالع الثالثة يف مثلث الفريق الطبي للعيون واملكون من 

طبيب العيون واخ�صائي الب�صريات وفني الب�صريات واخ�صائيو الب�صريات هم اخ�صائيو رعاية 

اولية م�صتقلن يقومون بفح�س وت�صخي�س وعالج ومتابعة اختاللت النظام الب�صري، وم�صاكل 

العن، والجزاء املرتبطة بالعينا�صافة اىل انهم متخ�ص�صون يف جمال الرعاية ال�صحية الولية 

، ومووؤهلون من الناحية العلمية والئكلينيكية لتقدمي الرعاية الطبية الالزمة يف جمال رعاية 

العن ب�صكل )م�صتقل( و�صامل ، و ما يلزم ذلك من فح�س ، ت�صخي�س ، احتواء وعالج لمرا�س 

وم�صاكل اجلهاز الب�صري واي�صاً امل�صاكل الناجتة عن ا�صابات العن او امل�صاحبة لبع�س المرا�س 

كارتفاع �صغط الدم وال�صكري، وكذلك بع�س امرا�س العن التي ل تتطلب تدخل جراحي.

ويندرج حتت تخ�ص�س الب�صريات العديد من التخ�ص�صات الدقيقه لتقدمي كافة اخلدمات 

تكرمياً  و  العظيمه  املنا�صبه  وبهذه  والروئيا  العن  م�صاكل  الفاعله يف عالج خمتلف  وامل�صاهمه 

لعلم الب�صريات ان�صئا هذه ال�صفحه لثراء املحتوى العلمي املخت�س بعلوم الب�صريات والروئيا 

و ن�صر الوعي املجتمعي باهميه دور اخ�صائي الب�صريات باملحافظه على �صحه العن والنظر.

باسل رياالت

 يوم البصريات العالمي

 وزير النقل والسفير الهندي يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

 خدمات األعيان تبحث واقع عمل قطاع االسكان والبنية التحتية

 مشتركة نيابية تواصل مناقشة مشروع قانون أمانة عمان

االنباط- عمان

ال�صفر  م��ع  ع��زاي��زة،  وج��ي��ه  املهند�س  ال��ن��ق��ل،  وزي���ر  بحث 

التعاون  عالقات  تعزيز  �صبل  حليم،  اأن��ور  اململكة  يف  الهندي 

امل�صرتك يف جمالت النقل خا�صة يف جمال النقل ال�صككي.

النقل  وزارة  يف  حليم  ال�صفر  لقائه  ل��دى  ع��زاي��زة،  وق��ال 

التعاون  اأوا�صر  توثيق  اإىل  تتطلع  اململكة  اإن  الثالثاء،  ام�س 

كافة،  النقل  جم��الت  يف  ال�صديقن  البلدين  ب��ن  امل�صرتك 

خ�صو�صا يف جمال النقل ال�صككي ملا تتمتع به جمهورية الهند 

ال�صديقة من خربات وا�صعة يف هذا املجال.

واأك�����د ع���زاي���زة م��ت��ان��ه ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن 

جمهورية  يف  وامل�صتثمرين  الأعمال  رجال  داعيا  ال�صديقن، 

بها  تتمتع  التي  ال�صتثمارية  الفر�س  ا�صتغالل  اإىل  الهند 

اململكة ب�صكل عام وجمال النقل بكافة اأمناطه ب�صكل خا�س.

ال�����ص��ف��ر ح��ل��ي��م مت��ت��ع الأردن مب��وق��ع  اأك�����د  م���ن ج��ه��ت��ه، 

يف  امل�صتثمرين  اهتمام  اإىل  م�صراً  املنطقة،  يف  ا�صرتاتيجي 

الهند بالقت�صاد الأردين ب�صكل خا�س.

وقال حليم اإن القطاع اخلا�س الهندي يبحث عن �صراكات 

بكافه  النقل  قطاع  وخ�صو�صا  القطاعات  كافة  يف  حقيقية 

اأمناطه.

وزير  لنظره  الهندي حتياته  ال�صفَر  النقل  وزير  وحمل 

ق��ري��ب يجمعهما  ب��ق��اء  ع��ن تطلعه  م��ع��رب��ا  ال��ه��ن��دي،  ال��ن��ق��ل 

لتذليل العقبات املتعلقة بالنقل كافة ملا فيه م�صلحة البلدين 

ال�صديقن.

االنباط- عّمان

جمل�س  يف  ال��ع��ام��ة  اخل��دم��ات  جلنة  بحثت   

ال��دك��ت��ور م�صطفى  ال��ع��ن  ب��رئ��ا���ص��ة  الأع���ي���ان، 

احل��م��ارن��ة، ام�����س ال��ث��الث��اء، واق���ع ع��م��ل قطاع 

التحتية. والبنية  ال�صكان 

ج����اء ذل����ك خ����الل اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة، ال���ذي 

ج��م��ع ب��ن الت�����ص��ال ال��وج��اه��ي وع���ن ُب��ع��د، مع 

ال��ع��ام��ة والإ���ص��ك��ان  اأم���ن ع���ام وزارة الأ���ص��غ��ال 

ومدير  اجل��م��ع��اين،  م���روان  املهند�س  بالوكالة 

ع���ام م��وؤ���ص�����ص��ة ال���ص��ك��ان وال��ت��ط��وي��ر احل�����ص��ري 

املهند�صة جمانة عطيات.

اخلدمة  دي��وان  عام  اأم��ن  الجتماع  وح�صر 

بالوكالة  العامة  الدارة  معهد  مديرة  املدنية، 

دائ��رة  ع��ام  ومدير  البلبي�صي،  بدرية  املهند�صة 

العطاءات احلكومية املهند�س حممود خليفات، 

واأم����ن ���ص��ر جم��ل�����س ال��ب��ن��اء ال��وط��ن��ي الأردين 

ال��دك��ت��ور ج��م��ال ق��ط��ي�����ص��ات، وع����دد م��ن ك���وادر 

واملالية، ف�صاًل عن خرباء يف  الأ�صغال  وزارت��ي 

القطاع.

وق����ال ال��ع��ن احل��م��ارن��ة اإن ال��ل��ج��ن��ة اأع���دت 

خالل  عر�صه  مت  تقريًرا،  خ��رباء  مع  بالتعاون 

البالد  الجتماع، يت�صمن متابعة تقارير حالة 

ال��ق��ط��اع مع  اأداء  وم��ق��ارن��ة  ال��ع��ام��ة  ل��ل��خ��ط��ط 

التقرير. وتو�صيات  ال�صابقة،  ال�صنوات 

متابعة  ��ا  اأي�����صً يت�صمن  ال��ت��ق��ري��ر  اأن  وب���ن 

اخلطة ال�صرتاتيجية لوزارة الأ�صغال لالأعوام 

ال�صرتاتيجية  واخل��ط��ة   ،2025  -  2021
ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة ال���ع���ام���ة ل���الإ����ص���ك���ان وال���ت���ط���وي���ر 

 ،2023  -  2021 ل������الأع������وام  احل���������ص����ري 

وم�صاريع املوؤ�ص�صة لذات الأعوام.

�صل�صلة  ع���رب  ت�����ص��ع��ى  ال��ل��ج��ن��ة  ان  وا����ص���اف 

اجتماعاتها ولقاءاتها اإىل اإيجاد روؤية م�صرتكة 

خ��ط��ة  و����ص���ع  اأج�����ل  م����ن  الأ�����ص����غ����ال  وزارة  م����ع 

حمورين  على  ترتكز  زمني  ب��ج��دول  مرتبطة 

املالية،  واملوارد  الب�صرية  املوارد  هما:  اأ�صا�صين 

بهدف النهو�س بواقع خدمات الوزارة.

عمل  اجتماعات  عقد  �صيتم  اأن��ه  اإىل  واأ���ص��ار 

م�������ص���رتك���ة ب����ن جل���ن���ة اخل����دم����ات ال���ع���ام���ة يف 

والإ���ص��ك��ان  ال��ع��ام��ة  الأ���ص��غ��ال  الأع���ي���ان، ووزارة 

وقت  وب��اأ���ص��رع  امل�صرتكة  ال��روؤي��ة  اإىل  للو�صول 

ممكن.

عن  اجلمعاين،  املهند�س  حتدث  جهته،  من 

يت�صدرها  التي  الأ�صغال،  وزارة  حتديات  اأب��رز 

ال�����ك�����وادر ال���ب�������ص���ري���ة ب���ع���د وق�����ف ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات، 

والإحالت اإىل التقاعد ما اأنعك�س على الكوادر 

امليدانية. املتخ�ص�صة واخلربات  الفنية 

ب����دوره����ا، ب��ي��ن��ت امل��ه��ن��د���ص��ة ال��ع��ط��ي��ات، ان��ه 

للموؤ�ص�صة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اع��ت��م��اد  م���وؤخ���ًرا  مت 

لالأعوام  والتطوير احل�صري  لالإ�صكان  العامة 

التنظيمي  الهيكل  ، وتغير   2023  - 2021
ا على ح�صر واأمتتة  للموؤ�ص�صة، التي عملت اأي�صً

الأمالك.

واو����ص���ح���ت اأن���ه���ا ب�����ص��دد اإط�����الق ع����دد من 

اخلدمات الإلكرتونية، م�صرة اىل اأن املوؤ�ص�صة 

�صيكون  �صكاين”،  ح�صري  “مر�صد  على  تعمل 

الأول من نوعه يف املنطقة، اإىل جانب “خريطة 

ال�صيا�صة  م��ع  ت��ت��ق��اط��ع  ل  ب��ح��ي��ث  عمرانية”، 

جانبها،  من  ال��زراع��ي��ة.  واخلريطة  احل�صرية 

موظفي  ع���دد  اإن  البلبي�صي  امل��ه��ن��د���ص��ة  ق��ال��ت 

وزارة الأ�صغال يبلغ 5200 موظف، 67 باملئة 

منهم �صمن الفئة الثالثة، و9 باملئة فئة ثانية، 

و24 باملئة فئة اوىل، ما يدعو اإىل اإعادة النظر 

بخريطة املوارد الب�صرية يف الوزارة.

املهند�س  امل��ه��ن��د���ص��ن  ن��ق��ي��ب  ن��ائ��ب  وحت���دث 

التخطيط  رب���ط  اأه��م��ي��ة  م�����ص��ع��د، ح���ّول  ف���وزي 

ق�صرا  ك��ان  �صواء  اأ�صكاله  بكل  ال�صرتاتيجي 

الب�صرية  املوارد  اأو بعيد املدى، مع  اأو متو�صطا 

ي��ك��ون هناك  اأن  اأن���ه ل مي��ك��ن  وامل��ال��ي��ة، م��ب��ي��ًن��ا 

حت�صنت  ف��ك��ل��م��ا  حت��ت��ي��ة،  ب��ن��ي��ة  دون  ا���ص��ت��ث��م��ار 

ينعك�س ذلك على القت�صاد.

ا�صرتاتيجية  وجود  اأهمية  الأعيان،  واو�صح 

ب��ق��ط��اع اخل��دم��ات  ف��ي��م��ا يتعلق  ل��ل��دول��ة  ع��ام��ة 

ال��ع��ام��ة، وم��ع��اجل��ة الأوام�����ر ال��ت��غ��ي��ري��ة، التي 

ف�صاًل  العام،  امل��ال  لهدر  كبًرا  م�صدًرا  تعترب 

عن اأهمية تدريب الكوادر الب�صرية وتاأهيلها.

االنباط- عمان

 وا�صلت اللجنة النيابية امل�صرتكة )الإدارية والقانونية(، 

مناق�صتها مل�صروع قانون اأمانة عّمان ل�صنة 2020.

الثالثاء،  ام�س  اللجنة،  عقدته  اجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

ب��رئ��ا���ص��ة ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ال��ط��راون��ة، وح�����ص��ور وزي��ر 

ال���دول���ة ل��ل�����ص��وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة حم��م��ود اخل��راب�����ص��ة، وامل����دراء 

ال��ل��وزي  عمر  املهند�صن:  ب�”الأمانة”  للمدينة  ال�صابقن 

وهيثم جوينات وفوزي م�صعد.

امل��ق��رتح��ات  ب��درا���ص��ة  معنية  اللجنة  اإن  ال��ط��راون��ة  وق���ال 

وامل��الح��ظ��ات ال�����واردة ع��ل��ى م�����ص��روع ال��ق��ان��ون، خ��ا���ص��ة تلك 

املقدمة من ذوي اخلربة الذين خدموا يف اأمانة عمان.

ُيلبي  ق��ان��ون،  مب�صروع  اخل��روج  اللجنة  غاية  اأن  واأ���ص��اف 

اإي��ج��اًب��ا  ينعك�س  وب�صكل  ال��ع�����ص��ر،  وم��ت��غ��رات  متطلبات  ك��ل 

جميع  اأن  اإىل  لفًتا  املواطن،  وخدمة  العامة،  امل�صلحة  على 

املالحظات الواردة هي حمط اهتمام وعناية من قبل اللجنة.

بدورهم اأكد النواب: حممد الهاللت وزيد العتوم وهايل 

اخلاليلة  واأح��م��د  �صمرات  ورائ��د  ال��ق��الب  و�صليمان  عيا�س 

وعمر  اليعقوب  وجم��دي  ال��ع��دوان  وناجح  ال�صبيب  وحاب�س 

القطاع  اإ�صراك  اأهمية  الفايز،  وحممد  الب�صر  ودينا  النرب 

اخلا�س وموؤ�ص�صات املجتمع املدين والنقابات، يف عملية اتخاذ 

القرار للو�صول اإىل ت�صريعات تلبي التطلعات املن�صودة.

و������ص�����ددوا ع���ل���ى �����ص����رورة اإي����ج����اد ب��ي��ئ��ة م��ن��ا���ص��ب��ة جل��ل��ب 

بواقع  النهو�س  �صاأنها  م��ن  وال��ت��ي  احلقيقية،  ال�صتثمارات 

وازدهار مدينة عمان.

اخل��راب�����ص��ة م��ن ج��ان��ب��ه، اأو���ص��ح اأن م�����ص��روع ق��ان��ون اأم��ان��ة 

عمان جاء وفق الأ�صباب املوجبة للخ�صو�صية التي تتميز بها 

العا�صمة، كونها اأكرب مدينة يف اململكة، والنمو املتزايد لعدد 

خدماتها  تقدمي  من  متكينها  يتطلب  ال��ذي  الأم��ر  �صكانها، 

والتنفيذي  الإداري  واإدارة جهازها  ور�صالتها  روؤيتها  وتنفيذ 

والقيام باملهام املناطة بها.

اإن هناك حاجة ما�صة لتنظيم العالقة بن جمل�س  وقال 

“الأمانة” واجلهاز الإداري والتنفيذي فيها، وحتديد مهام 
و�صالحيات كل منهما.

التو�صيات  م��ن  ع���دد  امل��دي��ن��ة  م���دراء  ق���دم  ناحيتهم،  م��ن 

واملقرتحات املتعلقة مب�صروع القانون، قائلن اإن بع�س مواد 

التو�صع  يتطلب  واأخ���رى  تعديلها  يتطلب  القانون  م�صروع 

فيها.

اإجراوؤها،  يتطلب  التي  التعديالت  اأهم  من  اأن  واأو�صحوا 

تلك الواردة يف املادة 14 من م�صروع القانون، مطالبن باأن 

من  النتخاب  عرب  ونائبه،  عمان  اأم��ن  تعين  عملية  تكون 

يف  عليه  من�صو�س  هو  كما  ولي�س  “الأمانة”،  جمل�س  قبل 

امل�صروع.

والتي   ،9 امل��ادة  للفقرة ب من  اأك��ر  بتو�صيح  كما طالبوا 

تتعلق بفقدان الأمن اأو اأحد اأع�صاء املجل�س مقعده، يف حال 

ارتكب خطاأ اأو خمالفة ج�صيمة.

ال�صابقون  امل����دراء  قدمها  ال��ت��ي  امل��ق��رتح��ات،  �صمن  وم��ن 

ل�”املدينة”، التو�صع ب�صكل اأكرب يف تف�صيل مهام و�صالحيات 

12، مع  امل��ادة  وال���واردة يف  ع��م��ان،  اأم��ان��ة  امل�صكلة يف  اللجان 

املتعلقة مبهام و�صالحيات   16 امل��ادة  اإع��ادة �صياغة  �صرورة 

الأمن.
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انخفاض »مفاجئ« للبطالة في 
بريطانيا لـ 5 %

بورصة مصر تعلق التداوالت 30 
دقيقة بعد هبوط مؤشرها 5 %

اإلمارات تستثمر 10 مليارات دوالر 
في إندونيسيا

أصداء إقالة محافظ »المركزي«.. 
الليرة التركية تواصل تراجعها

لندن – رويرتز

اأظهرت اأرقام ر�سمية، ام�س الثالثاء، 

اأن معدل البطالة يف بريطانيا انخف�س 

على نحو غري متوقع اإىل 5% يف الأ�سهر 

الثالثة املنتهية يف يناير كانون الثاين.

ع���ن���دم���ا دخ���ل���ت ال����ب����الد جم������ددا يف 

اإج���������راءات ع����زل ع����ام مل���واج���ه���ة ت��ف�����س��ي 

التوقعات  عن  يقل  ما  كورونا،  فريو�س 

اأجرته  ا�ستطالع  يف  اإىل   5.2  %  لرت��ف��اع 

رويرتز.

منف�سلة  ر���س��م��ي��ة  ب��ي��ان��ات  واأظ���ه���رت 

زيادة  ال�سريبية  ال�سجالت  اإىل  ت�ستند 

األ���ف���ا يف ع���دد امل��وظ��ف��ن يف  ق���دره���ا   68   

فرباير  ل�سهر  ال�سركات  روات��ب  ك�سوف 

���س��ب��اط ع��ن ي��ن��اي��ر ك��ان��ون ال��ث��اين، على 

الرغم من اأن الإجمايل اأقل بواقع 693 

األفا عن نف�س الفرتة قبل عام قبل بدء 

اجلائحة.

القت�سادية  الإح�ساءات  وقال مدير 

يف م��ك��ت��ب الإح�������س���اءات ال��وط��ن��ي��ة ���س��ام 

منذ  الن��خ��ف��ا���س  ذل��ك  “�سمن  بيكيت 

25 عاما  ذلك احلن، مّثل من هم دون 

ال��ث��ل��ث��ن، وم���ن يعملون  ي��ق��رب م��ن  م��ا 

)وم��ن  الن�سف،  م��ن  اأك��ر  ال�سيافة  يف 

يعملون( يف لندن حوايل الثلث«.

وارت���ف���ع م��ت��و���س��ط من���و الأج�����ور اإىل 

م��ن��ذ  ل���ه  م�����س��ت��وى  اأع���ل���ى  وه����و   ،%  4.8  

اأن  م��ن  ال��رغ��م  على   ،2008 اآذار  م��ار���س 

هذا يعك�س كيف كانت خ�سائر الوظائف 

الأج���ور  منخف�سة  ال��ق��ط��اع��ات  يف  اأك���رب 

ولي�س  وال�سيافة،  بالتجزئة  البيع  مثل 

ب����ن اأ����س���ح���اب الأج��������ور الأع����ل����ى مم��ن 

حافظوا على وظائفهم.

القاهرة - رويرتز

اأوق���ف���ت ب��ور���س��ة م�سر ال���ت���داولت خ��الل 

بعد  دقيقة   30 مل��دة  الثالثاء  ام�س  معامالت 

 ،%5 بن�سبة   100 اإي.ج��ي.اإك�����س  موؤ�سر  هبوط 

بينما تراجع املوؤ�سر امل�سري الرئي�سي 1.99 %، 

لي�سل اإىل 10327.6 نقطة.

وت���اأت���ي ال��رتاج��ع��ات احل����ادة ال��ي��وم بعدما 

الأف��راد بور�سة  امل�ستثمرين  دفعت م�ساربات 

معامالت  خ��الل  كبرية  خ�سائر  لتكبد  م�سر 

اأم�س الثنن واأفقدت موؤ�سرها الرئي�سي 2.45 

 1.1( جنيه  مليار   17 م��ن  اأك��ر  واأ�سهمها   ،%

مليار دولر( من قيمتها ال�سوقية.

وب��ل��غ��ت ق��ي��م ال���ت���داولت خ���الل معامالت 

267.944 مليون  ال��ت��داول  اإي��ق��اف  وقبل  ام�س 

جنيه.

لال�ستثمار  اأورا���س��ك��وم  اأ�سهم  ام�س  وه��وت 

لكل   ،%8.4 والقلعة  املالية  واأورا���س��ك��وم   ،%7.4

منهما وعامر جروب 10%، وطلعت م�سطفى 

5.7%، وبايونريز 5.6 %.

اجلل�سة  بداية  منذ  بور�سة م�سر  وعلقت 

وحتى اإيقافها ام�س التداولت على 80 �سهما 

ملدة ع�سرة دقائق بعد الرتاجع باأكر من %5.

اإدارة  جمل�س  رئي�سة  يعقوب  رانيا  وقالت 

امل��ال��ي��ة  الأوراق  ل����ت����داول  واي  ث����ري  ���س��رك��ة 

�سيا�سي  تطور  اأي  يوجد  “ل  اأم�س  ل��روي��رتز 

لتلك  ي��وؤدي  اأن  البالد ميكن  اقت�سادي يف  اأو 

اخل�سائر العنيفة... املبيعات كلها من الأفراد 

كيفما  بال�سوق  يتحكمون  اأ�سبحوا  بال�سوق 

�ساءوا«.

وت��ع��اين بور�سة م�سر يف الآون���ة الأخ��رية 

من م�ساربات كثيفة للم�ستثمرين الأفراد مما 

اأفقدها مكا�سبها التي حققتها يف يناير كانون 

موؤ�سر  خ�سارة  عن  ومتخ�س  املن�سرم  الثاين 

الرئي�سي 4.8 باملئة منذ بداية العام اجلاري.

لتداول  بلوم  ل��دى  املنتدب  الع�سو  وي��رى 

مقابلة  يف  اهلل،  ف��ت��ح  حم��م��د  امل��ال��ي��ة  الأوراق 

اأن الرتاجعات التي ت�سهدها  “العربية”،  مع 

البور�سة تعود اإىل عمليات البيع على الأ�سهم 

ال�سغرية.

العربية-وام

اأع����ل����ن����ت دول��������ة الإم���������������ارات، ام�������س 

مليارات   10 ا�ستثمارها  ع��ن  ال��ث��الث��اء، 

واأدوات���ه���ا  اأج��ه��زت��ه��ا  م���ن خ���الل  دولر 

مع  واخلا�سة،  احلكومية  ال�ستثمارية 

تعد  التي  الإندوني�سية  ال�ستثمار  هيئة 

الإندوني�سي. ال�سيادي  ال�سندوق 

قطاعات  على  ال�ستثمارات  و�سرتكز 

اإندوني�سيا،  جمهورية  يف  ا�سرتاتيجية 

ت�������س���م���ل ال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة وال����ط����رق 

وغريها  وال��زراع��ة  وال�سياحة  وامل��وان��ئ 

التي  ال��واع��دة  احليوية  القطاعات  من 

للنمو  كبرية  واإم��ك��ان��ي��ات  ب��اآف��اق  حتظى 

وامل�����س��اه��م��ة يف ت��ع��زي��ز ال��ن��م��و وال��ت��ق��دم 

اإندوني�سيا. القت�سادي والجتماعي يف 

رئ��ي�����س  وي��������دودو،  ج���وك���و  اأن  ي���ذك���ر 

اأعلن خالل �سهر  اإندوني�سيا،  جمهورية 

املجل�س  اأع�����س��اء  ت��ع��ي��ن   2021 ف��رباي��ر 

ال�ستثمار  لهيئة  والتنفيذي  الرقابي 

مبوجب  ت�سكيلها  مت  التي  الإندوني�سية 

ال��ق��ان��ون ال�����س��ام��ل خل��ل��ق ف��ر���س العمل 

والذي متت اإجازته يف اأكتوبر 2020.

ويعد املجل�س نقطة حتول يف حوكمة 

وت���ط���وي���ر امل��ن��ظ��وم��ة ال���س��ت��ث��م��اري��ة يف 

اإندوني�سيا. ويهدف ال�سندوق ال�سيادي 

م�����س��اري��ع  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  الإن���دون���ي�������س���ي 

الوطنية  التنمية  ت��دع��م  ا�سرتاتيجية 

البنية  تطوير  بينها  من  اإندوني�سيا  يف 

يف  اجلديدة  العا�سمة  وت�سييد  التحتية 

كاملنتان.

حكومة  ق��ال��ت  امل��ا���س��ي،  نوفمرب  ويف 

اإن موؤ�س�سة متويل   ، بيان  اإندوني�سيا يف 

ال��ت��ن��م��ي��ة ال���دول���ي���ة الأم���ريك���ي���ة وق��ع��ت 

خطاب نوايا ل�ستثمار ملياري دولر يف 

�سندوق الروة ال�سيادي للبالد.

وق���ال���ت اإن��دون��ي�����س��ي��ا ���س��ه��ر اأك��ت��وب��ر 

ثروة  �سندوق  لإن�ساء  تعد  اإنها  املا�سي، 

خم�سة  نحو  مبدئي  ب��راأ���س��م��ال  �سيادي 

ل�ستقطاب  ���س��ي��ه��دف  دولر،  م��ل��ي��ارات 

15 مليار دولر. ا�ستثمارات 

 30 اإىل  ي�سل  ما  احلكومة  و�ست�سخ 

دولر(  م��ل��ي��ار   2.04( روب��ي��ة  ت��ري��ل��ي��ون 

واأ�سافت  ال�سندوق،  راأ�سمال  يف  �سيولة 

اأ�سول اأخرى ت�سمل ح�س�سا يف �سركات 

للدولة. مملوكة 

اإ�سطنبول - رويرتز

 ،%0.6 ال���رتك���ي���ة  ال����ل����رية  ت���راج���ع���ت 

ل�سغوط  تتعر�س  لتظل  الثالثاء،  ام�س 

ا���س��ت��ب��دال  ت����اأث����ريات  ال�����س��وق  ت���در����س  اإذ 

ملحافظ  اأردوغ����ان  طيب  رج��ب  الرئي�س 

ال���ب���ن���ك امل����رك����زي ب����اآخ����ر م����ن م��ن��ت��ق��دي 

النقدية. ال�سيا�سة  ت�سديد 

الدولر،  7.85 مقابل  اللرية  و�سجلت 

لتهبط من اإغالق عند 7.8050 الثنن، 

مقرتبة   %15 اإىل  ي�سل  مب��ا  ه��وت  ح��ن 

من م�ستويات قيا�سية متدنية.

و���س��ه��اب ق��وج��ي اأوغ���ل���و، وه���و ُم�����ّس��رع 

���س��اب��ق يف احل����زب احل���اك���م ي�����س��رتك مع 

التقليدية  اأردوغان يف وجهة نظرة غري 

اأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة  ال��ت��ي ت���رى اأن ارت���ف���اع 

ت�����س��ب��ب ال��ت�����س��خ��م، ه���و راب�����ع حم��اف��ظ 

ل��ل��ب��ن��ك امل���رك���زي ي��ع��ي��ن��ه ال��رئ��ي�����س منذ 

.2019 منت�سف 

اإقبال، بعد  ال�سادمة لناجي  والإقالة 

لكبح  الفائدة  لأ�سعار  رفعه  من  يومن 

امل�ستثمرين  نظر  وجهة  تعزز  الت�سخم، 

النا�سئة  ال�����س��وق  اق��ت�����س��اد  ت��الح��ق  ال��ت��ي 

ال�����س��ي��ا���س��ة  اأن  ل�������س���ن���وات، وه����ي  ال��ك��ب��ري 

البنك  ا�ستقاللية  على  بظاللها  تلقي 

املركزي.

وقال م�سدر لرويرتز اإن قوجي اأوغلو 

�سعى اإىل تخفيف قلق امل�ستثمرين ب�ساأن 

�سيا�سة  اإىل  ال��ت�����س��دي��د  م��ن  ح���اد  حت���ول 

ن��ق��دي��ة ت��و���س��ع��ي��ة ع���رب اإب�����الغ ال���روؤ����س���اء 

ل  اأن���ه  الأح���د  ي��وم  للبنوك  التنفيذين 

لل�سيا�سات. و�سيك  لتعديل  يخطط 

وا�سنطن - فران�س بر�س

اأن يعلن رئي�س الحتياطي  املتوقع  من 

ام�س  ب��اول  ج��ريوم  المريكي  ال��ف��ي��درايل 

الثالثاء، عن انتعا�س اقت�سادي اأقوى من 

اإىل موا�سلة  ت��اأك��ي��د احل��اج��ة  م��ع  امل��ت��وق��ع 

الأم��ريك��ي��ن  “مالين  مل�����س��اع��دة  امل�����س��ار 

وذل���ك خ��الل  يعانون”،  زال����وا  م��ا  ال��ذي��ن 

جل�سة يف جمل�س النواب.

وق�����ال ب�����اول يف خ���ط���اب ن�����س��ر الث��ن��ن 

اأع����د جل��ل�����س��ة ام�����س ال��ث��الث��اء اأم����ام جلنة 

ب�سكل  التعايف  “حدث  امل��ال��ي��ة:  اخل��دم��ات 

اأ�سرع من املتوقع ويبدو اأنه يتعزز«.

كبري  ب�����س��ك��ل  ذل����ك  “يعزى  واأ�����س����اف: 

وال��ن��ق��دي��ة غري  امل��ال��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ت��ن  اإىل 

اأ�سا�سياً  دع��م��اً  وف��رت��ا  اللتن  امل�سبوقتن 

واملجتمعات«. وال�سركات  للعائالت 

لكنه اأ�سار اإىل اأن قطاعات، مثل الفنادق 

واملطاعم، الأكر ت�سرراً من عودة انت�سار 

اإىل  واحل����اج����ة  اخل����ري����ف  ال���ف���ريو����س يف 

احلفاظ على التباعد اجل�سدي، “ما زالت 

البطالة  معدل  اأن  على  م�سدداً  �سعيفة”، 

ما زال مرتفعا عند %6,2.

وع��ّل��ق ج���ريوم ب���اول ب��ال��ق��ول: “نرحب 

مالين  نغفل  ل��ن  لكننا  امل��ح��رز،  بالتقدم 

يعانون، مبن  زالوا  الذين ما  الأمريكين 

يف  املنخف�سة  الأج����ور  ذوو  ال��ع��م��ال  فيهم 

ق���ط���اع اخل���دم���ات والأم���ريك���ي���ون ال�����س��ود 

الالتينية  الأمريكية  الأ���س��ول  واأ�سحاب 

ب�سكل  تاأثرت  التي  الأقليات  من  وغريهم 

خا�س«.

اخلزانة  وزيرة  توؤكد  اأن  يتوقع  كذلك، 

�ست�سارك  ال��ت��ي  ي��ل��ن  ج��ان��ي��ت  الأم��ريك��ي��ة 

يف اجل��ل�����س��ة اأم�������ام جم��ل�����س ال����ن����واب م��ع 

التوظيف  م��ع��دل  اأن  ع��ل��ى  ب����اول،  ج���ريوم 

م��ن عام  ك��ان يف وق��ت مبكر  ق��د يعود كما 

اأقرها  التي  التحفيز  خطة  بف�سل   ،2022

الرئي�س جو بايدن.

وق����ال����ت يف ك��ل��م��ة ل���ه���ا ن�������س���رت م�����س��اء 

ال���ن���ا����س  ب�������اأن  م��ق��ت��ن��ع��ة  “اأنا  الث�����ن�����ن: 

�سيخرجون من هذا الوباء باأ�س�س حياتهم 

ال�سليمة«.

واأ�سافت: “اأظن اأننا قد نرى معدلت 

ال��ت��وظ��ي��ف ت��ع��ود ك��م��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه ال��ع��ام 

املقبل”، من دون حتديد تاريخ معن.

وع��ل��ى غ��رار ج��ريوم ب���اول، اأ���س��ارت اإىل 

ي��ع��اين الكثري من  ال��وق��ت احل���ايل  اأن���ه يف 

الأمريكين من م�سكالت.

من  ع�سرة  كل  من  “واحد  واأو�سحت: 

الذين لديهم رهن عقاري،  املنازل  مالكي 

م��ت��اأخ��ر ع��ن ���س��داد اأق�����س��اط��ه، وواح���د من 

دفع  ع��ن  م��ت��اأخ��ر  م�ستاأجرين  خم�سة  ك��ل 

الإيجار«.

م��ل��ي��ون   22 ث��م��ة  اأن  ذل���ك  اإىل  ي�����س��اف 

يكفي  ما  لديهم  لي�س  اأم��ريك��ا  يف  �سخ�س 

من الطعام.

رئي�س  ي��ذّك��ر  اأن  اأي�����س��اً  امل��ت��وق��ع  وم���ن 

الح���ت���ي���اط���ي ال���ف���ي���درايل ب���اأن���ه يف ال��ع��ام 

“ال�ستجابة  امل��وؤ���س�����س��ة  ق��دم��ت  امل��ا���س��ي، 

رك����ود  لأي  اأهمية”  والأك��������ر  الأ������س�����رع 

اق���ت�������س���ادي، م���ن خ����الل دع����م م��ي��زان��ي��ات 

الأ�����س����ر وال�������س���رك���ات وم���ق���دم���ي ال��رع��اي��ة 

واحلكومات  الوليات  وحكومات  ال�سحية 

املحلية«.

املمكن  م��ن  جعل  الأم���ر  ه��ذا  اأن  وراأى 

جتنب اأزمة اقت�سادية اأكر حدة.

العربية-وكاالت

اأنغيال مريكل  الأملانية  امل�ست�سارة  اأعلنت 

ام�����س ال��ث��الث��اء ف��ر���س اإغ����الق ع���ام ���س��ارم 

ال��ب��الد خ��الل عطلة عيد  اأن��ح��اء  ���س��ائ��ر  يف 

5 ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل،  1 ول��غ��اي��ة  ال��ف�����س��ح م��ن 

امل��ت��اج��ر  غ��ال��ب��ي��ة  اإغ����الق  خ�����س��و���س��اً  ي�سمل 

واإل���غ���اء الح���ت���ف���الت ال��ك��ن�����س��ّي��ة، وذل����ك يف 

“اجلائحة اجلديدة”  اإطار جهود مكافحة 

فريو�س  من  متحّورة  ن�سخ  بتف�ّسي  املتمّثلة 

كوفيد-19.

وقالت مريكل يف موؤمتر �سحايف عقدته 

اأجرتها على  ماراثوينة  يف ختام مفاو�سات 

حّكام وليات  �ساعة مع   12 اأكر من  مدى 

اإّنه خالل هذه الأيام اخلم�سة   16 ال� البالد 

���س��ي��ف��ر���س ح��ظ��ر ك��ام��ل ع��ل��ى ال��ت��ج��ّم��ع��ات، 

كما  الطلق،  الهواء  يف  الطعام  تناول  وعلى 

التي  تلك  با�ستثناء  املتاجر،  �سائر  �سُتغلَق 

تبيع املواد الغذائية والتي �سُي�سمح لها باأن 

3 ني�سان/اأبريل فقط. تفتح اأبوابها يوم 

و���س��ُت��غ��ل��ق خ�����الل ه�����ذه ال����ف����رتة اأي�������س���اً 

ال��ك��ن��ائ�����س و���س��ُت��ل��غ��ى ال���ق���دادي�������س و���س��ائ��ر 

التي  تلك  با�ستثناء  الكن�سّية  الح��ت��ف��الت 

�سيتم اإحياوؤها عرب الإنرتنت.

عدد  خطر،  “الو�سع  امل�ست�سارة  وقالت 

واأ�سّرة  مت�سارعة  بوترية  يتزايد  الإ�سابات 

العناية املرّكزة متتلئ مرة اأخرى«.

الإ�سابات  م��ع��ّدل  ي�سّجل  اأ�سابيع  ومنذ 

وقد  م��ّط��رداً  ارت��ف��اع��اً  اأملانيا  يف  بالفريو�س 

 100 107.3 اإ�سابات لكل  و�سل الإثنن اإىل 

 7700 م��ن  اأك��ر  ت�سجيل  م��ع  �سخ�س،  األ��ف 

اإ�سابة جديدة و50 حالة وفاة.

القيود  م��ن  ع���دداً  اأّن  م��ريك��ل  واأ���س��اف��ت 

تلك  �سّيما  ول   ،2020 نهاية  منذ  ال�سارية 

امل��ف��رو���س��ة ع��ل��ى جت��ّم��ع الأف�����راد يف اأم��اك��ن 

خ��ا���س��ة، ت��ق��ّرر مت��دي��ده��ا ب��دوره��ا ح��ت��ى 18 

ني�سان/اأبريل.

باتت  البالد  اأّن  من  امل�ست�سارة  وح���ّذرت 

تف�ّسي  جديدة” ب�سبب  جائحة  خ�سّم  “يف 
ن�سخ متحّورة من فريو�س كورونا فيها، ول 

الربيطانية. الن�سخة  �سّيما 

 )...( ج��دي��د  ف���ريو����س  “لدينا  وق���ال���ت 

بكثري،  واأكر عدوى  بكثري،  فتكاً  اأكر  اإّنه 

وقادر على التف�ّسي لفرتة اأطول بكثري«.

تاأييدها  امل�ست�سارة  اأبدت  ثانية  من جهة 

فون  اأور�سول  الأوروبية  املفو�سية  لرئي�سة 

دي���ر لي���ن ال��ت��ي ه����ّددت ب��وق��ف ال�����س��ادرات 

مل  اإذا  اأ�سرتازينيكا  لقاحات  من  الأوروبية 

هذا  م��ن  �سحناته  الأوروب����ي  الحت���اد  يتلّق 

للخالف  ج��دي��د  ت�سعيد  يف  اأوًل،  ال��ّل��ق��اح 

كبرية  لكميات  التكّتل  ت�سّلم  ت��اأّخ��ر  ب�����س��اأن 

من هذا اللقاح.

رئ��ي�����س��ة  اأدع��������م  “اأنا  م����ريك����ل  وق����ال����ت 

دي�����ر لين”.  ف�����ون  اأور������س�����ول  امل��ف��و���س��ي��ة 

اأ�سرتازينيكا«. “لدينا م�سكلة مع  واأ�سافت 

ال�سبت  دي���ر لي���ن ه�����ّددت  ف���ون  وك���ان���ت 

التي  اأ�سرتازينيكا  ج��رع��ات  ت�سدير  مبنع 

يت�سّلم  مل  اإن  الأوروب�����ي  الحت����اد  يف  ت��ن��ت��ج 

ال�سركة  مع  عليها  املّتفق  الكميات  الأخ��ري 

ال�سويدية-الربيطانية.

وق��ال��ت ف���ون دي���ر لي���ن، وزي����رة ال��دف��اع 

اإّن “كل  الأملانية ال�سابقة، بلهجة حتذيرية 

ال��ق��ادة  اأّن  م��وؤّك��دة  مطروحة”،  اخل��ي��ارات 

خالل  امل�ساألة  ه��ذه  �سيبحثون  الأوروب��ي��ن 

قّمتهم املرتقبة هذا الأ�سبوع.

اأ�سرتازينيكا  من  غا�سبون  والأوروبيون 

املّتفق  اجلرعات  كّل  بريطانيا  �سّلمت  لأّنها 

بالتزاماتها  ال��وف��اء  يف  ف�سلت  بينما  عليها 

جتاههم.

دبي-رويرتز

البحرين  ال���دويل  ال��ن��ق��د  ح��ث ���س��ن��دوق 

ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ اإ����س���الح���ات م��ال��ي��ة وخ��ف�����س 

العام  زيادة حادة  �سجل  الذي  العام،  الدين 

امل��ا���س��ي م���ع ت�����س��رره��ا م���ن اأزم����ة ف��ريو���س 

كورونا.

وك����ان����ت ا���س��ت��ج��اب��ة ال���ب���ح���ري���ن ���س��ري��ع��ة 

اأط��ل��ق��ت  اإذ  لح���ت���واء ج��ائ��ح��ة ك���وف���ي���د-19، 

ح��م��ل��ة ت��ط��ع��ي��م��ات وا����س���ع���ة ال���ن���ط���اق، لكن 

يف   %5.4 اقت�سادي  لنكما�س  اأدت  الأزم���ة 

النفطي  2020 وانكم�س القت�ساد غري  عام 

.%7

�ساعة  يف  بيان  يف  النقد،  �سندوق  وذك��ر 

اإىل  زاد  الكلي  امل���ايل  العجز  اأن   ، م��ت��اأخ��رة 

العام  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  من   %18.2

املا�سي من 9% يف 2019.

ال��ن��ف��ط  اأ�����س����ع����ار  ان���خ���ف���ا����س  اأ�����س����ر  اإذ 

اإىل  العام  الدين  ارتفع  بينما  ب��الإي��رادات، 

الإج���م���ايل من  امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت  م���ن   %133

102% يف العام ال�سابق.

ودع���ا م�����س��وؤول��و ال�����س��ن��دوق “اإىل اإج���راء 

اإ����س���الح���ات ع��اج��ل��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ال��ي��ة 

ال���ع���ام���ة مل���ع���اجل���ة الخ�����ت�����اللت ال���ك���ب���رية، 

ا�ستدامة  وا�ستعادة  ال��ع��ام،  الدين  وخف�س 

�سمان  م��ع  الكلية،  الق��ت�����س��ادي��ة  الأو���س��اع 

توجيه الدعم لأ�سد الفئات �سعفا«.

و�سع  اإىل  خا�سة  “ب�سفة  البيان  واأ�سار 

خطة طموحة تت�سم بدعم النمو لت�سحيح 

املدى  على  وتنفيذها  العامة  املالية  اأو�ساع 

املتو�سط، بحيث تركز على ح�سد الإيرادات 

النفقات«. وتر�سيد  املحلية 

ي��ت��ع��اف��ى  اأن  ال��ن��ق��د  ����س���ن���دوق  وي���ت���وق���ع 

الق��ت�����س��اد ال���ع���ام اجل����اري م���ع م��ع��دل منو 

اإىل  الكلي  املايل  العجز  ينكم�س  واأن   ،%3.3

.%9

ولكنه حذر من اأن الدين العام �سريتفع 

 2026 ع��ام  يف  املحلي  الناجت  من   %155 اإىل 

الأ�سا�سي. لت�سوره  وفقاً 

امل���ح���ي���ط���ة  امل�����خ�����اط�����ر  “متيل  وق����������ال 

ب��ال�����س��ي��ن��اري��و الأ����س���ا����س���ي ن��ح��و ال��ت��ط��ورات 

ت�سحيح  كفاية  ع��دم  م��ن  وتن�ساأ  ال�سلبية 

اأو�����س����اع امل���ال���ي���ة ال���ع���ام���ة ع��ل��ى ن��ح��و يكفل 

اأو�ساع  �سيق  من  اأو  امل��زدوج  العجز  احتواء 

اأ�سعار  يف  النخفا�س  ا�ستمرار  اأو  التمويل 

النفط«.

ملبورن - رويرتز

ان��خ��ف�����س��ت اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط مب���ا ي��زي��د 

ت�����س��ررت  اإذ  ال���ث���الث���اء،  ام�����س    %3 ع��ل��ى 

ال��ق��ي��ود اجل��دي��دة  اأن  بفعل خم���اوف م��ن 

امل���ف���رو����س���ة مل��ك��اف��ح��ة ج���ائ���ح���ة ف���ريو����س 

للقاحات يف  ال��ب��ط��يء  وال��ت��وزي��ع  ك��ورون��ا 

اأوروبا �سيت�سببان يف تباطوؤ تعايف الطلب، 

فيما يفر�س ارتفاع الدولر �سغوطا.

اأوروب����ا  “قارة  ب��ن��ك  ك��وم��رت�����س  وق����ال 

ت�سدد اإجراءات فريو�س كورونا وبالتايل 

تعزز القيود على التنقل«.

ومت��دي��د الإغ���الق���ات م��دف��وع بخطر 

م���وج���ة ث��ال��ث��ة م���ن الإ�����س����اب����ات، يف ظ��ل 

الفريو�س  م��ن  ج��دي��دة  ���س��اللت  انت�سار 

يف القارة.

للنفط  م�ستهلك  اأك��رب  اأملانيا،  ومت��دد 

يف اأوروب�����ا، اإج�����راءات ال��ع��زل ال��ع��ام حتى 

يف  بالبقاء  املواطنن  وطالبت  اأبريل   18

الثالثة  امل��وج��ة  ل��وق��ف  م�سعى  يف  امل��ن��ازل 

من جائحة كوفيد-19.

ك��م��ا اأث����ر ارت���ف���اع ال�����دولر الأم���ريك���ي 

ت�سعري  ���س��وء  الأ����س���ع���ار. ويف  ع��ل��ى  ���س��ل��ب��ا 

العملة  ارت���ف���اع  ف����اإن  ب����ال����دولر،  ال��ن��ف��ط 

حلائزي  النفط  تكلفة  يزيد  الأمريكية 

العمالت الأخرى.

وق����ال م���ات ���س��ت��ان��ل��ي ���س��م�����س��ار ال��وق��ود 

لدى �ستار فيولز يف دبي : “ل يزال يبدو 

الوقت”  بع�س  يحتاج  العاملي  ال�سفر  اأن 

يف  النفط  على  الطلب  تعايف  اأن  م�سيفا 

اإذ  اأمره  الن�سف الثاين يبدو م�سكوكا يف 

اأن اإجراءات العزل العام تظل �سائدة.

ومت��دي��د الإغ���الق���ات م��دف��وع بخطر 

م���وج���ة ث��ال��ث��ة م���ن الإ�����س����اب����ات، يف ظ��ل 

الفريو�س  م��ن  ج��دي��دة  ���س��اللت  انت�سار 

يف القارة.

للنفط  م�ستهلك  اأك��رب  اأملانيا،  ومت��دد 

يف اأوروب�����ا، اإج�����راءات ال��ع��زل ال��ع��ام حتى 

يف  بالبقاء  املواطنن  وطالبت  اأبريل   18

الثالثة  امل��وج��ة  ل��وق��ف  م�سعى  يف  امل��ن��ازل 

من جائحة كوفيد-19.

وكالة  خف�ست  امل��ا���س��ي،  الأ���س��ب��وع  ويف 

ال����ط����اق����ة ال����دول����ي����ة وم����ق����ره����ا ب���اري�������س 

 2021 يف  اخل���ام  ع��ل��ى  للطلب  ت��وق��ع��ات��ه��ا 

بينما  يوميا،  برميل  مليون   2.5 مبقدار 

تفوق  اأن  الطاقة  معلومات  اإدارة  توقعت 

الطلب يف  اخل��ام  العاملية من  الإم���دادات 

الن�سف الثاين من العام.

وت�����س��ري الأ�����س����واق احل���ا����س���رة ل��ل��خ��ام 

�سوق  يف  مما  بكثري،  اأق��ل  الطلب  اأن  اإىل 

الآجلة. العقود 

واأم�������س الث���ن���ن، خ��ف�����س��ت ن��ي��ج��ريي��ا، 

اأكرب منتج للنفط يف اإفريقيا، �سعر البيع 

ال��ر���س��م��ي ل�����س��ح��ن��ات حت��م��ي��ل اأب���ري���ل مما 

لتن�سيط  ي�سعون  املوردين  اأن  اإىل  ي�سري 

املبيعات.

الفيدرالي االمريكي يستعد لإلعالن عن انتعاش يفوق التوقعات

النفط يهبط تحت ضغط بطء التطعيم وإغالقات كورونا

ألمانيا »في خضّم جائحة جديدة«.. تفرض إغالقا صارما

صندوق النقد يحث البحرين على تطبيق إصالحات مالية واحتواء الدين

الآربعاء  24 /3/ 2021 
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممد مراد و�سركاه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )41931 (

 بتاريخ 1996/1/3 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة احالم عوده و�سريكتها 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )118342( 

2018/5/24  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات  بتاريخ 

التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : احالم عوده و�سريكتها

اإىل �سركة : احالم عوده و�سريكها

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات 

يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وال�سرقية   اليمنيه  للماكولت  اليماين  التبع  �سركة  باأن 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م 

املحدودة/ حتت الرقم )55924( بتاريخ )2019/11/21( 

قد تقرر �سطبها من �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة 

بتاريخ )2021/3/17(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ابو خلف  ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عامر  عن 

و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)71174 ( بتاريخ 2004/5/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ر�سوان  اب��و  عمر  �سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه  

)107800( بتاريخ 2013/9/2  تقدمت بطلب لإجراءات 

التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عمر ابو ر�سوان و�سريكه

اإىل �سركة : مفيد ابو ر�سوان و�سريكه

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200022093(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   الن�سر  النا�سر  عبد  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2002/7/30 حتت الرقم )64328( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/23 

الكرمي   نبيل عي�سى خليل عبد  ال�سيد /ال�سيدة   وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - طرببور – ت: 0795990009

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

�سالمه  حربي  رائ��د  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

الع�سو�ش و�سركاه  

 )  114589( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2016/9/5 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني :

ياسني محمد عيسى مطلق
محمد خالد احمد ابو منسي
محمود نايف فالح الرديني
عمر نشأت محمد كناكرية

نظرا لتغيبكم عن مركز عملكم دون �سبب م�سروع اكرث من ع�سرة 

فيالدلفيا  �سركة  ل��دى  ال��واح��دة  ال�سنة  خ��الل  متوا�سلة  اي��ام 

قانوين  م��ربر  او  ر�سمي  ع��ذر  دون  ذ.م.م  ال�سم�سية  للطاقة 

الردين  العمل  قانون  من  28/ه���  امل��اده  وح�سب  املنذر  فان  لذا 

ن�سر  تاريخ  من  �ساعة   48 خالل  للعمل  العودة  ب�سرورة  تنذركم 

وكافة  لوظيفتكم  فاقدين  تعتربون  ذلك  وبعك�ش  العالن  هذا 

حقوقك العمالية .

املنذر
شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظفة / صباح 

مداهلل خلف السليم
لدى  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرًا 

 / ال��ع��ق��ارات  لدارة  ارج����ان  ���س��رك��ة 

من  لك���رث  خ��ا���س��ة  م�ساهمة  ���س��رك��ة 

ع�سرة ايام متتالية دون عذر ر�سمي او 

مربر قانوين. لذا فان ال�سركة تنذرك 

عملك  م��رك��ز  اىل  ال��ع��ودة  ب�����س��رورة 

�ساعة    )  24  ( اق�ساها  م��دة  خ��الل 

وبعك�ش  الع��الن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 

وكافة  لوظيفتك  فاقدة  تعتربي  ذلك 

لحكام  ا�ستنادًا  العمالية  حقوقك 

املادة ) 28 ( من قانون العمل والعمال 

الردين .

املنذرة :

شركة ارجان الدارة العقارات

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني :

صفاء حسني سليمان الخوالدة       
CW-J03707 : الرقم الوظيفي

 مرام سليمان علي زبون             
CW-J03813 : الرقم الوظيفي

امينة محمود عبد القادر ابو عياش     
CW-J04165 : الرقم الوظيفي

هنادي محمد سعيد ابو غليون     
CW-J04258 : الرقم الوظيفي

�سركة  يف  عملكم  عن  منقطعون  انكم  حيث 

وملدة  اللب�سة   ل�سناعة  العملية  الزي��اء 

تزيد عن 10 ايام متتالية ومل تعودوا اىل 

دون  الن��ذار  هذا  تاريخ  لغاية  عملكم  مقر 

فاننا  لذا   . م�سروع  عذر  او  قانونية  اجازة 

مدة  خ��الل  عملكم  اىل  بالعودة  ننذركم 

وال  الع��الن  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  من  اي��ام   3

وجميع  لوظيفتكم  فاقدين  تعتربوا  �سوف 

حقوقكم العمالية عمال باأحكام املادة 28 / 

ه� من قانون العمل الردين رقم ) 8 ( ل�سنة 

ال�سركة  احتفاظ  مع  وتعديالته   1996

بكامل حقوقها جتاهكم .

شركة االزياء العملية 
لصناعة االلبسة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

فرح   وجمدولني  ال�سبيحي  رائد  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )93836( بتاريخ 

2009/3/15  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : رائد ال�سبيحي وجمدولني فرح

اإىل �سركة : رائد ال�سبيحي وزياد فوده

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200020222(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  اخلطيب   و�سمر  �سهري  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1998/7/27 حتت الرقم )50376( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/23 

اخلطيب   عبداهلل  حاكم  �سهري  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  امل��ط��ار  – ���س��ارع  ع��م��ان   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0798487149

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200069546(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة حممد ر�سوان خليل ابو ج�سار وح�سن حممد ر�سوان 

ابو ج�سار  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1989/2/22 حتت الرقم )21441( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/23 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  غازي مفلح �سامل العالوين  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – عرجان – ت: 0795998941

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200066590(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  وال�سالميه   قطرية  ابو  �سركة  باأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )75080( بتاريخ 2005/3/27  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/23 

ال�سالميه  زه��ري  يا�سر  علي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا    « جمتمعني   « قطريه  اب��و  عبداهلل  يحيى  وع��ب��داهلل 

لل�سركة .

ت:   – ع��دن  ح��ي   – الن�سر  جبل   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

0795898837

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

تنويه
صادر عن بلدية املفرق الكربى
تمديد عطاء رقم )2021/2 (

لحقا لعالننا بتاريخ 2021/3/4 م حيث مت متديد 

املفرق  بلدية  مبنى  ان�ساء  لعطاء  فقط  العرو�ش  فتح 

املوافق  الثالثاء  ي��وم  اىل   )2021/2( رق��م  الكربى 

علما  �سباحا  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  م   2021/3/30

باأن اخر موعد لبيع ن�سخ العطاء يوم اخلمي�ش املوافق 

. 2021/3/25

رئيس بلدية املفرق الكربى
عامر نايل الدغمي

الربعاء   24 / 3 / 2021

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم ) 2021/12 ( الخاص 
بتوريد وتزويد اوساط غذائية ومواد كيماوية ملدة عام

يف  الراغبة  املتخ�س�سة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  تدعو 

ال�سرتاك يف هذه الدعوة مراجعة ق�سم اللوازم وال�سغال يف ال�سلطة م�سطحبني معهم رخ�سة مهن 

�سارية املفعول وال�سجل التجاري ل�ستالم وثائق العطاء اعاله وفقًا ملا يلي :

اخلا�ش بتوريد وتزويد او�ساط غذائية   ) 2021/ 12 رقم وا�سم العطاء : العطاء لوازم رقم ) 

ومواد كيماويه ملدة عام ح�سب ال�سناف والكميات وال�سروط الواردة يف وثائق العطاء .

ثمن ن�سخة العطاء : ) 50 ( خم�سون دينار غري م�سرتدة .

كفالة الدخول : كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة ) 1750 ( الف و�سبعمائة وخم�سون دينار من 

ال�سركة او املوؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري ل�سالح ال�سلطة ويجب ان يكون با�سم املناق�ش املتقدم 

للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

طريقة تقدمي العرو�ش : على مقدم العر�ش تقدمي ن�سخة عدد ) 2 ( من العر�ش الفني واملايل 

ن�سخة ا�سلية عدد ) 1 ( و�سورة عدد ) 1 ( وتو�سع جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج 

رقم وا�سم العطاء وا�سم ال�سركة وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�ش الظرفني معا يف حزمة 

واحدة وكفالة املناق�سة يف مغلف ثالث و�سرورة تعبئة ملحق عر�ش املناق�سة وختم جميع وثائق 

العطاء.

مبوعد  ال�سلطة  مبنى  يف  وال�سغال  اللوازم  ق�سم  يف  الكائن  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ش  تودع 

اق�ساه ال�ساعة الثانية ع�سرة من بعد ظهر يوم الربعاء املوافق 2021/4/7 .

. www.aqabazone.com لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا اللكرتوين

.  tender@aseza.jo لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد اللكرتوين

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم ) 2021/7 ( 
الخاص بتوريد لوازم شبكات ري 

متنوعة – للمرة الثالثة

يف  الراغبة  املتخ�س�سة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  تدعو 

ال�سرتاك يف هذه الدعوة مراجعة ق�سم اللوازم وال�سغال يف ال�سلطة م�سطحبني معهم رخ�سة مهن 

�سارية املفعول وال�سجل التجاري ل�ستالم وثائق العطاء اعاله وفقًا ملا يلي :

ح�سب  ري  �سبكات  لوازم  بتوريد  اخلا�ش   )  2021/  7  ( رقم  لوازم  العطاء   : العطاء  وا�سم  رقم 

الكميات واملتطلبات الفنية الواردة يف وثائق العطاء .

ثمن ن�سخة العطاء : ) 50 ( خم�سون دينار غري م�سرتدة .

من  دينار  وخم�سون  �سبعمائة   )  750  ( بقيمة  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة   : الدخول  كفالة 

ال�سركة او املوؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري ل�سالح ال�سلطة ويجب ان يكون با�سم املناق�ش املتقدم 

للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

طريقة تقدمي العرو�ش : على مقدم العر�ش تقدمي ن�سخة عدد ) 2 ( من العر�ش الفني واملايل 

ن�سخة ا�سلية عدد ) 1 ( و�سورة عدد ) 1 ( وتو�سع جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج 

رقم وا�سم العطاء وا�سم ال�سركة وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�ش الظرفني معا يف حزمة 

واحدة وكفالة املناق�سة يف مغلف ثالث و�سرورة تعبئة ملحق عر�ش املناق�سة وختم جميع وثائق 

العطاء.

مبوعد  ال�سلطة  مبنى  يف  وال�سغال  اللوازم  ق�سم  يف  الكائن  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ش  تودع 

اق�ساه ال�ساعة الثانية ع�سرة من بعد ظهر يوم الثنني املوافق 2021/4/5 .

. www.aqabazone.com لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا اللكرتوين

.  tender@aseza.jo لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد اللكرتوين

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني
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 امل��راف��ق ال�����ش��ي��اح��ي��ة واخل��دم��ي��ة وغ��ره��ا ال��ك��ث��ر، ب��ات��ت اأرواح���ه���ا ت��ت��ح�����ش��رج ج��راء 

اأعدادهم  الذين  ال�شَياح،  اأدالء  واأعمال  ال�شياحي  احِلراك  وتوّقف  ال�شاملة  االإغالقات 

منهم  الرئي�شية  الكتلة  َتعد  فلم  اأك��ر،  عائالتهم  اجت��اه  املالية  والتزاماتهم  ك��ب��رة، 

من  اليومية  االلتزامات  من  بغرها  االإيفاء  وال  والكهرباء  املاء  فواتر  دفع  ت�شتطيع 

اأقاربنا  اأننا كاأدالء �شننقطع قريًبا عن  مطلبية موؤ�ش�شاتية وعائلية واجتماعية، ويبدو 

البالطة”  “حتت  وال  جيوبنا  يف  ال  نقود  حتى  لدينا  يبَق  فلم  اأجمع،  والعامل  و�شعبنا 

ل�شراء  اإمكانياتنا  انعدام  عن  االأع��زاء،  القراء  اأيها  ناهيكم،  اخللوية،  اأجهزتنا  ل�شحن 

َيقبع يف  كاأنه  بات  املَنال،  داء دواوؤه بعيد  ُيعاين من  ملَن  الطعام وال�شراب واالأدوية  اأقل 

)اآال�شكا( الق�شية وجماهل �شيبريا اجلليدية ينتظر موته البطيء.

و�شهرة  طاغية  جماهرية  على  وحاز  بامتياز،  ناجًحا  جّنة” كان  االأردن  “برنامج   

غر م�شبوقة الأن�شطته ال�شياحية، فقد مت تنظيمه بذكاء ووعي كبرين فنجح جناًحا 

اأدالء  باهًرا �شمل اململكة باأكملها، وكان عاماًل رئي�شًيا يف انفراج اأحوال عدٍد وا�شع من 

اجلوائح  فيه  تتالَحق  زم��ن  يف  ك��ث��رة،  وَخدمية  �شياحية  مب��راف��ق  والنهو�ض  ال�شياح 

الطارئة على وطننا االأردن والب�شرية.

ن�شعر، اأن  َمن يتمتع مَبَكاِنِه يف عمله ومل ينقطع عنه ويوا�شُل ن�شاطه فيه ويتلقى 

الذين  “املو�شمية”،  املهن  اأ�شحاب  اأولئك  وَع��َذاب  ��َداع  و���شُ ب��اأمِل  ي�شعر  ال  ثابًتا،  راتًبا 

توقفوا عن اأعمالهم فجاأة وبغر رغبة منهم، ومل يجدوا عماًل بدياًل، ولي�ض يف االأفق 

الهجوم  �شياحي ما يف )ع�شر  ن�شاط  ُمقِبل، وال لدنو  نوٍر يف عمل  اأي ب�شي�ض  عندهُم 

الكوروين الفالت من عقالِه(، بخا�شة يف زمن �ُشحِّ االإمكانيات، وقّلة الُفر�ض، اأو لنقل 

انعدام الفر�ض متاًما!

 هل ُتدرك �شركات اخلدمات املختلفة اأنها عندما ُتعلن عن نّيتها قطع خدماتها عن 

اإمنا  واح��دة  ملرة  ولو  الكبرة  ال�شهرية  فواترها  ت�شديدهم  عدم  حال  يف  امل�شرتكني، 

تزيد االأعباء املُلقاة عليهم ق�شًرا ب�شبب اجلائحة،  فلي�ض كل َمن  يتاأخر عن دفع قيمة 

الفاتورة ال�شهرية ال يريد الدفع، اأو يرف�ض الدفع، بل هنالك اأعداًدا “غر قليلة” ال 

“َيهل” يوم َيفر�ض علينا العي�ض يف العراء،  اإذ قد  اأية نقود،  متلك يف جيوب بناطيلها 

يف مغٍر �شحراوية وجتاويف جبلية، لنعود اإىل كهوف االإن�شان االأول الذي كان يبحث 

عن طريدة ما ت�شد جوعه يف زاوية من بطنه.

ي�شبهونه،  اجلميع  اأن  يعتقد  وَي�شرب،  َياأكل  َمن  االجتماعية،  والعلوم  الفل�شفة  يف   

متاًما،  مثله  ا  وَرق�شً وَحكًيا  وبهجًة  �شعادًة  ويتمايلون  ويرق�شون  وي�شربون  ياأكلون 

البحرين  �شواطئ  وعلى  وفنادق  مطاعم  يف  �شبوعًيا 
ُ
اأ وُي�شرى  ُينًة  نقوده  ُيبعرث  وَمن 

امليت واالأحمر، َيرى النا�ض، كل النا�ض، بعينيه هو ال�شعيدتني دوًما، ون�شرع هلل العلي 

وندعو  اجلميع،  َيعم  اأن  يجب  فاخلر  واأب���ًدا،  دوًم��ا  هكذا  عليه  يديهما  اأن  القدير 

يتحّكم  وح��ده،  له  ُملٌك  واأرواح��ن��ا  ال��ررة،  اأب��ن��اوؤه  اأن جميعنا  اإذ  الكل،  يوفق  اأن  امل��وىل 

االأرواح واالأج�شاد ويومنا احلا�شر  املُعني واملُعيل، وهو خالق  الرب  هو وحده بها، فهو 

ونوايانا على  اأفعالنا  على  العادل  حُلكِمِه  انتظاًرا  اإال  وما حياتنا هذه  املُ�شتقبل،  وزمن 

بقنبلة  �شيء  ال  اإىل  اإثنتني،  ال  واح��دة،  ثانية  يف  تنقلب  قد  التي  الفانية  االأر���ض  ه��ذه 

ثقافاتنا  وتنتهي  من�شًيا،  ن�شًيا  فن�شبح  اأج�شادنا  اأ�شالء  لتتناثر  واح��دة  هيدروجينية 

املجانني  واملُ��ع��دم��ني،  وال��ق��ادة  ال��ف��ق��راء،  م��ع  االأغ��ن��ي��اء  وينتهي  االأر���ش��ي��ة،  وح�شاراتنا 

والُعقالء ما بني جمرات الكون الالنهائي.

*كاتبة ورئي�شة حترير )امللحق الرو�شي( �شابًقا باالردن، ودليل �شياحي.

نيدوغينا يلينا 

أهو َموت السياحة الداخلية 
وَقبر أدالء السَياح؟!

االنباط-وكاالت

النيجرية  الد�شتورية  املحكمة  �شادقت 

ال�شلطة حممد  انتخاب مر�شح  على  االأحد 

بازوم رئي�شاً جديداً للنيجر باأكرث من %55 

من االأ�شوات ليخلف بذلك حممد اإي�شوفو 

الذي حكم لواليتني

م�شاء  مهمان  بوما  املحكمة  رئي�ض  وتال 

االأح����د ق����رار امل�����ش��ادق��ة ال����ذي اأك����د ك��ذل��ك 

ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل���ل���دورة ال��ث��ان��ي��ة 

���ش��ب��اط/  21 يف  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 

فراير 2021 التي ح�شل فيها حممد بازوم 

55،66% من االأ�شوات ومهمان عثمان  على 

على %44،34”

ب����ازوم  “حممد  اأن  امل��ح��ك��م��ة  ووج������دت 

االأ���ش��وات وهي  اأك��ر ع��دد م��ن  ح�شل على 

جلمهورية  رئي�ًشا  انتخابه  ب��ال��ت��ايل  تعلن 

 2 م��ن  اع��ت��ب��اًرا  ���ش��ن��وات  مل��دة خم�ض  النيجر 

”2021 ني�شان/اأبريل 

وق���ال���ت امل��ح��ك��م��ة اإن���ه���ا األ���غ���ت ن��ت��ائ��ج 73 

التفا�شيل.  م��ن  م��زي��د  دون  اق���رتاع  م��رك��ز 

%62،91 وبلغت ن�شبة امل�شاركة 

اإىل ح��د كبر  االأرق�����ام م�����ش��اب��ه��ة  وه����ذه 

ل��ت��ل��ك ال���ت���ي ن�����ش��رت��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة 

23 �شباط/فراير امل�شتقلة لالنتخابات يف 

ب��ذل��ك اأ���ش��ب��ح حم��م��د ب����ازوم ال��ب��ال��غ 61 

ع���اًم���ا ال��رئ��ي�����ض ال��ع��ا���ش��ر ل���دول���ة ال��ن��ي��ج��ر 

ال���ف���ق���رة ج�����ًدا وال���ق���اح���ل���ة، وال���ت���ي ك��ان��ت 

1960 م�شتعمرة فرن�شية ا�شتقلت يف عام 

الع�شرة هم  الروؤ�شاء  وخم�شة من هوؤالء 

�شل�شلة  بعد  ال�شلطة  اإىل  و�شلوا  ع�شكريون 

 1974 عامي  بني  البالد  �شهدتها  انقالبات 

و2010

اعرت�ض مهمان عثمان على هذه النتائج 

واأعلن فوزه بن�شبة 50،3% من االأ�شوات

اإع���الن اللجنة  وب��ع��د ف��رتة وج��ي��زة م��ن 

االأول��ي��ة  النتائج  ع��ن  امل�شتقلة  االنتخابية 

يف  مظاهرات  اندلعت  ب���ازوم،  حممد  وف��وز 

العا�شمة  ذل��ك  البالد مبا يف  م��دن يف  ع��دة 

وتخريب  نهب  اأع��م��ال  م��ع  ترافقت  نيامي 

واخلا�شة العامة  للممتلكات 

ملدة يومني وقتل  اال�شطرابات  ا�شتمرت 

بجروح  العديد  واأ�شيب  �شخ�شان  خاللها 

واأوقفت ال�شرطة املئات

وح���ظ���رت ال�����ش��ل��ط��ات م�����ش��رة ك����ان من 

للمعار�شة  حا�شد  جتمع  يتبعها  اأن  امل��ق��رر 

على  لالعرتا�ض  نيامي  يف  املا�شي  ال�شبت 

انتخاب حممد بازوم

ون�������ش���رت يف ن��ي��ام��ي اأع�������داد ك���ب���رة م��ن 

ملنع  ا�شرتاتيجية  مواقع  يف  االأم��ن  عنا�شر 

واأ���ش��ار  ل��ل��م��ع��ار���ش��ة.  ت��ظ��اه��رات  اأي  تنظيم 

�شحايف يف وكالة فران�ض بر�ض اإىل اأن قوات 

امل��دي��ن��ة ليال  االأم���ن ت�شر دوري����ات جت��وب 

ونهارا

االنباط-وكاالت

فل�شطني  لدولة  الدائم  املندوب  طالب 

لدى االأمم املتحدة ال�شفر ريا�ض من�شور، 

جرائمها  على  للعقاب  اإ�شرائيل  باإخ�شاع 

الفل�شطيني ال�شعب  ارتكبت بحق  التي 

بعثها  ر���ش��ائ��ل  ث��الث  يف  من�شور  و���ش��دد 

حان  الوقت  اأن  على  املتحدة،  االأمم  لقادة 

القوة  الإ�شرائيل،  ال�شارخ  االإف��الت  وقف  ل� 

ال��ق��ائ��م��ة ب��االح��ت��الل، م��ن ال��ع��ق��اب، ال��ذي 

لل�شعب  والياأ�ض  االأذى  من  الكثر  ي�شبب 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، وي���دم���ر اح���ت���م���االت احل��ل 

ال���ع���ادل، مب���ا ي��ت��ف��ق م���ع االإج���م���اع ال���دويل 

1967، كما  ع��ل��ى دول��ت��ني ع��ل��ى ح���دود ع���ام 

يف  طويلة  ف��رتة  منذ  عليه  من�شو�ض  ه��و 

قرارات االأمم املتحدة

اإىل كل  ب��ع��ث��ه��ا  ال��ت��ي  ر���ش��ائ��ل��ه  واأك�����د يف 

ورئي�ض  املتحدة،  ل��الأمم  العام  االأم��ني  من 

جم��ل�����ض االأم�����ن ل��ه��ذا ال�����ش��ه��ر )ال���والي���ات 

امل����ت����ح����دة(، ورئ����ي���������ض اجل���م���ع���ي���ة ال���ع���ام���ة 

ل������الأمم امل����ت����ح����دة، ا����ش���ت���م���رار ال��ت�����ش��ع��ي��د 

الفل�شطينية  االأر���ض  يف  االأو���ش��اع  وتدهور 

امل��ح��ت��ل��ة ج�����راء ال�����ش��ي��ا���ش��ات وامل���م���ار����ش���ات 

القائمة  القوة  الإ�شرائيل،  القانونية  غر 

اأ���ش��رار  ب��اإحل��اق  ت�شتمر  ال��ت��ي  ب��االح��ت��الل، 

الفل�شطينيني  املدنيني  بال�شكان  ج�شيمة 

يف ظ��ل ���ش��ع��ي��ه��ا امل�����ش��ع��ور ال���ش��ت��ع��م��ار و���ش��م 

ج�شيم  انتهاك  يف  الفل�شطينية،  االأرا���ش��ي 

الدويل للقانون 

واأ����ش���ار اإىل م��وا���ش��ل��ة ق����وات االح��ت��الل 

املدنيني  وت�شويه  وج��رح  قتل  االإ�شرائيلي، 

ا���ش��ت�����ش��ه��اد  اإىل  م�����ش��را  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، 

املواطن عاطف يو�شف حناي�شة )45 عاما(، 

اأطلقها  راأ���ش��ه  يف  بر�شا�شة  اإ�شابته  عقب 

ج��ن��ود االح���ت���الل، خ���الل اع��ت��دائ��ه��م على 

لال�شتيطان  املعار�شة  ال�شلمية  املظاهرات 

يف قرية بيت دجن �شرق نابل�ض

كما تطرق اإىل ا�شتمرار قوات االحتالل 

ل�شرقة  �شرعية  معار�شة  اأي  على  ال��رد  يف 

ون��زع  الفل�شطينية  ل��الأرا���ش��ي  اإ���ش��رائ��ي��ل 

م��ل��ك��ي��ة ال��ع��ائ��الت ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ب���� ال��ق��وة 

املميتة واالإجرامية ، يف العديد من املناطق 

اأن  ع��ل��ى  ي���دل  ال���ذي  االأم����ر  الفل�شطينية، 

امل�شاءلة  ب��اإم��ك��ان��ي��ة  معنية  غ��ر  ا���ش��رائ��ي��ل 

وت�شود لديها ثقافة االإفالت من العقاب

وق������ال: ب���ال���ت���زام���ن م���ع ه����ذه االأع���م���ال 

ال����ع����دوان����ي����ة، ت����وا�����ش����ل اإ�����ش����رائ����ي����ل ه���دم 

مب��زي��د  وال��ت��ه��دي��د  الفل�شطينيني  م��ن��ازل 

م���ن ع��م��ل��ي��ات ال���ه���دم وال���ط���رد ل��ل��ع��ائ��الت 

املحتلة  ال�شرقية  القد�ض  يف  الفل�شطينية 

وحولها

ت��ن�����ش��ي��ق  م���ك���ت���ب  ت���ق���ري���ر  اإىل  واأ�������ش������ار 

ال�����ش��وؤون االإن�����ش��ان��ي��ة )اأوت�����ش��ا(، ال���ذي اأف��اد 

هدمت  وح��ده،   2021 فراير  �شهر  يف  باأنه 

 153 ع��ل��ى  ا���ش��ت��ول��ت  اأو  االح��ت��الل  �شلطات 

ت�����ش��ري��د  اإىل  اأدى  م���ا  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ا،  ع���ق���ارا 

واإحل��اق  طفال،   172 بينهم  اأ�شخا�ض،   305

435 �شخ�شا اآخرين ال�شرر ب�شبل عي�ض 

واال�شتيالء  الهدم  بعمليات  اأي�شا  ر  وذكَّ

مبا  البقيعة،  حم�شة  يف  امل�����ش��اع��دات  ع��ل��ى 

يف ذل����ك ت���دم���ر امل���الج���ئ وم���راف���ق امل��ي��اه 

العي�ض،  ك�شب  وهياكل  ال�شحي  وال�شرف 

ما اأدى اإىل نزوح ما ال يقل عن 60 �شخ�شا، 

م���ن ب��ي��ن��ه��م 35 ط��ف��ال، ح��ي��ث ي��ع��ك�����ض ه��ذا 

املتو�شط  عن   %65 بن�شبة  زي��ادة  الت�شعيد 

ال�شهري لعمليات الهدم يف عام 2020

اإىل م�����ش��ي ���ش��ل��ط��ات االح��ت��الل  واأ����ش���ار 

اأكرث  لهدم  خططها  يف  قدما  االإ�شرائيلي 

�شلوان،  يف  الب�شتان  حي  يف  منزل   100 من 

مبينا اأنه اإن مت تنفيذ جرية احلرب هذه، 

فاإنها �شتوؤدي اإىل تهجر ق�شري ملا ال يقل 

 %60 اأكرث من  1550 فل�شطينيا، منهم  عن 

اأطفال

مرة  ال���دويل  املجتمع  من�شور  وط��ال��ب 

لتحمل  ال�شرعة  وجه  على  بالعمل  اأخ��رى، 

م�����ش��وؤول��ي��ات��ه مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع ال��ق��ان��ون 

ال����دويل، مب��ا يف ذل���ك ال��ق��ان��ون االإن�����ش��اين 

وق��ان��ون ح��ق��وق االإن�����ش��ان وق�����رارات االأمم 

امل��ت��ح��دة ذات ال�����ش��ل��ة، مب��ا يف ذل���ك ال��ق��رار 
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االنباط-وكاالت

االإ�شرائيلي  االحتالل  �شلطات  تتوقف  ال 

ع��ن ب��ل��ورة اأي م��ق��رتح��ات ج��دي��دة الإخ���الء 

قرية اخلان االأحمر �شرقي القد�ض املحتلة، 

الإق��ام��ة  مت��ه��ي��ًدا  ق�����ش��رًي��ا،  �شكانها  وت��ه��ج��ر 

“القد�ض الكرى” م�شروع 

وق����دم م�����ش��وؤول��ون اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون ر���ش��م��ًي��ا 

الإخالء  االأحمر،  اخل��ان  �شكان  اإىل  مقرتًحا 

بعد  على  اأو�شع  منطقة  اإىل  ونقلهم  القرية 

احل��ايل،  موقعهم  م��ن  االأم��ت��ار  م��ئ��ات  ب�شع 

ل���ي���ب���ق���وا يف ن���ف�������ض امل���ن���ط���ق���ة ب����ني ال���ق���د����ض 

“يديعوت  �شحيفة  ك�شفت  ما  وفق  واأريحا، 

اأحرونوت” العرية �شباح االثنني

اجل��دي��د  امل��ك��ان  ف����اإّن  لل�شحيفة،  ووف���ًق���ا 

ال��ق��ري��ة جم��اور  اأه����ايل  اإل��ي��ه  �شينقل  ال���ذي 

ال�����ش��ارع  بينهما  وي��ف�����ش��ل  احل����ايل،  ل��ل��م��وق��ع 

ال��رئ��ي�����ض، م��دع��ي��ة اأن االن���ت���ق���ال ه���و احل��ل 

االأك����رث ف��اع��ل��ي��ة، خ��ا���ش��ًة واأن����ه ي�����ش��م��ح لهم 

ب���احل���ف���اظ ع��ل��ى ن��ف�����ض من���ط احل���ي���اة ال��ت��ي 

حالًيا يعي�شونها 

ون����ق����ل����ت ع������ن م���������ش����ادر م���ط���ل���ع���ة ع��ل��ى 

“يف ح����ال مت االت����ف����اق ع��ل��ى  اأن�����ه  ال��ق�����ش��ي��ة 

ال�شيا�شي  للم�شتوى  نقله  ف�شيتم  االق��رتاح 

االإ���ش��رائ��ي��ل��ي م��ن اأج����ل م��ن��اق�����ش��ت��ه وم���ن ثم 

اأنه مت و�شع االقرتاح  اإىل  اإقراره”، م�شرًة 

“االإدارة املدنية”، ومت حتديد  وفق خرائط 

املناطق لالأ�شر املقيمة هناك

يف  و���ش��اًل  احل��ايل  القرية  موقع  وي�شّكل 

وتهجرها  واأري��ح��ا،  القد�ض  ب��ني  االأرا���ش��ي 

ي��ع��ن��ي ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى اح���ت���م���ال ق���ي���ام دول���ة 

هذه  يف  االأو���ش��ال  مقّطعة  غ��ر  فل�شطينّية 

املنطقة

وب��ح�����ش��ب م��راق��ب��ني ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، ف���اإن 

اإخالء اخلان االأحمر �شيكون مقدمة الإخالء 

بالقد�ض،  املحيطة  البدوية  التجمعات  باقي 

والبالغ عددها 26 جتمًعا، يقا�شون االأمرين 

ج�����راء اع�����ت�����داءات االح����ت����الل ومم��ار���ش��ات��ه 

يومًيا بحقهم وامل�شتمرة  املمنهجة 

وع���ل���ى م������دار ال�������ش���ن���وات امل���ا����ش���ي���ة، جل���اأ 

للح�شول  االح���ت���الل  حم��اك��م  اإىل  ال�����ش��ك��ان 

الذي  الهدم  لتاأجيل  اح��رتازي��ة  اأوام��ر  على 

م��اي��و/  يف  العليا  االح��ت��الل  حمكمة  اأق��رت��ه 

نتيجة  ال��ت��اأج��ي��ل  م��ن  ومت��ك��ن��وا   ،2018 اأي����ار 

وال�����ش��غ��ط  الفل�شطيني  ال�����ش��ع��ب��ي  احل����راك 

الدويل

قراًرا  املحكمة  اأ�شدرت  عامني،  قبل  لكن 

اآخ�����ر ب���اإخ���الئ���ه���ا، وت���وع���د رئ��ي�����ض ح��ك��وم��ة 

م��ّرة  م��ن  اأك��رث  نتنياهو  بنيامني  االح��ت��الل 

غ�شًبا  اأث�����ار  ال���ق���رار  اأن  اإال  ذل����ك،  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 

وا�شًعا واأوروبًيا  فل�شطينًيا 

حكومة  قدمتها  جوابية  الئحة  يف  وج��اء 

جل��م��ع��ي��ة  ال���ت���م���ا����ض  ع���ل���ى  رًدا  االح�����ت�����الل، 

الهدم  اأن  املتطرفة  اليمينية  “ريغافيم” 
اأ�شهر  عدة  مهلة  اإىل  بحاجة  لكنها  �شُينفذ، 

اأن��ه��ا م��ا زال���ت ت�شر على  اإ���ش��اف��ي��ة، م��وؤك��دة 

التو�شل  “�شتحاول  لكنها  ال��ق��ري��ة،  اإخ���الء 

اإىل ت�شوية الإخالئها خالل االأ�شهر املقبلة”

نتنياهو  ق��ّدم   ،2020 اأيلول/�شبتمر  ويف 

العليا”  “املحكمة  م���داوالت  بتاأجيل  طلًبا 

الربع  نهاية  حتى  “ريغافيم”،  التما�ض  يف 

م��ت��ذرًع��ا  امل���ق���ب���ل،   2021 ال���ع���ام  م���ن  االأول 

ب���ان�������ش���غ���ال احل���ك���وم���ة مب���واج���ه���ة ف���رو����ض 

“كورونا”
تطهر عرقي

وقال رئي�ض جمل�ض قروي اخلان االأحمر 

�شلطات  اإن  “�شفا”  لوكالة  اجلهالني  عيد 

االح���ت���الل ع��ر���ش��ت ع��ل��ي��ن��ا ع���دة م��ق��رتح��ات 

رف�شوها  ال�شكان  اأن  اإال  التجمع،  الإخ���الء 

جملًة وتف�شياًل، موؤكًدا اأنهم �شيقاومون اأي 

من  لتهجرهم  جديدة  خطط  اأو  ت�شورات 

بيوتهم

اأي  علينا  يعر�ض  مل  “االحتالل  واأ�شاف 

ال�شاأن، وما �شمعناه  مقرتحات جديدة بهذا 

فقط من خالل و�شائل االإعالم، نحن نعي�ض 

قبل  ال�شنني  ع�شرات  منذ  االأحمر  اخلان  يف 

االحتالل، ولن نقبل باأي نكبة جديدة”

اأن حكومة االحتالل واجلمعيات  واأو�شح 

حلمها  لتحقيق  ت�شعى  املتطرفة  اليمينية 

اأرا���ش��ي  ع��ل��ى  الكرى”  “القد�ض  ب��اإق��ام��ة 

���ش��رق��ي ال���ق���د����ض ح��ت��ى ال��ب��ح��ر امل���ي���ت، م��ن 

اإزال����ة ال��ت��ج��م��ع��ات ال��ب��دوي��ة وتهجر  خ���الل 

املنطقة من  الفل�شطينيني 

امل�شماة  املناطق  يف  االأح��م��ر  اخل��ان  ويقع 

املحتّلتني، وقرب  واأريحا  القد�ض  بني  “ج” 
و”كفار  اأدوميم”  “معاليه  م�����ش��ت��وط��ن��ت��ي 

ي�شم  دومًن��ا،   40 م�شاحته  وتبلغ  اأدوميم”، 

40 عائلة يعي�شون يف خيام وبيوت  اأكرث من 

من ال�شفيح، واأخرى يف “كرفانات” متنقلة 

ممولة من االحتاد االأوروبي

وي��ن��ح��در ���ش��ك��ان��ه م���ن ���ش��ح��راء ال��ن��ق��ب، 

1953، عقب  ع���ام  ال��ق��د���ض يف  ب��ادي��ة  ���ش��ك��ن��وا 

يزال  وال  اأرا�شيهم،  من  الق�شري  التهجر 

خ��ط��ر ال��ت��ه��ج��ر ي��الح��ق��ه��م ل��ل��ي��وم، ت��ن��ف��ي��ًذا 

”E1“ امل�شمى  للم�شروع اال�شتيطاين 

وب���ح�������ش���ب اجل����ه����ال����ني، ف�������اإن امل�������ش���روع 

على  �شيعمل  ال�شكان  لتهجر  االإ�شرائيلي 

وتقطيع  الغربية  ال�شفة  القد�ض عن  عزل 

اأو�شالها، ومنع اأي توا�شل جغرايف بينهما، 

وكذلك ف�شل �شمايل ال�شفة عن جنوبها

ملدينة  ال�شرقية  ال��ب��واب��ة  اإال  يتبق  ومل 

ال����ق����د�����ض، ب���ع���دم���ا ح���ا����ش���رت���ه���ا ���ش��ل��ط��ات 

االحتالل من جهاتها الثالث باال�شتيطان 

وامل�شتوطنات

���ش��ل��ط��ات االح���ت���الل مت��ار���ض  اأن  واأك�����د 

م��ن��ذ ����ش���ن���وات، ع��م��ل��ي��ة ت��ه��ج��ر مم��ن��ه��ج��ة، 

يف  الفل�شطينيني  ب��ح��ق  ع��رق��ًي��ا  وت��ط��ه��ًرا 

ال��ق��د���ض، وحت��دي��ًدا �شكان اخل��ان االأح��م��ر، 

املواطنني  على  الت�شييق  �شيا�شة  وتوا�شل 

الو�شائل ب�شتى  وا�شتهدافهم 

لالحتالل  املدنية”  “االإدارة  اأن  وب��ني 

هدم  جت��اه  ج��دي��دة  �شيا�شة  باتباع  �شرعت 

املنازل باخلان االأحمر، وذلك دون الرجوع 

بحيث  االح���ت���الل،  ال��ق��ان��ون وحم��اك��م  اإىل 

اأق��ل  بنائه  على  م�شى  منزل  اأي  ه��دم  يتم 

من  نف�شه  الوقت  يف  حم��ذًرا  �شهرين،  من 

خطورة هذا االإجراء

ال�شكان  مت�شك  ع��ل��ى  اجل��ه��ال��ني  و���ش��دد 

باأر�شهم رغم كل ما يحاك �شدهم، قائاًل: 

لو  امل��ك��ان ح��ت��ى  ن��غ��ادر  ول��ن  ه��ن��ا  “�شنبقى 
هدم االحتالل بيوتنا، �شنعاود بنائها، ولن 

ن�شمح بتهجرنا مرة اأخرى”

اجل���دي���د،  االإخ������الء  م���ق���رتح  ع��ل��ى  ورًدا 

ح��ك��وم��ة  “ريغافيم”،  ج��م��ع��ي��ة  ات���ه���م���ت 

ل���ل���خ���ط���ة  ب�”الر�شوخ  االح���������ت���������الل 

توا�شل  خللق  الفل�شطينية  اال�شرتاتيجية 

جغرايف بني بيت حلم واأريحا ورام اهلل”

وت��ع��ت��ر ���ش��ل��ط��ات االح���ت���الل االأرا����ش���ي 

امل����ق����ام ع��ل��ي��ه��ا اخل������ان االأح�����م�����ر ال���ب���دوي 

دون  “بني  اأن��ه  وتدعي  دولة”،  “اأرا�شي 
ترخي�ض”

 المحكمة الدستورية تصادق على انتخاب محمد بازوم رئيسًا للنيجر 

 فلسطين تخاطب قادة األمم المتحدة: حان الوقت لمحاسبة إسرائيل على استخدامها القوة واإلجرام

 لماذا ُتصر »إسرائيل« من جديد على هدم الخان األحمر؟

االنباط-وكاالت

بالقد�ض،  اإ�شرائيلية  حمكمة  اأدانت   

االث����ن����ني، ي��ا���ش��م��ني ج���اب���ر م���ن ���ش��ك��ان 

�����ش����رق����ي ال�����ق�����د������ض، ب���ت���ه���م���ة ال����ت����اآم����ر 

اللبناين  اهلل  حزب  ل�شالح  والتج�ش�ض 

اأجنبي واالت�شال بوكيل 

وبح�شب موقع والال العري، الذي 

ف��اإن  ال��ث��الث��اء،  ام�ض  ظهر  اخل��ر  ن�شر 

باأنها عملت على جتنيد  جابر اعرتفت 

الداخل(  فل�شطينيي  )من  اإ�شرائيليني 

لالن�شمام ل�شالح منظمة حزب اهلل

ووف����ُق����ا ل��ل��م��وق��ع، ف���اإن���ه ك���ج���زء من 

�شتعرتف  ف��اإن��ه��ا  االإدع������اء،  م��ع  ���ش��ف��ق��ة 

اأن ت�شل  ب��ذل��ك م��ق��اب��ل  امل��ح��ك��م��ة  اأم����ام 

5 �شنوات عقوبة �شجنها اإىل 

االنباط-وكاالت

القاهرة: 

�شا�شة  العربية  ال��دول  جامعة  دع��ت 

على  �شريعا  العمل  اإىل  الثالثاء  لبنان 

ب��الده��م  يف  ال�شيا�شي  االن�����ش��داد  اإن��ه��اء 

جتاوز  يف  للم�شاعدة  التدخل  وعر�شت 

االأزمة

االثنني  املالية  لبنان  اأزمة  وتفاقمت 

ب��ع��دم��ا اأخ��ف��ق جم����ددا رئ��ي�����ض ال����وزراء 

املكلف �شعد احلريري والرئي�ض مي�شال 

يبدد  االتفاق على حكومة مما  عون يف 

م�شتمر  ���ش��ي��ا���ش��ي  خ���الف  اإن���ه���اء  اآم�����ال 

اإنقاذ  جهود  ويعرقل  اأ�شهر  خم�شة  منذ 

البالد من االنهيار املايل

وق���ال���ت اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ب��ي��ان 

الغيط  اأب��و  اأحمد  ال�شيد  العام  االأم��ني 

ت�شهده  م��ا  ج��راء  كبرا  قلقا  ي�شت�شعر 

توحي  �شجاالت  من  ال�شيا�شية  ال�شاحة 

بانزالق البالد نحو و�شع �شديد التاأزم 

مالحمه باتت وا�شحة للعيان

واأ�شافت اجلامعة اأن حالة االن�شداد 

ال�شعب  م��ع��ان��اة  ت��ف��اق��م م��ن  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

م�شتعدة  اأن���ه���ا  اإىل  م�����ش��رة  ال��ل��ب��ن��اين 

ل��ل��ق��ي��ام ب����اأي ���ش��يء ي��ط��ل��ب م��ن��ه��ا ل���راأب 

ال�شدع احلايل

 محكمة إسرائيلية تدين شابة من القدس 
بتهمة التجسس لصالح حزب اهلل 

 الجامعة العربية تدعو ساسة لبنان 
إلى إنهاء »االنسداد السياسي«
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االنباط-وكاالت

فى  ال�سعودية  امل��ب��ادرة  ب���  ال��ع��امل  دول  رحبت 

على  النار  اإط��اق  وق��ف  تت�سمن  والتي  اليمن، 

ال���دويل  �سنعاء  م��ط��ار  وف��ت��ح  ال��ب��اد،  م�ستوى 

لعدد من الرحات املبا�سرة الإقليمية والدولية، 

امل�ساورات  وب��دء  البحرية  اخلطوط  عن  ف�سا 

بني الأطراف اليمنية للتو�سل اإىل حل �سيا�سي 

لاأزمة حتت اإ�سراف الأمم املتحدة

املتحدة  وال��ولي��ات  واأعلنت م�سر والإم���ارات 

الأزمة  ال�سعودية حلل  الأمريكية، دعم اجلهود 

اليمنية واإحال ال�سام فى الباد، فيما تنتظر 

احلوثيني  موافقة  اليمن  فى  ال�سعودية  املبادرة 

لتدخل حيز التنفيذ

ل�سان متحدثها  املتحدة، على  الأمم  واأعلنت 

املبادرة  اإع��ان  فور  اأم�س  حق،  فرحان  الر�سمى 

ال�����س��ع��ودي��ة ف��ى ال��ي��م��ن ع��ن ت��رح��ي��ب��ه��ا ب��امل��ب��ادرة 

مع  تت�سق  اأن��ه��ا  مو�سحة  اليمن  ف��ى  ال�سعودية 

جهود الأمم املتحدة

اليمن  فى  ال�سعودية  باملبادرة  م�سر  ورحبت 

لإنهاء الأزمة اليمنية والتو�سل اإىل حل �سيا�سي 

جهود  ذات��ه  الوقت  فى  مثمنة  اليمن،  يف  �سامل 

ال�سعودية حلل الأزمة ال�سيا�سية والإن�سانية فى 

وتهيئة  اليمني  ال�سعب  وتغليب م�سلحة  اليمن 

الأج�����واء ب��ه��دف ال��ت��و���س��ل حل��ل ���س��ام��ل ل��اأزم��ة 

اإىل  اليمنية  الأط�����راف  م�سر  ودع���ت  اليمنية، 

اإط��اق  لوقف  ال�سعودية  امل��ب��ادرة  م��ع  ال��ت��ج��اوب 

النار وحقن دماء ال�سعب اليمني

واأع���ل���ن زي����ر اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ع���اون ال����دويل 

الإماراتي ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان، عن 

اليمن،  فى  ال�سعودية  للمبادرة  الإم���ارات  تاأييد 

كامل  ب�سكل  تدعم  الإم����ارات  دول��ة  اأن  مو�سحا 

هذه املبادرة ال�سعودية فى اليمن،م�سيدا بالدور 

املحوري لل�سعودية حلل الأزمة اليمينة

فى  ال�سعودية  باملبادرة  ت�سيد  العربية  الدول 

اليمن

كما رحبت �سلطنة عمان، باملبادرة ال�سعودية 

ف���ى ال��ي��م��ن م���وؤك���دة ا���س��ت��م��راره��ا يف ال��ع��م��ل مع 

اململكة والأمم املتحدة والأطراف اليمنية املعنية 

لإعادة ال�ستقرار فى اليمن

واأع���ل���ن���ت ال���ك���وي���ت ع���ن ت��رح��ي��ب��ه��ا ودع��م��ه��ا 

الأط��راف  داعية  اليمن  فى  ال�سعودية  للمبادرة 

املبادرة  الإيجابي مع هذه  التفاعل  اإىل  اليمنية 

واللتزام بها

ال�سعودية  املبادرة  البحرينية  اململكة  واأي��دت 

فى اليمن منوهة اإىل اأنها تاأمل اأن تلقى املبادرة 

ال�����س��ع��ودي��ة ف��ى ال��ي��م��ن ال��ت��اأي��ي��د م��ن الأط����راف 

اليمنية

الكامل  الأردن��ي��ة دعمها  اأك��دت احلكومة  كما 

الأزم���ة  لإن��ه��اء  اليمن  ف��ى  ال�سعودية  ل��ل��م��ب��ادرة 

اليمنية والتو�سل حلل �سيا�سي �سامل لها

ترحيب عاملى باملبادرة ال�سعودية فى اليمن

باملبادرة  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  ورحبت 

ال�����س��ع��ودي��ة ف��ى ال��ي��م��ن داع��ي��ة جميع الأط����راف 

لالتزام بجدية بوقف اإطاق النار فورا، واأيدت 

لإنهاء  اليمن  ف��ى  ال�سعودية  امل��ب��ادرة  بريطانيا 

الأزمة والتو�سل حلل �سيا�سي �سامل يف الباد

واأو�����س����ح دوم��ي��ن��ي��ك راب، وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

اليمن،  ال��ن��ار يف  اإط����اق  اإن وق���ف  ال��ري��ط��ان��ي��ة 

وت���خ���ف���ي���ف ال���ق���ي���ود امل���ف���رو����س���ة ع���ل���ى و����س���ول 

جدا،  املهمة  امل�سائل  من  الإن�سانية،  امل�ساعدات 

خطوات  ات��خ��اذ  احلوثيني  على  يجب  واأ���س��اف: 

مم��اث��ل��ة ك��م��ا رح���ب الحت����اد الأوروب�����ي ب��امل��ب��ادرة 

ال�����س��ع��ودي��ة ف��ى ال��ي��م��ن لإن��ه��اء الأزم����ة اليمنية 

وقال  اليمن،  يف  �سامل  �سيا�سي  حلل  والتو�سل 

بيان،  يف  اخلارجية،  لل�سوؤون  الأوروب���ي  الحت��اد 

ل���ه: ن��ع��ت��ر ه���ذا الإع������ان خ��ط��وة اإي��ج��اب��ي��ة يف 

م�سریة ال�سام

االنباط-وكاالت

دخل ملف �سد النه�سة منحنى جديدا اأكرث 

توترا وتعقيدا، بعد اأن اأعلنت اأدي�س اأبابا عزمها 

امل�����س��ي ق��دم��ا يف اإج�����راءات امل���لء ال��ث��اين خل��زان 

راف�سة  املقبل،  يوليو  له  املحدد  املوعد  ال�سد يف 

اخلرطوم  اقرتحتها  التي  الرباعية  الو�ساطة 

والقاهرة

اإن  اأحمد  اآب��ي  ال��وزراء الإثيوبي  وق��ال رئي�س 

املوعد  يف  النه�سة  �سد  م��لء  يف  �ستم�سي  ب��اده 

املحدد عند مو�سم الأمطار يف يوليو املقبل

واأو�سح يف كلمة له اأمام الرملان اأن باده ل 

املقبل، لأن ذلك  ميكنها تفويت مو�سم الأمطار 

يكلفها خ�سارة نحو مليار دولر

اأن  ب��اده ل ميكنها  اأن  اإىل  اأحمد  اآب��ي  واأ�سار 

تت�سبب يف �سرر لل�سعب امل�سري، موؤكدا اأن باده 

ت�ستهدف من �سد النه�سة توليد الكهرباء

اإثيوبيا  م�ساهمة  م��ن  ب��ال��رغ��م  اأن���ه  واأ���س��اف 

باأكرث من 80 باملئة من مياه النيل فاإنها ت�سعى 

ف��ق��ط م��ن وارد الأم��ط��ار  ب��امل��ئ��ة   5 ت��خ��زي��ن  اإىل 

ولي�س من النيل الرئي�سي

مينع  اأن  مي��ك��ن  ل  ال��ن��ه�����س��ة  ���س��د  اأن  واأك�����د 

ان�سياب املياه الطبيعي عن م�سر وال�سودان

الإثيوبي  ال���وزراء  رئي�س  ت�سريحات  وج��اءت 

بعد �ساعات من تاأكيد وزير الري امل�سري حممد 

الإج���راءات  تقبل  لن  القاهرة  ب��اأن  عبدالعاطي، 

الأحادية التي تتخذها اإثيوبيا يف �سد النه�سة

وقال عبدالعاطي يف ت�سريحات �سحافية باأن 

نهر  مياه  على  وت��اأث��ریه  الإثيوبي  النه�سة  �سد 

النيل ُيعتر اأحد التحديات الكرى التي تواجه 

م�سر حاليا، خا�سة يف ظل الإجراءات الأحادية 

التي يقوم بها اجلانب الإثيوبي

م��ن ج��ان��ب��ه، دع��ا وزي���ر ال���ري وامل����وارد املائية 

ال�����س��وداين ي��ا���س��ر ع��ب��ا���س، الأح�����د، اإث��ي��وب��ي��ا اإىل 

ق��ب��ول ال��و���س��اط��ة ال��رب��اع��ي��ة ل��ل��و���س��ول لت��ف��اق 

�سد  ب�ساأن  الثاث  الدول  عادل وقانوين ير�سي 

النه�سة

الوكالة  اأوردت��ه��ا  ت�سريحات  واأك��د عبا�س، يف 

الرباعية  الو�ساطة  اأهمية  لاأنباء،  ال�سودانية 

ال��ن��ظ��ر، م��ع��رب��اً عن  ت��ق��ري��ب وج��ه��ات  تتمثل يف 

الو�ساطة  ع��ل��ى  اإث��ي��وب��ي��ا  اع��رتا���س  م��ن  ده�سته 

امل��ت��ح��دة والحت���اد  الأمم  ال��ت��ي ت�سم  ال��رب��اع��ي��ة 

الأوروبي والوليات املتحدة والحتاد الأفريقي

واأو�سح اأن ال�سودان منذ العام املا�سي طالب 

ب���اإع���ط���اء ف��ر���س��ة خل�����راء الحت������اد الأف���ري���ق���ي 

رف�ست  اإثيوبيا  ولكن  النظر  وج��ه��ات  لتقريب 

هذا املقرتح

وتعتر م�سر وال�سودان اأن ملء �سد النه�سة 

دون اتفاق قانوين ملزم مبثابة تهديد لأمنهما 

املائي ويلحق بهما اأ�سرارا ج�سيمة

ال�سد  ح��ول  الثاث  ال��دول  بني  واملفاو�سات 

متوقفة يف الوقت الرهن حيث تتم�سك القاهرة 

واخلرطوم باآلية و�ساطة رباعية، وهو ما ترف�سه 

اإثيوبيا وتتم�سك بالو�ساطة الأفريقية فقط

تبنيه  ال���ذي  ال�سد  اأ���س��ب��ح   ،2011 ع��ام  وم��ن��ذ 

�سديد  توتر  م�سدر  الأزرق  النيل  على  اإثيوبيا 

واخلرطوم  والقاهرة  جهة  من  اأبابا  اأدي�س  بني 

ال�سد  ه��ذا  ي�سبح  اأن  ويتوقع  ثانية.  جهة  م��ن 

اأكر من�ساأة لتوليد الطاقة الكهربائية من املياه 

يف اأفريقيا

وتتفاو�س الدول الثاث للو�سول اإىل اتفاق 

حول ملء ال�سد وت�سغيله، لكنها على الرغم من 

الو�سول  تتمكن من  �سنوات، مل   10 نحو  م��رور 

حتى الآن اإىل اتفاق

املا�سي  يوليو  يف  اأعلنت  اأب��اب��ا  اأدي�����س  وك��ان��ت 

على  الأول،  للعام  ال�سد  مب��لء  هدفها  حتقيق 

ب�سرورة  وال�����س��ودان  م�سر  مطالب  م��ن  ال��رغ��م 

التو�سل اأوًل اإىل اتفاق ملزم

واأجرى الحتاد الأفريقي يف الآونة الأخریة 

مفاو�سات حول ال�سد لكنها تعرثت م��راراً. كما 

مل تنجح حمادثات ا�ست�سافتها الوليات املتحدة 

العام املا�سي يف التو�سل اإىل اتفاق

االنباط-وكاالت

اإنها طلبت  قالت هولندا ام�س الثاثاء، 

ت��و���س��ي��ح��اً م���ن اإ���س��رائ��ي��ل ع���ن و���س��ع وزي���ر 

بعد  املالكي،  ريا�س  الفل�سطيني  اخلارجية 

م�����س��ادرة ب��ط��اق��ة ع��ب��وره ل���دى ع��ودت��ه من 

زيارة للمحكمة اجلنائية الدولية

ي��وم  ق���ال  ق��د  فل�سطيني  م�����س��وؤول  وك���ان 

عبور  بطاقة  ���س��ادرت  اإ�سرائيل  اإن  الأح���د، 

ك��ب��ار ال�����س��خ�����س��ي��ات )يف.اأي.ب�������ي( اخل��ا���س��ة 

اإ���س��رائ��ي��ل  ب��ط��اق��ة متنحها  وه���ي  ب��امل��ال��ك��ي، 

ليتمكنوا  الفل�سطينيني  امل�سوؤولني  لكبار 

من عبور احلدود ب�سهولة

التعليق  الإ�سرائيلية  ورف�ست احلكومة 

على الأمر

ب��ا���س��م وزارة اخل��ارج��ي��ة  وق���ال م��ت��ح��دث 

ال�����س��ف��ارة  م��ع  الأم����ر  “بحثنا  ال��ه��ول��ن��دي��ة: 

كدولة  هولندا،  باأن  واأبلغناها  الإ�سرائيلية 

املحكمة  تتمكن  باأن  متاماً  معنية  م�سيفة، 

دون  بعملها  القيام  من  الدولية  اجلنائية 

تدخل”

واأع��ل��ن��ت ف��ات��و ب��ن�����س��ودا مم��ث��ل��ة الدع����اء 

ال�سهر،  ه��ذا  ال��دول��ي��ة  اجلنائية  باملحكمة 

الأرا���س��ي  يف  ح��رب  جرائم  يف  �ستحقق  اأنها 

الفل�سطينية بعد اأن ق�ست املحكمة باأن من 

اخت�سا�سها نظر تلك اجلرائم

اإ�سرائيل،  ا�ستنكار  اخلطوة  هذه  ولق��ت 

التي ل تعرتف باملحكمة اجلنائية الدولية، 

وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، ال��ت��ي مل ت�����س��دق على 

تاأ�سي�سها بيان 

وق���ال���ت ب��ن�����س��ودا يف دي�����س��م��ر )ك���ان���ون 

اأو  ارت��ك��ب��ت  ح��رب  ج��رائ��م  اإن   2019 الأول( 

وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  ارتكابها  يجري 

الإ�سرائيلي  اجلي�س  من  كا  وذك��رت  غ��زة، 

وج����م����اع����ات ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة م�����س��ل��ح��ة، م��ث��ل 

لهذه  حمتملني  كمرتكبني  حما�س،  حركة 

اجلرائم

وقال مكتب املالكي اإن الوزير اجتمع مع 

املا�سي حلثها على ت�سريع  الأ�سبوع  بن�سودا 

التحقيق

االنباط-وكاالت

العرب  والقانونيني  اأكد عدد من اخلراء   

ع��ل��ى ���س��رورة م��واج��ه��ة احل���راك الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

الذي بداأ فعليا ملحاولة ت�سيي�س عمل املحكمة 

اجلنائية الدولية، وابتزازها، وال�سغط عليها

كما اأك���د امل�����س��ارك��ون خ��ال اأع��م��ال امل��وؤمت��ر 

حتقيقات  ب�ساأن  بالقاهرة  عقد  ال��ذي  ال��دويل 

امل���ح���ك���م���ة اجل����ن����ائ����ي����ة ال�����دول�����ي�����ة ل���ل���ج���رائ���م 

من  ع��دد  مب�ساركة  فل�سطني  يف  الإ�سرائيلية 

اخل����راء ال��ق��ان��ون ال����دويل ب���ال���دول ال��ع��رب��ي��ة 

اجلنائية  واملحا�سبة  امل�ساءلة  »تعزيز  بعنوان 

جل���رائ���م احل�����رب والن���ت���ه���اك���ات اجل�����س��ي��م��ة.. 

ف��ل�����س��ط��ني من���وذج���اً« ع��ل��ى ����س���رورة ا���س��ت��غ��ال 

�سبكة  ل��ت��وف��ری  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال�سبكات 

الإطار  يف  الفل�سطيني  التحرك  حلماية  اأمان 

للحراك  الكامل  دعمهم  موؤكدين  القانوين، 

وقادتها  الحتال  دول��ة  مل�ساءلة  الفل�سطيني 

ال�سعب  ارتكبوها بحق  التي  يف جرائم احلرب 

2014 الفل�سطيني منذ عام 

ال�����ذي نظم  امل����وؤمت����ر  ال���ت���اأك���ي���د يف  ك��م��ا مت 

ب���ال�������س���راك���ة ب����ني ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة حل��ق��وق 

حلقوق  العربية  واملنظمة  بفل�سطني،  الإن�سان 

الإن�سان، واملجل�س القومي حلقوق الإن�سان يف 

الوطنية  للموؤ�س�سات  العربية  وال�سبكة  م�سر، 

موؤ�س�سات  دعم  �سرورة  على  الإن�سان،  حلقوق 

امل��ج��ت��م��ع امل������دين ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف ح��راك��ه��ا 

النتهاكات  بتوثيق  واملهني  القانوين  وعملها 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة وت���وف���ری امل���ن���اخ امل��ن��ا���س��ب لعمل 

ت��وف��ری اخل��رات  و���س��رورة  ق��ان��ون��ي��ا،  املحكمة 

يف  زمائهم  مع  وتعاونهم  القانونية  العربية 

بهذا  امل�����س��ت��ج��دات  ع��ل��ى  واط��اع��ه��م  فل�سطني 

املو�سوع اأول باأول

اأ���س��ت��اذ ال��ق��ان��ون اجلنائي  م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال 

عماد الفقي، اأن عقد هذا املوؤمتر يف جمهورية 

الر�سمي  ال��دع��م  م��ن  ن��وع  ه��و  ال��ع��رب��ي��ة  م�سر 

املحكمة  اأن  اإىل  م�سریا  الفل�سطينية،  للقيادة 

الوطني  اجلنائي  الق�ساء  ع��ن  ب��دي��ًا  لي�ست 

اأو تقوم مقامه، بل هي مكمل له فهي امتداد 

لاخت�سا�س اجلنائي الوطني، وبالتايل فهي 

تتخطى  اأو  الوطنية  ال�سيادة  على  تعتدي  ل 

الق�ساء  هذا  كان  الوطني، طاملا  الق�ساء  نظم 

القانونية  التزاماته  مبا�سرة  يف  وراغًبا  ق��ادًرا 

دولية  معاهدة  هي  اإن�سائها  واأ�سا�س  الدولية، 

م��ف��ت��وح ب���اب الن�����س��م��ام ل��ه��ا م���ن ق��ب��ل جميع 

الدول

فيما اأكد املحامي واخلبری يف جمال حقوق 

دولة  اأن  ن��درك  اأننا  قنديل،  حممود  الإن�سان 

اأم��ام هذا  الأي��دي  لن تقف مكتوفة  الحتال 

ق�ساة  ع��م��ل  ع��رق��ل��ة  ع��ل��ى  �ستعمل  ب��ل  ال��ق��رار 

الدولية  اجلنائية  املحكمة  ان  منوها  املحكمة، 

ل حتل حمل املحاكم الوطنية بل على العك�س، 

اخت�سا�سها  ان مت��ار���س  دول���ة  ك��ل  واج���ب  م��ن 

اجل���ن���ائ���ي ع��ل��ى الأ����س���خ���ا����س امل�������س���وؤول���ني عن 

للمحكمة  يجوز  ول  الدولية  اجلرائم  ارتكاب 

قادرة  ال��دول غری  تكون  اإل عندما  تتدخل  ان 

وحماكمة  التحقيقات  يف  راغ��ب��ة  غ��ری  اأو  حقا 

الأ�سا�سية  املهمة  اأن  موؤكدا  اجلرائم،  مرتكبي 

ل��ل��م��ح��ك��م��ة اجل���ن���ائ���ي���ة ال����دول����ي����ة ت��ت��م��ث��ل يف 

امل�����س��اع��دة ع��ل��ى و���س��ع ح���د لإف�����ات م��رت��ك��ب��ي 

اأخ���ط���ر اجل����رائ����م ال���ت���ي ت���ث���ری ق���ل���ق امل��ج��ت��م��ع 

الدويل ككل من العقاب وال�سهام يف منع مثل 

هذه اجلرائم

امل�ساعد  العام  الأمني  املكلف مبن�سب  وقال 

هذا  اإن  �سعبان،  �سيد  العرب  املحامني  باحتاد 

اجلنائية  ق���رارات  ب�����س��اأن  يعقد  ال���ذي  امل��وؤمت��ر 

ح�����ول ال���ت���ح���ق���ي���ق يف اجل�����رائ�����م امل���رت���ك���ب���ة يف 

جرائم  وه��ي  املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا���س��ي 

والعدوان،  احلرب  وجرائم  اجلماعية،  الإب��ادة 

لتفاقيات  املخالفة  الإن�سانية  �سد  وج��رائ��م 

جنيف ال��راب��ع��ة ب�����س��اأن ح��م��اي��ة امل��دن��ي��ني وق��ت 

احل�������رب، مت���ه���ي���داً مل���اح���ق���ة ق������ادة ال����ع����دوان 

ال�سهيوين ومرتكبي هذه اجلرائم

واأ�سار �سعبان اإىل تطلع احتاد املحامني اإىل 

ال�سادقة  ال�����س��ورة  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  اأع��م��ال  عك�س 

واملحاميني  وال��ق��ان��ون��ي��ني  احلقوقيني  مل�سعي 

وا�سحة  روؤية  وبلورة  �سياغة  اأجل  من  العرب 

ح���ول ت��ع��زي��ز امل�����س��اءل��ة وامل��ح��ا���س��ب��ة يف ج��رائ��م 

خللق  املحتلة،  فل�سطني  يف  متت  التي  احل��رب 

الأ����س�������س امل��ت��ي��ن��ة وب���ن���اء ن�����س��ق ق���ان���وين ع��رب��ي 

ي�ساعد املحكمة اجلنائية الدولية يف النت�سار 

ل��ل��ح��ق ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، واإدان�����ة ق����ادة الح��ت��ال 

العربي  �سعبنا  �سد  جرائمهم  عن  ال�سهيوين 

يف فل�سطني

م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د اخل��ب��ری ال��ق��ان��وين ها�سم 

ان  وي��دع��م  ي��وؤك��د  املحكمة  ق���رار  اأن  ���س��ام��ة، 

املوؤمتر  ه��ذا  ف��اإن  �سيادة،  ذات  دول��ة  فل�سطني 

وخراء  قانونية  كوكبة  بح�سور  يعقد  ال��ذي 

م���ن ف��ل�����س��ط��ني ه���و ل���درا����س���ة ق����رار اجل��ن��ائ��ي��ة 

التحقيق  م��ب��ا���س��رة  ب�����س��اأن  الأخ�����ری  ال��دول��ي��ة 

م���ع اإ����س���رائ���ي���ل ع���ن اجل���رائ���م ال���ت���ي ارت��ك��ب��ه��ا 

دورن��ا  اإن  م�سددا  فل�سطني،  يف  ا�سقائنا  بحق 

الفل�سطيني  اجل��ان��ب  م��ع  ال��ع��م��ل  ب��ه��دف  ه��ن��ا 

املحكمة  ق�ساة  لعمل  قانونية  حماية  لتوفری 

بالفعل  هي  اجلنائية  املحكمة  لأن  اجلنائية، 

اأمام م�سوؤولية تاريخية يف هذا املو�سوع

العربية  ال�سبكة  رئي�س  امل��وؤمت��ر  يف  ���س��ارك 

ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات ال���وط���ن���ي���ة حل���ق���وق الإن�������س���ان 

امل�ستقلة  الهيئة  ع��ام  وم��دي��ر  ي��ون�����س،  ع�����س��ام 

دوي���ك،  ع��م��ار  فل�سطني  يف  الإن�����س��ان  حل��ق��وق 

حلقوق  العربية  املنظمة  رئي�س  �سلبي  وعاء 

ب��الإ���س��اف��ة اإىل ع��دد م��ن نخبة من  الإن�����س��ان، 

الإن�����س��ان  بحقوق  املخت�سني  ال��ع��رب  اخل���راء 

وال���ق���ان���ون ال�����دويل الإن�������س���اين واأ����س���ات���ذة يف 

ال��ق��ان��ون ال����دويل ال��ع��ام وال��ق��ان��ون اجل��ن��ائ��ي، 

وق�����س��اة وع����دد م��ن مم��ث��ل��ي م��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق 

الدول  من  عدد  من  احلكومية  غری  الإن�سان 

العربية

 المبادرة السعودية فى اليمن.. ترحيب عربي وعالمي بجهود إحالل السالم

 أزمة سد النهضة تتعقد مع تمسك إثيوبيا بالملء الثاني

 هولندا تطلب توضيحًا إسرائيليًا بشأن سحب بطاقة مرور المالكي

 خبراء وقانونيون يؤكدون ضرورة مواجهة الحراك اإلسرائيلي لمحاولة تسييس عمل الجنائية

 أمهات ارتدين األكفان: اعتصام غاضب 
في غزة ألهالي شهداء عدوان 2014

 الرفيدي تعلن استقالتها من 
منصبها في مؤسسة ياسر عرفات

 »هآرتس« تكشف... جيش االحتالل 
نشر »بالخطأ« أماكن قواعد سرية 

 إصابات بأعيرة معدنية وحاالت اختناق خالل 
مواجهات مع االحتالل في جبل العرمة جنوب نابلس

االنباط-وكاالت

اعت�سم عدد من اأهايل �سهداء عدوان 2014 

يف غزة، ام�س، للمطالبة ب�سرف خم�س�ساتهم 

املقطوعة منذ 7 �سنوات

وارتدت اأمهات ال�سهداء الأكفان واعت�سمن 

م��ق��اب��ل م��ق��ر م��وؤ���س�����س��ة رع���اي���ة اأ����س���ر ال�����س��ه��داء 

م�ستحقاتهن  ب�����س��رف  م��ط��ال��ب��ات  واجل���رح���ى، 

كحال بقية عائات ال�سهداء

اأهايل  اأربعة من  اإن  وقالت م�سادر حملية، 

اإىل  نقلهم  ب��الإغ��م��اء ومت  اأ���س��ي��ب��وا  ال�����س��ه��داء 

امل�ست�سفى، بعد اأن ت�سلقوا امل�سانق التي ن�سبوها 

غ�سباً على عدم �سرف حقوقهم، واأ�سارت اإىل 

لثاثة  اأم  امل�ست�سفى  اإىل  املنقولني  اإح���دى  اأن 

�سهداء

قطاع  يف  ال�سهداء  عائات  مئات  وتعر�ست 

غزة، لقطع رواتبهم منذ فرتات متفاوتة، دون 

اإب����داء اأي���ة اأ���س��ب��اب وه��و م��ا ي��زي��د م��ن معاناتها 

خا�سة اأن عدداً منها ل معيل لها

االنباط-وكاالت

قدمت املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة يا�سر عرفات 

�سبح  اأح��م��د  د.  اإىل  ا�ستقالتها  رف��ي��دي،  ت��ام��ي 

القانوين  غ��ری  للمر�سوم  ا  رف�سً ال��ع��ام؛  امل��دي��ر 

ال�سادر من الرئي�س حممود عبا�س حول ف�سل 

املوؤ�س�سة،  اإدارة  جمل�س  م��ن  ال��ق��دوة  نا�سر  د. 

وتعيني امل�ست�سار القانوين للرئي�س اأ. علي مهنا 

بدًل عنه وف�سله من ع�سوية جمل�س اأمنائها

وتابعت رفيدي يف كتاب ال�ستقالة، اإن �سبب 

هناك  ال��ق��رار  قانونية  ع��دم  ��ا  اأي�����سً ال�ستقالة 

مو�سوع اأخاقي ل ا�ستطيع جتاوزه يف مو�سوع 

تنحية اأي مواطن فل�سطيني من من�سبه ب�سبب 

الختاف بالراأي

اليه  اآل��ت  م��ا  ت�سور  ا�ستطيع  “ل  واأردف����ت: 

ع�سر  اخلم�س  ال�سنوات  يف  فل�سطني  يف  الأم��ور 

الأخریة من تفرد بالراأي، وعدم احرتام الراأي 

النا�س والهيمنة على  الآخ��ر والتهديد يف قوت 

املوؤ�س�سات  وت��دم��ری  ال��ق��ان��ون  و���س��ي��ادة  الق�ساء 

الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  اأن  ل��درج��ة  واجل��م��ع��ي��ات 

ب���اخل���وف من  ي�����س��ع��ر  ت��اري��خ��ه  يف  م����رة  ولأول 

�سد  ب�سيط  لو  حتى  موقف  ت�سدير  اأو  اع��ان 

ال��وق��وف يف وجهها.  اأو  ال��ع��دال��ة  وع��دم  الظلم، 

لرتك  ال�سديد  اأمل��ي  من  وبالرغم  �سمریيا  ان��ا 

الفريق  �سمن  من  باأنني  ا�سعر  التي  املوؤ�س�سة 

الذي عمل على بنائها واأ�سعر باأنها جزء حقيقي 

ال  اأنها م�سدر دخلي  من حياتي وبالرغم من 

اأقف بجانب احلق، واأن  اأن  اأنني ل ا�ستطيع ال 

ان�سجم مع افكاري ومبادئي واأخاقي

ارف�س  باأنني  ثقة  وبكل  “اأعلن  واأ���س��اف��ت: 

من  جهة  م��ن  املوؤ�س�سة  على  ح��ل  ال���ذي  الظلم 

قانونية  غ��ری  ب��ط��ري��ق��ة  عليها  الهيمنة  ح��ي��ث 

وف����ر�����س ال���ع���ق���اب اجل���م���اع���ي ع���ل���ى امل��وظ��ف��ني 

وامل���وظ���ف���ات ال���ذي���ن ل ع��اق��ة ل��ه��م مب��و���س��وع 

��ا ال��ظ��ل��م ال���ذي ح��ل د. نا�سر  اخل����اف، واأي�����سً

ال���ق���دوة ال����ذي ع��م��ل ب��ت��ف��اين واخ���ا����س وح��ب 

و���س��ف��اف��ي��ة ون���زاه���ة يف اح���ي���اء ذك����رى اخل��ت��ي��ار 

م��ن خ���ال امل��وؤ���س�����س��ة واأ���س��م��ع ال��ع��امل ال��رواي��ة 

الفل�سطينية احلقيقية من خال متحف يا�سر 

عرفات ونقل الذاكرة الفل�سطينية اإىل الأجيال 

تاريخ  لهم  ب��اأن  وجدانهم  يف  ليبقى  اجل��دي��دة؛ 

يفخر به العامل وباأن فل�سطني ق�سية عادلة ول 

ي�سيع حق وراءه مطالب” واأ�سارت رفيدي، اإىل 

اأن املرحلة �سوداء ولكن حتى ي�سفع لنا التاريخ 

نحن  وبالنهاية  والعدالة  للحق  نقف  ان  يجب 

نعلم باأن احلرية لها ثمن، ول اأقبل على نف�سي 

اأن اكون �سريكة مبا ل ا�ستطيع الن�سجام معه 

ب�سمتي ووقويف على احلياد

االنباط-وكاالت

ذك��ر اإع���ام الح��ت��ال، ام�����س ال��ث��اث��اء، 

باخلطاأ  ن�����س��رت  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال��ق��وات  اأن 

وقواعده  مواقعه  اأماكن  تت�سمن  خريطة 

الع�سكرية، مبا فيها تلك ال�سرية

العرية،  “هاآرت�س”  �سحيفة  وبح�سب 

بجي�س  ال��داخ��ل��ي��ة  اجل��ب��ه��ة  “قيادة  ف�����اإن 

اإط��ار  يف  اخلريطة  تلك  الحتال” ن�سرت 

اختبارات فریو�س  اأماكن جممعات  تو�سيح 

كورونا للجنود، فظهرت العديد من املواقع 

وال���ق���واع���د ال��ع�����س��ك��ري��ة ال�����س��ري��ة ال��ت��اب��ع��ة 

املخابرات  اأج��ه��زة  وك��ذل��ك  اجل��وي��ة  للقوات 

وغریها

الإ�سرائيلي  الحتال  جي�س  ين�سر  ومل 

�سابًقا اأي معلومات عن هذه القواعد

للجي�س  ب��ط��ل��ب  “هاآرت�س”  وت��ق��دم��ت 

املن�سورة،  اخلريطة  با�ستبدال  الإ�سرائيلي 

اأن��ه��ا  فيما اع���رتف ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م اجل��ي�����س 

ن�سرت باخلطاأ ومت ا�ستبدالها

االنباط-وكاالت

اأ����س���ي���ب، ف��ج��ر ام�������س ال���ث���اث���اء، ع����دد من 

ب��امل��ط��اط،  مغلفة  معدنية  ب��اأع��ریة  امل��واط��ن��ني 

ال��ذي  للدموع  امل�سيل  ال��غ��از  ج��راء  وبالختناق 

اأط��ل��ق��ت��ه ق���وات الح���ت���ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي خ��ال 

بيتا  لأرا���س��ي  ال��ت��اب��ع  ال��ع��رم��ة  اقتحامها جبل 

جنوب نابل�س وا�ستهداف املعت�سمني هناك

وقال اأمني �سر حركة فتح يف بيتا، منور بني 

�سم�سه ان قوات الحتال اقتحمت جبل العرمة 

يف �ساعات الفجر الوىل، وا�ستهدفت املعت�سمني 

الغاز  وقنابل  املطاطي  بالر�سا�س  قمته،  على 

امل�سيل للدموع، ما اأدى اإىل ا�سابة عدد منهم

وا���س��اف ان ع���ددا م��ن امل��واط��ن��ني اعت�سموا 

دع���وات لقتحامه من  بعد  العرمة  ف��وق جبل 

قبل امل�ستوطنني، موؤكدا ان املواجهات ما زالت 

م�ستمرة

يذكر اأن جبل العرمة ي�سم موقعا اأثريا وهو 

يحاولون  ال��ذي��ن  للم�ستوطنني  اأط��م��اع  حم��ط 

ال�سيطرة عليه

االربعاء   24 / 3 / 2021



الأربعاء   24/ 3 /  2021
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االنباط – عمان 

تراأ�س وزير ال�سباب حممد النابل�سي ام�س 

اأع�ساء اللجنة التوجيهية  الثالثاء بح�سور 

اال�سرتاتيجية  برامج  تنفيذ  على  لالإ�سراف 

لة  وامل�سكَّ  ،2025-2019 لل�سباب  ال��وط��ن��ي��ة 

م��ن االأم��ن��اء ال��ع��ام��ن وممثلي اجل��ه��ات ذات 

مت  ال��ت��ي  للجنة  االأول  االج��ت��م��اع  ال��ع��الق��ة، 

اإع��ادة ت�سكيلها موؤخًرا مبوجب ق��رار ملجل�س 

ال���وزراء، بهدف تن�سيق وتوحيد اجلهود بن 

ال��ع��الق��ة بتنفيذ حم��اور  ك��اف��ة اجل��ه��ات ذات 

لتحقيق  لل�سباب  الوطنية  اال�سرتاتيجية 

النابل�سي  وا���س��ت��ع��ر���س  وغ��اي��ات��ه��ا.  اأه��داف��ه��ا 

ال���وزارة  نفذتها  ال��ت��ي  وال��رام��ج  الن�ساطات 

ما  مب�ساركة  اال�سرتاتيجية  حم���اور  �سمن 

و���س��اب��ة م��وزع��ن على  ���س��اب��اً  ي��ق��ارب ٣٤200 

خالل  النابل�سي  واأك���د  �سبابياً.  م��رك��زاً   19٧

والتعاون  الت�ساركية  اأهمية  على  االج��ت��م��اع 

العالقة  وذات  ال�سريكة  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  ب��ن 

لال�سرتاتيجية  ال�سبعة  امل���ح���اور  ل��رتج��م��ة 

الوطنية لل�سباب على اأر�س الواقع، والو�سول 

ل��ل��ق��ي��ا���س  ق���اب���ل���ة  اإىل خم����رج����ات ح��ق��ي��ق��ي��ة 

تر�سد  دوري���ة  تقارير  خ��الل  م��ن  والتنفيذ، 

واملعنن،  ال�سركاء  كافة  من  م�ستمر  وب�سكل 

حمور  بكل  والتقدم  االإجن���از  ن�سبة  وتو�سح 

النتائج  اإىل  الو�سول  من حماورها، ل�سمان 

املرجوة، ب�سكل منظم وم�سوؤول، من منطلق 

امل�سوؤولية الوطنية التي تقع على عاتق كافة 

اجلهات املعنية يف الدولة لالرتقاء بال�سباب، 

و���س��م��ان دمي��وم��ة ال��رام��ج واالأن�����س��ط��ة على 

�سرورة  اإىل  النابل�سي  واأ���س��ار  البعيد.  امل��دى 

اإيجاد برامج واأن�سطة �سبابية حديثة وجديدة 

االأردين  ال�سباب  ومتطلبات  احتياجات  تلبي 

على ال�سعيدين الراجمي والتاأهيلي، لتلبية 

عبداهلل  امللك  جاللة  وروؤى  واآم���ال  تطلعات 

الثاين وويل عهده االأمن باهتمامهما الكبري 

ودعمهما املتوا�سل لل�سباب وال�سابات. 

01

وزير الشباب يؤكد أهمية االنشطة الحديثة 

الوحدات يتعاقد مع سوني وأبو عمارة 

أزمة نادي الجزيرة تتفاقم 

كورونا تهاجم فريق الرمثا 

االنباط – عمان 

واف���ق���ت ال��ه��ي��ئ��ة االإداري�������ة ل��ن��ادي 

اللبناين  مع  التعاق  على  ال��وح��دات، 

���س��وين ���س��ع��د مل��و���س��م واح�����د، والع���ب 

ال��وح��دات ال�����س��اب��ق م��ن��ذر اأب���و ع��م��ارة 

لتن�سيب املدير الفني  ملو�سمن، وفقاً 

وذل���ك يف  اب���وزم���ع،  ع��ب��داهلل  للفريق 

اإجتماعها املنعقد حالياً برئا�سة نائب 

بح�سب  اأب��وع��واد،  م.يا�سن  الرئي�س 

الناطق االإعالمي للنادي  اأفاد به  ما 

مع  التعاقد  وب��اإع��الن   . غنام  حممد 

���س��وين ف����اإن ف��ري��ق ال���وح���دات اأغ��ل��ق 

ب���ذل���ك م��ل��ف امل���ح���رتف���ن االأج���ان���ب 

ال��ث��الث��ة، يف وج���ود ال��ل��ب��ن��اين اأح��م��د 

زريق وال�سنغايل عبد العزيز نداي.

االنباط – عمان 

ط���ال���ب الع���ب���و ف���ري���ق اجل���زي���رة 

للظروف  ا�ستنادا  عقودهم،  بف�سخ 

 املالية ال�سعبة التي مير بها ناديهم.

فيه:  ج��اء  بيانا  الالعبون  واأ���س��در 

لقد  اجلزيرة،  نادي  العبو  “نحن 
ط���ال ���س��رن��ا ع��ل��ى ه���ذه ال��ظ��روف 

امل���ال���ي���ة ال�����س��ع��ب��ة ال���ت���ي مي����ر ب��ه��ا 

ال���ن���ادي ط����وال ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة«. 

ال���ب���ي���ان:  ال���الع���ب���ون يف  واأ������س�����اف 

ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة  ج���اه���دي���ن  “�سعينا 
ع����ل����ى ا������س�����م ال������ن������ادي ل���ي���ب���ق���ى يف 

رغ��م  ال��ك��ب��ار  ب��ن  الطبيعي  م��ك��ان��ه 

ال����ظ����روف امل����ادي����ة ال�����س��ع��ب��ة ح��ت��ى 

تلبية  قادر على  النادي غري  اأ�سبح 

م��ت��ط��ل��ب��ات��ن��ا  لال�ستمرار  اأب�������س���ط 

يف ال��ت��دري��ب«. وق���ال ال��الع��ب��ون يف 

ق��ادري��ن  غ���ري  “اأ�سبحنا  ال��ب��ي��ان: 

ع��ل��ى االل���ت���زام ب��ال��ت��دري��ب وال��ل��ع��ب 

ل��دي��ه عائلة  ك����اأي م���واط���ن  ف��ن��ح��ن 

اآ�سفن  ق��ررن��ا  ول��ذل��ك  وال��ت��زام��ات 

التوقف عن التدريب وعدم خو�س 

امل��ن��اف�����س��ات ال���ق���ادم���ة ون��ط��ل��ب من 

فريق  وك��ان  عقودنا«.  ف�سخ  االإدارة 

اجلزيرة ورغم ظروفه ال�سعبة قد 

ح�سل على املركز الثاين يف ترتيب 

دوري املحرتفن االأردين.

االنباط – عمان 

اأع����ل����ن ن������ادي ال���رم���ث���ا ع����ن ث��ب��وت 

اإ����س���اب���ة 5 م���ن ف���ري���ق ك����رة ال���ق���دم  

ملا ك�سفت عنه  بفريو�س كورونا وفقاً 

عبداهلل  واأعلن  الطبية.  الفحو�سات 

االأول  للفريق  االإداري  املدير  طن�س 

يف ت�����س��ري��ح��ات مل��وق��ع ن���ادي ال��رم��ث��ا، 

 5 اإ���س��اب��ة  اأظ���ه���رت  ال��ف��ح��و���س��ات  اأن 

م��ن اأع�����س��اء ال��ف��ري��ق، م��ن��ه��م ث��الث��ة 

وحمزة  �سلبيه،  مالك  وه��م:  العبن 

ولفت  اخلالدي.  وها�سم  احلفناوي، 

طن�س اإىل اأن الفحو�سات اأثبت اأي�سا 

عجاج،  مالك  الفريق  معالج  اإ�سابة 

و���س��ائ��ق احل��اف��ل��ة رك����ان ال�����س��ق��ران . 

وكان فريق الرمثا قد خا�س االإثنن 

م��ب��اراة ودي���ة م��ع اجل��زي��رة خ�سرها 

للم�ساركة  ا���س��ت��ع��دادات��ه  �سمن   1-0

�ستنطلق  ال��ت��ي  ال�����دوري  ب��ط��ول��ة  يف 

8 اأبريل/ ني�سان املقبل. اعتبارا من 

االنباط – عمان 

اأن�����ه�����ى م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال����وط����ن����ي ل����ك����رة ال����ق����دم، 

للقاء  ا���س��ت��ع��داداً  وال��ب��دن��ي��ة،  الفنية  حت�سرياته 

نظريه اللبناين ودياً عند ال�ساعة )٣.٤5( ع�سر 

ملعب  على  االأردن-،  بتوقيت  االأربعاء–  ال��ي��وم  

الن�سامى  دب��ي، �سمن حت�سريات  ذي��اب عوانة يف 

ال�ستكمال الت�سفيات امل�سرتكة. واأجرى املنتخب 

2٣على  ال��ث��الث��اء  ا  م�ساء  للقاء  االخ���ري  ت��دري��ب��ه 

االإم��ارات��ي، رك��ز خالله اجلهاز  مالعب االحت���اد 

ال��ف��ن��ي ب��ق��ي��ادة امل����درب ف��ي��ت��ال ب��ورك��ل��م��ان��ز، على 

مع  وال��ب��دن��ي��ة،  التكتيكية  اجل��وان��ب  م��ن  العديد 

ال��ت��ح��اق اأغ���ل���ب ال��الع��ب��ن امل��ح��رتف��ن ب��اخل��ارج 

بني  خليل  في�سل،  بهاء  يا�سن،  بني  ان�س  وه��م: 

وكان  التعمري.  ومو�سى  البخيت  يا�سن  عطية، 

الثالثي  التحاق  االأوىل  اأي��ام��ه  يف  �سهد  املع�سكر 

حممود مر�سي، اإح�سان حداد ويو�سف الروا�سدة 

ان�سمام  اإمكانية  بعد  تت�سح  اأن  دون  بالتجمع، 

للمنتخب،  الرحمن  عبد  وب��ه��اء  ال�سيفي  ع��دي 

الكويت حالياً.  املفرو�سة يف  ال�سفر  يف ظل قيود 

علوان  علي  ال��الع��ب  غ��ي��اب  يتوا�سل  امل��ق��اب��ل،  يف 

بعد  ال�سحي،  للحجر  يخ�سع  ي���زال  م��ا  وال���ذي 

ثبوت اإ�سابته بفريو�س كورونا، كما يتدرب خليل 

بني عطية ب�سكل منفرد، باإ�سراف اجلهاز الطبي 

للن�سامى، للتخل�س من اآثار االإ�سابة التي حلقت 

ب��ال��دوري القطري، االأم��ر  به م��وؤخ��راً مع فريقه 

الذي ين�سحب على مر�سي والذي تعر�س لكدمة 

خ���الل ل��ق��اء ُع���م���ان ���س��ت��ب��ع��ده ع���ن امل���الع���ب ع��دة 

اأيام. ويقود اللقاء اليوم طاقم حتكيم دويل من 

االأبي�س  باللون  الن�سامى  يلعب  حيث  االإم���ارات، 

وي�سكل  ب��االأح��م��ر.  اللبناين  ومناف�سه  ال��ك��ام��ل، 

وال��ذي  احل���ايل  ال�سهر  ال��وط��ن��ي  املنتخب  جتمع 

يف  اجل��اري   ٣0 ودي��اً  البحرين  لقاء  اأي�ساً  ي�سهد 

املنامة، املحطة االإعدادية االأخرية قبل ا�ستكمال 

الت�سفيات امل�سرتكة يف حزيران املقبل يف الكويت 

ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  اأن  ال��ت��ج��م��ع.ي��ذك��ر  ب��ن��ظ��ام 

املجموعة  �سمن  بالت�سفيات  م�سواره  �سي�ستاأنف 

ال��ث��ان��ي��ة ب��ل��ق��اء ن��ي��ب��ال ٧ ح���زي���ران، ق��ب��ل مواجهة 

الكويت 11 منه، ليختتم مبارياته اأمام اأ�سرتاليا 

15 من ال�سهر ذاته.

االنباط – عمان 

ح���ق���ق���ت ف�����ار������س�����ة امل����ن����ت����خ����ب ال���وط���ن���ي 

��������س�������ارة ح���������س����ن ال�����ع�����رم�����وط�����ي ج�����واده�����ا 

)ج���الدي���رت(،امل���رك���ز ال���راب���ع يف م��ن��اف�����س��ات 

اجلائزة الكرى  يف البطولة الدولية لقفز 

نظمها  والتي  النجمتن،  فئة  من  احلواجز 

ن���ادي دب���ي ل��ل��ب��ول��و وال��ف��رو���س��ي��ة، ب��ال��ت��ع��اون 

م��ع احت���اد االإم�����ارات ل��ل��ف��رو���س��ي��ة، واإ���س��راف 

االحت�����اد ال������دويل، ورع���اي���ة ل���وجن���ن، وف���از 

ال��ك��م��ي��ت��ي  ال���ف���ار����س حم��م��د  االول  ب���امل���رك���ز 

وا�ستملت   ، دو«  فا  »اإينا  الفر�س  �سهوة  على 

النجمتن،  فئة  من  دولية  مناف�سات   ٤ على 

ومناف�ستن خليول القفز ال�سغرية من فئة 

٣ مناف�سات حملية  النجمة الواحدة، ومعها 

للفر�سان واخليول من خمتلف الفئات، وبلغ 

جمموع جوائز اأ�سواط البطولة )310،300( 

درهم.  مناف�سة اجلائزة الكرى مبوا�سفات 

وتناف�س  متايز،  جولة  مع  الواحدة  اجلولة 

اإىل  وق��ف��ز  وف��ار���س��ة،  ف��ار���س��اً   ٣٤ لقبها  ع��ل��ى 

8 فر�سان من االردن الفار�س  جولة التمايز 

االوملبي ابراهيم ب�سارات و�سارة العرموطي، 

وك���ان���ت  خ����ط����اأ.  دون  ف���ر����س���ان   6 واأك����م����ل����ه 

النتائح  م��ن  ال��ع��دي��د  ح�����س��دت  ال��ع��رم��وط��ي 

2020-2021 حيث ح�سلت على  خالل عامي 

فئتها  �سمن  ال�سراع  بطولة  يف  االول  املركز 

للكبار ، ونالت  العرموطي على منت اجلواد 

الذهبيةيف  للن�سخة  امليدالية  “فريو�س” 
ل���الأن���دي���ة  االأل�����ع�����اب  دورة  م����ن  اخل���ام�������س���ة 

مناف�سات  �سمن  لل�سيدات 2020  ال��ع��رب��ي��ة 

يف  الكرى  ،وتوجت العرموطي  اجل��ائ��زة 

منطقة  اأم��ري  كاأ�س  بطولة  يف  الثاين  املركز 

ال���ري���ا����س وغ���ريه���ا م���ن ب���ط���والت االحت����اد 

جمموعة  ان  وي��ذك��ر  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة.  ال����دويل 

الفار�س  يتقدمهم  االردن  فر�سان  نخبة  من 

خري�سات  ،وط��ارق  ب�سارات  ابراهيم  االوملبي 

و�����س����ارة ال���ع���رم���وط���ي وح����م����زة ال���ك�������س���واين 

،ي�����س��ارك��وا يف خم��ت��ل��ف م��ن��اف�����س��ات ال����دوري 

للفرو�سية  ال��دول��ي��ة  وال���ب���ط���والت  ال��ع��رب��ي 

االردن  يف  املحلية  االن�سطة  ت��وق��ف  ،ب�سبب 

ااالول من  ل��غ��اي��ة  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  ب�����س��ب��ب 

ني�سان .

االنباط – عمان 

�ُسحبت يوم ام�س  قرعة بطولة احتاد غرب 

تنطلق  التي  االلكرتونية  ال��ق��دم  لكرة  اآ�سيا 

يوم 2 ني�سان/ اأبريل 2021، مب�ساركة احتادات 

ال�����س��ع��ودي��ة واالإم����������ارات وق���ط���ر وال���ك���وي���ت. 

يف  فعالياتها  اأقيمت  التي  القرعة  واأ���س��ف��رت 

االأردن��ي��ة  بالعا�سمة  اآ���س��ي��ا  غ��رب  احت���اد  مقر 

عمان ومت نقلها مبا�سرة عر قناته الر�سمية 

االأول من  ال��ي��وم  م��ب��اري��ات يف   6 اإق���ام���ة  ع��ن 

2021، اعتباراً من  اأبريل  2 ني�سان/  البطولة 

والن�سف  اخلام�سة  ولغاية  �سباحاً  العا�سرة 

ال��ت��وايل:  على  وجتمع  عمان  بتوقيت  م�ساًء 

ال���ك���وي���ت وق����ط����ر، ال�������س���ع���ودي���ة واالإم����������ارات، 

ق���ط���ر وال�������س���ع���ودي���ة، االإم����������ارات وال���ك���وي���ت، 

ق��ط��ر واالإم�����ارات، ال��ك��وي��ت وال�����س��ع��ودي��ة. ويف 

املواعيد  ويف  اأب��ري��ل  ني�سان/   ٣ الثاين  اليوم 

االإم���ارات  ب��ن:  مباريات   6 اأي�ساً  تقام  ذات��ه��ا 

والكويت،  قطر  والكويت،  ال�سعودية  وقطر، 

االإم�����ارات وال�����س��ع��ودي��ة، ال��ك��وي��ت واالإم�����ارات، 

االأوىل  البطولة  وتعتر  وق��ط��ر.  ال�سعودية 

اآ�سيا  غ��رب  احت���اد  ينظمها  ال��ت��ي  ن��وع��ه��ا  م��ن 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى االإق��ل��ي��م وت��ق��ام ب��ال��ت��ع��اون مع 

االأردن   - االإلكرتونية  لالألعاب  زي��ن  من�سة 

احتادات  ومب�ساركة   Zainesports.jo
ال�������س���ع���ودي���ة واالإم�����������ارات وق���ط���ر وال���ك���وي���ت 

امل�����س��م��ول��ة ���س��م��ن ق��ائ��م��ة االحت������اد ال����دويل 

ل���الأل���ع���اب االل���ك���رتون���ي���ة. و���س��ي��ت��م اع��ت��م��اد 

وهو  مبارياتها،  جميع  يف   )1 �سد   1( ن��ظ��ام 

ال���دويل يف  �سيعتمده االحت���اد  ال���ذي  ال��ن��ظ��ام 

2021 نظراً  الت�سفيات املوؤهلة لبطولة االأمم 

ل��ل��ظ��روف ال��راه��ن��ة يف ظ��ل ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا. 

 PlayStation ع��ل��ى  ال��ب��ط��ول��ة  وت��ل��ع��ب 

االأوىل  يف  م��رح��ل��ت��ن،  وع��ل��ى   ،X-Box و 

واحدة  مبجموعة  امل�ساركة  الفرق  و�سع  يتم 

)ذهاب  مرحلتن  من  ال��دوري  بنظام  وتلعب 

واإي����اب(، بحيث ت��ك��ون امل��واج��ه��ة ال��واح��دة يف 

م��رح��ل��ة ال���ذه���اب ع���ب���ارة ع���ن )م����ب����اراة على 

ال����  ع���ل���ى  وم�����ب�����اراة   PlayStation ال������ 

ع��ب��ارة  ه��ي  االإي����اب  م��رح��ل��ة  ويف   X-Box
ومباراة   PlayStation ال�  على  )مباراة 

على ال� X-Box . وبناء على جمموع نتيجة 

الذي يح�سل على  الفريق  �سيحدد  املباراتن 

ن��ق��اط امل��واج��ه��ة ال���ث���الث، اأو ن��ق��ط��ة واح���دة 

ل��ل��ت��ع��ادل اأو ���س��ف��ر ن��ق��ط��ة ل��ل��خ�����س��ارة. وت��ق��ام 

بعد  النهائي  الرتتيب  ح�سب  الثانية  املرحلة 

الفريق �ساحب  يلعب  االأوىل، بحيث  املرحلة 

املركز االأول مع الفريق �ساحب املركز الثاين 

ل��ت��ح��دي��د ب��ط��ل ال��ب��ط��ول��ة، وي��ل��ع��ب ال��ف��ري��ق 

���س��اح��ب امل��رك��ز ال��ث��ال��ث م��ع ال��ف��ري��ق �ساحب 

امل���رك���ز ال���راب���ع ل��ت��ح��دي��د امل���رك���زي���ن ال��ث��ال��ث 

والرابع. 

منتخبنا يواجه لبنان بعناصره االساسية 

العرموطي في المركز الرابع لفروسية دبي 

سحب قرعة بطولة غرب آسيا لكرة القدم االلكترونية 

 انطالق معسكر تايكواندو تونس وروسيا 
االنباط – عمان 

مع�سكرهما  ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو،  ورو���س��ي��ا  ت��ون�����س  م��ن��ت��خ��ب��ا  ب��ا���س��ر 

التدريبي يف عمان، برفقة املنتخب الوطني، يف اطار التح�سريات 

ورو�سيا،  تون�س  منتخبا  وب��داأ  املقبلة.  الر�سمية  لال�ستحقاقات 

�سالة  يف  الوطني،  املنتخب  مع  امل�سرتك  التدريبي  مع�سكرهما 

التايكواندو  احت��اد  �سر  اأم��ن  عمان.وقال  العا�سمة  فنادق  اأح��د 

حتى  ي�ستمر  امل�سرتك  التدريبي  املع�سكر  اإن  العبدالالت  في�سل 

ل��روت��وك��ول �سحي  و���س��ط تطبيق  امل��ق��ب��ل،  ال�����س��ه��ر  م��ن  ال���راب���ع 

م�سدد، للحفاظ على املنتخبات من اال�سابة بفريو�س كورونا.
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صالح بدون رعاة مع مصر 

مواجهات ساخنة في انطالق منافسات التصفيات االوروبية 

حظوظ متفاوتة للمنتخبات العربية في التصفيات االفريقية 

بارتي تدافع عن لقبها في ميامي 

القاهرة – وكاالت 

�أث������ار حم��م��د ����ص���اح، جن���م م��ن��ت��خ��ب م�صر 

وليفربول �الإجنليزي، جدال يف تدريب �لفر�عنة 

�صباح �لثاثاء. و�صارك �صاح يف مر�ن �ملنتخب 

�ل�صفر  قبل  �م�����س  �ل�صباحي  �ل��ت��دري��ب  بجانب 

�الأمم  لكاأ�س  �ملوؤهلة  بالت�صفيات  كينيا  ملو�جهة 

�الأف���ري���ق���ي���ة. وظ���ه���ر حم��م��د ����ص���اح يف �مل����ر�ن 

�ل�����ص��ب��اح��ي، وه���و ي���رت���دي قمي�س ب����دون رع���اة 

و�ف��ق  �ل��اع��ب��ن.  جميع  ب��اق��ي  عك�س  �ملنتخب، 

�رت�����د�ء �صاح  م�����ص��وؤول��و منتخب م�����ص��ر، ع��ل��ى 

�أزم���ات  يف  للدخول  منعا  رع���اة،  ب���دون  تي�صريت 

ج��دي��دة م��ع �ل���اع���ب. و���ص��ب��ق �أن ح��دث��ت �أزم���ة 

�ل��ك��رة، ب�صبب و�صع �صورته  بن �صاح و�حت��اد 

رو�صيا  �إىل  �مل�صافرة  م�صر  منتخب  طائرة  على 

�لفر�عنة  وي�صتعد  �ل��ع��امل.  ك��اأ���س  يف  للم�صاركة 

ي��وم��ي 25 و29  �ل��ق��م��ر،  مل��و�ج��ه��ت��ي كينيا وج����زر 

م����ار�����س/�آذ�ر �جل�����اري، يف �جل��ول��ت��ن �خلام�صة 

�الأمم.  لكاأ�س  �ملوؤهلة  �لت�صفيات  من  و�ل�صاد�صة 

�لبدري،  ح�صام  بقيادة  م�صر  منتخب  ويت�صدر 

جمموعته بر�صيد 8 نقاط من فوزين على توجو 

وتعادلن مع كينيا وجزر �لقمر.

عوا�صم – وكاالت 

و�صط �إجر�ء�ت �حرت�زية م�صددة و�أجو�ء �صعبة 

“كورونا”  �أزمة تف�صي �الإ�صابات بفريو�س  ب�صبب 

تنطلق �ليوم �الربعاء �لت�صفيات �الأوروبية �ملوؤهلة 

قطر.وتختلف  يف  �مل���ق���ررة   2022 �ل���ع���امل  ل��ك��اأ���س 

ُتلقي  �إذ  �ل�صابقة،  �لن�صخ  كل  �لت�صفيات عن  ه��ذه 

جائحة كورونا بظالها على هذه �ملناف�صات. ومع 

تعديل مو�عيد �لت�صفيات ب�صبب �جلائحة، تقام 3 

جوالت متتالية من �لت�صفيات، تتبعها 3 �أخرى يف 

�صبتمرب/ �أيلول �ملقبل، بعد �نتهاء مناف�صات يورو 

2020 و�أوملبياد طوكيو �ملوؤجلتن من �لعام �ملا�صي. 

وتقام جولتان �أخريان من �لت�صفيات يف �أكتوبر/ 

ت�صرين �الأول �ملقبل ثم تتبعهما جولتان �أخريان 

ت�صرين  �ملقرر خال نوفمرب/  �لتايل  �لتوقف  يف 

�لثاين. ووزعت �ملنتخبات �ل�55 �الأوروبية على 10 

جمموعات يف هذه �لت�صفيات، يتاأهل منها �الأول 

�ل��ن��ه��ائ��ي��ات مبا�صرة،  �إىل  ك��ل جم��م��وع��ة  ف��ق��ط يف 

بينما ي�صاف �أ�صحاب �ملركز �لثاين ملنتخبن من 

�أخر  3 بطاقات  يتناف�صون على  �أوروب���ا  �أمم  دوري 

مونديال  و�صيكون  فا�صل.  دور  عرب  للمونديال، 

�أول ن�صخة من كاأ�س �لعامل تقام يف �ل�صتاء   2022

ب�صبب �رتفاع حر�رة �لطق�س يف قطر �صيفا. وتقام 

فعاليات �ملونديال من 21 نوفمرب/ ت�صرين �لثاين 

2022.و�إ����ص���اف���ة  �الأول  ك��ان��ون  دي�����ص��م��رب/   18 �إىل 

�آخر  حتديا  �لت�صفيات  تو�جه  �ملعدلة،  للمو�عيد 

�أكرث ق�صوة، هو �لقيود �ل�صارمة على حركة �ل�صفر 

ب��ن �ل��ع��دي��د م��ن �ل�����دول، مم��ا يقل�س �خل��ي��ار�ت 

�ملتاحة �أمام �ملدربن.  وي�صتهل �ملنتخب �لفرن�صي 

ح���ام���ل �ل��ل��ق��ب رح��ل��ت��ه يف �ل��ت�����ص��ف��ي��ات �الأرب����ع����اء 

�ملجموعة  مناف�صات  �صمن  �أوك��ر�ن��ي��ا  با�صت�صافة 

�لر�بعة. ويبد�أ منتخب �أملانيا )مان�صافت( م�صريته 

يف �لت�صفيات قبل �صهور قليلة على رحيل �ملدرب 

يو�خيم لوف عن �لفريق. وكان لوف �أعلن موؤخر� 

�أنه �صيرتك تدريب �ملان�صافت يف �أعقاب بطولة كاأ�س 

�ملان�صافت م�صريته يف  �الأوروب��ي��ة. وي�صتهل  �الأمم 

�لت�صفيات على ملعبه مبو�جهة �صيفه �الأي�صلندي 

يحل  ثم  �لعا�صرة  �ملجموعة  �صمن  �خلمي�س  غد 

�صيفا على نظريه �لروماين يوم �الأحد قبل خو�س 

�جلولة �لثالثة على ملعبه �أمام مقدونيا �ل�صمالية 

يف  دوي�صبورج  وكانت  �حل��ايل.  �آذ�ر  مار�س/   31 يف 

ق��ررت  �الأمل��ان��ي��ة  وي�صتفاليا  �ل��ر�ي��ن  �صمال  والي���ة 

�أخ�����ري� �ل�����ص��م��اح ل��اع��ب��ن �الأمل�����ان �ل��ن��ا���ص��ط��ن يف 

�إجنلرت� بالدخول �إىل �لباد، قبل رفع ��صم �ململكة 

�ملتحدة من قائمة �لدول ذ�ت �ملخاطر �لعالية فيما 

�لو�صط  ي�صتطيع الع��ب  وب��ه��ذ�،  ب��ك��ورون��ا.  يتعلق 

�صيتي  مان�ص�صرت  جنم  جوندوجان  �إل��ك��اي  �ملتاألق 

�اللتحاق مبع�صكر �ملنتخب �الأملاين بجانب �ل�صابن 

بايرن  الع��ب  مو�صياال  جمال  بالفريق  �ملتميزين 

ليفركوزن. ب��اي��ر  ف��ريت��ز جن��م  وف��ل��وري��ان   ميونخ 

�ملحرتفن  “الأن العبينا  �صعادته  وعرب لوف عن 

يف  �إلينا  �الن�صمام  ميكنهم  �الإجنليزي  ب��ال��دوري 

دوي�صبورج وبوخار�صت«. و�أو�صح: “هدفنا حتقيق 

لنح�صل على   3 �ل���  �ملباريات  ه��ذه  �نت�صار�ت يف   3

و���ص��ع ج��ي��د يف ت�����ص��ف��ي��ات �مل���ون���دي���ال. وب��ال��ط��ب��ع، 

وت��اب��ع:  �ع��ت��ب��ارن��ا«.  �الأوروب���ي���ة يف  �لبطولة  ن�صع 

“نريد �أن نرى يف �لتدريبات و�ملباريات �لاعبن 
�لذين يلعبون بقوة وحما�س ومن منهم ي�صتحق 

�مل�صاركة يف �لبطولة �الأوروبية«.  و�أ�صبح مبقدور 

�مل��ن��ت��خ��ب �ل��ن��م�����ص��اوي �الع���ت���م���اد ع��ل��ى 19 الع��ب��ا 

��صتدعائهم  مت  ح��ي��ث  بالبوند�صليجا  حم��رتف��ا 

لقائمة �لفريق ��صتعد�د� ملبار�ة �أ�صكتلند�. وكذلك، 

��صتدعى �ملنتخب �لبولندي مهاجمه �لفذ روبرت 

و�ل����دوري  م��ي��ون��خ  ب��اي��رن  ه����د�ف  ليفاندوف�صكي 

�أم��ام م�صيفه  �ملرتقبة  للمبار�ة  ��صتعد�د�  �الأمل��اين 

�الإجنليزي على �صتاد “وميبلي«. وقد مينح جاريث 

�الإجن��ل��ي��زي  للمنتخب  �ل��ف��ن��ي  �مل��دي��ر  �صاوثجيت 

�أول  و�ت��ك��ي��ن��ز خل��و���س  �أويل  �مل��ه��اج��م  �إىل  ف��ر���ص��ة 

مبار�ة دولية له مع �لفريق عندما يلتقي منتخب 

هاري  ��صتمر�ر  ورغ��م  مارينو غد �خلمي�س.  �صان 

�إجنليزي  ه��ج��وم  ق��ي��ادة  يف  توتنهام  مهاجم  ك��ن 

�الإجنليزي مع  �ل��دوري  ه��د�يف  و�قت�صامه �صد�رة 

�مل�����ص��ري حم��م��د ���ص��اح م��ه��اج��م ل��ي��ف��رب��ول ولكل 

على  و�تكينز  يح�صل  �أن  ينتظر  هدفا،   17 منهما 

فر�صة للم�صاركة بعدما �صجل 10 �أهد�ف لفريقه 

�أ����ص���ت���ون ف��ي��ا ه����ذ� �مل���و����ص���م. وق�����ال ���ص��اوث��ج��ي��ت: 

“لدينا كالفريت ليوين وهاري كن، ون�صعد بهما 
كثري�... لكننا ال نعلم ما �صيحدث بعد ذلك. ومن 

ي��ت��ع��رف هو  و�أن  ق���رب  �أويل ع��ن  ن���رى  �أن  �جل��ي��د 

على طريقة عملنا«. ويغيب ج��ورد�ن هيندر�صون 

�إجن��ل��رت� ب�صبب �الإ���ص��اب��ة، بينما عاد  عن �صفوف 

 �لثاثي جون �صتونز ولوك �صو وجي�صي لينجارد.

وب��ع��د م���ب���ار�ت���ه �مل���ق���ررة �أم�����ام ���ص��ان م��اري��ن��و ي��وم 

على  �صيفا  �الإجن��ل��ي��زي  �ملنتخب  يحل  �خلمي�س، 

�ألبانيا يوم �الأحد �ملقبل. ويعاين �ملنتخب �الإ�صباين 

���ص��م��ن �مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة م���ن �أزم�����ة هجومية؛ 

ح��ي��ث �أ���ص��ي��ب ج����ري�رد م��وري��ن��و م��ه��اج��م ف��ي��اري��ال 

مطلع ه��ذ� �الأ���ص��ب��وع وغ���اب ع��ن ت��دري��ب��ات �أم�����س. 

من  للفريق  �لفني  �ملدير  �إنريكي  لوي�س  ويعاين 

غياب �أن�صو فاتي �مل�صاب منذ مدة، كما ينتظر �أن 

يفتقد مورينو يف مبار�ته �الأوىل بالت�صفيات �أمام 

�ليونان غد �خلمي�س �إذ� مل يكتمل �صفاء �لاعب 

�الإ�صبان يف قائمة هد�يف  �ل��ذي يت�صدر �لاعبن 

نظريه  �ل�����ص��وي��دي  �ملنتخب  وي�صت�صيف  �لليجا. 

�ملبار�ة عودة  ت�صهد  وقد  �جلورجي غد �خلمي�س، 

�مل��ه��اج��م �ل��ك��ب��ري زالت�����ان �إب��ر�ه��ي��م��وف��ي��ت�����س جنم 

ميان �الإيطايل، بعد �صنو�ت من �العتز�ل دوليا 

عاما”   39“ �إبر�هيموفيت�س  وي�صتحوذ   .2016 يف 

 على لقب �لهد�ف �لتاريخي للمنتخب �ل�صويدي.

ه��ذه  )�الآزوري(  �الإي���ط���ايل  �مل��ن��ت��خ��ب   ويخو�س 

فيها  ي��ك��اف��ح  ج��ب��ه��ات   3 م��ن  ك���و�ح���دة  �لت�صفيات 

�أي�صا  �ل��ف��ري��ق  �ل��ع��ام حيث يخو�س  �ل��ف��ري��ق ه��ذ� 

�الأدو�ر  خل��و���س  �إ����ص���اف���ة   2020 ي�����ورو  ف��ع��ال��ي��ات 

دوري  ب��ط��ول��ة  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة  للن�صخة  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 

دوري  نهائيات  �لفريق  وي�صت�صيف  �أوروب����ا.  �أمم 

بلجيكا  منتخبات  مع  فيها  يتناف�س  و�لتي  �الأمم 

�الأول  ت�صرين  �أك��ت��وب��ر/  خ��ال  وفرن�صا  و�إ�صبانيا 

�مل��ق��ب��ل. و�أب����دى روب��رت��و مان�صيني، ت��ف��اوؤال ح��ذر� 

ب�صاأن فر�س �إيطاليا يف ت�صفيات �ملونديال خا�صة 

بعد غياب �الآزوري عن مونديال 2018 �لذي كان 

 �لغياب �الأول للفريق عن �لنهائيات منذ 60 عاما.

لنقدمه.  هناك عمل  “�صيكون  مان�صييني:   وقال 

�لعديد من  ل��وج��ود  �الأم���ر �صها نظر�  ل��ن يكون 

�ل�صحيح.  �مل�صار  على  لكننا  �ل��ق��وي��ة...  �ملنتخبات 

ليتح�صن  �ل��ك��ف��اح  عليه  يتعن  ���ص��اب  ف��ري��ق  لدينا 

و��صتدعى  �صننجح«.  �أننا  �أعتقد  وو�صعه.  م�صتو�ه 

����ص��ت��ع��د�د�  �ل��ف��ري��ق  ملع�صكر  الع��ب��ا   38 مان�صيني 

منتخبات  �أم���ام  �لت�صفيات  يف  �الأوىل  للمباريات 

�جلولة  يف  وليتو�نيا  وبلغاريا  �ل�صمالية  �أيرلند� 

�لهولندي،  �ملنتخب  ويحل  بالت�صفيات.  �لثالثة 

2018، �صيفا على  �أي�صا عن مونديال  �ل��ذي غاب 

�ملجموعة  مناف�صات  �صمن  �ليوم  �لرتكي  نظريه 

حامل  �لربتغايل  �ملنتخب  ي�صتهل  فيما  �ل�صابعة 

�للقب �الأوروبي م�صريته يف �لت�صفيات على ملعبه 

�أذرب��ي��ج��ان �صمن مناف�صات  �أم���ام منتخب  �ل��ي��وم  

�ملجموعة �الأوىل.

عوا�صم – وكاالت 

�حل�صم  جلولتي  �لعربية  �ملنتخبات  ت�صتعد 

�الإفريقية،  �الأمم  لكاأ�س  �ملوؤهلة  �لت�صفيات  يف 

�مل��ق��ب��ل.  �ل���ع���ام  �ل���ك���ام���ريون  ت�صت�صيفها  �ل��ت��ي 

وتنطلق �جلولة �خلام�صة وقبل �الأخرية ملرحلة 

�ملجموعات �ليوم �الأربعاء، وتقام على مد�ر 4 �أيام، 

ثم جترى �جلولة �ل�صاد�صة يوم �الأح��د �ملقبل. 

و�صمنت 5 منتخبات �لتاأهل ب�صكل ر�صمي للكان، 

على ر�أ�صها �جلز�ئر حامل �للقب وتون�س ومايل 

و�ل�صنغال بجانب �لكامريون. ويت�صدر منتخب 

م�صر ترتيب �ملجموعة �ل�صابعة بر�صيد 8 نقاط 

ب��ف��ارق �الأه����د�ف ع��ن ج��زر �لقمر، بينما يحتل 

نقاط   3 بر�صيد  �لثالث  �مل��رك��ز  كينيا  منتخب 

فقط، ثم توجو يف �ملركز �الأخري بنقطة و�حدة. 

�ملنتخب �مل�صري يحل �صيفا يوم �خلمي�س على 

كينيا باحثا عن نقطة �لتاأهل ب�صكل ر�صمي، كما 

يتطلع جزر �لقمر لتحقيق نتيجة �إيجابية �أمام 

 �صيفه توجو لل�صعود ب�صكل ر�صمي هو �الآخ��ر.

ويحتل �ملنتخب �ملغربي �صد�رة ترتيب �ملجموعة 

موريتانيا  وخلفه  نقاط   10 بر�صيد  �خلام�صة 

�لثالث  �ملركز  ب��ورون��دي �صاحب  ب���5 نقاط، ثم 

ب�3 نقاط. �لو�صطى  و�أفريقيا  4 نقاط   بر�صيد 

ويحل منتخب �ملغرب �صيفا على موريتانيا يوم 

�خلام�صة،  باجلولة  قوية  مو�جهة  يف  �جلمعة 

ويلعب بورندي �صد �أفريقيا �لو�صطى، ثم تقام 

�جلولة �ل�صاد�صة مبو�جهة بن �ملغرب و�صيفه 

ويلتقي منتخب موريتانيا مناف�صه  ب��ورون��دي، 

�إىل  �الأطل�س  �أ���ص��ود  �لو�صطى.ويحتاج  �أفريقيا 

�أن  ك��م��ا  ل��ل��ك��ان،  ر�صميا  ل��ل��ت��اأه��ل  و�ح����دة  نقطة 

�لفوز  حتقيق  ع��ن  يبحث  �مل��وري��ت��اين  �ملنتخب 

ع��ل��ى �مل��غ��رب و�الق������رت�ب م��ن �ل�����ص��ع��ود ب�صكل 

�لو�صطى. �أف��ري��ق��ي��ا  �إىل  �ل��ذه��اب  قبل   ر�صمي 

�الأم��ل  بب�صي�س  �ل�صود�ين  �ملنتخب  ويتم�صك 

رغم  �لكان،  نهائيات  �إىل  ر�صمي  ب�صكل  للتاأهل 

خلف  نقاط   6 بر�صيد  �لثالث  �ملركز  �حتاله 

9 نقاط.  �للذين ح�صد�  �أفريقيا  غانا وجنوب 

ويحل منتخب �ل�صود�ن �صيفا على �صاوتاومي 

�أم��ل للتاأهل،  باآخر  �أج��ل �لتم�صك  �الأخ��ري من 

قبل �ل��ل��ق��اء �حل��ا���ص��م �أم����ام ج��ن��وب �أف��ري��ق��ي��ا يف 

�جلولة �الأخرية. ويبحث �ملنتخب �لليبي �أي�صا 

�ل��ت��اأه��ل رغم  ب��اآخ��ر حظوظه يف  �لتم�صك  ع��ن 

�ل�صابعة،  باملجموعة  �الأخ���ري  �مل��رك��ز  �حتاله 

ن���ق���اط وي��ن��اف�����س م��ن��ت��خ��ب غينيا  ب��ر���ص��ي��د 3 

ثم منتخب  نقاط،   6 �ل��ذي ح�صد  �ال�صتو�ئية 

تنز�نيا �لثالث بر�صيد 4 نقاط. وي�صعى �ملنتخب 

و�ن��ت��ظ��ار  ت��ون�����س  ع��ل��ى  �ل��ف��وز  لتحقيق  �لليبي 

نتيجة �ل�صد�م بن غينيا �ال�صتو�ئية وتنز�نيا 

يف �جلولة �خلام�صة، قبل لقاء �جلولة �الأخرية 

خارج �لديار �صد تنز�نيا.

�صيدين – وكاالت 

تد�فع �الأ�صرت�لية �آ�صلي بارتي، �مل�صنفة �الأوىل 

�الأمريكية،  ميامي  بطولة  يف  لقبها  ع��ن  ع��امل��ي��ا، 

حيث تعود للمناف�صات بعد �أ�صابيع من عدم �للعب. 

وتو�جه بارتي مناف�صة �صر�صة من �ليابانية نعومي 

�أو�صاكا، �مل�صنفة �لثانية عامليا، و�لتي مل تخ�صر منذ 

�أكرث من عام، و�لرومانية �صيمونا هاليب �مل�صنفة 

م��وج��وروز�،  جاربيني  �الإ�صبانية  وكذلك  �لثالثة، 

�ملعفية  ب��ارت��ي،  وت�صتهل  دب��ي.  م��وؤخ��ر� يف  �ملتوجة 

م�صو�رها  للبطولة  �الأول  �ل���دور  يف  �مل�صاركة  من 

�أمام العبة قادمة من �الأدو�ر �لتمهيدية يف بطولة 

�صتغيب عنها �الأمريكية �ملخ�صرمة �صريينا ويليامز 

قليلة.  �إ�صابات  قائمة  يف  �لفم،  يف  م�صكلة  لعاج 

و�صت�صارك 19 من �أ�صل �أول 20 م�صنفة على �لعامل 

يف �لبطولة، عك�س مناف�صات �لرجال �لتي �صيغيب 

عنها �لعديد من �لاعبن لاإ�صابة. وبعدها قد 

ت�صطدم �ال�صرت�لية باالأمريكية �ألي�صون ري�صك �أو 

�لاتفية يلينا �أو�صتابينكو، وحال و��صلت م�صو�رها 

�أجنليك  �الأمل��ان��ي��ة  �أي���ا م��ن  �الأرج����ح  �صتو�جه على 

وقد  �أز�ري��ن��ك��ا،  فيكتوريا  �لبيارو�صية  �أو  كريبر 

تو�جه �لبيارو�صية �الأخرى �آرينا �صابالينكا يف ربع 

نهائي حمتمل. �أما �أو�صاكا بطلة �أ�صرت�ليا �ملفتوحة 

فرب�ير/�صباط  منذ  م��ب��ار�ة  �أي  تخ�صر  مل  و�لتي 

2020 ف�صت�صتهل م�صو�رها �أمام �لرو�صية �أنا�صتا�صيا 

�أليا تومليانوفيت�س، وقد  �الأ�صرت�لية  �أو  بوتابوفا 

ت�صطدم يف م�صو�رها بالبطولة بالت�صيكية كارولينا 

بلي�صكوفا يف ربع نهائي حمتمل. بينما قد تو�جه 

نهائي حمتمل  ربع  هاليب يف  �صيمونا  �لرومانية 

مناف�صتها �الأوكر�نية �إلينا �صفيتولينا، وكذلك قد 

�لر�بعة  �مل�صنفة  �الأمريكية �صوفيا كينن  تو�جه 

عامليا مناف�صتها �لكندية بيانكا �أندري�صكو يف نف�س 

�لدور للبطولة �لتي �صت�صتمر حتى 4 �أبريل/ني�صان 

�ملقبل.

الريا�ض – وكاالت 

�ملغربي  �أن  �لثاثاء  �إخباري  تقرير  ذكر 

نور �لدين �أمر�بط العب �لن�صر �ل�صعودي 

ت��ل��ق��ى ع��ر���ص��ا ق��ط��ري��ا ل��ل��دف��اع ع���ن �أل����و�ن 

�لفريق مطلع �ملو�صم �ملقبل. ويحق للجناح 

�ن��ت��ظ��ار  دون  ن����اد،  الأي  �ل��ت��وق��ي��ع  �مل��غ��رب��ي 

م��و�ف��ق��ة ن��ادي��ه �ل�����ص��ع��ودي ب��ع��د �أن ���ص��ارف 

ع��ق��ده ع��ل��ى �ل��ن��ه��اي��ة، دون م��ن��اق�����ص��ات بن 

�صحيفة  وذك��رت  �لتجديد.  على  �لطرفن 

ك�صفت  م�صادر  �أن  “�لريا�صية” �ل�صعودية 
عر�صا  ق��دم  �لقطري  �ل��وك��رة  ن��ادي  �أن  لها 

�ملغربي  �لنجم  الأمر�بط �صيح�صل مبوجبه 

دون  �مل��و���ص��م،  يف  دوالر  مليوين  ر�ت���ب  على 

�أن  �إىل  �مل�������ص���ادر  و�أ������ص�����ارت  ع���ق���د.  م���ق���دم 

�أمر�بط ال يز�ل يدر�س �لعر�س ومل يتخذ 

وحتديد  �لرتيث  يف�صل  حيث  بعد،  ق��ر�ر� 

�أنه  خا�صة  �ملقبلة،  �لفرتة  خ��ال  م�صريه 

�آخر  ملو�صم  �لن�صر  مع  �ال�صتمر�ر  ميانع  ال 

يف ح��ال ق��دم ل��ه �ل��ن��ادي �ل�����ص��ع��ودي عر�صا 

�لاعب  �أن  �مل�صادر  ك�صفت  كذلك  ب��ذل��ك. 

ن��ادي��ن  م��ن  �صفهية  ع��رو���ص��ا  �أي�����ص��ا  ت��ل��ق��ى 

خليجية  ع��رو���س  �إىل  �إ���ص��اف��ة  �إم��ار�ت��ي��ن، 

تعاقد  ق��د  �ل�صعودي  �لن�صر  وك��ان  �أخ���رى. 

م���ع �أم���ر�ب���ط���ة مل����دة 3 م���و�����ص���م ت��ن��ت��ه��ي يف 

يونيو/ حزير�ن �ملقبل.

مدريد – وكاالت 

�ل�صاعد  ب��ر���ص��ل��ون��ة  و���ص��ط  �أك���د الع���ب 

ب����درو ج��ون��ز�ل��ي��ث ل��وب��ي��ث )ب���ي���دري( �أن��ه 

ال ي�����ص��ع �ل�����ص��غ��وط ع��ل��ى ك��اه��ل��ه حم��اوال 

�ال���ص��ت��م��ت��اع ب��ال��ل��ع��ب م��ث��ل �الأط���ف���ال و�أن 

ي��ع��ي�����س ي���وم���ه ب�����ص��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي، ت��ع��ل��ي��ق��ا 

�إ�صبانيا  مبنتخب  للعب  ��صتدعائه  على 

�للعب  من  �أ�صهر  بعد  �لقدم  لكرة  �الأول 

ك��اأ���ص��ا���ص��ي ب�����ص��ف��وف �ل��ب��اوج��ر�ن��ا. و�أك���د 

ب���ي���دري �ل��ب��ال��غ م���ن �ل��ع��م��ر 18 ع���ام���ا يف 

�لريا�صية  )م��ارك��ا(  �صحيفة  مع  مقابلة 

�إنني  �أقول  �أ�صعر باخلوف، فد�ئما ما  “ال 
�أريد �أن يكون يل طر�زي �خلا�س، ينبغي 

�أف��ع��ل��ه يف �ل���ن���ادي مع  �أق����وم مب��ا  �أن  ع��ل��ي 

�أعي�صه«. وحول  ��صتمتع مبا  و�أن  �ملنتخب 

بقمي�س  �الأوىل  للمرة  يلعب  �أن  �إمكانية 

�للعب  من  �أ�صهر  �صبعة  بعد  “الروخا” 
�أن  هو  “�الأهم  قال  �لبار�صا،  مع  كاأ�صا�صي 

�أتقدم  و�أن  طبيعي  ب�صكل  حياتي  �أعي�س 

�مللعب  د�خ��ل  بهويتي  �ألعب  و�أن  ل��اأم��ام. 

ت�صتمتع  وما  حتب  مبا  تقوم  عندما  الأن��ه 

ب�صكل  �صتظهر ما لديك  �لنهاية  به، ففي 

�أف�صل«. و�أ�صاف “�أمتنى �للعب هذ� �لعام 

�ملقبل  �لعام  �أوروبا و�الأوملبياد ويف  �أمم  يف 

ينبغي  ل��ك��ن  ب���ذل���ك،  �أح���ل���م  ب���امل���ون���دي���ال، 

�أول  يف  ف��اأن��ا  بخطوة،  خطوة  �ل�صري  علي 

�أ���ص��ت��م��ت��ع ب��االأم��ر  �أن  ����ص��ت��دع��اء يل وع��ل��ي 

للمنتخب  للعودة  ل��دي  ما  �أف�صل  و�أق���دم 

جم���دد�« وح���ول ح��ظ��وظ ن��ادي��ه يف �ل��ف��وز 

ب��ل��ق��ب �ل��ل��ي��ج��ا ه���ذ� �مل��و���ص��م، ق���ال “نقدم 

�الأخ��رية  مو�جهتنا  مثل  كبرية  مباريات 

طريقة  وم���ع   ،)6-1( ���ص��و���ص��ي��ي��د�د  �أم����ام 

ن��ح��ن نلعب  ب��خ��م�����ص��ة م���د�ف���ع���ن  �ل��ل��ع��ب 

ت�صاحبنا.  و�لنتائج  للغاية،  جيد  ب�صكل 

و�أن  طويل  لوقت  هكذ�  نو��صل  �أن  ناأمل 

ت��ت��اح ل��ن��ا ف��ر���س ل��ل��ف��وز ب��ال��ل��ي��ج��ا«. وع��ن 

�لفريق، ليونيل  �أ�صطورة  �إىل جانب  لعبه 

���ص��و�ء  ب��ال��ل��ع��ب،  “��صتمتع  ق���ال  م��ي�����ص��ي، 

�أو �مل��ب��اري��ات. م��ن �ل��ر�ئ��ع  يف �ل��ت��دري��ب��ات 

�إمكانية م�صاركة هذه �الأوقات معه، د�ئما 

يعلم  د�ئما  الأن��ه  �مللعب  يف  عنه  �أبحث  ما 

ما يفعله«.

مدريد – وكاالت 

�لثاثاء،  �إ�صباين  �صحفي  تقرير  ك�صف 

�لرنويجي  �رت��ب��اط  ب�صاأن  جديد  تطور  عن 

�إيرلينج هاالند، مهاجم بورو�صيا دورمتوند، 

�ل�صيف  خ��ال  م��دري��د  ري��ال  �إىل  باالنتقال 

�مل��ق��ب��ل. ووف���ًق���ا ل��ربن��ام��ج »�ل�����ص��ريجن��ي��ت��و« 

ب�صكل  ه��االن��د مت��ت  ف��اإن �صفقة  �الإ���ص��ب��اين، 

ع��م��ل��ي ل�����ص��ال��ح ري����ال م���دري���د م��ق��اب��ل 150 

م��ل��ي��ون ي����ورو. وق���ال �ل��ربن��ام��ج �الإ���ص��ب��اين: 

ب�صكل  �مل���ريجن���ي  �إىل  ه���االن���د  ج����اء  “�إذ� 
ر�صمي، فاإن �لنادي �مللكي �صيتخلى عن حلم 

�لتعاقد مع �لفرن�صي كيليان مبابي، مهاجم 

بع�س  �أن  ي��ذك��ر  ج���ريم���ان«.  ���ص��ان  ب��اري�����س 

�ل��ت��ق��اري��ر زع��م��ت وج����ود ���ص��رط ج���ز�ئ���ي يف 

75 مليون  عقد هاالند مع دورمتوند بقيمة 

ت��ف��ع��ي��ل��ه ق��ب��ل �صيف  ل��ك��ن ال مي��ك��ن  ي�����ورو، 

على  مناف�صة  م��دري��د  ري��ال  وي��و�ج��ه   .2022

وت�صيل�صي  بر�صلونة  قبل  من  هاالند  �صفقة 

مان�ص�صرت. وقطبي مدينة 

عرض قطري للنجم أمرابط 

طموح كبير للنجم بدرو 

هاالند يقترب من ريال مدريد 
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العربية-وكاالت

و����ص���ط ال���ت�������ص���ري���ح���ات وال���ت���وق���ع���ات ال��ت��ي 

ي��ط��ل��ق��ه��ا خ����راء الأوب����ئ����ة وامل�������س���وؤول���ن ح��ول 

العامل، توقعت خبرية بارزة يف علم الأوبئة اأن 

واللتزام  الكمامة  ارت��داء  اإىل  النا�س  ي�سطر 

باإجراءات التباعد الجتماعي ل�سنوات قادمة، 

قبل اأن تعود احلياة اإىل طبيعتها.

هيئة  يف  املناعة  ق�سم  رئي�سة  رامزي،  ماري 

ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة ب��ري��ط��ان��ي��ا، ق��ال��ت اإن ه��ذه 

تنتهي  حتى  ت�ستمر  قد  الأ�سا�سية  الإج���راءات 

ما  بح�سب  �سكانها،  تلقيح  من  الأخرى  الدول 

بي  »بي  الريطانية  الإذاع��ة  هيئة  عنها  نقلت 

.BBC »صي�

وعن اإمكانية عودة اجلماهري اإىل الأحداث 

ال��ك��رى، ك��امل��ب��اري��ات واحل��ف��ات وامل���وؤمت���رات، 

قالت اإن ذلك يتطلب متابعة دقيقة وتعليمات 

وا�سحة بخ�سو�س احلفاظ على ال�سامة.

اإن »ال��ق��ي��ود  اخل���ب���رية ال��ري��ط��ان��ي��ة ق��ال��ت 

الجتماعي  والتباعد  الكمامة  مثل  الب�سيطة 

اأ����س���ب���ح���ت م��ق��ب��ول��ة ب����ن ال���ن���ا����س، و���س��م��ح��ت 

القت�ساد«. بتن�سيط 

اإىل  �ستعود  احل��ي��اة  اأن  »اأع��ت��ق��د  واأ���س��اف��ت: 

اأخ��رى  دول  ت�سل  عندما  ت��دري��ج��ي��اً  طبيعتها 

اإىل م�����س��ت��وي��ات ال��ت��ل��ق��ي��ح ال��ت��ي و���س��ل��ن��ا اإل��ي��ه��ا، 

م�سددة  م��ك��ان«،  ك��ل  يف  الإ���س��اب��ات  وتنخف�س 

الوقت  قبل  القيود  نرفع  األ  »علينا  اأن��ه  على 

م��وج��وداً  ي���زال  ف��ريو���س ل  اأي  امل��ن��ا���س��ب، لأن 

�سي�سيب الأكرث عر�سة للمر�س«.

اخل���ب���رية ال��ري��ط��ان��ي��ة ط��ال��ب��ت ب����«ال���ت���اأين 

والتفكري ملياً قبل رفع القيود ال�سحية«.

كري�س  الروفي�سور  ق��ال  فيما  ذل��ك  ي��اأت��ي 

الريطانية  احلكومة  م�ست�ساري  كبري  ويتي، 

ل���ل�������س���وؤون ال���ط���ب���ي���ة، اأم�������ام جم��ل�����س ال���ن���واب 

اإج����راءات  ت�ساعد  »اأن  ي��اأم��ل  اإن���ه  ال��ري��ط��اين 

الكمامة  وارت���داء  اليدين  غ�سل  مثل  ب�سيطة 

ال�����س��ي��ط��رة على  ال�����س��ح��ي��ة يف  والخ����ت����ب����ارات 

الفريو�س بعد ال�سيف املقبل«.

ويف ن��ف�����س ال�����س��ي��اق، ق���ال ال�����س��ري ب��ات��ري��ك 

لل�سوؤون  احلكومة  م�ست�ساري  كبري  فالن�س، 

العلمية، اإن »ارتداء الكمامة قد يكون مطلوبا 

الإ�سابات يف  ارتفع عدد  اإذا  بع�س احلالت  يف 

النا�س  يلتزم  اأن  املحتمل  م��ن  ول��ك��ن  ال�����س��ت��اء، 

اإىل  دون احلاجة  الجتماعي  بالتباعد  تلقائيا 

قيود«.

واأظ���ه���ر اإح�����س��اء ل�����«روي����رز« اأن م��ا ي��زي��د 

كورونا  بفريو�س  �سيبوا 
ُ
اأ مليون   123.06 على 

و�سل  حن  يف  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  امل�ستجد 

الفريو�س  عن  الناجتة  الوفيات  عدد  اإجمايل 

اإىل مليونن و839،758.

اأك��رث  يف  بالفريو�س  اإ���س��اب��ات  ت�سجيل  ومت 

اأوىل  اك��ت�����س��اف  م��ن��ذ  وم��ن��اط��ق  دول   210 م���ن 

كانون  دي�سمر  يف  ال�سن  يف  الإ�سابة  ح��الت 

الأول 2019.

  االخباري24 -وكاالت

ع��ر���س الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ب��اب��ل��و م��ور���س��ي��ا، ع��امل 

ال��ف��ريو���س��ات ب��ج��ام��ع��ة غ��ا���س��ك��و )ا���س��ك��ت��ل��ن��دا( 

النتائج التي تو�سلت اإليها درا�سة عن فريو�س 

خل�ست  والتي  الثاثاء،  ام�س  �سدرت  كورونا 

اإىل اأن فريو�س نزلت الرد ال�سائعة ميكن اأن 

يوفر حماية موؤقتة �سد كورونا.

واأظ����ه����ر ب��ح��ث م��ور���س��ي��ا ع��ل��ى اخل���اي���ا يف 

امل��خ��ت��ر، وال�����ذي ن�����س��ر يف امل��ج��ل��ة الأم��ري��ك��ي��ة 

 Journal of Infectious«

 ، املعدية(  الأم��را���س  )جملة   »Diseases
اأن الإ�سابة بالفريو�س الأنفي- امل�سبب للزكام 

يبدو  الب�سر  ل��دى  فطرية«  »ا�ستجابة  تولد   -

)فريو�س  »���س��ار���س-ك��وف-2«  تطور  متنع  اأنها 

احلادة  التنف�سية  باملتازمة  املرتبط   2 كورونا 

ال�سديدة(.

ه��ذا ي��ع��ن��ي، م��ن ن��اح��ي��ة ، اأن���ه ع��ن��دم��ا يكون 

�سيح�سل  ال���رد،  ب��ف��ريو���س  م�ساباً  ال�سخ�س 

على حماية من كورونا، رغم اأن هذه احلماية 

اأيام فقط. �ست�ستمر ب�سعة 

وم������ن ن���اح���ي���ة اأخ���������رى، ت���و����س���ل ال���ب���اح���ث 

بف�سل  اأي�����س��اً،  وف��ري��ق��ه  مور�سيا  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

النماذج الريا�سية التي مت تطويرها بالتعاون 

»عندما  اأن��ه  اإىل  ل��ن��دن،  كوليدج  اإم��ري��ال  م��ع 

الأنفية  للفريو�سات  كبري  انت�سار  هناك  يكون 

يف امل���ح���ي���ط، ���س��ت��ن��خ��ف�����س ح������الت الإ����س���اب���ة 

اجل���دي���دة مب���ر����س ك����ورون����ا«، امل��ع��ل��وم��ة ال��ت��ي 

لإدارة  م�����س��ت��ق��ب��ا  ك���ب���رية  ب��اأه��م��ي��ة  ���س��ت��ح��ظ��ى 

جائحة فريو�س كورنا امل�ستجد.

 2019 عام  اأواخ��ر  ن�سر يف  وكان مور�سيا قد 

درا�سة اأظهرت اأن فريو�س نزلة الرد »يتفاعل 

اأنه عندما  اأي  الأنفلونزا«-  مع فريو�س  �سلبياً 

الأنفية  للفريو�سات  كبري  انت�سار  هناك  يكون 

بن النا�س، يكون انت�سار الأنفلونزا منخف�سا، 

�سحيح. والعك�س 

وقد دفعه �سياق جائحة كورونا اإىل التفكري 

اإمكانية وجود نف�س ذلك الرتباط ال�سلبي  يف 

ب����ن ال���ف���ريو����س الأن����ف����ي وف����ريو�����س ك���ورون���ا 

درا���س��ت��ه  بالفعل  ل��ه  خل�ست  م��ا  وه��و  احل���ايل، 

الأخرية.

االإخبارية-وكاالت العني 

وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي ي��رت��دي كمامة 

الرو�سي  املثرية للجدلوزير اخلارجية  كورونا 

يرتدي كمامة كورونا املثرية للجدل

ال��رو���س��ي �سريجي  ظ��ه��ر وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

لف���روف، ، اأم��ام ال��ك��ام��ريات خ��ال زي��ارة اإىل 

ال�سن، وا�سعا كمامة عليها عبارة ت�سخر من 

تدابري كورونا.

اخلارجية  وزارة  ن�سرتها  لقطات  واأظهرت 

ال���رو����س���ي���ة ع���ر ت���وي���ر وت���ي���ك ت����وك ال���وزي���ر 

عبارة  عليها  ���س��وداء  كمامة  وا���س��ع��ا  لف���روف 

زيارة  هام�س  على  اللعن«،  ال�سحي  »احلجر 

له اإىل مدينة غويلن ال�سينية.

وخال لقائه مع نظريه ال�سيني وانغ يي، 

كان لفروف ي�سع كمامة طبية تقليدية، وفق 

الرو�سية. �سور ن�سرتها اخلارجية 

وذك����رت وك��ال��ة »ري���ا ن��وف��و���س��ت��ي« ال��رو���س��ي��ة 

العبارة  م��ع  الكمامة  على  ح�سل  لف��روف  اأن 

ال�����س��اخ��رة م���ن ���س��ح��ف��ي��ن ك���ان���وا ي��راف��ق��ون��ه 

ملنا�سبة عيد مياده.

»ت��ع��ررّ  ال��ك��م��ام��ة  اأن  ال���وك���ال���ة  واأو����س���ح���ت 

بطريقة �ساخرة عن رد الفعل يف العامل اجمع 

جائحة  ب�سبب  املفرو�سة  احلجر  تدابري  اإزاء 

فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد-19(«.

خبيرة أوبئة: مستمرون بالتباعد وارتداء الكمامات لسنوات!

دراسة: فيروس نزلة البرد يمكن أن يحمي من كورونا مؤقتًا

عبارة ساخرة على كمامة وزير خارجية روسيا.. ما عالقتها بكورونا؟

الصين تشدد من اللوائح الخاصة 
بالسجائر اإللكترونية

بسبب دخول الحمام.. معركة باأليدي 
بين والدة طالبة ومديرة مدرسة

االخباري24 - د ب اأ

من املقرر اأن يتم تطبيق اللوائح 

على  ال��ع��ادي��ة  بال�سجائر  اخل��ا���س��ة 

ال�����س��ج��ائ��ر الإل���ك���رون���ي���ة اأي�������س���اً، 

ق��اع��دة  م�����س��روع  يف  ورد  م��ا  بح�سب 

ال�سناعة  وزارة  عن  �سادرة  منقحة 

ال�سينية. املعلومات  وتكنولوجيا 

وذك�����������رت وك������ال������ة »ب�����ل�����وم�����رغ« 

ي��ه��دف اإىل  اإن الج����راء   ، ل��اأن��ب��اء، 

ت��ن��ظ��ي��م اإن����ت����اج وت�������س���وي���ق الأن�������واع 

ومنع  التبغ،  منتجات  من  اجلديدة 

املتعلقة  وامل�سائل  الكاذبة  الدعاية 

باجلودة.

للح�سول  ال��وزارة  ت�سعى  و�سوف 

املراجعة  ب�ساأن  املواطنن  اآراء  على 

)ني�سان(  اأبريل  22 من  تاريخ  حتى 

املقبل.

العني االإخبارية - وكاالت

اع�����ت�����دت وال����������دة ط����ال����ب����ة ع��ل��ى 

ابنتها،  ف��ي��ه  ت��در���س  م��ع��ه��د  م��دي��رة 

مذكرة  على  الأخ���رية  ح�سول  بعد 

احلمام  اإىل  ذه��اب��ه��ا  ج��راء  تاأديبية 

ملدة 45 دقيقة.

املا�سي،  الواقعة، اجلمعة  حدثت 

 l›istituto يف معهد كالديروين

 c o m p r e n s i v o
كاريني  Calderone يف مدينة 
ب��ج��ن��وب��ي  ب����ال����ريم����و  م���ق���اط���ع���ة  يف 

اإيطاليا، بعد اإباغ طالبة يف املرحلة 

على  بح�سولها  والدتها  الإع��دادي��ة 

الفور  على  فذهبت  ت��اأدي��ب،  مذكرة 

اإىل مكان الدرا�سة ملعرفة الأ�سباب.

وتعود تفا�سيل الإجراء التاأديبي 

ال�����ذي اأ�����س����دره م���در����س ال��ف�����س��ل، 

احلمام  اإىل  الطالبة  توجه  نتيجة 

دقيقة   45 هناك  وبقيتا  زميلة،  مع 

لغيابهما  �سبب  تقدمي  دون  كاملة، 

املذكرة  كتابة  اإىل  اأدى  ما  الطويل، 

يف ���س��ج��ل ك��ل م��ن ال��ف��ت��ات��ن، وف��ق��اً 

الإيطالية. »لريبوبليكا«  ل�سحيفة 

اإىل  الأم  و���س��ول  اأن  ي��ب��دو  ل��ك��ن 

املعهد مل تكن خطوة جيدة مطلقاً، 

ب���داأت  ك��ب��رية  م�����س��ادة  اإذ دخ��ل��ت يف 

ع��ن��دم��ا طلبت احل��دي��ث  ب��ال�����س��راخ، 

م���ع امل��ع��ل��م، ل��ي��زي��د امل���وق���ف ت���وت���راً 

بينهما.

ول�����س��وء احل����ظ ع��ن��دم��ا ت��دخ��ل��ت 

م����دي����رة امل���ع���ه���د، ك���ل���ودي���ا ن����وت����ارو، 

ب�سربة  اأ���س��ي��ب��ت  الأم�����ور،  ل��ت��ه��دئ��ة 

عنيفة من والدة الطالبة الغا�سبة، 

احلائط،  على  بعنف  دفعها  ومت  بل 

اأح�����د  اإىل  اإث������ره������ا  ع����ل����ى  ون����ق����ل����ت 

اإ�سعاف. ب�سيارة  امل�ست�سفيات 

للمديرة،  الأم  �سرب  بعد  وحتى 

ذهبت اإىل الف�سل لل�سجار مع املعلم 

مرة اأخرى اأمام الطلبة املذعورين، 

ول���ك���ن حل�������س���ن احل�����ظ ه�����ذه امل����رة 

ف�����س��ل��ت يف م��ه��اج��م��ت��ه، ب��ع��د اإي��ق��اف 

ال�سرطة  لتتدخل  لها،  احلا�سرين 

بعد ات�سال املديرة امل�سابة بهم.
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ي��ع��م��ل الت���ف���اق اجل��دي��د ال���ذي اأب��رم��ت��ه 

���س��رك��ة »���س��ي��ن��وورل��د« م���ع ���س��رك��ة »وارن����ر 

تق�سري كبري  ع��ل��ى  اأع����وام،  ل��ع��دة  ب����راذرز« 

ا�سطرار  ت�سبق  ال��ت��ي  الزمنية  ال��ف��رة  يف 

الأفام ليتم  التنازل عن  اإىل  العر�س  دور 

عر�سها جلمهور املنازل من خال خدمات 

البث.

�سركة  م��ع  »���س��ي��ن��وورل��د«  ات��ف��اق  ويظهر 

الن���ت���اج ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي الأم��ري��ك��ي��ة »وارن����ر 

تي«،  اآن��د  تي  »اإي��ه  ل�سركة  التابعة  ب��راذرز« 

التدفقي  ال��ب��ث  امل��ت��زاي��دة خل��دم��ات  ال��ق��وة 

املبا�سر، بح�سب ما ذكرته وكالة »بلومرج« 

لانباء التي اأوردت النباأ ام�س الثاثاء.

ونقلت »بلومرج« عن ثاين اأكر �سركة 

يف  قولها  ال��ع��امل،  يف  العر�س  ل��دور  مالكة 

العر�س  دور  اإن  ال��ث��اث��اء،  ال��ي��وم  لها  بيان 

ال��ت��اب��ع��ة ل���� »���س��ي��ن��وورل��د« ���س��ي��ك��ون ل��دي��ه��ا 

فرة ح�سرية مدتها 45 يوماً يف الوليات 

املتحدة، ومن  اململكة  يف  يوماً  املتحدة و31 

لاأفام  بالن�سبة  يوماً   45 ل�  مدها  املمكن 

الأ�سخم.

وك����ان����ت احل����ق����وق اخل���ا����س���ة ب����الأف����ام 

ب�سكل  �سهرين  من  اأك��رث  مدتها  ال�سابقة، 

ع���ام. وم��ن امل��ق��رر اأن ي��دخ��ل الت��ف��اق حيز 

التنفيذ بداية من عام 2022.

خبر سار لعشاق مشاهدة األفالم 
السينمائية من المنزل


