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الحكومة: إجراءات للتخفيف عن 
جيب المواطن األسبوع المقبل

اإلجراءات تستهدف تخفيف األعباء المالية نتيجة »كورونا«

  الفتى عبيد يروي تفاصيل االعتداء 
الهمجي الذي تعرض له من قبل

 جيش االحتالل

  الحنيطي يبحث إشراك المنتسبين من 
المتقاعدين العسكريين والمحاربين

 القدامى بالضمان

مجلس النواب يقر قانون تنظيم الموازنة

االنباط- عمان

 ب���ح���ث رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة الأرك���������ان امل�����ش��رك��ة 

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

ل��ق��ائ��ه، ام�����س الأرب����ع����اء، م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���س�����س��ة 

ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي ال��دك��ت��ور ح��ازم 

رحاحلة، ا�سراك غري املنت�سبني من املتقاعدين 

ال�سمان  يف  ال��ق��دام��ى  وامل��ح��ارب��ني  الع�سكريني 

الجتماعي اعتبار من بداية العام 2023.

ال�سمان  م�����س��وؤويل  م��ن  احلنيطي  وا�ستمع 

لأب�������رز اخل����دم����ات وال���ت�������س���ري���ع���ات والأن���ظ���م���ة 

والإج�������������راءات امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ق�������س���اي���ا ال�����س��م��ان 

الجتماعي مبا يخدم منت�سبي القوات امل�سلحة 

من عاملني ومتقاعدين.

���س��راك��ة حيوية  ه��ن��اك  اأن  احل��ن��ي��ط��ي  وب���نينّ 

الجتماعي،  ال�سمان  موؤ�س�سة  م��ع  وم�ستمرة 

وي��ج��ري ال��ت��و���س��ع يف زي����ادة اآف����اق ال��ت��ع��اون بني 

امل��وؤ���س�����س��ت��ني. وق����ال ال��دك��ت��ور ال��رح��اح��ل��ة، من 

اإن ال�سراكة ال�سرتاتيجية العميقة مع  جهته: 

امل�سلحة. القوات 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

اأق�����ر جم��ل�����س ال����ن����واب يف ج��ل�����س��ت��ه ام�����س    

العودات،  املنعم  عبد  املحامي  برئا�سة  الأربعاء، 

املوازنة  تنظيم  قانون  ال���وزارة،  هيئة  وح�سور 

العامة وموازنات الوحدات احلكومية.

ومراحل  اإج��راءات  القانون  م�سروع  ويحدد 

اإع���داد امل��وازن��ات  اإع���داد امل��وازن��ة، وف��ق��اً ملنهجية 

الن��ف��اق  رب��ط  تعتمد  ال��ت��ي  بالنتائج،  امل��وج��ه��ة 

ل��ل��ت��اأك��د من  ل��ل��ق��ي��ا���س  ق��اب��ل��ة  اأداء  مب���وؤ����س���رات 

حتقيق الأهداف املعلنة.

الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  وتتويل 

اإع����داد اخل��ط��ط ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة طويلة  م��ه��ام 

امل�����دى وب����رام����ج ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة ودرا����س���ة 

واملبادرات اجلديدة وحتليلها وتقدمي  امل�ساريع 

ال����وزراء،  ملجل�س  ب�ساأنها  املنا�سبة  التو�سيات 

وت���زوي���د دائ�����رة امل����وازن����ة ال��ع��ام��ة ب��ال��ت��وق��ع��ات 

املوازنة  ل�سنة  التنموية  والقرو�س  املنح  ح��ول 

و���س��ن��ت��ني ت��اأ���س��ريي��ت��ني ت��ال��ي��ت��ني، ف�����س��ال ع��ن 

دعم  ب��رام��ج  اإع���داد  عند  ال��دائ��رة  م��ع  التن�سيق 

املمولة  العامة  امل��وازن��ة  خ��الل  م��ن  القطاعات 

املهام  املحا�سبة  ديوان  يتوىل  كما  املانحني،  من 

امل��وازن��ة  ق��ان��ون  تنفيذ  على  ب��ال��رق��اب��ة  املتعلقة 

احلكومية  ال��وح��دات  م��وازن��ات  وق��ان��ون  العامة 

النافذ. املحددة بقانونه 

وت���ب���داأ م���راح���ل اع�����داد م�����س��روع��ي ق��ان��وين 

امل����وازن����ة ك���ل ع����ام يف ���س��ه��ر ن��ي�����س��ان مب��راج��ع��ة 

كانون  يف  وتنتهي  للف�سول،  الول��ي��ة  ال�سقوف 

الأول باإقرارهما من قبل جمل�س الأمة متهيدا 

ب��امل�����س��ادق��ة  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  الإرادة  ل�����س��دور 

خم�س�ساً  القانون  م�سروع  ويت�سمن  عليهما. 

بحيث  ال����وزارة،  م��وازن��ة  يف  ال��ط��ارئ��ة  للنفقات 

يتم الإنفاق منه بقرار من جمل�س الوزراء بناء 

على تن�سيب الوزير .

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عّمان

الناطق  الإع���الم  ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  ق��ال 

ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م احل���ك���وم���ة امل��ه��ن��د���س ���س��خ��ر 

من  جمموعة  عن  �ستعلن  احلكومة  اإن  دودي��ن 

جيب  ع��ن  للتخفيف  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الإج�����راءات 

املواطن بالدرجة الأوىل الأ�سبوع املقبل.

ت�����س��ت��ه��دف  الإج����������راءات  ه����ذه  اأننّ  واأو�����س����ح 

ت��خ��ف��ي��ف الأع����ب����اء امل���ال���ي���ة ال���ت���ي ي���ع���اين م��ن��ه��ا 

املواطنون نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وقال دودين يف مداخلة هاتفية على برنامج 

» يحدث اليوم«، على �سا�سة التلفزيون الأردين 

ام�����س الأرب���ع���اء، اإن احل��ك��وم��ة ل��ن ت��األ��و ج��ه��داً 

هذه  وعبور  املواطنني  على  التخفيف  اأجل  من 

نتيجة  اململكة  بها  متر  التي  احل�سا�سة  املرحلة 

تداعيات وباء كورونا ومدى تاأثريها اقت�سادياً 

اليوم يف  اأننا منر  واأكد  القطاعات.  على جميع 

تعمل  احلكومة  لكن  جداً،  حرج  وبائي  منحنى 

يتخلله  اآم��ن  �سيف  اإىل  ن�سل  لكي  ال�سبل  بكل 

ف���ت���ح ل��ل��ق��ط��اع��ات وع������ودة ت���دري���ج���ي���ة ل��ل��ح��ي��اة 

اأن الو�سول اإىل �سيف  الطبيعية. وبني دودين 

اآمن وفتح القطاعات يتطلب املرور يف م�سارين 

باللتزام  متعلق  اأولهما  متالزمني،  متزامنني 

من  الوقاية  �سبل  يف  اجلميع  قبل  من  الكامل 

واملحافظة  الكمامات،  ارت��داء  حيث  من  الوباء 

التباعد اجل�سدي. على 

التفا�صيل �ص »2«

 فلسطين النيابية تبحث مع وزير 
الداخلية قضايا المقدسيين

  الشعب النيابية تبحث مستجدات 
أزمة كورونا

 خدمات األعيان تلتقي وزير االقتصاد 
الرقمي والريادة

االنباط-وكاالت

ن��ق��ل ت��ق��ري��ر ����س���ادر ع���ن ه��ي��ئ��ة ���س��وؤون 

�سهادة  الأربعاء،  ام�س  واملحررين  الأ�سرى 

عبيد  ن�سري  الدين  نور  القا�سر  الأ�سري 

)17 ع���ام���اً( م���ن ب��ل��دة ال��ع��ي�����س��وي��ة ق�����س��اء 

القد�س، والتي يروي من خاللها تفا�سيل 

الع�����ت�����داء ال���ه���م���ج���ي وامل���ع���ام���ل���ة امل��ه��ي��ن��ة 

ال��ت��ي ت��ع��ر���س ل��ه��ا حل��ظ��ة اع��ت��ق��ال��ه واأث��ن��اء 

ا�ستجوابه

وب������نينّ ع��ب��ي��د مل��ح��ام��ي��ة ال���ه���ي���ئ���ة، وف���ق 

ت�����س��ري��ح ل���الأخ���رية و���س��ل »دن��ي��ا ال��وط��ن« 

به مو�سحاً،  التنكيل  تفا�سيل  ن�سخة عنه، 

التي  املواجهات  خالل  اعتقاله  جرى  باأنه 

ان��دل��ع��ت يف ب��ل��دت��ه، ح��ي��ث ه��اج��م��ه اأف����راد 

وانهالوا  الإ�سرائيلي  احل���دود  حر�س  م��ن 

ب��اأي��دي��ه��م  تع�سفي  ب�سكل  ب��ال�����س��رب  ع��ل��ي��ه 

يحملونها،  ال��ت��ي  وب��الأ���س��ل��ح��ة  واأرج��ل��ه��م 

مما اأدى اإىل اإ�سابة القا�سر بجرح برجله 

وكدمات ورو�سو�س، ومل ي�ستطع الوقوف 

بجره  فقاموا  ال�سرب،  �سدة  من  حلظتها 

داخ��ل اجليب  وزج��ه  الأر���س  و�سحبه على 

رحمة  ب��ال  ب�سربه  وا�ستمروا  الع�سكري، 

وهو داخل اجليب

التفا�صيل �ص »10«

 االنباط-عمان

خالل  النيابية،  فل�سطني  جلنة  بحثت 

ب��رئ��ا���س��ة النائب  اج��ت��م��اع ام�����س الأرب���ع���اء، 

حممد الظهراوي وح�سور وزير الداخلية 

وزي���ر ال�����س��ح��ة ب��ال��وك��ال��ة م���ازن ال��ف��راي��ة، 

ع������ددا م����ن ال���ق�������س���اي���ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���دخ���ول 

الفل�سطينيني. الأ�سقاء  ومغادرة 

وقال الظهراوي اإن اللجنة بحثت عددا 

امل�سافرين  املقد�سيني وحركة  من مطالب 

عرب ج�سور امللك احل�سني واآخر التطورات 

يف ح���ي ال�����س��ي��خ ج�����راح مب��دي��ن��ة ال��ق��د���س 

اأخرى. بالإ�سافة لق�سايا 

اجلهود  عاليا  تقدر  اللجنة  اأن  واأ�ساف 

امللك  جاللة  بقيادة  اململكة  تبذلها  التي 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين واحل��ك��وم��ة واأج��ه��زت��ه��ا يف 

دعم .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

ب��ح��ث��ت ك��ت��ل��ة ال�����س��ع��ب ال��ن��ي��اب��ي��ة، خ��الل 

ب��رئ��ا���س��ة النائب  اج��ت��م��اع ام�����س الأرب���ع���اء، 

املهند�س فرا�س العجارمة، اآخر امل�ستجدات 

قرارات  من  رافقها  وما  كورونا  اأزمة  على 

ح��ك��وم��ي��ة ك��احل��ظ��ر اجل����زئ����ي، واإل���زام���ي���ة 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ف��ريو���س،  �سد  التطعيم 

اأ�سعار املواد التموينية. ق�سية ارتفاع 

وق���ال ال��ع��ج��ارم��ة خ���الل الج��ت��م��اع، اإن 

ع��دًدا  اأعمالها  ج��دول  على  و�سعت  الكتلة 

واملواطن،  الوطن  تهم  التي  الق�سايا  من 

ك��م��ا ن��اق�����س��ت م���و����س���وع مت��ك��ني الأح������زاب 

املن�سود. ال�سيا�سي  العمل  ال�سيا�سية يف 

اأن ال�سعب النيابية �سيكون لها  وا�ساف 

مع  الت�ساركية  خ��الل  من  وا�سحة  ب�سمة 

الأحزاب.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

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

الدكتور  العني  برئا�سة  الأع��ي��ان،  جمل�س 

م�����س��ط��ف��ى احل���م���ارن���ة، ام�������س الأرب����ع����اء، 

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

الت�سالت  قطاع  عمل  ملتابعة  الهناندة، 

الرقمي. والتحول  والتكنولوجيا 

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

الت�سال  وخا�سية  ال��وج��اه��ي  ب��ني  جميع 

)مايكرو�سوفت  برنامج  عرب  الإلكرتوين 

هيئة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س  مع  تيمز(، 

غ��ازي  املهند�س  الت�����س��الت  قطاع  تنظيم 

اجلبور، ونائب الرئي�س التنفيذي لل�سركة 

اورجن الأردن ر�سالن ديرانية، ومدير عام 

�سركة اأمنية زيادة �سطارة.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط - جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

ب��ك��ل اخل���ري . يبدو  اأوق��ات��ك��م  اأ���س��ع��د اهلل 

اأننا كلما حاولنا البتعاد عن احلديث حول 

جائحة فايرو�س كورونا ، جند لزاما علينا 

اأو  للتقاع�س  ذلك  يعود   ، مرغمني  الكتابة 

وحتديدا  احلكومي  التق�سري  اأو  التباطوؤ 

دور الإعالم الر�سمي الذي على ما يبدو مل 

بتقدمي  التوعوي  بدوره  يقوم  اأن  ي�ستطيع 

تلقي  اأهمية  وت��ب��ني  ت�سرح  توعوية  ب��رام��ج 

ك���ورون���ا مبنطلق  ف��اي��رو���س  ���س��د  امل��ط��ع��وم 

الذعر  يتملكه  ال��ذي  امل��واط��ن  يقنع  علمي 

ب��ال��ق��وة  ب���اإع���ط���اءه  ال��ت��ل��وي��ح  واخل�����وف دون 

الر�سمي  لالإعالم  الغياب  ج��راء   ، اجلربية 

التوا�سل  و�سائل  عرب  ون�سره  بثه  يتم  وم��ا 

الج��ت��م��اع��ي م��ن اأ���س��خ��ا���س ي��دع��ون ب��اأن��ه��م 

علماء وخمت�سني بهذا ال�ساأن ال�سحي دون 

ال�ستناد اىل احلقائق الطبية والعلمية .

دولة الرئي�س 

وتغييب   ، عليه  ه��و  كما  احل���ال  بقي  اذا 

املطاعيم  اأه��م��ي��ة  ح���ول  ال��ت��وع��ي��ة  ت��غ��ي��ب  اأو 

الر�سمية  الت�سريحات  بع�س  بح�سب  والتي 

، لكن  الفايرو�س متاما  اأنها ل تق�سي على 

اأخ���ذ اجل���رع���ات مت��ن��ع م��ن و���س��ول امل�����س��اب 

املناعة  ل��دي��ه  ت��ول��دت  ك��ون   ، للم�ست�سفيات 

كحالت  طبيعية  حالة  ويعترب  تقاوم  التي 

 . الب�سيطة  الن��ف��ل��ون��زا  اأو  ال��ع��ادي  ال��ر���س��ح 

واأكرر باأن املطعوم مل تتم تغطيته اإعالميا 

واي�سال  وال��ق��ل��ب  للعقل  املقنعة  ب��ال�����س��ورة 

الر�سالة حول ن�سبة احل�سانة التي يحققها 

 %90 ن�����س��ب��ت��ه  امل��ط��ع��وم وق����د ت�����س��ل اىل م���ا 

يتلقونه  الذين  ال�سن  كبار  منه  ويتح�سن 

 %20 ، وال���ت���ي ل��رمب��ا ي�����س��ك��ل��ون م���ا ن�����س��ب��ت��ه 

اأقل وبالتايل قد ل يت�سببون بنقل  اأو  اأكرث 

العدوى لالأخرين ويحمون اأنف�سهم .

دولة الرئي�س

ب��ت��وج��ي��ه  ح��ك��وم��ت��ك��م  ت���ت���ح���رك  مل  اإذا 

الأزمة  نعي�س  ونحن  بدوره  للقيام  الإعالم 

ك��ب��اق��ي دول ال��ع��امل ، وت��ت��خ��ذون اج����راءات 

جعلت  والتي  الإ���س��اب��ات  من  للحد  م�سددة 

من الأردن اأن يكون يف م�ساف واأوائل الدول 

التي يتم فيها ت�سجيل اإ�سابات عالية ، بعد 

دول  ب��ني  الأم��ث��ل  ال��ن��م��وذج  الأردن  ك���ان  اأن 

الوباء  ال�سيطرة على عدم تف�سي  العامل يف 

وب��ائ��ي  و���س��ع  يف  جميعا  انف�سنا  جن��د  ق��د   .

لأع���داد  امل�ست�سفيات  تت�سع  ل  ق��د   ، م��ت��اأزم 

طبية  ل��رع��اي��ة  يحتاجون  ال��ذي��ن  امل�سابني 

اأو  الندم  ينفع  ل  حينها   . خا�سة  و�سحية 

كما يقال » ما ينفع العليق وقت الغارة » .

 قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

 الصحة: 104 وفيات و9130 إصابة
بـ »كورونا« 

الخصاونة: اهمية االلية الثالثية 
التي تعود بالنفع والفائدة على 

االردن ومصر والعراق 

االنباط- عمان

ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت   

ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ة  و9130  وف��ي��ات   104

ك�����ورون�����ا امل�����س��ت��ج��د يف امل���م���ل���ك���ة ام�����س 

اإىل  الإجمايل  العدد  لريتفع  الأرب��ع��اء، 

6181 وفاة و562857 اإ�سابة.

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

ال��ع��ا���س��م��ة  حم��اف��ظ��ة  يف  ح���ال���ة   3627

حم��اف��ظ��ة  يف  ح����ال����ة  و1383  �����ان،  ع�����منّ

حم��اف��ظ��ة  يف  ح���ال���ة  و1375  ال����زرق����اء، 

ال��رم��ث��ا،  ح�����الت يف   107 م��ن��ه��ا  اإرب������د، 

و391  البلقاء،  حمافظة  يف  حالة  و664 

حالة  و338  العقبة،  حمافظة  يف  حالة 

ح����الت  و310  امل�����ف�����رق،  حم���اف���ظ���ة  يف 

يف  ح���ال���ة  و265  ال���ك���رك،  حم��اف��ظ��ة  يف 

يف  ح����ال����ة  و224  ع���ج���ل���ون،  حم���اف���ظ���ة 

حمافظة ماأدبا، و196 حالة يف حمافظة 

حم���اف���ظ���ة  يف  ح����ال����ة  و181  ج�����ر������س، 

حم��اف��ظ��ة  يف  ح���ال���ة  و176  ال��ط��ف��ي��ل��ة، 

معان، منها 38 حالة يف البرتا.

ال�سادر عن  الإعالمي  املوجز  واأ�سار 

اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�سة 

اإىل  و�سل  اً  الن�سطة حالينّ عدد احلالت 

احلالت  بلغ عدد  بينما  100488 حالة، 

دِخلت اليوم اإىل امل�ست�سفيات 514 
ُ
التي اأ

حالة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

 ا�ستقبل رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر 

اخل�ساونة ام�س الربعاء، الوفد الوزاري 

املتابعة  اجتماعات  يف  امل�سارك  العراقي 

والعراق  الردن  بني  الثالثي  والتن�سيق 

وم�سر، �سمن اآلية التعاون الثالثي بني 

هذه الدول، ومبا يحقق التكامل املن�سود 

بينها، تنفيًذا لقرارات القادة وخمرجات 

القمم التي عقدوها واخرها القمة التي 

الثاين  امللك عبداهلل  ا�ست�سافها جاللة 

ال��رئ��ي�����س  امل���ا����س���ي وج���م���ع  ���س��ه��ر اب  يف 

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

الوزراء العراقي م�سطفى الكاظمي.

واك����د رئ��ي�����س ال������وزراء خ���الل ال��ل��ق��اء 

ال���ذي ح�����س��ره اع�����س��اء ال��وف��د ال����وزاري 

التي  ال��ث��الث��ي��ة  الل��ي��ة  اه��م��ي��ة  الردين 

ب��ال��ن��ف��ع وال���ف���ائ���دة ع��ل��ى الردن  ت���ع���ود 

وم�����س��ر وال����ع����راق و���س��ع��وب��ه��ا وت��وؤ���س�����س 

لتعميق التكامل القت�سادي والتجاري.

التفا�صيل �ص »2«



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

امل���رت���ب���ة االأوىل  ال���ب���رتا  ح��ق��ق��ت ج��ام��ع��ة 

بجائزة احل�سن بن طالل للتميز العلمي عن 

احليوانات  على  الدرا�سات  »وح��دة  م�سروعها 

امل��خ��ري��ة يف ج��ام��ع��ة ال���ب���رتا، اإجن�����از وط��ن��ي 

جامعة  مع  منا�سفة  وذل��ك  دولية«،  مبعايري 

العلوم والتكنولوجيا االردنية. 

وهناأ رئي�س جامعة البرتا اال�ستاذ الدكتور 

الطبية  والعلوم  ال�سيدلة  كلية  املوال  م��روان 

ب���ف���وز وح������دة ال����درا�����س����ات ع���ل���ى احل���ي���وان���ات 

العلمي،  للتميز  احل�����س��ن  ب��ج��ائ��زة  امل��خ��ري��ة 

اأن الهدف من ان�ساء مركز الدرا�سات  موؤكًدا 

ال���دوائ���ي���ة يف اجل��ام��ع��ة ووح�����دة ال���درا����س���ات 

ال��ت��اب��ع��ة ل��ه ه��و دع���م ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ودع��م 

الريادة واالبتكار.

ف���وز اجل��ام��ع��ة بجائزة  اإن  امل���وال  واأ����س���اف 

الثانية يعد حمفًزا  احل�سن بن طالل للمرة 

ال��ري��ادة  وم���راك���ز  اجل��ام��ع��ة  ك��ل��ي��ات  لت�سجيع 

العلمية  بامل�سابقات  اال�سرتاك  على  واالب��داع 

اإجن���ازات علمية تخدم  دور يف حتقيق  ملا من 

املجتمع.

مدير  للم�سروع  الرئي�سي  الباحث  وق��ال 

الدكتور  اال�ستاذ  ال��دوائ��ي��ة  ال��درا���س��ات  مركز 

اأه���م���ي���ة م�������س���روع وح���دة  »اإن  ال��ق��ن��ة  ن�����س��ال 

ما  التج�سري  يف  تكمن  املخرية  احل��ي��وان��ات 

ب���ن ال�����س��ن��اع��ات ال���دوائ���ي���ة وال��غ��ذائ��ي��ة ذات 

اأه���داف الوحدة  ���س��واء م��ع  العالقة على ح��د 

االأكادميية من بحث وتدريب وابتكار 

وتاأ�س�ست وحدة الدرا�سات على احليوانات 

املخرية التابعة ملركز الدرا�سات الدوائية يف 

بهدف  الدولية  املعايري  وف��ق  ال��ب��رتا  جامعة 

ت��ط��وي��ر ال�����س��ن��اع��ات ال��دوائ��ي��ة وت��وف��ري بيئة 

بحث علمي للباحثن وطالب العلم يف جمال 

الدرا�سات غري ال�سريرية ودعم املبتكرين يف 

الطبية  وامل�ستح�سرات  الدواء  جمال تطوير 

واملنتجات التغذوية ذات ال�سلة.

على  الدرا�سات  وح��دة  »تلتزم  القنة  وق��ال 

احل���ي���وان���ات امل��خ��ري��ة مب���دون���ة »اأخ��الق��ي��ات 

بالكائنات  املرتبطة  العلمي  البحث  وق��واع��د 

البحث  اأخ��الق��ي��ات  للجنة  ال��ت��اب��ع��ة  احل��ي��ة« 

ال��وح��دة  وتطبق  ال��ب��رتا،  جامعة  يف  العلمي 

االج�����راءات امل��ع��ت��م��دة ل���دي ال��ه��ي��ئ��ات املحلية 

وال���دول���ي���ة م��ن��ه��ا امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء 

العاملية  ال�سحة  ومنظمة  االأردن��ي��ة،  وال���دواء 

ومنظمة التعاون االقت�سادي والتنمية«.

واأو�سح القنة اأن ق�سم العناية باحليوانات 

االأداء �سديقة  باأجهزة عالية  املخرية مزود 

ل��ل��ب��ي��ئ��ة ت�����س��م��ن ����س���رع���ة ال���ع���م���ل و���س��الم��ة 

ج���راح���ي  م�������س���رح  ج����ان����ب  اإىل  ال����ع����ام����ل����ن، 

تعليمي، م�سرًيا اإىل اأن وحدة الدرا�سات على 

اأ�سكال  دع��م  يف  �ساهمت  املخرية  احليوانات 

التنوع التعليمي مل�ساقات مواد كلية ال�سيدلة 

وال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة ال��ب��رتا لدرجتي 

تقدمي  خالل  من  واملاج�ستري  البكالوريو�س 

الدعم العلمي واللوج�ستي، وتوفري الدورات 

التدريبية.

ك���م���ا �����س����ّخ����رت وح�������دة ال�����درا������س�����ات ع��ل��ى 

وجتهيزاتها  اإمكاناتها  املخرية  احل��ي��وان��ات 

وم��راف��ق��ه��ا جل��م��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة وال��ب��اح��ث��ن يف 

ج��ام��ع��ة ال���ب���رتا وك���ذل���ك الإج������راء االأب���ح���اث 

امل�سرتكة مع اجلامعات احلكومية واخلا�سة. 

حيوانات  على  ال��درا���س��ات  وح���دة  جن��اح  تكلل 

املخرية بن�سر العديد من االبحاث العلمية 

ا�سافة اىل ت�سجيل  يف جمالت بحثية عاملية 

عدة براءات اخرتاع دولية.

 جامعة البترا تحقق المرتبة األولى بجائزة الحسن للتميز العلمي

اخلمي�س    25  /  3  / 2021

االنباط- عّمان

با�سم  الر�سمي  الناطق  االإع��الم  ل�سوؤون  الدولة  وزير  قال 

عن  �ستعلن  احل��ك��وم��ة  اإن  دودي���ن  �سخر  املهند�س  احل��ك��وم��ة 

جيب  ع��ن  للتخفيف  ت��ه��دف  ال��ت��ي  االإج����راءات  م��ن  جمموعة 

املواطن بالدرجة االأوىل االأ�سبوع املقبل.

االأع��ب��اء  تخفيف  ت�ستهدف  االإج�����راءات  ه���ذه  اأّن  واأو����س���ح 

جائحة  تداعيات  نتيجة  املواطنون  منها  يعاين  التي  املالية 

كورونا.

» يحدث  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  م��داخ��ل��ة هاتفية  دودي���ن يف  وق���ال 

اإن  االأرب���ع���اء،  ام�����س  االأردين  التلفزيون  �سا�سة  على  ال��ي��وم«، 

املواطنن  على  التخفيف  اأج��ل  من  جهداً  تاألو  لن  احلكومة 

نتيجة  اململكة  بها  متر  التي  احل�سا�سة  املرحلة  ه��ذه  وعبور 

جميع  على  اقت�سادياً  تاأثريها  وم��دى  كورونا  وب��اء  تداعيات 

القطاعات.

اأن��ن��ا من��ر ال��ي��وم يف منحنى وب��ائ��ي ح��رج ج���داً، لكن  واأك���د 

احلكومة تعمل بكل ال�سبل لكي ن�سل اإىل �سيف اآمن يتخلله 

فتح للقطاعات وعودة تدريجية للحياة الطبيعية.

القطاعات  وفتح  اآمن  اإىل �سيف  الو�سول  اأن  دودين  وبن 

اأول��ه��م��ا  م��ت��الزم��ن،  م��ت��زام��ن��ن  م�����س��اري��ن  امل����رور يف  يتطلب 

متعلق بااللتزام الكامل من قبل اجلميع يف �سبل الوقاية من 

التباعد  على  واملحافظة  الكمامات،  ارت��داء  حيث  من  الوباء 

اجل�����س��دي، وا���س��ت��خ��دام امل��ع��ق��م��ات، م��ع ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ���س��رورة 

على  احلفاظ  بهدف  ال�سادرة  الدفاع  اأوام��ر  بتنفيذ  االلتزام 

االأرواح واالأرزاق.

امل��واط��ن��ن على  ب��اإق��ب��ال  ال��ث��اين فيتعلق  امل�����س��ار  اأم���ا  وت��اب��ع 

ال��ت�����س��ج��ي��ل ع��ل��ى م��ن�����س��ة امل��خ�����س�����س��ة ل��ت��ل��ق��ي م��ط��ع��وم ك��ورون��ا 

وق��اي��ة  يف  ي�ساهم  ال���ذي  امل��ط��ع��وم  واأخ���ذ   )vaccine.jo(

املواطنن من الوباء.

احلكومة  اتخذتها  التي  االإجراءات  بتخفيف  يتعلق  وفيما 

اأخرياً كتعليق اإقامة �سالة اجلمعة يف امل�ساجد وقدا�س االأحد 

النقل  لو�سائط  اال�ستيعابية  الطاقة  وتخفي�س  الكنائ�س  يف 

احلايل  ال�سهر  نهاية  مع  تنتهي  والتي  باملئة،   50 اإىل  العام 

بح�سب اأوامر الدفاع والبالغات ال�سادرة يف هذا اخل�سو�س، 

اأك����د دودي�����ن اأن ج��م��ي��ع االإج�������راءات وال����ق����رارات احل��ك��وم��ي��ة 

ال�������س���ادرة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ه���ذا ال���وب���اء ه���ي ع��ر���س��ة ل��ل��درا���س��ة 

اأن  اإىل  الفتاً  الوبائي،  الو�سع  م�ستجدات  بح�سب  واملراجعة 

احلكومة �ستعلن عن اأية اإجراءات جديدة يف حينه.

احلكومة  توجه  عن  االإع��الم  ل�سوؤون  الدولة  وزير  وك�سف 

ال�سحية،  وامل��راك��ز  امل�ست�سفيات  يف  الطبية  ال��ك��وادر  لتطعيم 

مفتوحا  يوما  اأم�س  يوم  ال�سحة  وزارة  تخ�سي�س  بعد  وذلك 

لتطعيم الكوادر الطبية يف القطاعن العام واخلا�س.

ال��ك��وادر  ذه���اب بع�س  ي��اأت��ي لتعذر  االإج����راء  ه��ذا  اأن  وب��ن 

التطعيم  م��راك��ز  اإىل  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعن  يف  الطبية 

املتوا�سل والدوؤوب لرعاية  اململكة، ب�سبب عملهم  املنت�سرة يف 

املر�سى وعدم قدرتهم على مغادرة عملهم.

اإق��ب��ال املواطنن  ول��ف��ت وزي��ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون االإع���الم اإىل 

تلقوا  الذين  ع��دد  بلغ  اإذ  ك��ورون��ا،  مطاعيم  تلقي  على  الالفت 

االآن  ح��ت��ى  �سخ�س  األ���ف   250 م��ن  اأك���ر  االآن  ح��ت��ى  امل��ط��ع��وم 

معظمهم خالل االأ�سبوعن املا�سين، من اأ�سل اأكر من 750 

ة االإلكرتونّية حتى اليوم. األف �سخ�س �سّجلوا عر املن�سّ

احلقيقي  واح�سا�سه  املواطن  وعي  على  يدل  هذا  اأن  واأك��د 

من  للحد  ما�سة  حاجة  اأ�سبح  بل  ترفاً  يعد  مل  املطعوم  ب��اأن 

انت�سار الوباء وك�سر �سل�سلة العدوى يف املجتمع.

االنباط- عمان

 ا���س��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س ال������وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر 

اخل�����س��اون��ة ام�����س االرب���ع���اء، ال��وف��د ال���وزاري 

ال���ع���راق���ي امل�������س���ارك يف اج��ت��م��اع��ات امل��ت��اب��ع��ة 

وال���ع���راق  االردن  ب���ن  ال��ث��الث��ي  وال��ت��ن�����س��ي��ق 

وم�سر، �سمن اآلية التعاون الثالثي بن هذه 

بينها،  املن�سود  التكامل  يحقق  ومب��ا  ال���دول، 

ت��ن��ف��ي��ًذا ل���ق���رارات ال��ق��ادة وخم��رج��ات القمم 

التي عقدوها واخرها القمة التي ا�ست�سافها 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين يف ���س��ه��ر اب 

عبدالفتاح  امل�سري  الرئي�س  وجمع  املا�سي 

م�سطفى  العراقي  ال��وزراء  ورئي�س  ال�سي�سي 

الكاظمي.

واك���د رئي�س ال����وزراء خ��الل ال��ل��ق��اء ال��ذي 

ح�سره اع�ساء الوفد الوزاري االردين اهمية 

والفائدة  بالنفع  تعود  التي  الثالثية  االلية 

على االردن وم�سر والعراق و�سعوبها وتوؤ�س�س 

ويف  والتجاري  االقت�سادي  التكامل  لتعميق 

واالن�ساءات،  والنقل  والغاز  النفط  جم��االت 

م��وؤك��دا ان ه���ذه االل��ي��ة ت�سري ب��ال��ت��وازي مع 

االليات الثنائية للتعاون العربي امل�سرتك.

االل��ي��ة  ه����ذه  ان  اىل  اخل�������س���اون���ة  ول���ف���ت 

االخ��وة  اوا���س��ر  على  تبني  الثالثي  للتعاون 

بن  بالتاريخ  ج��ذوره��ا  ال�ساربة  والعالقات 

العربية  م�سر  وجمهورية  وال��ع��راق  االردن 

ال��دول  ه��ذه  تربط  التي  امل�سرتكة  وامل�سالح 

و�سعوبها .

وب���ن اه��م��ي��ة خ����روج اج��ت��م��اع��ات امل��ت��اب��ع��ة 

وال��ت��ن�����س��ي��ق ال��ث��الث��ي مب��ق��رتح��ات مل�����س��اري��ع 

حم���ددة ع��ل��ى ار����س ال���واق���ع، الف��ت��ا اىل قمة 

جتمع قادة الدول يف وقت قريب.

ب���اه���ت���م���ام  ي���ن���ظ���ر  االردن  ان  وا������س�����اف 

اجل��ان��ب  م��ع  امل�����س��رتك��ة  امل�����س��روع��ات  لتنفيذ 

ال����ع����راق����ي وم���ن���ه���ا ع���ل���ى وج�����ه اخل�����س��و���س 

امل��دي��ن��ة االق��ت�����س��ادي��ة ع��ل��ى ح����دود ال��ب��ل��دي��ن 

واملناطق  النفط  انبوب  مد  م�سروع  وتنفيذ 

اللوج�ستية والربط الكهربائي .

العراقي  التخطيط  وزي��ر  اكد  من جهته، 

امل�سروعات  العراق بان�ساء  خالد جنم اهتمام 

ي��ع��ود  وم�����س��ر ومب����ا  االردن  م���ع  امل�����س��رتك��ة 

بالفائدة على الدول الثالث.

ت��داع��ي��ات جائحة  ال���وزي���ر جن��م ان  واك����د 

ك���ورون���ا اخ����رت ال��ع��م��ل واالجن�����از يف ال��ع��دي��د 

باجناز  اجلدية  على  موؤكدا  امل�سروعات،  من 

امل��دي��ن��ة االق��ت�����س��ادي��ة وال���رب���ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي 

وان����ب����وب ال��ن��ف��ط وامل�������س���روع���ات يف جم���االت 

اال�سكان والطرق .

االنباط- عمان

 بحث رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة اللواء 

الركن يو�سف اأحمد احلنيطي، خالل لقائه، 

العامة  املوؤ�س�سة  ع��ام  م��دي��ر  االأرب���ع���اء،  ام�����س 

الدكتور حازم رحاحلة،  لل�سمان االجتماعي 

ا�����س����راك غ���ري امل��ن��ت�����س��ب��ن م���ن امل��ت��ق��اع��دي��ن 

ال�سمان  يف  القدامى  واملحاربن  الع�سكرين 

االجتماعي اعتبار من بداية العام 2023.

ال�سمان  م�سوؤويل  من  احلنيطي  وا�ستمع 

الأب�����رز اخل���دم���ات وال��ت�����س��ري��ع��ات واالأن��ظ��م��ة 

واالإج�����������راءات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ق�����س��اي��ا ال�����س��م��ان 

االج��ت��م��اع��ي مب���ا ي���خ���دم م��ن��ت�����س��ب��ي ال���ق���وات 

امل�سلحة من عاملن ومتقاعدين.

حيوية  �سراكة  هناك  اأن  احلنيطي  وب��ّن 

االجتماعي،  ال�سمان  موؤ�س�سة  مع  وم�ستمرة 

بن  التعاون  اآف��اق  زي��ادة  يف  التو�سع  ويجري 

املوؤ�س�ستن.

اإن  جهته:  من  الرحاحلة،  الدكتور  وق��ال 

القوات  مع  العميقة  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة 

امل�سلحة واالأجهزة االمنية مكنتنا من حتقيق 

االأهداف امل�سرتكة كافة، من خالل التن�سيق 

االأمنية  واالأج���ه���زة  املوؤ�س�سة  ب��ن  وال��ت��ع��اون 

بالت�سريعات واالأنظمة  فيما يتعلق  خ�سو�ساً 

واإجراءات ال�سمان املتعلقة بالع�سكرين.

اأن االأج����ه����زة االأم���ن���ي���ة وال���ق���وات  واأ�����س����اف 

م�سروع  اإجن���از  يف  كبري  دور  لها  ك��ان  امل�سلحة 

ن�سبته  وم��ا  املوؤ�س�سة  يف  االإلكرتونية  االأر�سفة 

العام  خ��الل  ون�سعى  امل�����س��روع،  م��ن  باملئة   59
امل��ق��ب��ل الإك���م���ال ه���ذا امل�����س��روع واأر���س��ف��ة جميع 

خدمات  توفري  يف  ي�سهم  مب��ا  املوؤ�س�سة  وث��ائ��ق 

باملئة   100 وبن�سبة  اإلكرتوين  ب�سكل  املوؤ�س�سة 

ل���الأف���راد وامل��ن�����س��اآت، م�����س��ي��داً ب���دور واإجن�����ازات 

املنتدبن الع�سكرين يف فروع واإدارات املوؤ�س�سة.

ربط  ه��ن��اك  �سيكون  اأن���ه  الرحاحلة  واأك���د 

اإل����ك����رتوين م��ب��ا���س��ر م���ع ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة 

االأنظمة  جميع  وبرجمة  االأمنية  واالأج��ه��زة 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ق��اع��د واال����س���رتاك���ات وامل��ن��اف��ع 

املتحققة لهم من ال�سمان.

املوؤ�س�سة  م��ع  ال�����س��م��ان  لتجربة  وع��ر���س 

امل�ساعدات  توزيع  يف  الع�سكرية  اال�ستهالكية 

وال���ك���وب���ون���ات خ����الل ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا على 

كافة،  اململكة  حمافظات  يف  الفقرية  االأ���س��ر 

اإ����س���دار  امل�����س��رتك يف  ال���ت���ع���اون  اإىل  اإ����س���اف���ة 

بطاقة »حّياك« التي تت�سمن خ�سومات على 

اال�ستهالكية  املوؤ�س�سة  اأ�سواق  من  امل�سرتيات 

ال��ع�����س��ك��ري��ة جل��م��ي��ع م�����س��رتك��ي وم��ت��ق��اع��دي 

ال�سمان االجتماعي.

وح�����س��ر ال���ل���ق���اء، ع����دد م���ن ك��ب��ار ���س��ب��اط 

القوات امل�سلحة – اجلي�س العربي، وم�ساعدو 

من  وع���دًد  االجتماعي،  ال�سمان  ع��ام  مدير 

املدراء باملوؤ�س�سة.

اإلجراءات تستهدف تخفيف األعباء المالية نتيجة »كورونا«

 التقى الوفد الوزاري العراقي المشارك في اجتماعات المتابعة والتنسيق الثالثي

قمة تجمع قادة الدول في وقت قريب

الحكومة: إجراءات للتخفيف عن جيب المواطن 
األسبوع المقبل

الخصاونة: اهمية اآللية الثالثية التي تعود بالنفع والفائدة 
على االردن ومصر والعراق 

 الحنيطي يبحث إشراك المنتسبين من المتقاعدين 
العسكريين والمحاربين القدامى بالضمان

االنباط- عمان

برقية  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  بعث 

ال�سيخ خليفة بن زايد  اأخيه �سمو  اإىل  تعزية 

العربية  االإم������ارات  دول����ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل 

ب���اإذن  ل���ه،  امل��غ��ف��ور  ب��وف��اة  ال�سقيقة،  امل��ت��ح��دة 

اهلل، �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم، 

رحمه اهلل، نائب حاكم دبي ووزير مالية دولة 

االإمارات العربية املتحدة.

التعزية  عن  الرقية،  يف  جاللته  واأع��رب 

اأن  اهلل  �سائال  االأليم،  امل�ساب  بهذا  واملوا�ساة 

نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  �سمو  يلهم 

االإم��ارات��ي  وال�سعب  الكرمية  الفقيد  واأ���س��رة 

ال�سقيق جميل ال�سر وح�سن العزاء.

اإىل  مماثلة  برقية  امللك  جاللة  بعث  كما 

اأخيه �سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 

املتحدة،  العربية  االإم��ارات  دولة  رئي�س  نائب 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء، ح��اك��م دب����ي، ب��وف��اة 

حمدان  ال�سيخ  �سمو  اهلل،  ب���اإذن  ل��ه،  امل��غ��ف��ور 

ووزي��ر  دب��ي  نائب حاكم  اآل مكتوم،  را�سد  بن 

املالية.

وعر جاللته عن التعازي واملوا�ساة بهذا 

الفقيد  اإجن����ازات  م�ستذكرا  االأل��ي��م،  امل�ساب 

ع��ل��ى م���دار ن�سف ق���رن م��ن ال��ع��م��ل ال��ع��ام يف 

وتعميق  ال�سقيق  االإم���ارات���ي  ال�سعب  خ��دم��ة 

�سائال  االإماراتية،  االأردنية  العالقات  اأوا�سر 

رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  القدير  العلي  اهلل 

وغفرانه.

االنباط- عمان

عبد  املحامي  النواب  جمل�س  رئي�س  نعى 

امل��ن��ع��م ال���ع���ودات، ال��ن��ائ��ب االأ���س��ب��ق ال��دك��ت��ور 

خلف الرقاد والذي وافته املنية الثالثاء.

وا����س���ت���ذك���ر ال����ع����ودات م�����س��رية وم��ن��اق��ب 

ال��ن��واب  م�����س��ارك��ت��ه مبجل�س  خ���الل  ال��ف��ق��ي��د 

اخل��ام�����س ع�����س��ر، وال����ذي ك���ان خ��الل��ه مثاال 

يف االإخ�����ال������س وال�����وف�����اء ل���وط���ن���ه وم��ل��ي��ك��ه 

والبذل  العطاء  يف  ق��دوة  ك��ان  مثلما  واأم��ت��ه 

املو�سولن.

اع�ساء  وب��ا���س��م  با�سمه  ال��ع��ودات  واأع���رب 

الآل  احلارة  تعازيه  كافة عن  النواب  جمل�س 

يتغمده  اأن  وج��ل  ع��ز  امل��وىل  �سائال  الفقيد، 

ب��وا���س��ع رح��م��ت��ه ور���س��وان��ه واأن ي��ل��ه��م اه��ل��ه 

وذويه ال�سر وال�سلوان.

االنباط- عمان

بالوكالة  ع���ام اجل��م��ارك  م��دي��ر  دع���ا   

غ��رف  اع�����س��اء  ال��ق�����س��اة،  ج���الل  العميد 

ال�������س���ن���اع���ة وال�����ت�����ج�����ارة امل�������س���ت���وردي���ن 

ب�سائعهم. على  امل�سبق  بالتخلي�س 

ع��ل��ى  امل�����س��ب��ق  ال��ت��خ��ل��ي�����س  اإن  وق�����ال 

ال��ب�����س��ائ��ع ي���ج���ري م����ن خ�����الل ت��ق��دمي 

الب�ساعة يف  ال�سحنة قبل و�سول  وثائق 

التخلي�س  ب��اإج��راءات  للبدء  مبكر  وق��ت 

م���ا ي��ت��ي��ح ل��ل��ج��م��ارك وم�����س��غ��ل��ي امل���وان���ئ 

وامل���������س����ت����ودع����ات ال���ت���خ���ط���ي���ط وال���ع���م���ل 

ب���اأك���ر ك���ف���اءة ب�������س���ورة ت�����وؤدي ل��ت��ف��ري��غ 

اجلمركية  ال�ساحات  يف  الب�سائع  ونقل 

يف  الب�سائع  عن  االإف��راج  زمن  وتقلي�س 

املركز اجلمركي اإىل اأكر من 70 باملئة.

 140 ت��ط��ب��ق  ال���دائ���رة  اأن  اإىل  وا����س���ار 

ب�سكل  امل�ستوردة  الب�سائع  على  معيارا 

دائ�����رة من  ل��ك��ل  اأن  ح���ن  ان��ت��ق��ائ��ي، يف 

بالعمل  ال�سلة  ذات  احلكومية  ال��دوائ��ر 

تطبقها  بها  خا�سة  معايري  اجل��م��رك��ي 

ع��ل��ى ال��ب�����س��ائ��ع، م��و���س��ح��ا ان����ه ي��ج��ري 

اخ���ت���ب���ار امل���ع���اي���ري ب�����س��ك��ل م���ت���زام���ن م��ع 

ال���دوائ���ر ك��اف��ة دون ت���اأخ���ري ع��ل��ى زم��ن 

االإفراج عن الب�سائع.

ال���دائ���رة �سمن  اأن  ال��ق�����س��اة  واو���س��ح 

لت�سهيل  ات��خ��ذت��ه��ا  اإج�������راءات  ���س��ل�����س��ل��ة 

ان���������س����ي����اب ال����ب���������س����ائ����ع ال���رم�������س���ان���ي���ة 

ل�����الأ������س�����واق االأردن�������ي�������ة وت���ق���ل���ي���ل زم���ن 

املراكز  جميع  على  عنها،عممت  االإف��راج 

اجل��م��رك��ي��ة ب��ت�����س��ه��ي��ل وت�����س��ري��ع اجن���از 

ال���ب���ي���ان���ات اجل���م���رك���ي���ة خ�����الل ال���ف���رتة 

امل��ق��ب��ل��ة م���ن خ����الل ان��ظ��م��ة وت��ع��ل��ي��م��ات 

قانون اجلمارك.

ال��ت��ي  امل����راك����ز اجل��م��رك��ي��ة  اأن  وب����ن 

ب��وح��دات  ن�����س��اط��ا جت��اري��ا زودت  ت�����س��ه��د 

ا�ستمرارية  ل�سمان  اإ���س��اف��ي��ة  تخلي�س 

�ساعة،   24 م���دار  على  وان�سيابه  العمل 

باملراكز  املعاينة  تفعيل  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

اجل��م��رك��ي��ة، وم���ن���ع اإج�������ازات امل��وظ��ف��ن 

اإال ل��ل�����س��رورة ال��ق�����س��وى وم��ن��ع م��غ��ادرة 

على  التخلي�س  قبل  اجلمركية  الكوادر 

املنظورة. البيانات اجلمركية 

النافذة  م�سروع  اهمية  الق�ساة  واكد 

ال��وط��ن��ي��ة يف حت�����س��ن ن��وع��ي��ة وط��ري��ق��ة 

تقدمي اخلدمات احلكومية للمتعاملن 

وامل�سدرين  وامل�ستوردين  امل�سنعن  مثل 

وم�����س��غ��ل��ي اخل���دم���ات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة من 

خ����الل حت���دي���ث ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 

والوثائق،  االإجراءات  وتر�سيد  وتب�سيط 

وك���ذل���ك اال����س���ت���ف���ادة م���ن االإم���ك���ان���ي���ات 

ال�����واع�����دة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واالق���ت�������س���اد 

دوري�����ة  ل����ق����اءات  اإىل  الف���ت���ا  ال����رق����م����ي، 

م���ع االأط��������راف ك���اف���ة ل��ب��ح��ث امل��ع��ي��ق��ات 

وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���واج���ه ���س��ري ع��م��ل 

امل�سروع.

االنباط- عمان

الوطني  امل��رك��ز  يف  االأزم���ة  خلية  اأعلنت   

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

لقاح  م��ن  االأوىل  اجل��رع��ة  على  احلا�سلن 

251197 �سخ�ساً. كورونا بلغ 

ك��م��ا ب��ل��غ اإج��م��ايل ع���دد احل��ا���س��ل��ن على 

�سخ�ساً،   68943 اللقاح  من  الثانية  اجلرعة 

فريو�س  بلقاح  اخلا�سة  االإح�سائيات  وف��ق 

ك���ورون���ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة ح��ت��ى ال��ي��وم 

االأربعاء.

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

م��ن�����س��ة ت��ل��ق��ي ل��ق��اح ف���ريو����س ك���ورون���ا، بلغ 

753074 �سخ�ساً.
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 الملك يعزي رئيس دولة اإلمارات 
ونائبه بوفاة الشيخ حمدان بن راشد 

آل مكتوم

رئيس مجلس النواب ينعى النائب 
األسبق الرقاد

 الجمارك تدعو أعضاء غرف الصناعة 
بالتخليص المسبق  والتجارة 

على بضائعهم

 251197 تلقوا الجرعة األولى 
من لقاح كورونا

  فتح القطاعات متعلق بااللتزام الكامل من قبل
     الجميع في سبل الوقاية

  ضرورة االلتزام بأوامر الدفاع بهدف الحفاظ على
     األرواح واألرزاق

  إقبال المواطنين على تلقي المطاعيم يدل على الوعي 
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االنباط- عمان

ق����ّرر جم��ل�����س ال������وزراء يف ج��ل�����س��ت��ه ال��ت��ي 

عقدها، �سباح ام�س الأربعاء، برئا�سة رئي�س 

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

املكلفني  بني  العالقة  الق�سايا  ت�سوية  اأ�س�س 

ل�سنة  واملبيعات  الدخل  �سريبة  دائ��رة  وبني 

.2019

وت����اأت����ي ال���ت���ع���دي���ات اجل����دي����دة ب��ه��دف 

دائ��رة  بني  العالقة  والق�سايا  امللّفات  اإنهاء 

�سريبة الدخل واملبيعات واملكّلفني، ومتكني 

جل���ن���ة ال��ت�����س��وي��ة وامل�������س���احل���ة م����ن درا����س���ة 

امل��ل��ّف��ات ال�����س��ري��ب��ّي��ة ال��ع��ال��ق��ة ال��ت��ي ���س��درت 

جرم  ق�سايا  غري  من  قطعّية،  اأح��ك��ام  فيها 

اأحكام  التهّرب ال�سريبي؛ ومبا يتما�سى مع 

القانون.

م��ذّك��رة  على  ال����وزراء  جمل�س  واف���ق  كما 

تفاهم بني وزارة الرتبية والتعليم واملجل�س 

الأع���ل���ى حل��ق��وق الأ���س��خ��ا���س ذوي الإع��اق��ة 

والوكالة الأملانية للتعاون الدويل.

التوّجهات  تعزيز  اإىل  التفاقّية  وتهدف 

ن��ح��و اإح�����داث ن��ق��ل��ة ن��وع��ّي��ة يف ���س��م��ان ح��ّق 

الدامج  التعليم  الإعاقة يف  ذوي  الأ�سخا�س 

وجمتمعّية  مدر�سّية  بيئات  �سمن  والفّعال 

حت��ّق��ق ال��دم��ج وامل�����س��اواة وت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���س، 

وتر�ّسخ ثقافة التنّوع واحرتام الختاف.

االنباط- عمان

ال�سرقية،  الع�سكرية  املنطقة  اأحبطت   

امل���خ���درات،  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 

حماولة  واجهاتها  اإح���دى  وعلى  ال��ث��اث��اء، 

ت��ه��ري��ب م��رك��ب��ة حت��م��ل ك��م��ي��ة ك���ب���رية م��ن 

املخدرات.

وقال م�سدر ع�سكري م�سوؤول يف القيادة 

– اجلي�س  الأردنية  امل�سلحة  للقوات  العامة 

اجتياز  املركبة  حماولة  واأثناء  اإنه  العربي، 

ال�سورية  الأرا���س��ي  م��ن  احل���دودي  الفا�سل 

احل�����دود  ع���ل���ى  الأردن������ي������ة  الأرا�������س������ي  اإىل 

الوحدة  مرتبات  قامت  للمملكة،  ال�سرقية 

اإىل  اأدى  م���ا  ال���س��ت��ب��اك،  ق���واع���د  ب��ت��ط��ب��ي��ق 

ال�سوري  العمق  داخ��ل  اإىل  الأ�سخا�س  ف��رار 

وتدمري املركبة ب�سكل كامل واحباط عملية 

التهريب.

املركبة  تفتي�س  وب��ع��د  اأن���ه  امل�����س��در  وب��ني 

مايني  و3  ح�سي�س  كيلو   765 �سبط  جرى 

اأ�سلحة  وذخ���رية  كبتاجون  حبة  ال��ف  و280 

ن��اري��ة، اإ���س��اف��ًة اإىل ع��دد م��ن امل���واد امل��خ��درة 

ال��ت��ال��ف��ة ب�����س��ب اح������رتاق امل���رك���ب���ة، وج���رى 

حتويل امل�سبوطات اإىل اجلهات املخت�سة.

واأكد امل�سدر اأن القوات امل�سلحة الأردنية 

العربي، �ستتعامل بكل قوة وحزم  - اجلي�س 

تهريب  حم��اول��ة  اأو  ت�����س��ل��ل  ع��م��ل��ي��ة  اأي  م��ع 

نف�سه  له  ت�سول  احل��دود، ومنع من  حلماية 

العبث بالأمن الوطني.

االنباط- عمان

اأع���ل���ن���ت امل���وؤ����س�������س���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��م��ان 

وف���ق���اً  ال���ت���ع���ط���ل  ب������دلت  اأن  الج���ت���م���اع���ي، 

امل���ع���ّدل،  م�����س��ان��د )1(  ب���رن���ام���ج  ل��رتت��ي��ب��ات 

الأحد  يوم  امل�ستفيدين  ح�سابات  يف  �ستكون 

املقبل.

ام�س  �سحفي  ب��ي��ان  يف  املوؤ�س�سة  وق��ال��ت 

�سابق عن  اإنه مت العان يف وقت  الربعاء، 

و�سهر  احل��ايل  ال�سهر  عن  التعطل  ب��دل  ان 

من  باملئة   70 بواقع  �سيكون  املقبل،  ني�سان 

من  بدًل  للم�ستفيد  امل�سمول  الأخري  الأجر 

50 باملئة، بحد اأدنى 200 دينار بدًل من 150 

 350 500 دينار بدًل من  دينارا، وبحد اأعلى 

�سهر  ق��رب حلول  م��ع  تزامناً  وذل��ك  دي��ن��ارا، 

من  امل�ستفيدين  ومت��ك��ني  امل��ب��ارك  رم�����س��ان 

احتياجاتهم. تلبية 

امل�ستفيدين  ع��دد  ان  املوؤ�س�سة  وا���س��اف��ت 

احلايل  ال�سهر  (عن  م�ساند)1  برنامج  من 

و�سل اإىل نحو 45 األف م�ستفيد.

االنباط- عمان

خ�����س�����س��ت اأم�����ان�����ة ع����م����ان ال����ك����رى، 

بالتعاون مع وزارة ال�سحة، �سالة الأمري 

لتلقي  ب��ال��ق��وي�����س��م��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة  ف��ي�����س��ل 

مطعوم كورونا.

واأك������د م���دي���ر م��دي��ن��ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

ال����ث����اين ال���ري���ا����س���ي���ة امل���ه���ن���د����س اأح���م���د 

مع  وبالتن�سيق  عمان  اأمانة  اأن  املهريات، 

الأم��ري  �سالة  خ�س�ست  ال�سحة،  وزارة 

ف��ي�����س��ل ال��ت��اب��ع��ة مل��دي��ن��ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

طبيا  م��رك��زا  لتكون  ال��ري��ا���س��ي��ة،  ال��ث��اين 

لإع���ط���اء ال��ل��ق��اح��ات اخل��ا���س��ة ب��ف��ريو���س 

ك����ورون����ا لأه������ايل م��ن��ط��ق��ة ����س���رق ع��م��ان 

وامل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، ان��ط��اق��ا م��ن ال���دور 

واملجتمعي لاأمانة. الإن�ساين 

واأكد املهريات يف ت�سريح �سحايف ام�س 

امللك عبداهلل  ك��وادر مدينة  اأن  الأرب��ع��اء، 

ال���ث���اين ت���ب���ذل ج���ه���ودا ك���ب���رية ل��ت�����س��ه��ي��ل 

وامل��واط��ن��ني  وامل��م��ر���س��ني  الأط��ب��اء  مهمة 

ب�سورة  عملهم  اإجن��از  على  وم�ساعدتهم 

متميزة.

االنباط- اإربد

 ن��ظ��م جم��ل�����س اخل����دم����ات امل�����س��رتك��ة 

اإرب�����د، ام�����س الرب����ع����اء، حملة  مل��ح��اف��ظ��ة 

ت��ع��ق��ي��م وت���وزي���ع ك��م��ام��ات وب���رو����س���ورات 

فريو�س  انت�سار  من  للحد  �سحية  توعية 

ك�����ورون�����ا، وت����وزي����ع ب����رو�����س����ورات م��ئ��وي��ة 

معركة  ذكرى  مبنا�سبة  الردنية  الدولة 

الكرامة.

حممد  املهند�س  املجل�س  رئي�س  وق��ال 

تعقيما  ت�����س��م��ن��ت  احل��م��ل��ة  ال�����س��م��ايل،اإن 

امل��واط��ن��ني  لتطعيم  املخ�س�سة  لل�سالة 

ب��ل��ق��اح ف��ريو���س ك��ورون��ا مب��دي��ن��ة احل�سن 

ل��ل�����س��ب��اب، ا���س��اف��ة اإىل م��ب��ن��ى امل��ح��اف��ظ��ة 

ب�سمة  المرية  م�ست�سفى  طوارئ  وغرفة 

التعليمي ومبنى ق�سر العدل.

ب��رو���س��ورات توعية  ت��وزي��ع  اإىل  وا���س��ار 

�سحية و�سعار املئوية ومعقمات وكمامات 

وامل���ج���م���ع���ات  احل���ك���وم���ي���ة  ال������دوائ������ر  يف 

ال���ت���ج���اري���ة وال�����ع�����ي�����ادات اخل����ارج����ي����ة يف 

امل�������س���ت�������س���ف���ي���ات احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����س���ة 

املركبات. و�سائقي 

االنباط- عمان

اجل����ن����ائ����ي  ال����ب����ح����ث  اإدارة  ان�����ه�����ت 

لقا�ستني  ���س��رق��ة  بق�سيتي  التحقيقات 

العا�سمة،  يف  وق���ود  حمطتي  داخ���ل  م��ن 

وال���ق���ت ال��ق��ب�����س ع��ل��ى م��ع��ظ��م اجل���ن���اة يف 

الق�سيتني.

ويف التفا�سيل، قال الناطق الإعامي 

اإن باغا ورد  العام  الأمن  با�سم مديرية 

من  جمموعة  بدخول  تقريباً  �سهر  قبل 

الأ�سخا�س لإحدى حمطات الوقود ليًا 

الف   20 بداخلها  قا�سة حديدية  و�سرقة 

جمع  خال  من  املحققون  ومتكن  دينار، 

املعلومات من حتديد هوية �سخ�سني من 

امل�ستبه بهم يف الق�سية.

ل�����ق�����ي ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه��م��ا واع���رتف���ا 
ُ
واأ

ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه��م��ا ب���ارت���ك���اب اجل��رمي��ة 

بال�سرتاك مع �سخ�سني اآخرين.

مجلس الوزراء يوافق على تعديل 
أسس تسوية القضايا العالقة بين 

المكلفين وضريبة الدخل

 العسكرية الشرقية تحبط محاولة 
تهريب كميات كبيرة

 من المخدرات

 الضمان: مستحقات بدل التعطل 
في حسابات المستفيدين

 البنكية األحد

 تخصيص صالة األمير فيصل 
الرياضية لتلقي مطعوم كورونا

مجلس خدمات إربد ينفذ حملة 
تعقيم للحد من انتشار كورونا

 البحث الجنائي ُينهي التحقيق بقضيتي 
سرقة قاصتي محطتي وقود

االنباط- عّمان

 104 ت�سجيل  عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت   

ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ة  وف��ي��ات و9130 

لريتفع  الأربعاء،  ام�س  اململكة  يف  امل�ستجد 

و562857  وف��اة   6181 اإىل  الإجمايل  العدد 

اإ�سابة.

 3627 على  الإ�سابات اجلديدة  وتوزعت 

و1383  عّمان،  العا�سمة  حمافظة  يف  حالة 

حالة يف حمافظة الزرقاء، و1375 حالة يف 

حمافظة اإربد، منها 107 حالت يف الرمثا، 

و391  ال��ب��ل��ق��اء،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة  و664 

يف  حالة  و338  العقبة،  حمافظة  يف  حالة 

حمافظة املفرق، و310 حالت يف حمافظة 

عجلون،  حمافظة  يف  حالة  و265  ال��ك��رك، 

و196  م����اأدب����ا،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح���ال���ة  و224 

ح��ال��ة يف  و181  ج��ر���س،  ح��ال��ة يف حمافظة 

حمافظة الطفيلة، و176 حالة يف حمافظة 

معان، منها 38 حالة يف البرتا.

واأ����س���ار امل��وج��ز الإع���ام���ي ال�����س��ادر عن 

اأن عدد  اإىل  الوزراء ووزارة ال�سحة  رئا�سة 

 100488 احلالت الن�سطة حالّياً و�سل اإىل 

دِخلت 
ُ
اأ التي  حالة، بينما بلغ عدد احلالت 

فيما  ح��ال��ة،   514 امل�ست�سفيات  اإىل  ال��ي��وم 

اإج��م��ايل  ب��ل��غ  374 ح��ال��ة، يف ح��ني  غ����ادرت 

عدد احلالت املوؤّكدة التي تتلقى العاج يف 

3372 حالة. امل�ست�سفيات 

وحول القدرة ال�ستيعابية للم�ست�سفيات 

يف اململكة، بني املوجز اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة 

باملئة،   49 بلغت  ال�سمال  اإق��ل��ي��م  يف  ال��ع��زل 

ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة اإ���س��غ��ال اأ����س���ّرة ال��ع��ن��اي��ة 

احلثيثة 72 باملئة، بينما بلغت ن�سبة اإ�سغال 

35 باملئة. اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي 

العزل يف  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف 

اإقليم الو�سط و�سلت اإىل 70 باملئة، يف حني 

احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت 

يف الإقليم ذاته 76 باملئة، بينما بلغت ن�سبة 

 47 ال���س��ط��ن��اع��ي  التنّف�س  اأج��ه��زة  اإ���س��غ��ال 

باملئة.

يف  العزل  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  كما 

ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   36 اإقليم اجلنوب 

باملئة،   31 احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال 

التنّف�س  اأج��ه��زة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  فيما 

ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 24 باملئة.

كما اأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل 8300 حالة 

�سفاء اليوم يف العزل املنزيل وامل�ست�سفيات، 

 456188 لي�سل اإجمايل حالت ال�سفاء اإىل 

حالة.

خم���رّي���اً  ف��ح�����س��اً   48151 اأن  واأ�����س����اف 

اأج��������ري ال�����ي�����وم، ل��ي�����س��ب��ح اإج�����م�����ايل ع���دد 

اإىل  لف��ت��اً  فح�ساً،   5617586 الفحو�سات 

اأن ن�سبة الفحو�سات الإيجابّية لهذا اليوم 

و�سلت اإىل قرابة 96ر18 باملئة، مقارنة مع 

اأم�س والتي بلغت  التي �سجلت يوم  الن�سبة 

7ر19 باملئة.

االنباط- العقبة

نظمت ال�سفارة الكندية يف عمان ندوة 

احلرة  التجارة  )اتفاقية  بعنوان  حوارية 

ال���ت���ع���اون(،  وف���ر����س  والأردن  ك��ن��دا  ب���ني 

����س���ارك ف��ي��ه��ا ع����دد م���ن مم��ث��ل��ي ال��ق��ط��اع 

العقبة  مدينة  يف  واللوج�ستي  التجاري 

من القطاعني العام واخلا�س.

واأك�������دت ال�������س���ف���رية ال���ك���ن���دي���ة دون��ي��ك��ا 

التي  الندوة  اعمال  رعايتها  خال  بوتي 

اقيمت الثاثاء، اأهمية فتح اآفاق جديدة 

وكندا  الردن  ب��ني  الق��ت�����س��ادي  للتعاون 

وت�سجيع القطاع اخلا�س يف كا البلدين 

التي تربطهما عاقات مميزه لا�ستفادة 

واأهمية  املتاحة،  وامل��ج��الت  الفر�س  م��ن 

تقدمه  ملا  الرتويج  عملية  يف  الت�ساركية 

ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ج��ارة احل����رة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

التجارية  ال��ق��ط��اع��ات  ف��ر���س، وح��ث  م��ن 

على  والتعليمية  والزراعية  وال�سناعية 

منها. ال�ستفادة 

بوابة لدخول  اململكة تعد  ان  وا�سافت 

اأ������س�����واق امل��ن��ط��ق��ة ول���دي���ه���ا ال���ك���ث���ري م��ن 

العديد  يف  اجلاذبة  ال�ستثمارية  الفر�س 

من الأن�سطة القت�سادية واخلدمية.

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

رم��ان  اب��و  ب�����س��ار  العقبة  ت��ط��وي��ر  ل�سركة 

القت�سادية  العقبة  منطقة  اخ��ت��ي��ار  ان 

اخل��ا���س��ة ك���اأح���د اأب�����رز حم���ط���ات ب��رام��ج 

التفعيل  الهادفة نحو مزيد من  ال�سفارة 

ف��ي��م��ا ي��خ�����س ات��ف��اق��ي��ة ال���ت���ج���ارة احل���رة 

يحمل العديد من الدللت وامل�سامني.

ول��ف��ت اىل ح��ج��م م��ا مت اجن����ازه على 

اأر������س ال���واق���ع ل��رف��ع ك���ف���اءة وت��ن��اف�����س��ي��ة 

���س��ا���س��ل ال��ن��ق��ل وال���ت���زوي���د يف ال��ع��ق��ب��ة، 

�سملت  التي  التحتية  البنى  ذل��ك  يف  مب��ا 

م��ن��ظ��وم��ة م���وان���ئ ال��ع��ق��ب��ة وم���ط���ار امل��ل��ك 

احل�����س��ني ال�����دويل و���س��اح��ات ال�����س��اح��ن��ات 

باملنظومة  م���روًرا  امل��راف��ق،  م��ن  وغ��ريه��ا 

الإج���راءات  وامت��ت��ة  اجل��اذب��ة  الت�سريعية 

مع  الفاعلة  ب��ال�����س��راك��ات  ان��ت��ه��اءاً  ولي�س 

القطاع اخلا�س.

وع�����ر������س اأب�������و رم�������ان اأه�������م ال���رك���ائ���ز 

العقبة  ت��وؤه��ل  التي  الأ�سا�سية  وال��دع��ائ��م 

مركًزا  لتكون  خا�سة  اقت�سادية  كمنطقة 

نحو  اأ�سا�سياً  دوراً  وتلعب  عاملياً  لوج�ستًيا 

الكندية  الأردنية  لاتفاقية  اكر  تفعيل 

ال��ع��رب��ي،  ل��ل��ع��راق ودول اخل��ل��ي��ج  وب���واب���ة 

خ��ا���س��ة وان امل��م��ل��ك��ة ت��ت��م��ت��ع ب��ال���س��ت��ق��رار 

الدولية  العاقات  اىل  بالإ�سافة  والأمن 

املميزة بف�سل قيادته الها�سمية احلكيمة.

ت��ب��ن��ي  اأب�����و رم�����ان اإىل �����س����رورة  ودع�����ا 

اإىل  ي��ه��دف  م�سرتكا  ترويجيا  ب��رن��اجم��ا 

اتفاقية  تقدمها  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  ت�سويق 

الأعمال  رج��ال  دع��ا  كما  احل��رة،  التجارة 

التفاقية  م��ن  لا�ستفادة  احل�سور  م��ن 

وما تقدمة ال�سفارة من خدمات م�ساندة 

بهدف تعظيم التبادل التجاري والتعاون 

البلدين. القت�سادي بني 

وق�����دم امل�����س��ت�����س��ار ال���ت���ج���اري ل�����س��وؤون 

ديا،  جميد  ال�سفارة  يف  والعراق  الردن 

ايجازا لأهم مميزات التفاقية والفر�س 

املتاحة تاه جل�سة حوارية مع احل�سور.

االنباط- عمان

 اأكد متخ�س�سون رف�س الدين والعقل 

به  ي���وق���ع  ���س��ل��وك  وال���ع���ل���م لأي  وامل���ن���ط���ق 

او  بق�سد  الآخ��ري��ن  على  ���س��ررا  ال�سخ�س 

عندما  ح��ري��ت��ك  »تنتهي  ف��ق��اع��دة  ب��دون��ه، 

تبداأ حرية الآخرين«، ترز اأكرث يف �سياق 

ال��ت��ج��م��ع��ات ال���ت���ي ت���اأت���ي يف زم����ن ج��ائ��ح��ة 

ت�����س��ارع  يف  ت�سهم  خ�سبة  كبيئة  ك���ورون���ا، 

ال��وب��ائ��ي، م��ا يبدد  املنحنى  وت���رية  ارت��ف��اع 

كل اجلهود املبذولة يف �سبيل حماية الفرد 

واملجتمع من وباء ح�سد مايني الوفيات 

على م�ستوى العامل.

املجتمعي  التعا�سد  �سور  اأروع  وتتجلى 

النا�س  م�ساركة  يف  املتخ�س�سني،  بح�سب 

احلفاظ  �سياق  �سمن  واأتراحهم  اأفراحهم 

الل��ت��زام  م��ن خ��ال  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  على 

مبقا�سمة  والك��ت��ف��اء  الوقائية،  بالتدابري 

من حولنا م�ساعرهم عر و�سائل التوا�سل 

الجتماعي املتعددة، وعدم الجنرار اإىل اي 

نوع من انواع التجمعات مهما كان �سببها.

اللجنة  وع�����س��و  ال��وب��ائ��ي��ات  ا���س��ت�����س��اري 

حجاوي  ب�سام  الدكتور  لاأوبئة  الوطنية 

)برتا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  يف حديث 

ي��ق��ول اإن اأوام����ر ال��دف��اع ���س��ددت على عدم 

جت�����اوز ال��ت��ج��م��ع��ات ل����اأع����داد امل�����س��م��وح��ة 

و�سمن ا�سرتاطات وتدابري �سحية ملزمة، 

التي  اخل��ط��ر  ع��وام��ل  م��ن  التجمعات  لأن 

تنقل عدوى فريو�س كورونا بني النا�س.

اجل�سدي،  التباعد  اأن  حجاوي  واعتر 

املعقمات  وا���س��ت��خ��دام  ال��ك��م��ام��ة،  وارت������داء 

الوقاية  اأهم عوامل  والتهوية اجليدة من 

من الفريو�س.

التجمعات  مراقبة  �سعوبة  اإىل  وا���س��ار 

ك����اف����ة وه������و م����ا دع������ا احل����ك����وم����ة لإق�������رار 

اأن  الازمة، مو�سحا  ال�سحية  الإج��راءات 

كانت  التي  املجتمعية  والتقاليد  ال��ع��ادات 

على  والقائمة  ال�سابقة  ب�سورتها  �سائدة 

ال��ت��ج��م��ع ل ت��ت��م��ا���س��ى م���ع ك��ي��ف��ي��ة ان��ت��ق��ال 

التنف�سي،  اجلهاز  على  وتاأثريها  اجلائحة 

الأف���راح بطريقة ل  اأو  ال��ع��زاء  بيوت  ففتح 

تراعي التباعد ال�سحي، ت�سكل بوؤر انت�سار 

للوباء.

وح���ذر ح��ج��اوي م��ن خ��ط��ر ال��ت��ه��اون يف 

ارتداء الكمامة لأنها ال�سبيل الواقي حاليا 

م��ن ال��ف��ريو���س مب�����وازاة ت��ل��ق��ي امل��واط��ن��ني 

للمطاعيم تباعا.

ال��ك��ث��ريي��ن  ت���ل���ق���ي  ع������دم  اأن  واو������س�����ح 

على  �سلبا  ي��وؤث��ر  الآن،  ح��ت��ى  للمطاعيم 

املنحنى الوبائي واجلهود العاملية يف اإيقاف 

انت�سار الفريو�س وجهود التعاي�س معه.

من جهته، دعا ا�ست�ساري الطب النف�سي 

لتدريب  املواطنني  ال��دب��اغ،  زه��ري  الدكتور 

خال  م��ن  الخ��ت��اط  ع��دم  على  اأنف�سهم 

رف�س قبول اأية دعوات للتجمع واملخالطة، 

كافة،  باأ�سكالها  التجمعات  عن  والع��ت��ذار 

وك���ذل���ك امل��ن��ا���س��ب��ات ال��ت��ي جت��م��ع ع�����س��رات 

ال�سخا�س معا، ما يعك�س الوعي والدراك 

من ال�سرر النا�سئ عنها.

واخت�سا�سية  امل��ع��اجل��ة  ق��ال��ت  ب��دوره��ا، 

بع�س  اإن  اهلل  عطا  رانيا  النف�سية  ال�سحة 

الأ����س���خ���ا����س ال���ذي���ن ي��ع��ل��م��ون اإ���س��اب��ت��ه��م 

ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا وي��ت��ن��ق��ل��ون ب��ني ال��ن��ا���س 

دون اية م�سوؤولية، ميتلكون عقلية الإنكار 

التي جتعل ال�سخ�س غري م�سدق لإ�سابته 

الناجمة عن  ال�سرر  م��درك حلجم  وغ��ري 

�سلوكه.

ع��دم  اإىل  النف�سية  الخ�����س��ائ��ي��ة  ودع���ت 

العقل  وحتكيم  العاطفة،  وراء  الجن���راف 

الختاط،  عن  الناجمة  العواقب  لتجنب 

امل�سلحة  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة  امل�سلحة  وت��ق��دمي 

ال�����ف�����ردي�����ة، و������س�����ول مل���ج���ت���م���ع خ������ال م��ن 

الفريو�س.

لتوعية  الأم��ث��ل  ال�سبيل  اأن  اإىل  ولفتت 

هذه الفئة يكمن يف تقدمي الن�سح وعر�س 

لأ�سخا�س  واقعية  اأمثلة  وط��رح  احلقائق 

يعانون من تبعات اإ�سابتهم بالفريو�س.

اخل���ب���ري  دع�������ا  م����ت���������س����ل،  �����س����ي����اق  ويف 

اإىل  اخلزاعي  ح�سني  الدكتور  الجتماعي 

»التكافل ال�سحي« الذي يعر عن ت�سامن 

الفرد مع جمتمعه من خال اتباع و�سائل 

الأذى  اإحل��اق  ع��دم  بغية  ال�سحية  الوقاية 

الأ�سر  اأرب���اب  وكذلك  بالآخرين،  واملعاناة 

لأبنائهم  ومتابعني  مر�سدين  يكونوا  ب��اأن 

لتحقيق التكافل ال�سحي الجتماعي.

اأف��راد  يوجه  اأن  واك��د اخلزاعي �سرورة 

امل��ج��ت��م��ع ر����س���ائ���ل ال��ن�����س��ح ب��ف��اع��ل��ي��ة بني 

ب�سلبيات  وت��وع��ي��ت��ه��م  ال��ب��ع�����س،  ب��ع�����س��ه��م 

ال��ت��ج��م��ع غ��ري امل�����س��وؤول يف ح���ال خططوا 

الأردين  املجتمع  طبيعة  ان  مبينا  لذلك، 

اجلديدة يف زمن اجلائحة »مرنة وواقعية« 

يف التعامل مع الأزمات.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ع�����س��و راب���ط���ة احت���اد 

اجلبور،  �سلطان  الدكتور  امل�سلمني  علماء 

اإن اخل�����روج ع���ن اأوام�����ر ال���دف���اع ل ي��ج��وز 

���س��رع��ا لأن���ه خ���روج ع��ن ط��اع��ة ويل الأم���ر 

بنهي  وا�ست�سهد  �سرعيا،  واج��ب��ا  تعد  التي 

و���س��ل��م عن  ع��ل��ي��ه  ���س��ل��ى اهلل  ر����س���ول اهلل 

اخلروج من الأر�س التي وقع بها الطاعون 

احتمالت  ذل��ك  يف  لأن  فيها،  ال��دخ��ول  اأو 

اللتزام  ان  حيث  للباء،  للتعر�س  كبرية 

التجمعات  ع��ن  والب��ت��ع��اد  املخالطة  ب��ع��دم 

يف  امل��ر���س  بح�سر  كبري  ح��د  اإىل  ي�سهمان 

دائرة حمددة ومنع انت�ساره.

ح��ام��ل  اأو  امل�������س���اب  ت��ن��ق��ل  ان  واأ�����س����اف 

الفريو�س بني النا�س غري امل�سابني يخالف 

من  اأوىل  املفا�سد  »درء  ال�سرعية  القاعدة 

اأحدهم وموته  ا�سابة  واأن  امل�سالح«،  جلب 

ب�سبب ن��اق��ل ال���ع���دوى ل���ه، جت��ع��ل الخ��ري 

قاتا يف نظر ال�سرع.

ودعا رئي�س مركز التعاي�س الديني نبيل 

اجل��م��ي��ع.  ���س��ح��ة  ع��ل��ى  للمحافظة  ح����داد، 

كانت  اأي��ا  التجمعات  يف  امل�ساركة  اإن  وق��ال 

واملجتمع  الأف���راد  ���س��ارة ب�سحة  دواف��ع��ه��ا، 

وك��ف��ي��ل��ة ب����زي����ادة خ��ط��ر ال���ف���ريو����س، واأن 

طاعة اهلل تنطلق اأي�سا من املحافظة على 

لأوامر  رف�س  هو  ذلك  ال�سحة، وخمالفة 

وت��ع��ال��ي��م ال���دي���ن امل�����س��ي��ح��ي، ط��ال��ب��ا اأي�����س��ا 

جمد  على  حفاظا  التجمع  عن  بالمتناع 

الوطن وخري ابنائه.

 التجمعات سلوك غير مسؤول يعزز البيئة الحاضنة 
لتصاعد المنحنى الوبائي

 الصحة: 104 وفيات و9130 إصابة بفيروس كورونا 

 العقبة:حوارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين
 االردن وكندا
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منذ بايع االردني�ن املغف�ر له امللك امل�ؤ�ض�س عبد اهلل االول بن احل�ضني على بناء الدولة وو�ضع 

الركائز والق�اعد التي ت�ؤ�ض�س لقيام االأردن احلديث، واإقامة اأول نظام حك�مي مركزي يف جمتمع 

ع�ضائري مل يبدي احد منهم ي�ما ما الت�ضكيك ب�ضرعية النظام واالنتماء له، بل اثبت�ا يف كافة 

امل�اقف التي مرت على االردن التفافهم ح�ل وطنهم ونظامهم الذي بايعه االجداد، ا�ض�ق هذه 

املقدمة وقد انربى البع�س بتبادل االتهامات والتخ�ين فيما بينهم بخ�ض��س الفعالية املخطط 

لها يف 24 اآذار، لقد اأظهر االردني�ن وعيهم خالل الربيع العربي واآثروا ال�ق�ف اىل �ضف ال�طن 

وقيادتة حر�ضاً على امن بلدهم وا�ضتقراره، يحذوهم االمل ان تتغري االم�ر م�ضتقباًل لالأف�ضل، 

فحافظ�ا عليه بعي�نهم بينما كانت بلدان من ح�لهم ت�ضتعل، من هذا املنطلق ارف�س تخ�ين 

اي اردين، الكل يحب وطنه، والكل معني باأمنه و�ضالمته، بغ�س النظر ان كنا نعار�س ال�ضيا�ضات 

الفا�ضلة التي اأو�ضلتنا لهذا ال��ضع البائ�س، ما نكتبه ونتحدث عنه لي�س جلد للذات بقدر ماه� 

جلد لل�اقع املرير الذي نعي�ضه بعد ان عرت الك�رونا وك�ضفت عمق الرتهل والف�ضاد يف وطننا، 

وه� لي�س حتري�س على ال�طن، وال حتى على حك�مته بقدر ما هي �ضرخة مدوية لعلها ت�ضل 

م�ضامع م�ض�ؤول يخاف اهلل ويداويه قبل ان يت�ضع اجلرح، لقد ت�الت منذ عقدين م�ا�ضم القحط 

على االردن مل يعرف خاللها م��ضم غالل واحد، واالو�ضاع تتجه من �ضيئ اىل ا�ض�اأ، حتى طفح 

الكيل من الفقر و�ض�ء االأو�ضاع املعي�ضية، والف�ضل والف�ضاد الذي نخر معظم ادارات الدولة، ب�ضبب 

املح�ض�بية وال�ضللية والت�ريث وغياب التعيني على اأ�ضا�س الكفاءة، كلها كانت حمرك للخروج اىل 

ال�ضارع لالحتجاج والتعبري عن الغ�ضب واملطالبة باحلق�ق، اذ ال ميكن ان يك�ن لدينا اإ�ضالح 

الراأي  ان تك�ن هناك دميقراطية بدون حرية تعبري عن  �ضيا�ضي بدون دميقراطية، وال ميكن 

على  والتمرد  الف��ضى  يثري  وال  املجتمعي،  االم��ن  يهدد  ال  ال��ذي  ال�ضلمي  والتظاهر  املن�ضبط، 

الدولة، وال ي�ضيء مل�ؤ�ض�ضات الدولة واملمتلكات العامة واخلا�ضة، التعبري ال�اعي الذي ال ي�ضمح 

لنا  ال�طن، وال وط��ن  �ضركاء يف ه��ذا  اح��د من اخل��ارج، نحن جميعاً  او يحركه  ان يتالعب فيه 

غريه نفرت�س ار�ضه ونلتحف �ضمائه، قد نختلف بداخله ما �ضئنا لكننا متفقني على املحافظة 

عليه واإفتدائه باأرواحنا، من اجل ذلك نحن باأم�س احلاجة اإىل طرح الق�ضايا ال�طنية ملعاجلتها 

بحكمة ولي�س م�ضايرة بع�ضنا وتعظيم ادوارنا والت�ضفيق ملا يطرحه البع�س من بيانات، وان كان 

اننا منر يف ظروف �ضحية �ضعبة  نن�ضى  ان ال  الد�ضت�ر، لكن علينا  ال�ضلمي حق كفله  التظاهر 

من حيث انت�ضار وباء ك�رونا جمتمعياً، و�ضتزيد التجمعات �ضع�بة و�ض�ء االو�ضاع، امل�ضت�ضفيات 

احلك�مية وامليدانية واخلا�ضة و�ضلت اىل اق�ضى طاقتها اال�ضتيعابية، على الرغم من املطالب 

احلقة للمتظاهرين ومعار�ضتهم للنهج احلايل فاإنني كطبيب ارف�س الدع�ة للنزول اىل ال�ضارع 

ملا يف ذلك من خطر على حياة امل�اطنني مهما بلغ احلر�س على االلتزام باالإجراءات ال�ضحية 

و�ضائط  على  ومطالبنا  ر�ضائلنا  واإي�ضال  لل�طن  واإنتماء  وف��اء  ي�م  بجعله  واالكتفاء  ال�قائية، 

الت�ا�ضل االجتماعي، ويف املقابل على الدولة ان ت�ضتمع مل�اطنيها، وان تقدم لهم اجابات مقنعة، 

واهمها ملاذا و�ضلنا اىل هذه املرحلة التي يخرج بها النا�س لل�ضارع للتعبري عن غ�ضبهم، وملاذ بداأ 

ال�ض�اد االعظم من ال�ضباب ي�ضتمع ال�ض�ات املعار�ضة واحلراكيني، حتى بتنا نخ�ضى اذا ما متت 

روح  ال�ضباب  للجميع،  مت�قعة  اال�ضتجابة مفاجئة وغري  تك�ن  ان  ال�ضارع  اىل  للخروج  دع�تهم 

اإذاللهم، وال ت�ضع�هم امام خيارات �ضعبة، فقط  امل�ضتقبل ال ت�ضتفزوهم وال يج�ز  االمة وامل 

حاوروهم وا�ضتمع�ا لهم، وابحث�ا معهم عن احلل�ل ال�ضادقة لال�ضالح، واإقامة دولة امل�ؤ�ض�ضات 

امللك  جاللة  اأوراق  يف  �ضتجدوها  �ضعبة  لي�ضت  واحلل�ل  االوان،  ف���ات  قبل  والقان�ن  والعدالة 

النقا�ضية .. اأخرياً اأ�ضاأل اهلل تعاىل ان مير هذا الي�م باأمن و�ضالم على ال�طن واأهله، وان يك�ن 

انطالقة جادة لالإ�ضالح احلقيقي، حمى اهلل ال�طن واهله من كل �ضر و�ض�ء وامتنى ال�ضالمة 

للجميع .

د. عصام الغزاوي

 داوي جرحك ال يتسع !!

 مدير صحة البلقاء يتفقد المستشفيات 
والمراكز الصحية

 وزير الثقافة ينعى اإلعالمي والناقد السينمائي محمود الزواوي

 حوارية رقمية حول الممارسات الصحفية التي تعنى بتغطية اخبار كورونا

 التنمية: منع تصوير األسر المستفيدة من المبادرات الخيرية

االنباط- ال�سلط

الدكت�ر  البلقاء  حمافظة  يف  ال�ضحية  ال�ض�ؤون  مديرية  مدير  دعا 

ال�ضحية  وامل���راك���ز  امل�ضت�ضفيات  ت��زوي��د  اإدام����ة  اإىل  ع��ب��دال��ف��ت��اح  خ��ال��د 

امل�����اد الطبية وغ���ري الطبية وخ��ا���ض��ة م���اد  ك��اف��ة م��ن  ب��االح��ت��ي��اج��ات 

االأك�ضجني واملحروقات.

و�ضدد عبد الفتاح خالل ج�لة تفقدية ام�س االأربعاء على عدد من 

ك�رونا  فريو�س  �ضد  التطعيم  ومراكز  ال�ضحية  واملراكز  امل�ضت�ضفيات 

على  البلقاء،  ك�رونا يف حمافظة  لفح�س  ال�بائي  التق�ضي  وحمطات 

امل�ضت�ضفيات  ال�ضاعة لكافة مرافق  الدوري وعلى مدار  التفقد  �ضرورة 

لعدم حدوث اي خلل.

ت�ضتلزم  بلدنا  على  ت�ؤثر  التي  ال�بائية  ال�ضحية  الظروف  اأن  وبني 

منا جميعا يف القطاع ال�ضحي التكاتف والعمل كفريق واحد من�ضجم 

مل�اجهة انت�ضار فريو�س ك�رونا.

واو�ضح اأنه وبعد ن�ضر مركز االأمن واإدارة االأزمات م�ضاء ام�س لب�ؤر 

انت�ضار فريو�س ك�رونا يف حمافظة البلقاء، اوعز لفرق التق�ضي ال�بائي 

الرتكيز على هذه املناطق لتكثيف اخذ العينات من �ضكان هذه املناطق 

واملخالطني لتقليل انت�ضار فريو�س ك�رونا فيها واحلد من انت�ضاره اإىل 

بقية مناطق املحافظة.

وا�ضتمع عبدالفتاح الإيجاز من مدراء امل�ضت�ضفيات واملراكز ال�ضحية 

تذليلها  على  للعمل  املعيقات  واب���رز  لديهم  الي�مي  العمل  واق��ع  ع��ن 

ل�ضمان تقدمي خدمات ف�ضلى للم�اطنني.

االنباط- عمان

 نعى وزير الثقافة علي العايد، االإعالمي 

والناقد ال�ضينمائي حمم�د الزواوي، م�ؤكدا 

اأن خ�ضارة قامة كبرية بحجم الراحل، تعد 

خ�ضارة لل�ضاحة الثقافية نظرا ملا قدمه من 

العاملّية،  لل�ضينما  اأرخت  واإ�ضدارات  م�ؤلفات 

ال�ضينمائّية يف  الثقافة  تن�ضيط  واأ�ضهمت يف 

املجتمع املحلي.

اإن  االرب��ع��اء،  ام�س  بيان  يف  العايد  وق��ال 

اأغنى  ب��اح��ث��اً  ال��ي���م  لتفتقد  الثقافة  وزارة 

الثقافّية  وال�ضحافة  ال�ضينمائّية  املكتبة 

ب���درا����ض���ات���ه ال���ن���ق���دّي���ة ال��ق��ّي��م��ة وم���ؤل��ف��ات��ه 

و�ضاعدت  منها  ع���دداً  ال�����زارة  طبعت  ال��ت��ي 

احلافل  ال��ك��ات��ب  مل�����ض���ار  ت��ق��دي��راً  ن�ضرها  يف 

بالعطاء.

ن�����ض������ض��اً  ك��ت��ب  ال������زواوي  اأّن  اإىل  ي�����ض��ار 

ت�ضجيلي  ف��ي��ل��م  األ�����ف  م���ن  الأك�����ر  وت���رج���م 

ال�ضينما  ع��ن  كتاباً   13 ل��ه  و���ض��در  ق�ضري، 

ال�ضينما:  “روائع  اأب��رزه��ا:  من  االأمريكية، 

“�ضينما  اأمريكي”،  ف��ي��ل��م   100 اأف�����ض��ل 

“مفارقات  االأ�ضط�رة”،  ت�ضريح  ه�لي�ود: 

ه�لي�ودية”، ف�ضاًل عن الكثري من املقاالت 

عدد  يف  االأم��ريك��ي��ة  ال�ضينما  ع��ن  املنتظمة 

العربية.  الثقافية  وامل��ج��الت  ال�ضحف  من 

من  ال��ع��دي��د  ال�ضحفية  تغطياته  و�ضملت 

ال�ضينما  ومهرجانات  والفعاليات  امل�ؤمترات 

العربّية والعاملية، وه� حا�ضل على �ضهادتي 

ال��ب��ك��ال���ري������س وامل��اج�����ض��ت��ري م���ن ج��ام��ع��ة 

بجامعة  العليا  والدرا�ضات  وا�ضنطن  ج���رج 

ماريالند االأمريكية.

اأمريكا  �ض�ت  اإذاع���ة  يف  بالعمل  والتحق 

ب�ا�ضنطن يف العام 1972، وتدرج يف ال�ضلم 

يف  العربي  للق�ضم  مديراً  واأ�ضبح  ال�ظيفي 

 ،)1994 –  1987( ب�ا�ضنطن  االإذاع���ة 

ث���م ت����ىل م��ن�����ض��ب م��دي��ر م��ك��ت��ب وم��را���ض��ل 

�ض�ت اأمريكا يف ال�ضرق االأو�ضط ثم مرا�ضل 

رادي� �ض�ا بعمان.

وق������دم ال����راح����ل ال���ك���ث���ري م����ن ال�������دورات 

ال����ت����دري����ب����ي����ة ع�����ن االأخ�������ب�������ار وامل����ق����اب����الت 

ال�����ض��ح��ف��ي��ة يف وا���ض��ن��ط��ن  وال���ت���ح���ق���ي���ق���ات 

والعديد من الدول العربّية، كما حا�ضر عن 

حرية ال�ضحافة واالإعالم العربي واالإعالم 

االأمريكي وال�ضينما االأمريكية.

االنباط- عمان

جل�ضة  االأردين  االإع�������الم  م��ع��ه��د  ن��ظ��م   

ح�ل  املرئي  االت�ضال  تقنيات  عرب  ح���اري��ة 

����ض���رورة اإع�����الء امل�����ض��داق��ي��ة يف امل��م��ار���ض��ات 

ال�������ض���ح���ف���ي���ة ال����ت����ي ت���ع���ن���ى ب��ت��غ��ط��ي��ة وب�����اء 

“ك�رونا”، ودور ال�ضحفيني يف حماربة وباء 
االأط��ب��اء يف  ل��دور  م���از  باعتباره  املعل�مات، 

حماربة الفريو�س.

وع����ر�����س ا����ض���ت�������ض���اري اأم�����را������س ال��ق��ل��ب 

وال��ق�����ض��ط��رة، ال��دك��ت���ر حم��م��د احل��ج��ريي، 

خ�����الل اجل��ل�����ض��ة ال���ت���ي ع���ق���دت ال���ث���الث���اء، 

مب�ضاركة طلبة برنامج املاج�ضتري يف املعهد، 

باأمثلة  ال�باء،  ح�ل  ال�ضائعات  تط�ر  كيفية 

وت��ط���ي��ره  غيت�س”  “بيل  م��ن��ه��ا:  ع���دي���دة 

ل��ق��اح م�����ض��اد ل��ل��ف��ريو���س، وال�����ض��ري��ح��ة التي 

�ضيتم تركيبها حتت اجللد، و�ضبكات اجليل 

اخل���ام�������س، واأح�������داث امل�����ض��ل�����ض��ل ال��ك��رت���ين 

“�ضمب�ض�ن”.
وا�����ض����ار احل����ج����ريي وه������ رئ���ي�������س ق�����ض��م 

الطبي  اأوه��اي���  م�ضت�ضفى  يف  القلب  كهرباء 

له جمم�عات  روج��ت  ما  اىل  مان�ضفيلد،  يف 

خمتلفة ح�ل العامل، وبانتظام، حتت عن�ان 

املعل�مات  ع��ن  ع���دا  امل�ؤامرة”،  “نظريات 
ح�ل  حملية  جهات  اأث��ارت��ه��ا  التي  املغل�طة 

تط�ير لقاحات اأو بع�س االأطعمة التي متنع 

االإ�ضابة ب�”ك�رونا”.

اإىل  ال��ض�ل  ق��درة  امتالكنا  ان  وا�ضاف 

االإن���رتن���ت،  ع��ل��ى  ال��ه��ائ��ل  امل��ع��ل���م��ات بكمها 

وتف�ضريها من غري املخت�ضني ب�ضكل خاطئ، 

ح���ل  مغل�طة  م��ع��ل���م��ات  ان��ت�����ض��ار  اإىل  اأدى 

انت�ضار  يف  ك��ب��ري  ب�ضكل  و���ض��اه��م  ال��ف��ريو���س 

ال�ضائعات.

واو����ض���ح ان م��ع��ظ��م امل��ع��ل���م��ات امل���ج���دة 

غري  اللقاحات  ح���ل  االإن��رتن��ت  �ضبكة  على 

�ضحيحة، وتن�ضرها جمالت غري معتمدة، اأو 

يتحدث بها “اأ�ضباه اأطباء” من دول اأجنبية، 

بع�ضهم �ضحبت منهم رخ�ضة مزاولة املهنة، 

اإال اأنهم يحقق�ن ن�ضب م�ضاهدة عالية عند 

ن�ضرهم فيدي�هات ح�ل فريو�س “ك�رونا”، 

وق���د ت��ق��ع و���ض��ائ��ل االإع�����الم يف ف���خ ال��ل��ج���ء 

مب���دى  ال���ب���ح���ث  دون  امل���������ض����ادر،  ت���ل���ك  اإىل 

م�ضداقيتها، على ح�ضاب ال�ضبق ال�ضحفي.

و���ض��ائ��ل  ت��ع��ت��م��د  اأن  �����ض����رورة  اىل  ودع�����ا 

تاريخ  ول��ه��ا  م�ث�قة  م�ضادر  على  االإع���الم 

م�ضه�د من ال�ضدقية، وبخا�ضة عند اختيار 

من  والتحقق  ال�باء،  عن  للحديث  االأطباء 

اأبحاثا  ميتلك�ن  كان�ا  واإن  اخت�ضا�ضاتهم، 

م�ث�قة  علمية  جم��الت  يف  من�ض�رة  علمية 

معل�مات  ن�ضر  لتجنب  ر���ض��م��ي��ا،  وم�ضجلة 

ي�ضيء  ق��د  ناق�ضة  اأو  مغل�طة  اأو  خ��اط��ئ��ة 

يف  ال����دول  ج��ه���د  وت�ضعف  فهمها،  املتلقي 

حماربة الفريو�س.

املجل�س  ه��� ع�ض�  احل��ج��ريي  وال��دك��ت���ر 

العرب،  هارفرد  التنفيذي خلريجي جامعة 

على  ال�ضحية  ال��ت���ع��ي��ة  جم���ال  يف  ون��ا���ض��ط 

م����اق���ع ال���ت����ا����ض���ل االج���ت���م���اع���ي، و����ض���ارك 

العربي لالإعالم  املنتدى  م�ؤخرا يف جل�ضات 

ال��ع��ل��م��ي، اإىل ج���ان���ب ع��ام��ل��ني  وال���ت����ا����ض���ل 

والت�ا�ضل  االإع���الم  وخمت�ضني يف جم��االت 

العلمي بكافة اأطيافهم.

االنباط- عمان

التنمية االج��ت��م��اع��ي��ة وزي��ر  ���ض��دد وزي���ر   

العمل املكلف، امين املفلح، يف تعميم اأ�ضدره 

املحافظات  التنمية يف  مل��دراء  االأرب��ع��اء  ام�س 

واالل�����ي����ة، ع��ل��ى م��ن��ع ال��ت�����ض���ي��ر مبختلف 

ا�ضكاله لالأ�ضر امل�ضتفيدة من مبادرات اخلري 

واجلمعيات  امل��دين  املجتمع  م�ؤ�ض�ضات  عرب 

اخل���ريي���ة وامل����ب����ادرات ال�����ض��خ�����ض��ي��ة، ح��ف��اظ��اً 

من  امل�ضتفيدين  وك��رام��ة  خ�ض��ضية  على 

امل�ضاعدات.

�ضحايف  بيان  -بح�ضب  التعميم  وت�ضمن 

مبادرات  واإج��راءات  �ضروط  االأربعاء-  الي�م 

اخلري ل�ضهر رم�ضان املبارك.

اجل��ه���د  ت�����ض��اف��ر  اأه��م��ي��ة  التعميم  واأك����د 

ال�طنية مل�ضاعدة اكرب �ضريحة من  االهلية 

ال�بائية  امل�اطنني يف ظل ظروف اجلائحة 

التي متر بها اململكة وتقدمي الع�ن االإن�ضاين 

مبختلف ا�ضكاله، وت�فري ق�اعد البيانات يف 

االأ���ض���ل  امل��ب��ادرات بح�ضب  امل��دي��ري��ات لهذه 

امل�ضتفيدة،  االأ����ض���ر  ا���ض��ت��ح��ق��اق  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د 

مع  امل�ضتمر  التن�ضيق  امل����دراء  م��ن  وال��ط��ل��ب 

احلكام االإداريني والت�ضبيك لل��ض�ل الأكرب 

م�ضامني  وتطبيق  الفقرية  االأ�ضر  من  عدد 

التعميم بكل حزم. وطالب التعميم بالتاأكد 

م���ن ج�����دة وحم��ت���ي��ات ال���ط���رود ال��غ��ذائ��ي��ة 

اأ�ضهر،  �ضتة  عن  يقل  ال  ومب��ا  و�ضالحيتها، 

ا على �ضحة و�ضالمة  واآليات تخزينها، حر�ضً

معباأة  الطرود  تك�ن  وان  منها،  امل�ضتفيدين 

ب��ط��ري��ق��ة الئ��ق��ة وم��ق��ب���ل��ة حت��ف��ظ ك��رام��ة 

متلقي امل�ضاعدة.

وح����ث اجل��م��ع��ي��ات اخل���ريي���ة ع��ل��ى تبني 

امل����ب����ادرات اخل���ريي���ة، وت���ق���دمي امل�����ض��اع��دات 

ل��ل��م���اط��ن��ني امل�����ض��ت��ح��ق��ني، ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف من 

وجتنب  امل�����ض��ت��ط��اع،  ق���در  املعي�ضية  االأع���ب���اء 

امل�ضاعدات  تقدمي  يف  وال��ت��ك��رار  االزدواج��ي��ة 

االأ���ض��ر  م��ن  ع��دد ممكن  اأك���رب  اإىل  لل��ض�ل 

باأوامر  والكامل  التام  واالل��ت��زام  امل�ضتحقة، 

ال����دف����اع واإج������������راءات ال�����ق����اي����ة وال��ت��ب��اع��د 

االجتماعي اثناء عملية الت�زيع.

 الصحة النيابية تبحث الوضع الوبائي 
في المملكة

 الكيالني: الصيادلة في خط الدفاع األول 
بمواجهة كورونا

النواب يطلق حوارًا وطنيًا حول قوانين 
التنمية السياسية

االنباط- عمان

ب���ح���ث���ت جل���ن���ة ال�������ض���ح���ة وال��ب��ي��ئ��ة 

ام�س  عقدته  اجتماع  خ��الل  النيابية 

االربعاء، ال��ضع ال�بائي يف اململكة.

وق�����ال رئ��ي�����ض��ه��ا ال���ن���ائ���ب ال��دك��ت���ر 

اك��دت  اللجنة  ان  ال�����ض��راح��ن��ة،  اح��م��د 

�����ض����رورة االل����ت����زام ب���ال���ربوت����ك����الت 

ك���رون��ا  ج��ائ��ح��ة  م��ن  للحد  ال�ضحية 

ام�����ن وع������دة  ل���ل��������ض����ل اىل ���ض��ي��ف 

لطبيعتها. احلياة 

بزيارات  �ضتق�م  اللجنة  ان  وا�ضاف 

ميدانية لعدد من م�ضت�ضفيات اململكة 

لل�ق�ف على واقع احلال فيها.

االنباط- عمان

زيد  الدكت�ر  ال�ضيادلة  نقيب  اكد   

ي��ق��ف���ن يف  ال�����ض��ي��ادل��ة  اأن  ال��ك��ي��الين 

الك�ادر  جانب  اإىل  االأوىل  اخلط�ط 

ال�������ض���ح���ي���ة ال����ت����ي حت�������ارب ف���ريو����س 

ك�رونا.

ت�ضريح �ضحايف  الكيالين يف  وقال 

من  ال�ضهداء  عدد  اإن  االأرب��ع��اء،  ام�س 

�ضيدالنيا   21 اإىل  ارتفع  ال�ضيادلة 

وف��ي��ات   3 ت�ضجيل  ب��ع��د  و���ض��ي��دالن��ي��ة 

خالل االأيام القليلة املا�ضية.

وا�ضاد بالدور الكبري الذي يق�م به 

ال�ضيادلة العامل�ن يف وزارة ال�ضحة، 

م���ط���ال���ب���ا ب�����زي�����ادة ع�����دد ال�������ض���ي���ادل���ة 

ملعاجلة  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ني يف 

 االنباط- عمان

 اع����ل����ن رئ���ي�������س جم���ل�������س ال����ن�����اب 

امل��ح��ام��ي ع��ب��د امل��ن��ع��م ال����ع�����دات، عن 

ال�ضهر  م��ط��ل��ع  وط��ن��ي  ح�����ار  اط����الق 

امل���ق���ب���ل ي�������ض���م خم���ت���ل���ف م����ؤ����ض�������ض���ات 

املجتمع املدين واالحزاب وقادة الراأي 

للحياة  ال��ن��اظ��م��ة  ال��ت�����ض��ري��ع��ات  ح����ل 

ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة، مت��ه��ي��داً ل��ل������ض���ل اىل 

ت�افقات ح�لها.

واأو�����ض����ح ال����ع�����دات خ����الل ج��ل�����ض��ة 

املجل�س  ان  االأرب����ع����اء،  ام�����س  ال���ن����اب 

امل��ضعة  احل����ارات  ه��ذه  �ضي�ضت�ضيف 

بعد التن�ضيق مع اللجان النيابية.

االنباط- عمان

خالل  النيابية،  فل�ضطني  جلنة  بحثت 

اجتماع ام�س االأربعاء، برئا�ضة النائب حممد 

ال��ظ��ه��راوي وح�����ض���ر وزي���ر الداخلية وزي��ر 

من  ع��ددا  الفراية،  م��ازن  بال�كالة  ال�ضحة 

االأ�ضقاء  وم��غ��ادرة  بدخ�ل  املتعلقة  الق�ضايا 

الفل�ضطينيني.

اللجنة بحثت عددا  اإن  الظهراوي  وق��ال 

امل�ضافرين  وحركة  املقد�ضيني  مطالب  من 

عرب ج�ض�ر امللك احل�ضني واآخر التط�رات يف 

حي ال�ضيخ جراح مبدينة القد�س باالإ�ضافة 

لق�ضايا اأخرى.

اجله�د  عاليا  تقدر  اللجنة  اأن  واأ���ض��اف 

امللك  ج��الل��ة  ب��ق��ي��ادة  اململكة  تبذلها  ال��ت��ي 

عبداهلل الثاين واحلك�مة واأجهزتها يف دعم 

�ضم�د االأ�ضقاء الفل�ضطينيني وال�ق�ف اإىل 

ظل  يف  خ��ا���ض��ة  عنهم  والتخفيف  جانبهم 

وج�د االحتالل وتداعيات جائحة ك�رونا.

لل�ضماح  دع��ت احلك�مة  اللجنة  اأن  وب��ني 

واأبناء ال�ضفة الغربية لدخ�ل  للمقد�ضيني 

االأرا���ض��ي االأردن��ي��ة دون احل��اج��ة للت�ضجيل 

م�ضبقا عرب املن�ضة االإلكرتونية، والتخفيف 

من االزدحام على معرب ج�ضر امللك احل�ضني 

يف ظ���ل وج������د خم��ت��رب ط��ب��ي واح�����د فقط 

معتمد الإجراء فح�س ك�رونا للقادمني عرب 

اجل�ضر.

وثمن الظهراوي والن�اب را�ضد ال�ض�حة 

فايز  وال��دك��ت���ر  هنط�س  م��ضى  وامل��ه��ن��د���س 

ورائد  ال�ضراحنة  اأحمد  والدكت�ر  ب�ضب��س 

الظهراوي و�ضالح ال�خيان جه�د احلك�مة 

الفل�ضطينيني، م�ضريين  االأ�ضقاء  يف خدمة 

منها  يتنف�س  التي  الرئة  ه�  االأردن  اأن  اإىل 

اأبناء ال�ضعب الفل�ضطيني.

بقيادة جاللة  �ضيبقى  االأردن  اأن  واأك���دوا 

امل���ل���ك امل����داف����ع ع����ن ال���ق���د����س وامل���ق���د����ض���ات 

ال��ضاية  مب���ج��ب  وامل�ضيحية  االإ���ض��الم��ي��ة 

الها�ضمية التاريخية.

م��ن ج��ان��ب اآخ����ر، دع���ا ال���ن����اب احل�ض�ر 

ال�����ض��ح��ة  وزارة  م�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات  ت���زوي���د  اإىل 

اخت�ضا�س  ب��اأط��ب��اء  امليدانية  وامل�ضت�ضفيات 

في�ضل  االأم����ري  م��ن م�ضت�ضفى  واال���ض��ت��ف��ادة 

وا�ضتغالله  ال���زرق���اء  ال��ق��دمي يف حم��اف��ظ��ة 

اإىل ال�ضماح  اإ�ضافة  ملعاجلة مر�ضى ك�رونا، 

الأبناء قطاع غزة من حملة ال�ثائق امل�ضرية 

املقيمني يف اململكة باحل�ض�ل على ج�از �ضفر 

مل��دة ع��ام واح��د فقط للتخفيف من االأعباء 

املالية املرتتبة عليهم.

واأك��د ال�زير الفراية، من جهته، اهتمام 

بالق�ضية  و���ض��ع��ب��ا  وح��ك���م��ة  ق��ي��ادة  االأردن 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة وامل���ق���د����ض���ات االإ����ض���الم���ي���ة 

وامل�����ض��ي��ح��ي��ة، م������ض��ح��ا ج��دي��ة احل��ك���م��ة يف 

التعامل مع جلنة فل�ضطني النيابية والتعاون 

معها مبا يخدم امل�ضلحة العامة.

بدخ�ل  للمقد�ضيني  �ضمح  اأن���ه  واأ���ض��اف 

اململكة دون احلاجة امل�ضبقة للت�ضجيل عرب 

جتديد  اإىل  اإ���ض��اف��ة  االإل��ك��رتون��ي��ة،  املن�ضة 

ع��ام من  مل��دة  ال�ضفر اخلا�ضة بهم  ج����ازات 

خ���الل امل��ح��اك��م ال�����ض��رع��ي��ة يف ال��ق��د���س دون 

احلاجة اإىل احل�ض�ر غلى اململكة.

مطالبها  بدرا�ضة  اللجنة  الفراية  ووع��د 

وحت��ق��ي��ق م��ا اأم��ك��ن منها وف��ق��ا ل��الإم��ك��ان��ات 

املتاحة.

واأعلن عن اإطالق من�ضة االأ�ضب�ع املقبل 

يعلن من خاللها عن التخ�ض�ضات الطبية 

ال���ت���ي ب��ح��اج��ة ل��ل��ت��ع��ي��ني ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ن��ظ��ام 

اململكة بها ف�را،  العق�د، ورف��د م�ضت�ضفيات 

اإ�ضافة اإىل اعداد جدول جلميع امل�ضت�ضفيات 

فيها.  املقدمة  اخل��دم��ات  م�ضت�ى  لتح�ضني 

ودان��ت اللجنة ما تق�م به �ضلطة االحتالل 

ال�ضيخ  القد�س خا�ضة حي  اأحياء مدينة  يف 

جراح من انتهاكات، داعيا الربملانات العربية 

للت�ضدي  ال��ع��امل��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات  وال���دول���ي���ة 

ل�ضلطات االحتالل و�ضيا�ضاتها القائمة على 

الغطر�ضة والعدوان وانتهاك حق�ق االإن�ضان 

االإ�ضالمية  واملقد�ضات  من  النيل  وحماولة 

وامل�ضيحية يف القد�س ال�ضريف.
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األمانة: 114 مخالفة وإغالقا لعدم االلتزام 
باالشتراطات الصحية والمهنية

 إربد: 800 شخص من الكوادر الصحية تلقت لقاح كورونا

 اطالق يوم بيئي في محافظة مأدبا

االنباط- عمان

 ح����ررت ف���رق ال��رق��اب��ة امل��ه��ن��ي��ة وال�صحية 

 114 ال��ث��اث��اء،  ع��م��ان،  اأم��ان��ة  التفتي�صية يف 

خمالفة واإغالقا لعدم االلتزام باال�شرتاطات 

ال�صحية واملهنية.

وقالت االأمانة يف بيان �شحايف ام�س االأربعاء 

الرقابة  ل��دائ��رة  التابعة  التفتي�س  م��راك��ز  اإن 

نفذت  االأم��ان��ة  يف  واملهني  ال�شحي  والتفتي�س 

خمالفات   8 خاللها  �شجلت  زي����ارات،   703
اإغ��الق  اإىل  باالإ�شافة  امل��رك��زي،  ال�شوق  داخ��ل 

من�شاأة مل تلتزم باأمر الدفاع.

االنباط- اربد

قال مدير مديرية �شحة حمافظة اإربد الدكتور 

ريا�س ال�شياب اإن حوايل 800 من الكوادر ال�شحية 

العاملة يف حمافظة اإربد ح�شلوا على لقاح كورونا 

ام�س  ال�شياب  وا���ش��اف  املا�شيني.  اليومني  خ��الل 

االأربعاء اأن االإقبال على اخذ اللقاحات �شد فريو�س 

كورونا امل�شتجد ي�شهد تزايدا الفتا من املواطنني، 

م�شريا اإىل اأن جمموع الذين ح�شلوا على تطعيم 

�شد كورونا زاد عن 50 الف �شخ�س على م�شتوى 

التطعيم  عملية  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ارب�����د.  حم��اف��ظ��ة 

م�شتمرة م��ن خ��الل 11 م��رك��زا، وت��وف��ر املطاعيم 

للم�شجلني على املن�شة.

االنباط- عمان

 اأطلقت وزارة البيئة، ام�س االأرب��ع��اء، يوماً 

“اأردنا  ع��ن��وان  م��اأدب��ا حت��ت  بيئيا يف حمافظة 

اأنظف” بتنظيف الطريق املوؤدي جلبل نيبو.

وثمن مدير جمعية حرا�س االأرا�شي االأب 

ع��م��ار ���ش��اه��ني دور اجل��ه��ات امل�����ش��ارك��ة يف ه��ذه 

احلملة وحر�شها ال�شديد على اأهمية املحافظة 

على البيئة، ويف هذه املنطقة حتديدا الأهميتها 

عاملية  وج��ه��ة  تعد  ال��ت��ي  وال��دي��ن��ي��ة  ال�شياحية 

وحملية يرتادها الزائرون على مدار العام.

ماأدبا  بيئة  حماية  مدير  ا���ش��ار  جهته،  م��ن 

املهند�س من�شور الزبن اإىل الدور الذي تقوم به 

ال��وزارة وا�شتعدادها التام للتعاون مع املعنيني 

�شاأنه  واجلهات املخت�شة كافة، ملواجهة كل ما 

االإ�شاءة اإىل البيئة وحتديدا يف ظرف جائحة 

كورونا.

وج����رى ت��ن��ف��ي��ذ ال���ي���وم ال��ب��ي��ئ��ي م���ن خ��الل 

جمعية  وتنظيم  م��اأدب��ا  بيئة  حماية  م��دي��ري��ة 

حرا�س االأرا�شي.

اأعطوا للوطن واأح�شنوا العطاء فكان  امل�شوؤولون املتقاعدون من املوؤ�ش�شات الع�شكرية واملدنية 

ذلك يف موازين وطنيتهم وعطاءهم، ومنهم ما زال يعطي للوطن بكل ما اأوتي من قوة، وبع�س 

العطاء للوطن يف ظل ظروف  ملوا�شلة  الهمم  اإ�شتنها�س  �شلبيون؛ ولهذا مطلوب  باملقابل  منهم 

تكالب البع�س وحماوالتهم للفتنة والتاأجيج واإ�شتغالل ظروف جائحة كورونا االإقت�شادية واملالية 

ال�شعبة:

�شل يف امل�شوؤول اأن ال يحنث باليمني الذي اأداه خلدمة الوطن �شواء اإبان الوظيفة اأو بعدها،  1. االأ

اأو عاد للمن�شب اأم مل يعد؛ فالوطن اأنا جميعاً وله حق وواجب علينا يف كل االأوقات والظروف.

2. امل�شوؤولون املتقاعدون ال�شرفاء يعملون من خالل مواطنتهم والتي متلي واجبات جتاه الوطن 

من خالل تعظيم املنجزات والبناء عليها اأو اإنتقاد ال�شلبيات لغايات ت�شويبها؛ لكنهم حتماً لي�شوا 

اأدوات اأو ُلقم �شائغة بيد احلاقدين اأو اأ�شحاب االأبواق املاأجورة ونافثي ال�شموم ودا�ّشي ال�شم بالد�شم.

نانيون  3. بع�س امل�شوؤولني يعتقدون ان عالقتهم بالدولة قد اإنتهت حال تقاعدهم، وهوؤالء االأ

والتوعوي  االإنتمائي  خمزونهم  زي���ادة  فمطلوب  العامة؛  على  اخلا�شة  امل�شالح  يغلبون  ال��ذي��ن 

الإ�شتكمال ر�شالة خدمتهم الوطنية.

لوية لتو�شيح بع�س  4. باملقابل بع�س امل�شوؤولني املتقاعدين وغريهم يجوبون املحافظات واالأ

القرارات وامل�شاريع والت�شريعات واأبعادها خدمة للوطن دون مطمع اأو اإنتظار ملن�شب، وهوؤالء هم 

�شرفاء الوطن وُبناته على �شبيل تطبيق مواطنتهم على االأر�س.

خالقه  اأف��ك��ار  خ��الل  من  عافيته  لي�شرتد  اجلميع  لوقفة  وبحاجة  يئن  الوطني  قت�شاد  االإ  .5

ومبدعة؛ لتبني ت�شغيل �شبابنا العاطل عن العمل والذي بان بع�س نافخي الكري يحاولوا حتريك 

بع�شهم الإثارة البالبل والفنت داخل الوطن م�شتغلني ظروفهم املعي�شية ال�شعبة.

6. وهنالك بع�س امل�شوؤولني املتقاعدين ال�شلبيني الذين ال بد من اإ�شتنها�س هممهم للم�شاهمة 

�شم. يف ت�شافر اجلهود الوطنية خدمة للوطن االأ

7. اأّنى كانت اآليات تعيني امل�شوؤولني فمن حق الوطن عليهم خدمته باأمانه اإبان امل�شوؤوليه اأو بعد 

التقاعد مع املحافظة على �شرف املهنة.

8. مطلوب من كل امل�شوؤولني ممن على راأ�س عملهم او تقاعدوا العطاء للوطن للم�شاهمة يف دعم 

مناءه وتنمية موارده وبناء موؤ�ش�شاته واملحافظة على اإجنازاته.

ب�شراحة: كثري من امل�شوؤولني املتقاعدين يركن يف بيته بعد التقاعد واأقالء هم من يتحركون 

اأن  �شلبيني؛ فمطلوب  ال�شابقني  امل�شوؤولني  وبع�س  اأبناء وطنهم وخدمته،  للقاء  وفق مواطنتهم 

ي�شاهم املتقاعدون والعاملون يف درء اأي خطر عن الوطن؛ ومطلوب حترك اجلميع كل وفق طاقته 

واإ�شتطاعته وتخ�ش�شه وقدرته خدمة للوطن واملواطن وفق التوجيهات امللكية ال�شامية.

د. محمد طالب عبيدات

 المسؤولون السابقون 
المتقاعدون

مجلس النواب يقر قانون تنظيم الموازنة

 الشعب النيابية تبحث مستجدات أزمة كورونا

 العمل النيابية تؤكد ضرورة الخروج بقانون عمل يواكب التغيرات

 االنباط- عمان

 اأق�����ر جم��ل�����س ال����ن����واب يف ج��ل�����ش��ت��ه ام�����س 

االأربعاء، برئا�شة املحامي عبد املنعم العودات، 

وح�شور هيئة ال��وزارة، قانون تنظيم املوازنة 

العامة وموازنات الوحدات احلكومية.

ويحدد م�شروع القانون اإجراءات ومراحل 

اإع��داد امل��وازن��ة، وفقاً ملنهجية اإع��داد املوازنات 

االنفاق  رب��ط  تعتمد  التي  بالنتائج،  املوجهة 

من  ل��ل��ت��اأك��د  للقيا�س  ق��اب��ل��ة  اأداء  مب��وؤ���ش��رات 

حتقيق االأهداف املعلنة.

وتتويل وزارة التخطيط والتعاون الدويل 

طويلة  اال�شرتاتيجية  اخلطط  اإع���داد  مهام 

امل����دى وب���رام���ج ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة ودرا����ش���ة 

امل�شاريع واملبادرات اجلديدة وحتليلها وتقدمي 

ال���وزراء،  ملجل�س  ب�شاأنها  املنا�شبة  التو�شيات 

بالتوقعات  ال��ع��ام��ة  امل���وازن���ة  دائ�����رة  وت���زوي���د 

حول املنح والقرو�س التنموية ل�شنة املوازنة 

و���ش��ن��ت��ني ت��اأ���ش��ريي��ت��ني ت��ال��ي��ت��ني، ف�����ش��ال عن 

اإع���داد برامج دعم  التن�شيق مع ال��دائ��رة عند 

املمولة  العامة  املوازنة  خالل  من  القطاعات 

من املانحني، كما يتوىل ديوان املحا�شبة املهام 

املوازنة  قانون  تنفيذ  على  بالرقابة  املتعلقة 

الوحدات احلكومية  العامة وقانون موازنات 

املحددة بقانونه النافذ.

وت��ب��داأ م��راح��ل اع����داد م�����ش��روع��ي ق��ان��وين 

امل���وازن���ة ك��ل ع���ام يف ���ش��ه��ر ن��ي�����ش��ان مب��راج��ع��ة 

ال�شقوف االولية للف�شول، وتنتهي يف كانون 

ب��اإق��راره��م��ا م���ن ق��ب��ل جم��ل�����س االأم���ة  االأول 

ال�����ش��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  االإرادة  ل�����ش��دور  مت��ه��ي��دا 

بامل�شادقة عليهما.

خم�ش�شاً  ال���ق���ان���ون  م�����ش��روع  وي��ت�����ش��م��ن 

ال����وزارة، بحيث  الطارئة يف م��وازن��ة  للنفقات 

يتم االإنفاق منه بقرار من جمل�س الوزراء بناء 

على تن�شيب الوزير امل�شتند اإىل تو�شية املدير 

العام، على ان ينح�شر اإنفاق املخ�ش�س باأوجه 

االإنفاق غري املتوقعة واحلاالت الطارئة، واأن 

الطارئة  النفقات  ا�شتخدام  اأوج���ه  بيان  يتم 

امل��وازن��ة العامة من خالل  عند تنفيذ قانون 

اإحداث بنود تف�شيلية لهذه النفقات يف قانون 

املوازنة العامة ال�شنوي وتظهر يف احل�شابات 

اخلتامية.

وتقوم دائرة املوازنة العامة بعد ن�شر قانون 

امل��وازن��ة ال��ع��ام��ة وق��ان��ون م��وازن��ات ال��وح��دات 

احلكومية يف اجلريدة الر�شمية باإ�شدار وثيقة 

�شنوية ت�شمى )دليل املواطن للموازنة العامة( 

للدائرة،  االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  على  وتن�شرها 

املواطن من االط��الع والتعرف على  لتمكني 

اأبرز ما ت�شمنه قانون املوازنة العامة وقانون 

موازنات الوحدات احلكومية.

اأي خم�ش�شات يف  ف��ان  امل�����ش��روع،  وبح�شب 

ق��ان��ون امل��وازن��ة ال��ع��ام��ة وم���وازن���ات ال��وح��دات 

بها  االل���ت���زام  اأو  ي��ت��م �شرفها  احل��ك��وم��ي��ة مل 

خالل ال�شنة املالية، تعترب ملغاة عند انتهاء 

الوزير  مبوافقة  يجوز  اأن��ه  اإال  املالية،  ال�شنة 

الغاية  ل��ه��ذه  ي�����ش��دره��ا  تعليمات  ومب��وج��ب 

بها ومل  االلتزام  التي مت  املخ�ش�شات  تدوير 

يتم ر�شدها يف موازنة ال�شنة املالية التالية.

عن  �شهرية  بيانات  امل��ال��ي��ة،  وزارة  وتن�شر 

ت����ط����ورات االإي����������رادات وال���ن���ف���ق���ات ل��ل��ف�����ش��ول 

وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ع��ام��ة، وال��ب��ل��دي��ات، وب��ي��ان��ات 

�شهرية عن الدين العام، وبيانات ربع �شنوية 

و�شنوية عن االأداء املايل للف�شول واملوؤ�ش�شات 

ال���ع���ام���ة االأخ��������رى وال���ب���ل���دي���ات وال�����ش��رك��ات 

امل�شاهمة فيها  اأو  اململوكة بالكامل للحكومة 

وال�شناديق احلكومية”.

وي���اأت���ي م�����ش��روع ال��ق��ان��ون ل��غ��اي��ات تنظيم 

اإدارة املال العام، وحتديد م�شوؤولّيات اجلهات 

ولو�شع  العملّية،  واأدواره���ا يف هذه  الر�شمّية 

االأ����ش�������س ال��ك��ف��ي��ل��ة ب����اإع����داد ق���ان���ون امل���وازن���ة 

الوحدات احلكومّية  العاّمة وقانون موازنات 

يراعي  ب�شكل  عليهما،  والرقابة  وتنفيذهما 

وتعزيز  ال��وط��ن��ي،  لالقت�شاد  ال��ك��ّل��ي  االإط����ار 

اال�شتقرار املايل وتقدمي اخلدمات احلكومّية 

يف جميع املحافظات بكفاءة عالية.

وي���راع���ي ال��ق��ان��ون ال�����ش��ف��اف��ّي��ة يف امل��وازن��ة 

القانونّية  التغطية  �شمولّية  و�شمان  العاّمة، 

والرقابة  وتنفيذها  اإع��داده��ا  مراحل  جلميع 

عليها وفق املمار�شات العاملّية، وتو�شيع نطاق 

ن�شر البيانات والتقارير املالّية لت�شمل جميع 

املوؤ�ّش�شات العاّمة.

دقيقة  واحلكومة  املجل�س  اع�شاء  ووق��ف 

�شمت يف بداية اجلل�شة وق��راأوا الفاحتة على 

روح النائب االأ�شبق خلف الرقاد الذي وافته 

املنية الثاثاء

االنباط- عمان

اجتماع  خ��الل  النيابية،  ال�شعب  كتلة  بحثت 

فرا�س  املهند�س  النائب  برئا�شة  االأرب���ع���اء،  ام�س 

العجارمة، اآخر امل�شتجدات على اأزمة كورونا وما 

اجلزئي،  كاحلظر  حكومية  ق����رارات  م��ن  رافقها 

واإلزامية التطعيم �شد الفريو�س، باالإ�شافة اإىل 

ق�شية ارتفاع اأ�شعار املواد التموينية.

الكتلة  اإن  االج��ت��م��اع،  خ��الل  العجارمة  وق���ال 

الق�شايا  م��ن  ع���دًدا  اأعمالها  ج��دول  على  و�شعت 

التي تهم الوطن وامل��واط��ن، كما ناق�شت مو�شوع 

ال�شيا�شي  العمل  يف  ال�شيا�شية  االأح����زاب  متكني 

املن�شود.

وا�شاف اأن ال�شعب النيابية �شيكون لها ب�شمة 

وا���ش��ح��ة م���ن خ����الل ال��ت�����ش��ارك��ي��ة م���ع االأح������زاب 

مالئمة  ت�شريعية  بيئة  اإىل  و���ش��واًل  ال�شيا�شية، 

للم�شاركة احلزبية.

الق�شايا  ع��دد من  اإىل بحث  العجارمة  وا�شار 

واملوا�شيع املتعلقة باآلية عمل الكتلة خالل الفرتة 

املقبلة.

بدورهم، اأكد اأع�شاء الكتلة النواب عبدالكرمي 

الدغمي وحممد هالالت وحممد الفايز وعبداهلل 

اأبو زيد وناجح العدوان وفايزة ع�شيبات وهادية 

ال�شرحان، اأهمية عقد اجتماعات دورية للوقوف 

ب�شكل م�شتمر على كل الق�شايا التي تهم الوطن 

ال��ذي  االقت�شادي  الو�شع  اإن  وق��ال��وا  وامل��واط��ن. 

يعي�شه املواطن يف ظل جائحة كورونا، ال يحتمل 

اأي قرارات من �شاأنها امل�شا�س بقوته، وال�شيما مع 

اقرتاب �شهر رم�شان املبارك، داعني احلكومة اإىل 

اإيجاد حلول لالأزمة االقت�شادية بعيًدا عن جيب 

اأبنائه. وفيما يتعلق باالإ�شالحات  املواطن وقوت 

االإ���ش��الح  طريق  اأول  اأن  ال��ن��واب  ب��ني  ال�شيا�شية، 

للحياة  الناظمة  الت�شريعات  جت��وي��د  ع��رب  ي��اأت��ي 

ا قوانني االأح��زاب واالنتخاب  ال�شيا�شية، خ�شو�شً

�شتعقد  الكتلة  اأن  اإىل  م�شريين  املحلية،  واالإدارة 

على  للوقوف  ال�شيا�شية  االأح���زاب  مع  اجتماعات 

اأبرز املعيقات التي حتد من م�شاركتهم ال�شيا�شية.

النواب خليل  اأي�شا  التي ت�شم  الكتلة  وق��ررت 

ال��ط��راون��ة  وع��ل��ي  وع��ب��دال�����ش��الم اخل�شري  عطية 

ومنر ال�شليحات وذياب امل�شاعيد ومغري الهمالن، 

عقد اجتماع دوري كل يوم اأربعاء.
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قال رئي�س جلنة العمل والتنمية االجتماعية 

وال�شكان النيابية، ح�شني احلرا�شي�س، اإن اللجنة 

اإط���ار وطني �شامل الإق���رار ق��ان��ون عمل  تعمل يف 

ع�شري يتما�شى مع متغريات ومتطلبات الع�شر 

ومبا يخدم م�شلحة الوطن واملواطن.

ج����اء ذل����ك خ����الل اج���ت���م���اع ام�������س االأرب����ع����اء، 

ل�شوؤون  الوطنية  للجنة  ال��ع��ام  االأم���ني  بح�شور 

املراأة الدكتورة �شلمى النم�س، وع�شو �شبكة الن�شاء 

اأبو جابر، والرا  �شركاء يف التطور والتقدم ميادة 

يا�شني من املجل�س االأعلى حلقوق االأ�شخا�س ذوي 

املدين،  املجتمع  موؤ�ش�شات  االإعاقة، وممثلني عن 

جرى فيه مناق�شة املقرتحات والتو�شيات املقدمة 

ل�شنة  العمل  لقانون  معدل  قانون  م�شروع  ح��ول 

.2020
واأ����ش���اف احل��را���ش��ي�����س اأن ال���ظ���روف احل��ال��ي��ة 

والتطورات اجلديدة التي يعي�شها االأردن، تتطلب 

ب�شكل  العمل  بقانون  النظر  اإع����ادة  اجلميع  م��ن 

كامل، ما يربر اإجراء تعديالت جوهرية من �شاأنها 

ت�شجيع اال�شتثمار واحلفاظ على حقوق العاملني 

�شمن بيئة عمل اآمنة.

بعيدة  روؤي���ة  احلكومة  تتبنى  اأن  اأهمية  واأك���د 

املدى، ت�شتهدف الو�شول اإىل م�شتويات عالية من 

النمو االقت�شادي، وانخفا�س ملمو�س يف معدالت 

البطالة وتعزيز االإنتاجية، عرب �شيا�شات مدرو�شة 

العمالة  واإح���الل  العمل،  �شوق  تنظيم  على  تقوم 

املحلية مكان “الوافدة”، ب�شكل تدريجي.

وبني احلرا�شي�س اأن التعديالت التي �شتجريها 

اللجنة على م�شروع القانون، تت�شمن مواد تكفل 

قانون  م��ع  ين�شجم  مب��ا  االإعاقة”  “ذوي  ح��ق��وق 

اإق�شائهم  وع��دم  االإعاقة،  االأ�شخا�س ذوي  حقوق 

الت�شغيل  بن�شبة  ال�”كوتا”  وحتقيق  العمل،  من 

لهذه الفئة.

العواي�شة  ال��ن��واب عبدالرحمن  اأك��د  ب��دوره��م، 

اإقرار  �شرورة  النعيمات،  وعيد  الرواحنة  واأ�شماء 

و�شاحب  العامل  م�شلحة  ي��راع��ي  ن��وع��ي  ق��ان��ون 

اأن يتمتع  اأهمية  اإىل  العمل دون حتيز، م�شريين 

وال  م��رن��ة،  وم����واد  بن�شو�س  العمل”  “معدل 
تتعار�س مع اأحكام ال�شريعة، وال تخالف العادات 

والتقاليد والقيم التي يوؤمن بها املجتمع.

من جانبهم، ثمن احل�شور النهج الذي تقوم 

جميع  مع  الت�شاركية  النيابية” عرب  “العمل  به 

اجلهات ذات العالقة، موؤكدين اأهمية فتح جميع 

مواد القانون لتعديلها، فذلك ُيعد مطلبا وحاجة 

ما�شة يف ظل الظروف والتطورات املتجددة.

واأ�شاروا اإىل هناك مواد يجب تعديلها، اأبرزها 

ما ورد يف املادتني 29 و69 من م�شروع القانون، 

مو�شحني اأن التعديالت املقرتحة جاءت كالتايل: 

اإ�شافة  امل��ادة 29، بحيث يتم  ُيعدل البند 6 من 

“باأي �شكل من اأ�شكال العنف والتحر�س”.
امل���ادة، بحيث  “ب” من نف�س  الفقرة  وتعديل 

ت�شبح “اإذا تبني للوزير وقوع اعتداء من �شاحب 

اأو  بال�شرب  العمل  مكان  اأو من ميثله يف  العمل 

مبمار�شة اأي �شكل من اأ�شكال التحر�س اأو االعتداء 

اجلن�شي على اأي من العاملني يف املوؤ�ش�شة، فله اأن 

يفر�س غرامة على املوؤ�ش�شة ال تقل عن 3 اآالف 

م��ع مراعاة  اآالف، وذل��ك   5 دي��ن��ار وال تزيد على 

الأحكام اأية ت�شريعات اأخرى نافذة املفعول”.

ك��م��ا ج���اء يف م��ق��رتح��ات��ه��م، اإل���غ���اء امل����ادة 69، 

“اأ”  ال��ف��ق��رة  ال��ت��ايل  بالن�س  عنها  واال�شتعا�شة 

�شاأنه  م��ن  ال��ع��ام��ل��ني  ب��ني  متييز  اأي  “يحظر   :

يف  املعاملة  اأو  الفر�س  تكافوؤ  اإ�شعاف  اأو  اإب��ط��ال 

“على  “ب”:  والفقرة  املهنة”،  اأو  العمل  فر�س 

ال��الزم��ة حلماية  اإ���ش��دار التعليمات  وزي��ر العمل 

املراأة احلامل واملر�شعة واالأ�شخا�س الذين يوؤدون 

عماًل ليلًيا”.

ف��ي��م��ا ق����دم مم��ث��ل��و امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى حل��ق��وق 

االأ�شخا�س ذوي االإعاقة، مقرتحات على م�شروع 

ت�شبح  بحيث   4 امل����ادة  تعديل  اأب���رزه���ا  ال��ق��ان��ون، 

على النحو التايل: “يعفي الوزير اأو من يفو�شه 

اأو و�شيه من  اأم��ره  اأو ويل  ال�شخ�س ذي االإعاقة 

“ج”  الفقرة  اإليها يف  امل�شار  واملبالغ  الر�شوم  دفع 

من هذه املادة عن عامل غري اأردين واحد اإذا كان 

من ذوي االإعاقة بحاجة ما�شة اإىل امل�شاعدة من 

ان  �شريطة  اليومية  حياته  باأعباء  للقيام  الغري 

تقدمي  على  االأردين  غ��ري  العامل  مهام  تقت�شر 

واأن حت��دد �شروط  االإع��اق��ة،  لل�شخ�س ذي  العون 

واجراءات منح االإعفاء مبوجب تعليمات ي�شدرها 

الوزير لهذه الغاية”.

اخلمي�س   25 / 3 / 2021

نعي
ينعي رئيس هيئة االركان املشرتكة اللواء الركن 
يوسف احمد الحنيطي وجميع منتسبي القوات 

املسلحة االردنية – الجيش العربي.
العميد الركن املتقاعد 

نصر احمد حسني الرواشدة
الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم الثالثاء  املوافق 2021/3/23
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح جنانه

والهم ذويه واهله جميل الصرب وحسن العزاء
انا هلل وانا الية راجعون
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املسلحة االردنية – الجيش العربي.
العميد طبيب صحة متقاعد 

خلف عبدالكريم سالم الرقاد
الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم الثالثاء  املوافق 2021/3/23
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والهم ذويه واهله جميل الصرب وحسن العزاء
انا هلل وانا الية راجعون
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على  الق�ضاء  يف  اال���ض��راع  اأهمية  اأطباء  اأك��د 

اجل��ه��از  ع��ر  تنت�ضر  ال��ت��ي  امل��ع��دي��ة  االأم���را����ض 

ال��ت��ن��ف�����ض��ي ك����داء ال�����ض��ل، ال���ض��ي��م��ا يف ظ���ل اأزم���ة 

ك���ورون���ا، ن��ظ��را خل��ط��ورت��ه ع��ل��ى ���ض��ح��ة وح��ي��اة 

االن�ضان، يف حال عدم ال�ضيطرة عليه.

وبينوا يف اليوم العاملي لل�ضل، الذي ي�ضادف 

ام�����ض االأرب����ع����اء، حت���ت ���ض��ع��ار »ال�����ض��اع��ة ت���دق«، 

قابلية  ل��دي��ه��م  ال���رئ���وي  ب��ال�����ض��ل  امل�����ض��اب��ن  اأن 

ما  غريهم،  من  اأعلى  ب�ضكل  بكورونا  لال�ضابة 

املر�ض،  الق�ضاء على هذا  �ضبل  ي�ضتدعي تعزيز 

املجتمع. للمحافظة على �ضحة 

واأ������ض�����ارت م��ن��ظ��م��ة ال�����ض��ح��ة ال���ع���امل���ي���ة اإىل 

انخفا�ض عدد االأ�ضخا�ض الذين تلقوا الرعاية 

 21 ن�ضبته  مبا  املا�ضي،  العام  يف  ال�ضل  ملكافحة 

يكون  اأن  وتخ�ضى   ،2019 عام  مع  مقارنة  باملئة 

اأك�����ر م���ن ن�����ض��ف م��ل��ي��ون ���ض��خ�����ض ق���د ت��وف��وا 

2020، ملجرد عدم متّكنهم من  ب�ضبب ال�ضل عام 

احل�ضول على ت�ضخي�ض حلالتهم.

وق���������ال م�����دي�����ر ع�������ام امل����ن����ظ����م����ة ال����دك����ت����ور 

موقعها  على  غيري�ضو�ض،  اأده��ان��وم  تيدرو�ض 

االل���ك���روين، »اإن م��ن اأب���رز اآث���ار اجل��ائ��ح��ة هو 

ت��ع��ط��ي��ل اخل����دم����ات االأ����ض���ا����ض���ي���ة امل���ق���دم���ة اإىل 

بال�ضل«. امل�ضابن  االأ�ضخا�ض 

م��ن ج��ه��ت��ه، او���ض��ح رئ��ي�����ض ق�ضم ال��ت��درن يف 

الوافدين  ال�ضدرية و�ضحة  االأمرا�ض  مديرية 

اأن  الدكتور خالد عكة،  ال�ضحة،  التابعة لوزارة 

ال�ضل،  مكافحة  يف  املتقدمة  ال��دول  من  االأردن 

العديد  يف  الفح�ض  باإجراء  يتعلق  فيما  خا�ضة 

الفقرية،  البوؤر  مناطق  يف  خا�ضة  املناطق،  من 

مبينا تاأثري كورونا ال�ضلبي يف التاأخري بعمليات 

لتبعات  نتيجة  ومكافحته  لل�ضل،  ال�ضامل  امل�ضح 

ظروف احلظر.

اأ�ضيبوا  قد  ال�ضل  مر�ضى  بع�ض  ان  واأ�ضاف 

اإىل  مت�ضابهة  املر�ضن  كال  فاأعرا�ض  بكورونا، 

ح���د ك��ب��ري م���ن ح��ي��ث ال�����ض��ع��ال وارت���ف���اع درج���ة 

ت�ضابه  اإىل  اإ�ضافة  واالإع��ي��اء،  والتعب  احل���رارة 

خطورة  ان  موؤكدا  اآر(،  �ضي  )بي  عر  الفح�ض 

اأن  به  باأنه ميكن للم�ضاب  الرئوي تكمن  ال�ضل 

15 �ضخ�ضا. يت�ضبب بنقل العدوى اإىل نحو 

اإ�ضابة  اظهرت  اخرية  اح�ضاءات  اىل  واأ�ضار 
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امل�ضابة  احل��االت  متابعة  يتم  حيث  االأردن��ي��ن، 

ب��ع��د ال��ك�����ض��ف ع��ن��ه��ا وم��ع��اجل��ت��ه��ا ب��امل��ج��ان لكل 

مواطن ومقيم على اأر�ض اململكة.

للمري�ض،  فحو�ضات  ع��دة  هنالك  اإن  وق��ال 

وال��ب��ك��ت��ريي��ول��وج��ي،  ال�����ض��ري��ري  الفح�ض  منها 

ي�ضفى املري�ض بعد �ضتة اأ�ضهر من العالج.

اكد  ال��رئ��وي،  غ��ري  بال�ضل  يتعلق  فيما  اأم���ا 

عكة اأن هذا النوع ي�ضيب اجلهازين الليمفاوي 

العينات  اأخ��ذ  وي��ت��م  للجلد،  اإ���ض��اف��ة  والع�ضلي 

الالزمة وفح�ض االأن�ضجة للم�ضاب.

وا����ض���اف ان احل��ام��ل��ن ل��ل��م��ر���ض م���ن غري 

نحو  اىل  ال��ع��امل  ح��ول  ع��دده��م  ي�ضل  امل�ضابن 

نق�ض  ح��ال  امل��ر���ض يف  وي��ظ��ه��ر  �ضخ�ض،  م��ل��ي��ار 

امل��ن��اع��ة اأو ح��ن االإ���ض��اب��ة ب��االأم��را���ض امل��زم��ن��ة 

دحر  نحو  تن�ضب  اجلهود  اأن  مبينا  كال�ضكري، 

اال�ضابة  م��ع��دل  تخفي�ض  على  وال��ع��م��ل  ال�ضل 

مئة  لكل  واح��د  اإىل  ت�ضل  لن�ضبة  منه  وال��وف��اة 

األف ن�ضمة.

بدوره، قال رئي�ض جمعية اطباء احل�ضا�ضية 

وامل��ن��اع��ة االأردن���ي���ة ال��دك��ت��ور ه���اين ع��ب��اب��ن��ة، اإن 

ال�ضل من اأكر االأمرا�ض املعدية بعد »االإيدز«.

ال�����ض��ل  م����ن  ي����اأت����ي  اخل���ط���ر  ان  اىل  ول���ف���ت 

ال��رئ��ت��ن، ويظهر يف  ال��ذي يختبئ يف  ال��ك��ام��ن، 

ح���ال ���ض��ع��ف م��ن��اع��ة اجل�����ض��م ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��دخ��ن 

اأو  ب��ال�����ض��رط��ان  اأو اال���ض��اب��ة  ال��ك��ح��ول  ���ض��رب  اأو 

مع  ال��دم  خ��روج  اإىل  فيوؤدي  املزمنة،  االمرا�ض 

ال�ضعال وارتفاع درجة احلرارة واأمل يف اجل�ضم، 

ما يتطلب عزل املري�ض ومعاجلته.

العط�ض  رذاذ  ع��ر  ينتقل  امل��ر���ض  ان  وب���ن 

لالآخرين،  التنف�ضي  اجلهاز  لي�ضيب  وال�ضعال، 

اأن ال���ل���ق���اح ي��خ��ف��ف م���ن ال�����ض��ل  وب���ال���رغ���م م���ن 

غري  ال�ضل  يف  �ضعيف  تاأثريه  اأن  اإال  التنف�ضي، 

لعبابنة. وفقا  التنف�ضي، 

والقفازات  الكمامة  ارتداء  اىل  عبابنة  ودعا 

مع  االختالط  وع��دم  والتعقيم  اليدين  وغ�ضل 

امل�����ض��اب��ن وال��ت��خ��ل�����ض م��ن ال��ن��ف��اي��ات ال��ط��ب��ي��ة، 

وع���دم ال��ت��دخ��ن، وع���دم ال����ردد ب���االإب���الغ عن 

االإ�ضابة وذلك للوقاية من املر�ض.

ال�ضدر  اأم��را���ض  م�ضت�ضار  اك��د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

اأن مر�ض  ال��دك��ت��ور غ��ن��ام ج���رار،  واحل�����ض��ا���ض��ي��ة 

ال�����ض��ل خ���ط���ري، ول���ك���ن ل��ي�����ض ���ض��ري��ع االن��ت�����ض��ار 

ك���ك���ورون���ا، ك��م��ا ال ت��ظ��ه��ر اأع���را����ض���ه���ا ب�����ض��رع��ة، 

بعك�ض  �ضنوات،  اأو  اأ�ضهر  ميتد  وقتا  تاأخذ  وق��د 

الكورونا التي تظهر خالل اأيام.

وق��د  ال��رئ��ت��ن،  ي�ضيب  امل��ر���ض  ان  وا����ض���اف 

ي��ت��ن�����ض��ر اإىل ب��اق��ي اجل�����ض��م ك��ال��ك��ب��د وال���دم���اغ، 

ك��اف��ة،  ي�����ض��ي��ب االع���م���ار  ال�����ض��ل  اأن  اإىل  م�����ض��ريا 

اأن حتيد  ل��ل��ج�����ض��م  ال���ذات���ي���ة  ل��ل��م��ن��اع��ة  ومي��ك��ن 

قد  وبعدها  �ضنوات،  اأو  الأ�ضهر  ال�ضل  جرثومة 

االإ�ضابة. تظهر 

الق�ضاء على  ���ض��رورة  ال��دك��ت��ور ج��رار  وب��ن 

خا�ضة  كورونا،  اأزم��ة  ظل  يف  املعدية  االأمرا�ض 

غالبا،  التنف�ضي  اجلهاز  عر  تنت�ضر  التي  تلك 

التدرن  اأو  ال��درن  اأو  ال�ضل  مر�ض  اأهمها  وم��ن 

الرئوي.

ال�ضرق  ال�ضبكة  يف  االأوبئة  م�ضت�ضار  واو�ضح 

ع��ادل  ال��دك��ت��ور  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  لل�ضحة  اأو���ض��ط��ي��ة 

لديهم  الرئوي  بال�ضل  امل�ضابن  اأن  البلبي�ضي، 

يزيد  ما  اأعلى،  ب�ضكل  بكورونا  لال�ضابة  قابلية 

من ن�ضب االإ�ضابة باملر�ض.

�ضحية،  غري  بيئة  يف  يقطنون  من  ان  وقال 

م�ضريا  ب��ه،  لال�ضابة  عر�ضة  الفئات  اك��ر  ه��م 

ي�ضجل  ال����ذي  ل��ل�����ض��ل،  ال��وط��ن��ي  ال��رن��ام��ج  اىل 

الرئوي  بنوعيه  بال�ضل  اإ�ضابة   400 نحو  �ضنويا 

االأردنين،  غري  من  وغالبيتهم  الرئوي،  وغري 

مبعدل 4ر4 لكل مئة األف ن�ضمة.

ال����ري����ادي  ال�������دور  ال��ب��ل��ب��ي�����ض��ي اىل  وا�����ض����ار 

على  لل�ضل  مكافحته  يف  االأردن  به  متيز  ال��ذي 

والعاملي. االإقليمي  امل�ضتوين 

اآذار يوما عامليا  24 من  اختيار  اأنه مت  يذكر 

ع��ام  م��ن  نف�ضه  ال��ي��وم  ل��ذك��رى  تخليدا  لل�ضل، 

1882 ال����ذي اأع��ل��ن ف��ي��ه ال��دك��ت��ور روب����رت ك��وخ 

ما  ال�ضل،  ت�ضّبب  التي  للبكترييا  اكت�ضافه  عن 

وع��الج  امل��ر���ض  ه��ذا  لت�ضخي�ض  ال��ط��ري��ق  م��ّه��د 

املُ�ضابن به.

االنباط- عّمان

 التقت جلنة اخلدمات العامة يف جمل�ض 

م�ضطفى  الدكتور  العن  برئا�ضة  االأعيان، 

االقت�ضاد  وزي��ر  االأرب��ع��اء،  ام�ض  احلمارنة، 

ملتابعة  الهناندة،  اأحمد  وال��ري��ادة  الرقمي 

ع��م��ل ق���ط���اع االت�������ض���االت وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

الرقمي. والتحول 

جاء ذلك خالل اجتماع للجنة جميع بن 

االإل��ك��روين  االت�ضال  وخا�ضية  الوجاهي 

ع��ر ب��رن��ام��ج )م��اي��ك��رو���ض��وف��ت ت��ي��م��ز(، مع 

تنظيم قطاع  هيئة  رئي�ض جمل�ض مفو�ضي 

ونائب  اجلبور،  غازي  املهند�ض  االت�ضاالت 

االأردن  اورجن  لل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض 

اأمنية  �ضركة  ع��ام  ومدير  ديرانية،  ر�ضالن 

لل�ضركة  التنفيذي  ورئي�ض  �ضطارة،  زي��ادة 

زين االأردن فهد اجلا�ضم.

ق���ط���اع  اإن  احل�����م�����ارن�����ة  ال����ع����ن  وق��������ال 

والتكنولوجيا يف مرحلة تطور  االت�ضاالت 

وات�����ض��اع ع��م��ل��ه، وي��ج��ب ع��ل��ى احل��ك��وم��ة اأن 

ت��ت��ع��ام��ل م��ع��ه ك�����ض��ري��ك ا���ض��رات��ي��ج��ي عر 

وخف�ض  مناف�ضة،  باأ�ضعار  ال��رددات  اإتاحة 

ال��ك��ل��ف ع��ل��ي��ه وال��ع��م��ل مب���ب���داأ ال��ت�����ض��ارك��ي��ة 

تكنولوجيا  اأن قطاع  اإىل  م�ضرًيا  بالعوائد، 

يف  الأن��ه  الدعم  من  ملزيد  يحتاج  املعلومات 

بداية التحول الرقمي.

اإىل  الهناندة  ال��وزي��ر  اأ���ض��ار  جانبه،  م��ن 

وتكنولوجيا  االت�����ض��االت  ���ض��رك��ات  اأه��م��ي��ة 

عملية  دعم  اخلا�ض يف  والقطاع  املعلومات 

التنمية  حتقيق  و�ضمان  الرقمي،  التحول 

اأن  م��وك��ًدا  كافة،  املحافظات  يف  امل�ضتدامة 

احل��ك��وم��ة م��ه��ت��م��ة ب���اإدخ���ال ت��ق��ن��ي��ة اجل��ي��ل 

يف  املحلية  االت�����ض��االت  �ضوق  اإىل  اخلام�ض 

ا���ض��رع وق��ت ممكن مل��ا ل��ه م��ن اأث���ر كبري يف 

يف  الرقمي  التحول  عملية  على  امل�ضاعدة 

انتاجية  وزي���ادة  االأع��م��ال  وت�ضهيل  اململكة 

التعليمية  واأهمها  االقت�ضادية،  القطاعات 

والزراعية وغريها. وال�ضناعية  وال�ضحية 

وخ������دم������ات  �����ض����ب����ك����ات  اأن  واأ����������ض���������اف 

بيئة  ت��وف��ر  اخل��ام�����ض  اجل��ي��ل  وتكنولوجيا 

القطاعات  تنموية تكاملية حمفزة جلميع 

التناف�ضي  االأردن  مركز  برفع  وامل�ضاهمة 

الرقمي  وال��ت��ح��ول  االأع��م��ال  لتكنولوجيا 

وب��ي��ئ��ة اال���ض��ت��ث��م��ار واإي��ج��اد ف��ر���ض تنموية 

القطاعات. ملختلف 

ال���ع���ائ���د  اأن  ال���ه���ن���ان���دة  ال�����وزي�����ر  وب�����ن 

ل�ضركات  التناف�ضية  والقدرات  اال�ضتثماري 

عام  علية  كانت  تناق�ض مما  االت�ضاالت يف 

القطاع  امل�ضتثمرين يف  ايرادات  وان   ،2011

اأكر  تذهب  الن�ضبة  وه��ذه  باملئة،   5 ُت�ضكل 

والت�ضويق  اال�ضتثمارات  اإىل  باملئة   90 من 

االأب���راج  واي��ج��ار  االجتماعية  وامل�����ض��وؤول��ي��ة 

وامل��وظ��ف��ن واإي���ج���اد ف��ر���ض��ة ع��م��ل ج��دي��دة 

اململكة. داخل 

م����ن ج���ان���ب���ه���م، اق������رح م�����ض��غ��ل��و ق��ط��اع 

وتعديل  الرخ�ض  م��دة  متديد  االت�ضاالت 

امل��ن�����ض��و���ض عليها  امل�����ض��ارك��ة  ن�����ض��ب ع��وائ��د 

ب���ال���رخ�������ض، وت���خ���ف���ي�������ض ع����وائ����د ح���ي���ازة 

ال�����رددات، ومت��دي��د رخ�����ض��ة ال����رددات يف 

�ضفة  واعطاء  3500م.ه�،  الرددي  النطاق 

ال���رددات  ل��رخ�����ض  التكنولوجيا  ح��ي��ادي��ة 

وترخي�ض  2100م.ه������،  ال����رددي  ن��ط��اق  يف 

ت���رددات اجل��ي��ل اخل��ام�����ض وامل��ح��اف��ظ��ة على 

احل��ال��ن،  للم�ضغلن  امل��م��ن��وح��ة  ال����رددات 

ومنح ال�ضركات اال�ضتقرار ال�ضريبي، وحل 

االم����ور ال��ع��ال��ق��ة م��ع ال��ه��ي��ئ��ة ف��ي��م��ا يتعلق 

امل�ضاركة. بعوائد 

االنباط- عّمان

��ة »زي����ن« ل���الإب���داع )زي��ن��ك(  اخ��ت��ت��م��ت م��ن�����ضّ

م��ع�����ض��ك��را ت���دري���ب���ي���ا م��ك��ّث��ف��ا ���ض��م��ن ال��ن�����ض��خ��ة 

اخلام�ضة من برنامج »زين« املبادرة.

ووف����ق ب��ي��ان ل�����ض��رك��ة زي���ن ام�����ض االأرب���ع���اء، 

ت�����ض��م��ن��ت ف���ع���ال���ي���ات امل��ع�����ض��ك��ر ال������ذي ا���ض��ت��م��ر 

عر  وحم��ا���ض��رة  ت��دري��ب��ي��ة  دورة   14 اأ���ض��ب��وع��ا، 

ُب��ع��د ح��ول تطوير  ع��ن  امل��رئ��ي  االت�����ض��ال  تقنية 

القدرات  وتعزيز  وامل�ضاريع  واالأع��م��ال  امل��ه��ارات 

واخلرات.

وع����ر�����ض م�����درب�����ون م����ن ����ض���رك���اء امل��ج��ت��م��ع 

واالإر���ض��اد  التوجيه  ملرحلة  ة  املن�ضّ ل��دى  املحّلي 

مع  للت�ضبيك  متهيدا  وم�ضاريعهم،  الأف��ك��اره��م 

خراء ومر�ضدين متخ�ض�ضن يف جمالهم.

ة »زين« لالإبداع ا�ضتقبلت 738  ُيذكر اأن من�ضّ

فكرة ريادية و107 �ضركات نا�ضئة، للم�ضاركة يف 

هذا  املُ�ضّممة  الرنامج  م��ن  احلالية  الُن�ضخة 

امل��ت�����ض��ررة من  النا�ضئة  ال�����ض��رك��ات  ل��دع��م  ال��ع��ام 

�ضركة  و28  فكرة   143 وكذلك  ك��ورون��ا،  جائحة 

وا�ضتكمال  واملناف�ضة  للم�ضاركة  منهم  نا�ضئة 

مراحل الرنامج.

��ة ل��الأف��ك��ار وامل�����ض��اري��ع التي  و���ض��ت��ق��دم امل��ن�����ضّ

من  االأخ��رية  املرحلة  خالل  اختيارها  �ضيجري 

األ��ف   148 اإىل  ي�����ض��ل  ن��ق��دي��اً  ال��رن��ام��ج، دع��م��اً 

اللوج�ضتي. باالإ�ضافة للدعم  دينار، 

 خدمات األعيان تلتقي وزير االقتصاد الرقمي والريادة

 منصة زين تختتم معسكرا تدريبيا ضمن برنامج المبادرة

اخلمي�س    25  /  3  / 2021

 في اليوم العالمي للسل: دور أردني ريادي في مكافحته

املحلي

د. رافع شفيق البطاينة

كذبة ٢٤ آذار

 الجامعة األلمانية تسلم أجهزة 
البتوب لطلبة مشروع التعليم 

السوري/ األردني

 الزرقاء: حبس عريس هبط بطائرة 
عمودية خالل حفل زفافه

 ضريبة الدخل: الحكومة أعفت 
األكسجين الطبي من ضريبة 
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االنباط-عمان

���ض��ل��م��ت رئ���ي�������ض اجل���ام���ع���ة االأمل���ان���ي���ة 

فيا�ض،  منار  الدكتورة  االأ�ضتاذ  االأردن��ي��ة 

برنامج  م�ضروع  لطلبة  البتوب  جهاز   23

احلا�ضلن  االأردين   / ال�����ض��وري  التعليم 

اجلامعة  يف  املاج�ضتري  لدرا�ضة  منح  على 

االأملانية االأردنية من الالجئن ال�ضورين 

واالأردنين االأقل حظاً.

وج������اءت ه����ذه امل����ب����ادرة ���ض��م��ن ح��م��ل��ة 

ال����رن����ام����ج ل���دع���م ال���ط���ل���ب���ة يف م��رح��ل��ة 

ال��ت��ع��ل��ي��م ع����ن ب���ع���د وخ�������ض���و����ض���ا يف ظ��ل 

جائحة  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  ال�ضعبة  ال��ظ��روف 

حيث  للتعليم.  و�ضولهم  وت�ضهيل  كورونا 

379 جهاز  �ضيقدم الرنامج ما جمموعه 

اإجمالية  البتوب من نوع لينوفو وبتكلفة 

ع���ل���ى ط��ل��ب��ة  ي�������ورو،  األ������ف   150 ق��ي��م��ت��ه��ا 

جامعة  ال�ضريكة:  اجلامعات  يف  امل�ضروع 

وجامعة  االأردن��ي��ة  والتكنولوجيا  العلوم 

الريموك وجامعة موؤته وجامعة الزرقاء 

التقنية. لومينو�ض اجلامعية  وكلية 

ورح���ب���ت االأ����ض���ت���اذ ال���دك���ت���ورة ف��ي��ا���ض 

واأعربت  االجتهاد  على  وحثتهم  بالطلبة 

ع��ن ف��خ��ره��ا ب��ه��ذه امل���ب���ادرة ال��ت��ي ت��ه��دف 

للطلبة.  �ضليمة  تعليمية  ل�ضمان م�ضرية 

كمان حتدثت ممثلة االحتاد االأوروبي 

يف االأردن كورين اأندريا عن �ضعي االحتاد 

االأوروب������ي ال���دائ���م ل��ت��ق��دمي ���ض��ب��ل ال��دع��م 

واملجتمع  ال�����ض��وري��ن  ال��الج��ئ��ن  لتعليم 

امل�ضيف على حد �ضواء.

االنباط- الزرقاء

بحب�ض  ال��زرق��اء  ب��داي��ة  حمكمة  ق�ضت 

مزرعة  يف  عمودية  بطائرة  هبط  عري�ض 

مب��ن��ط��ق��ة ب��ريي��ن مب��ح��اف��ظ��ة ال����زرق����اء 6 

ومب�ضاركة  زف��اف��ه  حفل  حل�����ض��وره  ا�ضهر 

300 �ضخ�ض.

على  اأ���ض��ه��ر   6 باحلب�ض  احل��ك��م  و���ض��در 

���ض��اح��ب امل����زرع����ة، وت���غ���رمي���ه وال��ع��ري�����ض 

ال��ر���ض��وم مل��خ��ال��ف��ة اأم����ر ال���دف���اع رق���م 16، 

ب���اإق���ام���ة جت���م���ع���ات ل���ع���دد ي���زي���د ع����ن 20 

. �ضخ�ضاً

االنباط- عمان

دائ��رة  با�ضم  االإع��الم��ي  الناطق  ق��ال 

����ض���ري���ب���ة ال����دخ����ل وامل���ب���ي���ع���ات م��و���ض��ى 

اأع���ف���ت غ��از  اإن احل���ك���وم���ة  ال���ط���راون���ة، 

االأك�ضجن الطبي من ال�ضريبة العامة 

16 ب��امل��ئ��ة قبل  ع��ل��ى امل��ب��ي��ع��ات وال��ب��ال��غ��ة 

اأ�ضبوع. نحو 

واأ�ضار يف بيان �ضحايف ام�ض االأربعاء، 

ال��وزراء  القرار من جمل�ض  هذا  اأن  اإىل 

الطبي  االأك�����ض��ج��ن  ت��وف��ري  يف  �ضي�ضهم 

جائحة  ظ��ل  يف  باململكة  للم�ضت�ضفيات 

ه���ذا  ي��ن��ع��ك�����ض  اأن  ����ض���ري���ط���ة  ك�����ورون�����ا، 

املقدمة  امل��ع��اجل��ات  كلفة  ع��ل��ى  االإع���ف���اء 

للمواطنن.

وجاء بيان الدائرة ردا على مطالبات 

ب��اإل��غ��اء  اخل��ا���ض��ة،  امل�ضت�ضفيات  جمعية 

�ضريبة املبيعات على مادة االأك�ضجن.

م��ن��ذ اأ���ض��ب��وع��ن واحل��دي��ث ال��دائ��ر ع��ل��ى ���ض��ف��ح��ات ال��ت��وا���ض��ل االج��ت��م��اع��ي، وامل��واق��ع 

بع�ض  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  امل�����ض��ب��وه��ة  وال���دع���وة  اآذار،   24 ي���وم  ع��ل��ى  ي��ن�����ض��ب  االإع���الم���ي���ة، 

انت�ضار  اأي��ام   2011 عام  انطلقت  التي  اآذار   24 ذكرى  اإحياء  منها  والهدف  االأ�ضخا�ض، 

تقليد  ملحاولة  اآذار   24 فكرة  ومتخ�ضت  العربي،  الغ�ضب  اأو  العربي  الربيع  ي�ضمى  ما 

االأردن  يف  الفكرة  وكانت  امليادين،  على  واملبيت  بالتخييم  العربية  االعت�ضامات  بع�ض 

ب���اأن ي��ت��م االع��ت�����ض��ام م��ن ق��ب��ل بع�ض ال�����ض��ب��اب ال ي��ت��ج��اوز ع��دده��م ال��ع�����ض��رات ع��ل��ى دوار 

بتفريقهم  املعنية  الر�ضمية  االأجهزة  قبل  االأردين  ال�ضعب  ينتف�ض  اأن  قبل  الداخلية، 

الذي  االأغر  الوطن  هذا  وا�ضتقرار  اأمن  زعزعة  بهدف  امل�ضتوردة  خمططاتهم  واف�ضال 

اأرا�ضينا  وحماية  ث��راه  عن  للدفاع  وال��دم  ال��روح  اأج��دادن��ا  بعد  اأب��اوؤن��ا  له  وق��دم  نع�ضق 

امل��ح��اوالت ال�ضلمية  ال��رغ��م م��ن  واأع��را���ض��ن��ا وم��ق��درات وط��ن��ن��ا، يف ع��دة م��ع��ارك، ع��ل��ى 

اإال  ال�ضلمية،  بالطرق  االعت�ضام  ه��ذا  الإن��ه��اء  احلكومة  اإليها  جل��اأت  التي  واحل��واري��ة 

الكرامة  معركة  كانت  اآذار   24 وقبل  الف�ضل،  اإىل  قاد  الذي  والتعنت  بالعناد  باءت  اأنها 

وعيد االأم، وهاتان املنا�ضبتان متالزماتان، الأن االأم االأردنية الن�ضمية هي التي اأجنبت 

وال��والء،  واالنتماء  البطولة  درو���ض  اأروع  �ضطروا  الذين  االأب��ط��ال  االأ�ضاو�ض  الرجال 

جي�ض  اأقوى  هزموا  عندما  العربي،  الوطن  يف  نظريها  عز  ع�ضكرية  حرفية  واأظهروا 

ين�ضاه  لن  در�ضا  ولقنه  العامل،  جيو�ض  اأقوى  ومن  كامال،  االإقليم  يف  بل  ال  املنطقة  يف 

ك���ان، واع��ت��اد على  اأي تنظيم  ي��ه��زه  اأو  ي��ه��زم��ه  ل��ن  ال��وط��ن  ف��ه��ذا  ال��ك��رام��ة،  يف م��ع��رك��ة 

موؤامرة  اأي  اأو  بنجاح،  واجتيازها  وجتاوزها  واالأزم��ات  التحديات  وجمابهة  مواجهة 

ولن  بامتياز  فا�ضلة  دعوة  �ضتكون  اآذار   24 فدعوة  اخل��ارج،  اأو  الداخل  من  �ضواء  كانت 

اأبعد  على  الع�ضرات  اأو  اليد  اأ�ضابع  عدد  يتجاوزون  ال  اإليها  دعا  من  اإال  معها  يتجاوب 

الذكرى  ه��ذه  الإح��ي��اء  دع��وات  تطلق  كانت  ال�ضابقة  ال�ضنوات  يف  جتربة  ولنا   ، تقدير 

على  االأردين  املواطن  الأن  لها،  النا�ض  ا�ضتجابة  وعدم  احل�ضور  ب�ضعف  تف�ضل  وكانت 

ومقدراته  الوطن  ه��ذا  و�ضالمة  اأم��ن  على  احلفاظ  باأهمية  كامل  ووع��ي  ودراي��ة  علم 

هي  ال�ضفينه  ه��ذه  الأن  العاتيه،  ال��ري��اح  مواجهة  يف  كاجلبال  �ضامدا  �ضاخما  وب��ق��اءه 

راأ�ض مالنا بعد االإن�ضان االأردين، وهو ال يقبل الق�ضمة على اأثنن، ومل ي�ضمح الأي كان 

ولكننا  �ضيء،  كل  على  نختلف  قد  وا�ضتقراره،  واأمنه  الوطن  هذا  مب�ضتقبل  يغامر  باأن 

ثوابت  االأردن  يف  ظلها،  يف  وتظلنا  تاأوينا،  التي  اخليمة  هذه  على  احلفاظ  على  نتفق 

واأمنه،  الوطن  االأول  الثابت  وهي  مكتوب،  غري  اإجتماعي  بعقد  عليها  متفقن  ثالث 

تفا�ضيل  والباقي  االإ�ضالمية،  عقيدتنا  الثالث  والثابت  الها�ضمية،  القيادة  والثاين 

االإختالف. اأو جلهة  االإتفاق،  �ضواء جلهة  للنقا�ض،  قابلة 

باألف  وطنكم  اأن  مطمئنن  اآمنن  وناموا  تقلقوا  ال  جميعا  لالأردنين  نقول  ولهذا 

ت�ضكيالتها  بكل  االأمنية  اأجهزتنا  دام��ت  وم��ا  ها�ضمي،  ال�ضفينة  قبطان  دام  ما  خ��ري، 

فهذا  اآم��ن،  اهلل  �ضاء  اإن  والوطن  فاملركب  الطريق،  له  تنري  التي  هي  واخت�ضا�ضاتها 

اأ�ضرى  ال��ذي  �ضبحان   « تعاىل  ق��ال  حيث  املقد�ض،  بيت  اأك��ن��اف  م��ن  الأن��ه  م��ب��ارك  البلد 

اهلل  �ضدق  حوله«  باركنا  ال��ذي  االأق�ضى  امل�ضجد  اإىل  احل��رام  امل�ضجد  من  ليال  بعبده 

اآذار   24 امل�ضادف  القادم  االأربعاء  يوم  �ضيكون  ولهذا  اهلل،  بعد كالم  العظيم، فال كالم 

و�ضيغلب  عواطفه،  على  عقله  االأردين  املواطن  فيه  �ضيحكم  حيث  اعتيادي،  عادي  يوم 

الدعوات  اأ�ضحاب  على  الفر�ضة  و�ضيفوت  اخلا�ضة،  امل�ضالح  على  الوطنية  امل�ضلحة 

الأن  الوطن،  لهذا  خريا  تريد  ال  التي  اخلارجية  االأ�ضوات  خلف  ينجر  ولن  امل�ضبوهة، 

للق�ضاء عليه، والأنه  املتفقن عليه هو فريو�ض كورونا وطرق جمابهته  عدونا احلايل 

والطرق  القنوات  وفق  الدميقراطي،  احلوار  طاولة  خالل  من  يكون  التغيري  اأن  يعلم 

وال�ضلمية. الد�ضتورية 

الويف من كل مكروه. االأردن وقيادته احلكيمة و�ضعبه  حفظ اهلل 



العربية-وكاالت

ن��اق�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��ن��دوق النقد 

الدويل، ام�س الأربعاء، تخ�صي�س حقوق �صحب 

لزيادة  دولر  مليار   650 بقيمة  ج��دي��دة  خا�صة 

من  التعايف  على  العامل  وم�صاعدة  الحتياطات 

فريو�س كورونا.

وي����ج����وز ل���ل�������ص���ن���دوق، مب��ق��ت�����ص��ى ات��ف��اق��ي��ة 

تاأ�صي�صه، اأن يوزع خم�ص�صات من حقوق ال�صحب 

اخل��ا���ص��ة ع��ل��ى ال��ب��ل��دان الأع�����ص��اء امل�����ص��ارك��ة يف 

مع  بالتنا�صب  اخل��ا���ص��ة  ال�����ص��ح��ب  ح��ق��وق  اإدارة 

ح�����ص�����س ع�����ص��وي��ت��ه��ا وه���و م���ا ي��ع��رف ب��ال��ت��وزي��ع 

�صروط  ا�صتيفاء  العام للمخ�ص�صات، وذلك عند 

حمددة.

ا�صتثنائي  اأج��ري توزيع خا�س   2009 ويف عام 

التي  البلدان  لتمكني  اخلا�صة  ال�صحب  حلقوق 

 1981 ع��ام  بعد  ال�صندوق  ع�صوية  اإىل  ان�صمت 

يف  امل�صاركة  م��ن  ال�صابقة(  التوزيعات  بعد  )اأي 

امل�صاواة  ال�صحب اخلا�صة على قدم  نظام حقوق 

مع البلدان الأخرى. وتقوم اآلية حقوق ال�صحب 

اخلا�صة على التمويل الذاتي وتق�صي بتح�صيل 

ا�صتخدامها  يتم  املوزعة  املخ�ص�صات  عن  ر�صوم 

حقوق  ح��ي��ازات  على  ال��ف��ائ��دة  ل�����ص��داد  بعد  فيما 

ال�صحب اخلا�صة.

حقوق  وبيع  �صراء  الأع�صاء  للبلدان  وميكن 

وميكن  الطوعية.  ال�صوق  يف  اخلا�صة  ال�صحب 

ل�صراء  اأع�����ص��اء  ب��ل��دان  حت��دي��د  اأي�صا  لل�صندوق 

حقوق ال�صحب اخلا�صة، اإذا تطلب الأمر ذلك.

اأ�صواأ ركود منذ الك�صاد الكبري

وق�������ال م����دي����رة ����ص���ن���دوق ال���ن���ق���د ال�������دويل، 

ك��ري�����ص��ت��ال��ي��ن��ا ج���ورج���ي���ف���ا، يف ب���ي���ان ����ص���ادر عن 

ن�صخة منه:  العربية نت على  اطلعت  ال�صندوق 

الأول��ي��ة  امل��ن��اق�����ص��ات  خ���ال  ل��ل��غ��اي��ة  “متحم�صة 
املعلقة باحتمالية تخ�صي�س حقوق �صحب خا�صة 

تلبية  ع���ر  دولر.  م��ل��ي��ار   650 ب��ق��ي��م��ة  ج���دي���دة 

العاملية طويلة الأجل لاحتياطات  الحتياجات 

ال�صحب  ح��ق��وق  تخ�صي�س  ف���اإن  الأ����ص���ول،  م��ن 

الأع�صاء  ال��دول  جميع  �صتفيد  جديدة  اخلا�صة 

وت�����ص��اع��د ع��ل��ى ت��ع��ايف ال��ع��امل م��ن اأزم����ة ك��ورون��ا. 

ال��دول  م��ن  قوية  اإ���ص��ارة  تكون  اأن  اأي�صا  وميكن 

ممكن  �صيء  ب��اأي  القيام  عزمهم  على  الأع�����ص��اء 

للتغلب على اأ�صواأ ركود منذ الك�صاد الكبري«.

واأع�������رب امل����دي����رون ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ون ع���ن دع��م 

وا���ص��ع ال��ن��ط��اق ب��ني اأع�����ص��اء ال�����ص��ن��دوق �صياغة 

اقرتاح بتخ�صي�س حقوق �صحب خا�صة جديدة 

اإ�صافية  �صيولة  لتوفري  دولر  مليار   650 تعادل 

الأ���ص��ول  دع��م  ع��ر  العاملي  الق��ت�����ص��ادي  للنظام 

الحتياطية للدول الأع�صاء البالغ عددهم 190 

دولة، وفقا جلورجيفا.

طلب ر�صمي

ر�صميا  ع��ر���ص��ا  ت��ق��دم  اأن  ج��ورج��ي��ف��ا  وت��ن��وي 

ل��درا���ص��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س  امل��ق��ب��ل  ي��ون��ي��و  يف 

تخ�صي�س حقوق ال�صحب اخلا�صة اجلديدة بناء 

على تقييم احتياجات الحتياطي العاملي طويل 

الأجل للدول الأع�صاء يف ال�صندوق.

وب����ال����ت����وازي م���ع ذل�����ك، ���ص��ي��ق��وم ال�����ص��ن��دوق 

اللذين  لاع�صاء  املتاحة  اخليارات  با�صتك�صاف 

لإع��ادة تخ�صي�س  قوية  مالية  يتمتعون مبراكز 

حقوق ال�صحب اخلا�صة لدعم البلدان ال�صعيفة 

ذات الدخل املنخف�س.

ويف حال املوافقة على التخ�صي�صات اجلديدة 

اإىل  �صيوؤدي  ال�صحب اخلا�صة، فاإن ذلك  حلقوق 

اإ�صافة دفعة كبرية ومبا�صرة لل�صيولة اإىل الدول 

دون زيادة اأعباء الديون.

حقوق ال�صحب اخلا�صة

حق ال�صحب اخلا�س هو اأ�صل احتياطي دويل 

ا�صتحدثه ال�صندوق يف عام 1969 لي�صبح مكما 

لاأ�صول الر�صمية اخلا�صة بالبلدان الأع�صاء.

وح��دة  م��ل��ي��ار   204.2 ت��وزي��ع  الآن  ح��ت��ى  ومت 

دولر  291 مليار  يعادل  ما  �صحب خا�صة  حقوق 

على البلدان الأع�صاء، منها 182،6 مليار وحدة 

مت توزيعها يف 2009 عقب الأزمة املالية العاملية. 

ل�صلة  وفقا  اخلا�س  ال�صحب  حق  قيمة  وتتحدد 

من خم�س عمات – الدولر الأمريكي واليورو 

وال����ي����وان ال�����ص��ي��ن��ي وال�����ني ال���ي���اب���اين واجل��ن��ي��ه 

الإ�صرتليني.

واأن�صئت حقوق ال�صحب اخلا�صة لتكون اأ�صا 

بريتون  نظام  �صياق  يف  مكما،  دوليا  احتياطيا 

نظام  انهيار  ومع  الثابتة.  ال�صرف  لأ�صعار  وودز 

ال��ع��م��ات  ل  وحت�����ُوّ  1973 ع���ام  يف  وودز  ب��ري��ت��ون 

قل  املعومة،  ال�صرف  اأ�صعار  نظم  اإىل  الرئي�صية 

كاأ�صل  اخلا�صة  ال�صحب  ح��ق��وق  على  الع��ت��م��اد 

اح��ت��ي��اط��ي ع��امل��ي. وم���ع ذل���ك، مي��ك��ن ل��ت��وزي��ع��ات 

حقوق ال�صحب اخلا�صة اأن ت�صاهم بدور يف توفري 

ال�صيولة وتكملة الحتياطيات الر�صمية للبلدان 

2009 التي  الأع�صاء، كما حدث يف توزيعات عام 

بلغ جمموعها 182،6 مليار وحدة حقوق �صحب 

خا�صة ح�صلت عليها البلدان الأع�صاء يف �صياق 

الأزمة املالية العاملية.

وُي�����ص��ت��خ��دم ح���ق ال�����ص��ح��ب اخل���ا����س ك��وح��دة 

الدولية  املنظمات  وبع�س  ال�صندوق  يف  ح�صاب 

الأخرى.

وح�����ق ال�������ص���ح���ب اخل����ا�����س ل��ي�����س ع��م��ل��ة ول 

ا�صتحقاق  ه��و  ب��ل  ال�����ص��ن��دوق.  ع��ل��ى  ا�صتحقاقا 

القابلة  الأع�صاء  البلدان  عمات  على  حمتمل 

لا�صتخدام احلر. وميكن مبادلة حقوق ال�صحب 

اخلا�صة بهذه العمات.

ف يف  ت��ع��َرّ ك��ان��ت قيمة ح��ق ال�صحب اخل��ا���س 

البداية باأنها تعادل 0.888671 غرام من الذهب 

ال��ن��ق��ي – وه���و م��ا ك���ان ي��ع��ادل دولرا اأم��ريك��ي��ا 

وودز،  بريتون  نظام  انهيار  وبعد  اآن��ذاك.  واح��دا 

ب��اأن��ه يعادل  ال�صحب اخل��ا���س  اأع��ي��د تعريف ح��ق 

�صلة من العمات.
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يف  لا�صتثمار  م��ب��ادل��ة  �صركة  ق��ال��ت 

املبا�صر  ال�صتثمار  �صندوق  اإن  اأبوظبي 

ال���رو����ص���ي ����ص���ارك يف ���ص��ف��ق��ت��ه ل�����ص��راء 

م���ن تطبيق  ل��ل��ت��ح��وي��ل  ق��اب��ل��ة  ���ص��ن��دات 

الرغم  على  تيليغرام،  ال�صهري  املرا�صلة 

من اأن تطبيق املرا�صلة قال اإنه ل يريد 

عليه  ي�صيطر  ال���ذي  امل�صتثمر  ال��ك��ي��ان 

الكرملني.

بافيل  امل��ول��د  الرو�صي  املوؤ�ص�س  نقل 

ع��دة  ق��ب��ل  دب���ي  اإىل  ت��ي��ل��ي��غ��رام  دوروف 

���ص��ن��وات ب��ع��د اإج���ب���اره ع��ل��ى ب��ي��ع ح�صته 

اإىل  رو����ص���ي���ا  يف  اج��ت��م��اع��ي��ة  ���ص��ب��ك��ة  يف 

الكرملني  من  ال�صلة  قريب  ملياردير 

يف عام 2014.

من جانبها قالت مبادلة يف بيان يوم 

ب�صفة  “�صارك  ال�صندوق  اإن  الأرب��ع��اء 

ال�صتثمار  من�صة  خال”  م��ن  اأق��ل��ي��ة 

م�صرية  امل�صرتكة،  الإماراتية  الرو�صية 

معاً  مماثلة  �صفقات  اأب��رم��ا  اأنهما  اإىل 

“بلومرغ”،  ملا ذكرته  املا�صي، وفقاً  يف 

“العربية.نت«. واطلعت عليه 

بدوره، قال املتحدث با�صم تيليغرام، 

م��اي��ك راف��دون��ي��ك��ا���س، اإن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م 

م��ن اأن ال�����ص��ن��دوق ال�����ص��ي��ادي ال��رو���ص��ي، 

الأول��ي��ة  ال��ط��رح  عملية  يف  ي�����ص��ارك  مل 

لل�صندات، فاإن ال�صندوق الذي ت�صيطر 

كمية  ا�صرتى  اأن��ه  “يبدو  الدولة  عليه 

�صغرية من �صندات تيليغرام يف ال�صوق 

ميكن  ل  منف�صلة  �صفقة  يف  الثانوية 

فيها. التحكم  لل�صركة 

ح��ق��وق  اأن  اإىل  “بالنظر  واأ�����ص����اف 

ال�صندات  واأن  حمدودة  ال�صندات  حملة 

قيم  على  التاأثري  على  القدرة  متنح  ل 

ب�صكل  فاإننا  ال�صركة،  ا�صرتاتيجية  اأو 

���ص��ن��دات  امل���ع���ام���ات يف  ن��ع��ت��ر  ع����ام ل 

تيليغرام يف ال�صوق الثانوية م�صكلة«.

مت��ن��ح ال�����ص��ن��دات امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن احل��ق 

اأ���ص��ه��م يف ح��ال��ة ط��رح  اإىل  يف حت��وي��ل��ه��ا 

بخ�صم من  ال��ع��ام  ل��اك��ت��ت��اب  ال�����ص��رك��ة 

�صعر الطرح الأويل.

ال�صراع مع رو�صيا

ج����اء ه����ذا ال��ب��ي��ان ب��ع��د ���ص��اع��ات من 

وال��ذي  التطبيق،  من  غا�صب  احتجاج 

الرو�س  املنظمني  م��ع  ل�صنوات  ا�صتبك 

ب�صاأن التخلي عن مفاتيح الت�صفري.

واأع���ل���ن���ت ����ص���رك���ة م���ب���ادل���ة و���ص��رك��ة 

ح�صة  متتلك  التي  امل�صرتكة  اأبوظبي 

ا�صتثمرتا  اأن��ه��م��ا  ال��ث��اث��اء  ي���وم  ف��ي��ه��ا 

لكنهما  ال��ع��ر���س،  يف  دولر  م��ل��ي��ون   75

مل ي��ذك��را ال�����ص��ن��دوق ال��رو���ص��ي. وق��ال 

م��ت��ح��دث ب��ا���ص��م ال�����ص��ن��دوق ال�����ص��ي��ادي 

ال���رو����ص���ي يف وق����ت لح����ق اإن�����ه ����ص���ارك 

عن  وامتنع  مبادلة،  مع  “بال�صرتاك 
الإف�صاح عن حجم امل�صاهمة.

 500 اأكرث من   Telegram ت�صم 

زي��ادة  و�صهدت  ن�صط  م�صتخدم  مليون 

�صركات  ق��ام��ت  اأن  ب��ع��د  ال���ص��ت��خ��دام  يف 

بقمع  الكرى  الأمريكية  التكنولوجيا 

الأ�صوات املحافظة يف الوليات املتحدة 

يف وقت �صابق من هذا العام.

ح�������اول امل���ن���ظ���م���ون ال�����رو������س ح��ظ��ر 

رف�صت  ع��ن��دم��ا   2018 ع��ام  يف  اخل��دم��ة 

مبفاتيح  القانون  اإنفاذ  �صلطات  تزويد 

الر�صائل. ت�صفري لقراءة 

طوكيو- رويرتز

امل��ك��ا���ص��ب، لي�صعد  ب��رن��ت  ي��وا���ص��ل خ���ام 

جنوح  بعد   62.79 اإىل  للرميل  دولري��ن 

�صفينة يف قناة ال�صوي�س.

وك������ان رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة ق���ن���اة ال�����ص��وي�����س 

امل�����ص��ري��ة، ال��ف��ري��ق اأ���ص��ام��ة رب��ي��ع، ق��د ق��ال 

ال��ه��ي��ئ��ة  وق����اط����رات  الإن����ق����اذ  اإن وح������دات 

ت��وا���ص��ل ج��ه��وده��ا لإن��ق��اذ وت��ع��ومي �صفينة 

 EVER ال��ع��م��اق��ة  البنمية  احل��اوي��ات 

بالكيلومرت  جنحت  والتي   GIVEN
ع���ب���وره���ا  خ������ال  ال����ق����ن����اة،  ت���رق���ي���م   151

يف  اجل��ن��وب  قافلة  �صمن  ال�صوي�س  لقناة 

اإىل  واملتجهة  ال�صني  القادمة من  رحلتها 

اأعمال  متابعته  ذلك خال  روت��ردام، جاء 

من  ال�صفينة  ت��ع��ومي  واإج�����راءات  الإن���ق���اذ 

موقع احلادث.

وبح�صب بيان للهيئة، فاإن رئي�صها وجه 

ر�صالة طماأنة ب�صاأن حركة املاحة بالقناة 

اأخرى من خال جمرى  مرة  وانتظامها 

ال��ق��ن��اة الأ���ص��ل��ي��ة، م�����ص��دداً ع��ل��ى اأن ق��ن��اة 

انتظام  ل�صمان  جهدا  تدخر  ل  ال�صوي�س 

املاحة وخدمة حركة التجارة العاملية.

الثاثاء،  �صباح  وقع  احل��ادث  اأن  يذكر 

ال��روؤي��ة  ان��ع��دام  اإىل  اأ�صا�صي  ب�صكل  وي��ع��ود 

نظراً  اجلوية،  الأح��وال  �صوء  الناجتة عن 

معها  بلغت  ترابية،  بعا�صفة  الباد  مل��رور 

اإىل  اأدى  ع���ق���دة، مم���ا   40 ال���ري���اح  ���ص��رع��ة 

ومن  ال�صفينة  توجيه  على  القدرة  فقدان 

ثم جنوحها.

تعاٍف حمدود

حم��دودا  ك��ان  النفط  اأ�صعار  تعايف  لكن 

ج�����راء ت���ب���اط���وؤ ان��ت��ع��ا���س ال��ط��ل��ب ب�����ص��ب��ب 

اجلائحة  ملكافحة  جديدة  ع��زل  اإج���راءات 

الوليات  يف  املخزونات  وت��زاي��د  اأوروب���ا  يف 

املتحدة.

ولم�س املوؤ�صران اأقل م�صتوياتهما منذ 

اأوائ����ل ف��راي��ر ���ص��ب��اط اأم�����س، ون���زل نحو 

بلغاها  التي  املرتفعة  امل�صتويات  عن   %14

يف وقت �صابق من ال�صهر اجلاري.

املحللني  ك��ب��ري  ق���ال  ال�����ص��ي��اق،  ه���ذا  ويف 

يف ����ص���رك���ة ال�����ص��م�����ص��رة ف���وج���ي���ت���م���وي ك��و 

“عدل  �صايتو  ك��ازوه��ي��ك��و  الأول��ي��ة  لل�صلع 

احلاد  الهبوط  بعد  مراكزهم  امل�صتثمرون 

.«

ت��ت��وق��ع  ت��ظ��ل  ال�����ص��وق  “لكن  واأ�����ص����اف 

حيال  امل��ت��ن��ام��ي��ة  امل��خ��اوف  ب�صبب  ه��ب��وط��ا 

اأع��ق��اب ق��ي��ود ج��دي��دة يف  ت��ع��ايف الطلب يف 

اأوروبا ب�صبب اجلائحة«.

للنفط  م�صتهلك  اأك��ر  اأملانيا،  وم��ددت 

 18 اإىل  ل��ل��ع��زل  اإج����راءات����ه����ا  اأوروب���������ا،  يف 

اأجنيا  امل�صت�صارة  ونا�صدت  ني�صان،  اأبريل 

اأيام   5 ل� املنازل  املواطنني مازمة  مريكل 

خال عطلة عيد القيامة.
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طوكيو - رويرتز

نيكاي  ال��ي��اب��اين  الأ���ص��ه��م  موؤ�صر  ت��راج��ع 

تقو�صت  اإذ  التوايل،  على  الرابعة  للجل�صة 

بفعل  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ص��اد  الآم���ال يف حت�صن 

جت�����دد امل�����خ�����اوف ح���ي���ال ع������ودة اإج��������راءات 

الإغ������اق امل��رت��ب��ط��ة ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا يف 

اأوروبا ونزول اأ�صعار النفط.

واأغ���ل���ق امل���وؤ����ص���ر ن��ي��ك��اي ع��ل��ى ان��خ��ف��ا���س 

2.04% اإىل 28405.52 نقطة.

وهبط توبك�س الأو�صع نطاقا 2.18% اإىل 

بالن�صبة  له  ن��زول  اأك��ر  م�صجا   ،1928.58

امل��ئ��وي��ة م��ن��ذ 26 ف��راي��ر ���ص��ب��اط وخ�����ص��ائ��ر 

لثالث جل�صة على التوايل.

وقادت اأ�صهم الطاقة اخل�صائر، اإذ ت�صبب 

م���د اأمل��ان��ي��ا لإج������راءات الإغ�����اق امل��رت��ب��ط��ة 

مدى  ح��ي��ال  ال�صكوك  وت��وا���ص��ل  باجلائحة 

اأمان ا�صتخدام لقاح �صهري لفريو�س كورونا 

للنمو  ب��ان��ت��ع��ا���س  ال��ت��وق��ع��ات  م���ن  احل���د  يف 

القت�صادي والطلب على النفط.

ل��ك��ن ب��ع�����س اأ���ص��ه��م ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا تلقت 

اإنتاج  ال�صتثمار يف  لزيادة  دعما من خطط 

حدة  لتخفيف  امل��ت��ط��ورة  امل��و���ص��ات  اأ���ص��ب��اه 

عجز عاملي يف الإمدادات.

العربية-وكاالت

اأن ع��ق��وب��ات وا���ص��ن��ط��ن  اأع��ل��ن��ت رو���ص��ي��ا 

قطاع  ت�صتهدف  قد  مو�صكو  على  اجلديدة 

الطريان.

ويف ظ��ل ال��رتا���ص��ق واحل����رب ال��ك��ام��ي��ة 

بني الرئي�س الأمريكي جو بايدن ونظريه 

ب���اي���دن،  ب���وت���ني، رد  ال���رو����ص���ي ف���ادمي���ري 

ل�”العربية”  ���ص��وؤال  على  املا�صي،  اجلمعة 

قائا  رو�صيا،  على  حمتملة  عقوبات  ب�صاأن 

“�صتاأتي«.
ك��م��ا رد ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي ع��ل��ى دع��وة 

ب��وت��ني لإج�����راء ح����وار اف��رتا���ص��ي، م��وؤك��داً 

ما«. وقت  يف  “�صنلتقي 
عر�س بوتني ل يزال قائما

ويف وقت �صابق، قال الكرملني اإن عر�س 

ب���وت���ني اإج�������راء حم����ادث����ات م��ب��ا���ص��رة ع��ل��ى 

ي��زال  الإن��رتن��ت م��ع الرئي�س الأم��ريك��ي ل 

قائماً.

واأ����ص���ار اإىل اأن���ه ب��الإم��ك��ان ف��ع��ل ذل���ك يف 

اإىل  ل��ب��اي��دن، لف��ت��اً  اآخ���ر منا�صب  وق��ت  اأي 

الدبلوما�صية  القنوات  ت�صتخدم  رو�صيا  اأن 

بوتني  جتمع  فعالية  لعقد  خيارات  لإتاحة 

وبايدن.

حرب باردة جديدة!

ورداً على �صوؤال عما اإذا كانت حرب باردة 

ج��دي��دة ق��د ب����داأت م��ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة: 

لاأف�صل  دائما  “نطمح  الكرملني  اأو���ص��ح 

لاأ�صواأ«. ن�صتعد  لكننا 

رد على و�صفه بالقاتل

ط��ف��ول��ت��ي  اأي������ام  “اأتذكر  ب���وت���ني  وق�����ال 

اأن نردد: من به عيب يراه يف  حني اعتدنا 

الآخرين. هذا لي�س نابعا من فراغ، لي�صت 

وت��اب��ع  اأطفال”.  ل��ه��و  اأو  م��ق��ول��ة  جم����رد 

الآخ��ري��ن  يف  خ�صالنا  ن��رى  دوم���ا  “نحن 
نقّيم  ول��ه��ذا  اأم��ث��ال��ن��ا،  فعا  اأن��ه��م  ونعتقد 

اأحكاما«. اأفعالهم ون�صدر 

مع  العمل  “�صنوا�صل  ق���ال:  ذل���ك،  اإىل 

ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ل��ك��ن ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��ذي 

مل��ب��اح��ث��ات  “م�صتعد  م�����ص��ي��ف��اً  يفيدنا”. 

م���رئ���ي���ة و����ص���ري���ح���ة م�����ع ب�����اي�����دن ل��ب��ح��ث 

ال���ع���اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وم���ل���ف ال�����ص��راع��ات 

الإقليمية«.

املت�صددة  الت�صريحات  ت��ب��ادل  اأن  ي��ذك��ر 

والت��ه��ام��ات ب��ني ال��ط��رف��ني اأت���ى يف اأع��ق��اب 

تقرير رفعت عنه ال�صرية من مكتب مدير 

امل��خ��اب��رات ال��وط��ن��ي��ة الأم��ريك��ي��ة، وج��د اأن 

ترمب  مل�صاعدة  تاأثري  بعمليات  اأذن  بوتني 

يف النتخابات الرئا�صية يف نوفمر املا�صي.

العربية-وكاالت

الأرب��ع��اء،  ام�س  ال��ذه��ب،  اأ�صعار  ارتفعت 

م���ع ا����ص���ت���ق���رار ع����ائ����دات ����ص���ن���دات اخل���زان���ة 

الأمريكية قرب اأقل م�صتوى يف اأ�صبوع.

يف حني جتاهل املعدن �صعود الدولر، يف 

اأعقاب تاأكيد رئي�س الفيدرايل جريوم باول 

نطاق  ع��ن  ي��خ��رج  ل��ن  الت�صخم  م��ع��دل  اأن 

ال�صيطرة.

 %0.2 الفورية  ال�صوق  يف  الذهب  و�صعد 

ب��ح��ل��ول  ل��اأون�����ص��ة،  دولر   1730.25 اإىل 

06:40 بتوقيت غرينت�س. وارتفعت  ال�صاعة 

اإىل   %0.2 الآجلة  الأمريكية  الذهب  عقود 

1728.60 دولر لاأون�صة.

�صركة  يف  الأ�صا�صية  ال�صلع  حملل  وق��ال 

مومباي  يف  ���ص��ريز  راث���ي  اأن��ان��د  ال�صم�صرة 

ال��ع��ائ��دات  انخفا�س  اإن  تريفيدي  جيجار 

“ي�صهم يف بقاء الذهب مرتفعا وثمة �صراع 

الأ�صعار  �صعود  على  املراهنني  بني  حمتدم 

ما  بح�صب  امل�صتويات”،  هذه  من  وهبوطها 

ورد يف “رويرتز«.

على  ال������دولر  ���ص��ع��ود  “طغى  واأ�����ص����اف 

ان��خ��ف��ا���س ع����ائ����دات ال�������ص���ن���دات لأج�����ل 10 

�صنوات«.

م�صتوى  لأق��ل  ال�صندات  عائدات  ونزلت 

ال��دولر  تخطى  بينما  اآذار  مار�س   16 منذ 

�صرح  بعدما  اأ���ص��ب��وع��ني،  يف  م�صتوى  اأع��ل��ى 

اأنه  اأم�س  الأم��ريك��ي  الكونغر�س  اأم��ام  ب��اول 

العام  خال  الت�صخم  معدل  ارتفاع  يتوقع 

اأو  ك���ب���رية ج����دا  ت���ك���ون  “لن  ال����زي����ادة  ل��ك��ن 

دائمة«.

الأخ��رى،  النفي�صة  املعادن  �صعيد  وعلى 

دولر   2602.70 ع��ن��د  ال���ب���ادي���وم  ا���ص��ت��ق��ر 

اإىل   %0.2 الف�صة  زادت  حني  يف  لاأون�صة، 

25.12 دولر، بينما نزل الباتني 0.2% اإىل 

1166.31 دولر.

العربية-وكاالت

بيان،  ال��ع��راق��ي يف  ال����وزراء  ق��ال جمل�س 

“�صلمرجري”  �صركة  منح  على  واف��ق  اإن��ه 

دولر  مليون   480 بقيمة  عقداً  الأمريكية 

حلفر 96 بئراً نفطية يف جنوب الباد.

اأكر منتج للنفط  ويعتمد العراق، ثاين 

يف منظمة “اأوبك”، على �صادرات اخلام يف 

كل اإيرادات الدولة تقريباً.

كانت  ال��ع��راق��ي��ة  النفط  وزارة  اأن  ي��ذك��ر 

ال����ع����راق م���ن اخل���ام  اأن �����ص����ادرات  اأع���ل���ن���ت 

يف  يومياً  برميل  مليون   2.96 اإىل  ارتفعت 

فراير 2021.

ال�������ص���ادرات من  اأن  ال�������وزارة  واأ����ص���اف���ت 

ال���ع���راق بلغت  ال��ب�����ص��رة يف ج��ن��وب  م���راف���ئ 

ف��راي��ر،  يف  ي��وم��ي��اً  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   2.825

يف  يومياً  برميل  مليون   2.77 من  ارتفاعاً 

ال�صهر الذي �صبقه.

لمساعدة العالم في التعافي من كورونا

 صندوق النقد يعتزم إصدار حقوق سحب بـ 650 مليار دوالر

تيليغرام غاضب من استثمار الصندوق السيادي الروسي في سنداته

برنت يواصل المكاسب ويصعد دوالرين ليقترب من 63 دوالرا

مخاوف اإلغالق تهبط بأسهم اليابان 
للجلسة الرابعة على التوالي

روسيا: عقوبات واشنطن الجديدة
 على موسكو قد تستهدف قطاع الطيران

الذهب يتجاهل صعود الدوالر.. 
واألونصة فوق 1730 دوالرا

العراق يمنح شركة أميركية عقدًا بـ 
480 مليون دوالر لحفر 96 بئرًا نفطية

اخلمي�س   25 / 3/ 2021 

االقت�صادي
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 األردن يحصد عددا من الجوائز في 
الدورة األولى لألسبوع العربي للبرمجة

 التكنولوجيا: تكريم الطلبة المبتعثين 
من االتحاد األوروبي

االنباط- تون�س

 ف��از الأردن بعدد م��ن اجل��وائ��ز يف ال���دورة 

ال���ذي  ل��ل��رجم��ة  ال��ع��رب��ي  ل���أ���س��ب��وع  الأوىل 

والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  نظمته 

والعلوم )الألك�سو( يف الفرتة بني 8 اإىل 15 

�سباط.

ج����اء ذل����ك خ�����ل ح��ف��ل يف م��ق��ر منظمة 

الألك�سو ح�سره عدد من امل�سوؤولني الرتبويني 

ال��ع��رب وم�����س��وؤويل ال��ق��ط��اع الإع����م���ي. وف��از 

باجلائزة الذهبية يف م�سابقة املعر�ض الذهبي 

لل�سنف غري املو�سول باحلا�سوب من 12 اإىل 

من  ح�سارتنا  �سر  زخارفنا  فريق  �سنة،   15
املختلطة،  الأ�سا�سية  الزهراء  فاطمة  مدر�سة 

فيما فاز باجلائزة الذهبية يف م�سابقة املعر�ض 

اأق���ل م��ن 12 �سنة، فريق  ال��ذه��ب��ي امل��و���س��ول 

زخرفة العرب من مدر�سة اجلزائر الأ�سا�سية، 

وب���اجل���ائ���زة ال��ف�����س��ي��ة م��در���س��ة ري��ح��ان��ة بنت 

زايد املختلطة، ويف م�سابقة املدر�سة الذهبية 

املدر�سة العربية الأكرث اأن�سطة.

وب���ل���غ جم���م���وع اجل����وائ����ز 13 ذه��ب��ي��ة و8 

ف�سيات و9 برونزيات.

وي��ه��دف الأ���س��ب��وع ال��ع��رب��ي ل��ل��رجم��ة اإىل 

ن�سر ثقافة الرجمة وتنمية مهارات تربوية 

اأ���س��ا���س��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز الإب������داع والب��ت��ك��ار  علمية 

والتكنولوجيا.

و�سارك يف امل�سابقة نحو 200 األف طالب 

و10 اآلف معلم من خمتلف ال��دول العربية 

و1509 مدار�ض

االنباط- الرمثا

 ن��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

الحت��اد  م��ن  املبتعثني  الطلبة  ت��ك��رمي  حفل 

الأوروب��ي، الذي ت�سرف عليه الهيئة الأملانية 

ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن  الكادميي”داد”  ل��ل��ت��ب��ادل 

امل�������س���روع ال��ت��ع��ل��ي��م ال�������س���وري، ب��ال��ت��ع��اون مع 

اجلامعة الأملانية الأردنية.

ال��دك��ت��ور �سائب  اجل��ام��ع��ة  رئي�ض  ورح���ب 

خري�سات بفريق امل�سروع والطلبة امل�سمولني 

بالتكرمي، وبني ان اجلامعة تربطها ع�قات 

مم��ي��زة م��ع الحت����اد الأوروب������ي وم���ع الهيئة 

امله  عن  معربا  الأكادميي،  للتبادل  الأملانية 

ان ي�ستمر هذا التعاون الذي يخدم م�سلحة 

ال��ط��ل��ب��ة وي��ح��ق��ق اه�����داف ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي. 

التي  باملبادرات  تقوم  اجلامعة  ان  اىل  واأ�سار 

وتلبية  التعليمية  العملية  خدمة  �ساأنها  من 

جائحة  ظ��ل  يف  وخ�سو�ساً  الطلبة  ح��اج��ات 

امل��زي��د من  ب��ذل  ك��ورون��ا، وح��ث الطلبة على 

وموؤثرين  فاعلني  ليكونوا  والعطاء  املجهود 

يف جمتمعهم.

م���ن ج��ه��ت��ه ب���ني م��دي��ر امل��ك��ت��ب الإق��ل��ي��م��ي 

بنجامني  الأكادميي  للتبادل  الأملانية  للهيئة 

الطلبة  مل�ساعدة  الهيئة  ا�ستعداد  �سمالينغ، 

من  ليتمكنوا  وتاأهيلهم  درا�ستهم  متابعة  يف 

النخراط يف �سوق العمل.

التعليم  م�����س��روع  م��دي��ر  او����س���ح  ب������دوره، 

ال�����س��وري ال��دك��ت��ور ���س��ي��اء ال���دي���ن اأب����و طري 

امل�سروع  ان  الأردن��ي��ة،  الأمل��ان��ي��ة  م��ن اجلامعة 

ب���داأ م��ن��ذ ع���ام 2015 وع��ل��ى ث����ث م��راح��ل 

ت�����س��ت��ه��دف ال��ط��ل��ب��ة ال����ج���ئ���ني ال�����س��وري��ني 

القادرين  غري  املتميزين  الأردنيني  والطلبة 

على حتمل الأعباء املادية لدرا�ستهم.

وق������ال ال���دك���ت���ور اب�����و ط����ري ان امل�������س���روع 

ب���ادر ب��ت��وزي��ع اأج��ه��زة لب ت���وب ع��ل��ى الطلبة 

لتمكينهم  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رح��ل��ة  يف  امل��ت��م��ي��زي��ن 

م���ن م��ت��اب��ع��ة درا���س��ت��ه��م ع���ر ب���رام���ج التعلم 

الإلكرتوين الذي ا�سبح واقعاً يف ظل جائحة 

كورونا.

ال��درا���س��ات  ل��ف��ت عميد كلية  م��ن ج��ان��ب��ه، 

ال��ع��ل��ي��ا يف ج��ام��ع��ة ال���ع���ل���وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

الردنية ومن�سق امل�سروع يف اجلامعة الدكتور 

ت�ست�سيف  ان اجلامعة  الرفاعي اىل  حممود 

عليا مبتعث  درا�سات  300 طالب  يقارب  ما 

من الحتاد الأوروب��ي خ�ل مراحل امل�سروع 

ال��ث���ث��ة م���وزع���ني ع��ل��ى ب���رام���ج امل��اج�����س��ت��ري 

املختلفة يف اجلامعة.

ال��دك��ت��ور خري�سات  وزع  خ��ت��ام احل��ف��ل  ويف 

امل�ستحقني  ال��ط��ل��ب��ة  ع��ل��ى  اج��ه��زة ح��وا���س��ي��ب 

ج��ه��ازا   370 �سيقدم  ال���ذي  امل�����س��روع  �سمن 

ح��ا���س��وب��ي��ا ع��ل��ى ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ات الردن���ي���ة 

امل�����س��ت��ه��دف��ة، ل��ت��م��ك��ني ال��ط��ل��ب��ة م���ن م��ت��اب��ع��ة 

وال��ذي  الإل��ك��رتوين  التعلم  �سمن  درا�ستهم 

ا�سبح واقعاً خ�ل جائحة كورونا.

 التعليم النيابية تناقش امتحان التوجيهي

 حساب الخير يقدم 262 ألف دينار دعما للعاملين المتضررين بالقطاع السياحي

االنباط- عمان

النيابية  وال�سباب  التعليم  جلنة  ناق�ست   

خ�ل اجتماع ام�ض الأربعاء برئا�سة الدكتور 

بح�سور  التوجيهي،  امتحان  املومني،  ب���ل 

وزير الرتبية والتعليم ووزير التعليم العايل 

واأم��ني  قدي�ض،  اأب���و  حممد  العلمي  والبحث 

واملالية  الإداري���ة  لل�سوؤون  الرتبية  وزارة  ع��ام 

الدكتورة جنوى قبي�ت، ومدير اإدارة التعليم 

اخلا�ض الدكتور فايز املعاريف.

ال��رتب��ي��ة  امل��وم��ن��ي، وزارة  ال��دك��ت��ور  ودع����ا 

وال���ت���ع���ل���ي���م ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع����ن ط���ل���ب���ة ����س���ه���ادة 

فيما  )التوجيهي(،  العامة  الثانوية  الدار�سة 

ال��درا���س��ي��ة،  ال���وح���دات  بع�ض  ب��ح��ذف  يتعلق 

اإىل  املحالني  املعلمني  بق�سية  النظر  واإع���ادة 

ال��ذي  الكبري  النخفا�ض  ب�سبب  ال�ستيداع، 

طراأ على رواتبهم التقاعدية وانعكا�سها �سلًبا 

على اأو�ساعهم املعي�سية.

وزارة  تقوم  اأن  اأهمية  على  املومني  و�سدد 

الذين  للمعلمني  العمل  مببا�سرة  ال��رتب��ي��ة 

جرى تعيينهم العام املا�سي واأوقف تعيينهم، 

العديد  اأن  ا  خ�سو�سً ك��ورون��ا،  جائحة  ب�سبب 

با�ستقالتهم من وظائفهم  منهم قد تقدموا 

ال�سابقة.

وج����رى خ����ل الج��ت��م��اع، ب��ح��ث مو�سوع 

طلبة �سهادة الثانوية العامة الأجنبية الذين 

وع��دم متكنهم من  بكورونا،  درا�ستهم  تاأثرت 

النتظام بالدرا�سة الوجاهية، وما ترتب على 

ذلك من عدم ثبات القرارات املتعلقة مبواعيد 

المتحانات املقررة لهم.

كما جرى بحث مو�سوع املدار�ض اخلا�سة 

وال��ت��ح��دي��ات امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا ب�سبب 

امل��دار���ض  اإىل  اجل��ائ��ح��ة، وان��ت��ق��ال طلبة منها 

احلكومية دون ت�سديدهم للم�ستحقات املالية 

املرتتبة عليهم لتلك املدار�ض، بالإ�سافة اإىل 

ق��رار  نتيجة  عليهم،  امل��رتت��ب  امل���ايل  ال��ع��بء 

تعيني مراقب �سحي يف كل مدر�سة، واإلزامها 

بدفع راتبه.

وط����ال����ب ال�����ن�����واب: ع��ط��ا اإب��������داح وط��ال��ب 

ال�سرايرة وحممد خري اأبو �سعيليك وروعة 

العيا�سرة  وعمر  ع�سيبات  وف��اي��زة  الغرابلي 

و�سليمان اأبو يحيى وحممد �سطناوي ون�سال 

احلياري وزهري ال�سعيدين، بالنظر يف ق�سايا 

املعلمني املحالني اإىل ال�ستيداع، قائلني اإنهم 

ُيعانون ظروًفا مادية �سعبة.

ال��وح��دات  اإىل ح���ذف بع�ض  وف��ي��م��ا دع����وا 

اأن  اأك�����دوا  “التوجيهي”،  مل��ن��اه��ج  ال��درا���س��ي��ة 

بع�ض امل��دار���ض اخل��ا���س��ة ُت��ع��اين م��ن ظ��روف 

اأه���ايل بت�سديد  ال��ت��زام  م��ادي��ة �سعبة، وع���دم 

ر�سوم اأبنائهم، ما انعك�ض �سلًبا على اأداء تلك 

املدار�ض.

وزارة  اأن  ب������دوره،  ق��دي�����ض،  اأب�����و  واأو�����س����ح 

الرتبية ُتراعي الظروف التي مير بها الطلبة، 

وحتديًدا طلبة الثانوية العامة جراء جائحة 

كورونا، م�سرًيا اإىل قرار اأتخذ اأخرًيا، يق�سي 

ملناهج  الدرا�سية  ال��وح��دات  م��ن  ع��دد  بحذف 

احلذف  ميكن  ل  اأن��ه  موؤكًدا  “التوجيهي”، 
من املواد العلمية نظًرا لرتابطها مع بع�سها 

البع�ض.

وقال اإن الوزارة �سرُتاعي عند و�سع اأ�سئلة 

مبا  الطلبة،  م�سلحة  )التوجيهي(  امتحان 

وم�ستواهم  حت�سيلهم  على  �سلًبا  ينعك�ض  ل 

الأكادميي.

وحول التعيينات يف وزارة الرتبية، اأكد اأبو 

قدي�ض اأنه جرى تعيني 3 اآلف معلم ومعلمة 

ب���اإج���راءات  اأخ�����رًيا، ح��ي��ث �سيجري امل��ب��ا���س��رة 

التعيني بعد �سدور جدول الت�سكي�ت.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ع��ل��م��ني امل���ح���ال���ني اإىل 

ال�ستيداع، اأ�سار اإىل اأن ق�سيتهم منظورة اأمام 

الق�ساء، ول ميكن التدخل فيها.

دوام  بتغيري  املتعلقة  الت�ساوؤلت  على  ورًدا 

املدار�ض وتوقفها والعودة للتعليم عن ُبعد، عزا 

اإىل التغري يف حالة الو�سع  اأب��و قدي�ض ذل��ك 

ال��وب��ائ��ي وارت���ف���اع ع���دد الإ���س��اب��ات بفريو�ض 

كورونا.

الرتبية  وزارة  اإن  معاريف  الدكتور  وق��ال 

م���ن���ذ ب�����دء اجل���ائ���ح���ة اأج��������رت ال���ع���دي���د م��ن 

ا�ستمرارية  على  املحافظة  بهدف  الدرا�سات، 

اأداء املدار�ض اخلا�سة.

اأن��ه ل ميكن لأي مدر�سة خا�سة،  واأو�سح 

ي�����س��دد ر���س��وم��ه  اأي ط���ال���ب مل  ح��ج��ز م��ل��ف 

ال����درا�����س����ي����ة، وذل�������ك مب����وج����ب ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

والت�سريعات، اإذ ميكنها احل�سول على الر�سوم 

املرتتبة على الطالب من خ�ل الق�ساء.

االنباط- عمان

 �سلمت جلنة اإدارة “ح�ساب اخلري”، وزارة 

ال�سياحة والآثار، الدفعة الثانية من ال�سيكات 

النقدية املخ�س�سة لعاملي القطاع ال�سياحي 

امل��ت�����س��رري��ن م���ن ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، وبقيمة 

اإجمالية بلغت حوايل 262 األف دينار موزعة 

على 873 �سيكا.

واأكد وزير ال�سياحة والآثار نايف حميدي 

الفايز يف بيان �سحايف ام�ض الأربعاء، اأنه جرى 

املت�سررين  الأف���راد  باأ�سماء  ال�سيكات  اإ���س��دار 

من منظومة القطاع ال�سياحي ممن تقدموا 

بطلبات الدعم اإىل جمعياتهم املخت�سة التي 

تنطبق  ومم��ن  ال�����وزارة،  اإىل  طلباتهم  رفعت 

عليهم معايري ال�ستحقاق التي و�سعها ح�ساب 

اخلري، م�سريا اإىل اأنه �سيجري خ�ل الفرتة 

املناطق  اإىل  امل�ساعدات  ه��ذه  توجيه  املقبلة، 

وال�سرائح الأكرث ت�سررا من اجلائحة.

وب���ني ال��ف��اي��ز اأن ال��ع��دد الإج���م���ايل لعمال 

القطاع ال�سياحي امل�ستفيدين من دعم ح�ساب 

العاملني  1207 من  بلغ  الآن،  اخل��ري حتى 

والعام�ت، وح�سلوا على �سيكات بقيمة 300 

دينار لكل �سيك، لفتا اإىل اأن املبلغ الإجمايل 

لل�سيكات التي ت�سلمتها ال��وزارة يف الدفعتني 

الأوىل والثانية بلغ حوايل 362 األف دينار. 

وقال اإن القطاع ال�سياحي من اأكرث القطاعات 

ت�����س��ررا يف اجل��ائ��ح��ة، داع��ي��ا جميع اجل��ه��ات 

وت�سافر  للتعاون  الر�سمية،  وغ��ري  الر�سمية 

تعايف  ول�سمان  الأزم���ة  ه��ذه  لتجاوز  اجلهود 

القطاع ال�سياحي والعاملني فيه.

اخلري”  “ح�ساب  جل��ن��ة  رئ��ي�����س��ة  واأك������دت 

امل��ح��ام��ي��ة رمي اأب����و ح�����ّس��ان، م���ن ج��ه��ت��ه��ا، اأن 

احل�ساب يهدف للتخفيف من حدة الإجراءات 

الحرتازية التي اتخذتها احلكومة للحد من 

انت�سار فريو�ض كورونا على الفئات ال�سعيفة 

تاأثراً  الأك��رث  تعد  التي  واملحتاجة  والفقرية 

نتيجة انقطاع م�سدر دخلها خ�ل  وت�سرراً 

الأزم������ة، داع��ي��ة اإىل ت��ك��ات��ف اجل��ه��ود وزي����ادة 

ال��دع��م الأك���ر  ل��ت��وف��ري  ال��ت��رع��ات للح�ساب 

للمت�سررين من جائحة كورونا.

امل��ن�����س��اآت  ال��ع��م��ل يف  ت��ع��ل��ي��ق  واأ�����س����ارت اإىل 

ال��ذي هدد القطاع  واملرافق ال�سياحية الأم��ر 

اأن  م��وؤك��دة  منه،  العمالة  وت�سريح  ب��الإغ���ق 

الدعم املقدم ما هو اإل دفعة للتخفيف من اآثار 

وت�سببت  بالقطاعات  ع�سفت  التي  اجلائحة 

بتوقفها عن العمل.

وبينت اأن ال�سندوق يعمل حاليا على �سم 

ف��ئ��ات ج��دي��دة ل��ي��ج��ري تغطيتها م��ن خ���ل 

ال��ف��رد �سمن برنامج  ال��دع��م، وه���ي الأ����س���رة 

تكافل 3 الذي ينفذه �سندوق املعونة الوطنية 

الأج��ر  مبداأ  وف��ق  البناء  قطاع  يف  والعاملني 

الدفعة  دع���م  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ع��م��ل،  مقابل 

الثانية من العاملني يف القطاع ال�سياحي.

اخل���ري  حل�������س���اب  ال����ت����رع  اأن  اإىل  ي�������س���ار 

الجتماعية  التنمية  وزارة  اأم��ان��ات  يف  يكون 

امل���رك���زي الأردين/ ع��ّم��ان رق��م  ال��ب��ن��ك  ل���دى 

1/3100/220 حمليا، وللترع من خارج 
اململكة
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االعالين
07

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200128065(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة زيد الطوال وحممد علي وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )105070( بتاريخ 2012/8/6  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/24 

من�سور    مرعي  حممد  جن��وى  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال��ن��زه��ة  ج��ب��ل   – ع��م��ان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0780942706

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 : )200014196(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  �سهاب   وعماد  الرياين  حممد  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2002/1/15 حتت الرقم )62063( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/24 

م�سفيا  ال��ري��اين   طه  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

لل�سركة .

ت:   – ال��رمم  وادي  �سارع   – عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0795716678

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

ال�سركات  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

عطوه  بكر  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

وحممود حمفوظ  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)74246 ( بتاريخ 2005/2/6 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

اعالن تنويه
صادر عن بلدية ام الجمال الجديدة خاص بعطاء اقنية 

تصريف مياه االمطار يف بلدية ام الجمال الجديدة
املرة االوىل

ال�سادر  الع��الن  بان  للعموم  اجلديدة  اجلمال  ام  بلدية  تعلن 

اخلا�ص بالعطاء املذكور اعاله ننوه للعموم مبا يلي:

ان يكون ت�سنيف املقاولني ثالثة او رابعة / مياه و�سرف �سحي 

وج��دران  عبارات  اخت�سا�ص   / طرق  و�سيانة  ان�ساء  ثالثة  او 

ا�ستنادية وعبارات ت�سريف .

 ( املقدم  العر�ص  قيمة  من   %3 العطاء  دخ��ول  كفالة  تكون  ان 

كفالة بنكية او �سك م�سدق ( .

اخر موعد ايداع العرو�ص يف �سندوق العطاءات يف مركز البلدية 

ال�ساعة ) 11 ( �سباحا يوم الثنني املوافق 2021/4/12.

وعليه اقت�سى التنوية .

ح�سن فهد الرحيبه

رئي�ص  بلدية ام اجلمال اجلديدة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200046477(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ورثة ا�سعد راغب طبنجه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   1984/11/19 حتت الرقم )3985( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/24 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  احمد عبد اللطيف ح�سن ح�سن  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - ماركا – ت: 0795651153

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 : )200128939(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة حمزه الرما�سنه و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )105410( بتاريخ 2012/9/23 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/23 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ماهر حممد حمداهلل زبن الن�سور  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ال�سلط - ال�سافح – ت: 0787678249

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 : )200175537(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة �سماقيه و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2019/12/22 بتاريخ   )120404( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/24 

من�سور   مرعي  حممد  جن��وى  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال��ن��زه��ة  ج��ب��ل   – ع��م��ان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0780942706

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 : )200080176(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة احمد �سليم ملحم واولده  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   2001/1/4 بتاريخ   )8789( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/9 

من�سور   مرعي  حممد  جن��وى  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – احل�����س��ني  ج��ب��ل   – ع��م��ان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0780942706

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�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة ابراهيم عوده الطراونة و�سريكه وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )20825( بتاريخ 

2021/1/12  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

الطراونه  ع��وده  ابراهيم   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكه

اإىل �سركة : حممد عوده نعيم و�سريكه

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 : )200165884(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة يا�سني وجمجوم  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )117810( بتاريخ 2018/1/25  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/24 

م�سفيا  جمجوم   ماجد  احمد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

لل�سركة .

ت:   – ال��ق�����س��ور  ج��ب��ل   – ع��م��ان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0796040041

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

الربعاء   24 / 3 / 2021
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الدويل
90 اخلمي�س  25/ 3 / 2021 

�سخة ولونها  ُمّ العموم  وبقيت يف  ال�سوارع”،  “بيئة  �سنوات طويلة مل تتح�سن   منذ 

ال�ستهتار  موؤملة  �سورة  َيعر�ض  وبهيم،  طويل  ليٍل  بعتمة  �سبيهة  رمب��ا  لل�سواد،  مييل 

اإن�سانية  لوائح  من  وغريها  وال�سياحة  الوطن  وجمالية  العامة  ال�سحة  مب�سفوفات 

وقانونية ال حدود لعَدِدها. 

ومّكباتها  وال��ن��ف��اي��ات  القمامة  مربعات  يف  االأم��را���ض  ت��وال��د  ان��ك��ار  الأح��د  ميكن  ال   

املفتوحة ليًل ونهاًرا على هوائنا ونا�سنا الكبار منهم وال�سغار. هوؤالء ُمَعّر�سون ملزيٍد 

ب�ستى  ك��وف��ي��د/19،  منها  واح��دة  رمب��ا  واالأوب��ئ��ة،  الفريو�سات  مبختلف  االإ���س��اب��ات  م��ن 

اأ�سكال حتّوراته واأجياله االإقليمية والقارية.

ا،  اأي�سً القرى  املدن، ورمبا  فقراء  اأن  يومًيا،  املتكرر  امل�سهد  االأخ��رى يف هذا  املاأ�ساة   

النافع  ق��ذارات��ه��ا  ب��ن  يلتقطون  املَ��ك��ب��ات  ه��ذه  ي��وم��ًي��ا  “يزورون”  وبناتهم  واأوالده����م 

�سلحيته  و�سعوبة  الكورونية  اأيامنا  يف  النافع  توافر  قّلة  على  قليلة،  بقرو�ض  لبيعه 

ال�سعفاء واملحتاجن يهيمون على وجوههم يف اجلغرافيا واملئوية  لل�ستخدم. هوؤالء 

حكومية  موؤ�س�سات  من  بهم  العناية  النتفاء  االأغ��ل��ب  على  االأردن��ي��ة،  لدولتنا  الثانية 

وم��دن��ي��ة واأخ����رى خ��دم��ي��ة ت��ط��وع��ي��ة. امل��اأ���س��اوي يف ه���ذا االأم����ر اخل���ايل م��ن تفعيلت 

يتزايد  التي  الفاقة  �سور  مع  امل��وؤمل  العام  “التطبيع”  هو  االآخ��ر،  وحمبة  االإن�سانية 

وال  دة  ُم��ت�����س��رِّ ب�سريحة  العناية  اإه��م��ال  ع��ن  ك��ث��رية  م��ع��اين  ع��دده��ا، وحت��ِم��ل يف طياتها 

“املتدين”.   م�ستقبل لها من بوؤ�ساء جمتمعنا 

جبال  مكبات  يف  يبحثون  ال�ّسن  غار  �سِ وبناًتا  اأوالًدا  ترى  عندما  اأملًا  القلب  َيعت�سر   

عّمان ال�سبع القدمية التي قامت على ركائزها بلدنا باأمل وعمل يف م�ساواة اجتماعية، 

ت�سرب  ب��ات��ت  ال��ت��ي  املجتمعية  االأم��را���ض  وا�ستئ�سال  الطبقية،  ال��ف��روق��ات  وت��ذوي��ب 

وجوههم  على  يهيمون  الذين  البائ�سن،  مواطنينا  من  اأك��ر  مل  اإن  األ��وًف��ا  وللأ�سف 

“النافع” منها  بن احلاويات املُمِر�سة، واأحياًنا تراهم يدلفون اإىل اأجوافها اللتقاط 

للبيع باأثمان اأقل من بخ�سة.

ده��ور.  منذ  ال�سابون  ي�سبها  مل  و�سعُورهم  دوًم���ا،  مت�سخة  البوؤ�ساء  ه��وؤالء  هيئة   

َخْوًفا  وَح��ْي��َط��ًة،  َح���َذًرا  وُم��َت��وِت��رًة  َهِزيلًة  و�سخ�سياتهم  َج��َزًع��ا،  وترتعد  دامعة  عيونهم 

ْعِفهم االأدنى. يخ�سون من مواطٍن  وُذْعًرا وَرْهبة انتقاد ما ِمن �سخ�ض ما قد ُيطِيُح ب�سَ

ما قد يلعنهم اأو َيجزرهم لفقرهم املُدقع ومظهرهم القرو�سطي.

ب�سًرا  وال  اإن�سانين  ل�سنا  باأننا  ت�سي  ج��ًدا،  وَق��اه��رة  ُمبِكية  يومية  و�سور  مظاهر   

اأواًل قبل غريي  اأدين نف�سي  واأنا  اإدانة لنا،  اأباليتنا هو  متنا و ال  وال خلئق الرب.. �سَ

م�ساعدتهم  اإىل  اليد،  �سيق  برغم  اأ�سَع،  مل  الأنني  �سيحا�سبني  فاهلل  ه��وؤالء،  بخطيئة 

والتحنن عليهم. ليغفر املوىل العلي العظيم يل، ف�سعفي هو جزٌء ِمن �َسعِفهم.

 هذه ر�سالة ملَن َيهمه االأمر، ليهتم بهذا االأمر.. واهلل املوفق.

مروان سوداح

بؤساء الشوارع وقمامة 
الَمكبات.. أمتالزمة دائمة؟!

االنباط-وكاالت

خ��ي��م اخل�����لف ح����ول ���س��ف��ق��ة ���س��واري��خ 

ب��ن  ل���ق���اء  اأول  يف  ال���رو����س���ي���ة   400  - اأ������ض 

بلينكن  اأن��ت��وين  االأم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر 

ون���ظ���ريه ال���رك���ي م���ول���ود ج��اوي�����ض اأوغ��ل��و 

يف م���ق���ر ح���ل���ف ����س���م���ال االأط���ل�������س���ي »ن���ات���و« 

بروك�سل البلجيكية  بالعا�سمة 

ويعترب هذا اللقاء هو االأول وجها لوجه 

اأول  لوزيري خارجية البلدين، حيث اأجريا 

بحثا  املا�سي،  فرباير   15 يف  هاتفي  ات�سال 

اإقليمية  وق�سايا  الثنائية  العلقات  خلله 

االإرهابية التنظيمات  ومكافحة 

االأطل�سي  �سمال  “حلف  اإن  بلينكن  وقال 

االنق�سامات  بعد فرة من  اأقوى  قد يظهر 

قلب  يف  ت��رك��ي��ا  يبقي  اأن  وي��ج��ب  ال��داخ��ل��ي��ة 

العلقات عرب االأطل�سي”

عبث  االأم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر  وانتقد 

اأن���ق���رة ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة وح��ق��وق االإن�����س��ان، 

ب��ع��د ق���رار اأن���ق���رة االن�����س��ح��اب م��ن م��ع��اه��دة 

وال�سعي  املراأة،  �سد  العنف  ب�ساأن  اإ�سطنبول 

حلظر ال�سعوب الدميقراطي املعار�ض

اأوغ���ل���و يف ر����س���ال���ة على  واأك�����د ج���اوي�������ض 

توير، اأنهما ناق�سا جميع جوانب العلقات 

تبادل  خ��لل  من  بناء،  اجتماع  يف  الثنائية 

اأفغان�ستان  ح��ول  ال�ساملة  النظر  وج��ه��ات 

والعراق  و�سوريا  املتو�سط  و�سرق  وقرب�ض 

وليبيا ومكافحة االإرهاب

املتحدة  الواليات  بن  العلقات  وتوترت 

وت��رك��ي��ا ب�����س��دة يف ال�����س��ن��وات االأخ�����رية على 

 400  - اأ����ض  م��ن��ظ��وم��ة  اأن��ق��رة  ���س��راء  خلفية 

ال��دف��اع��ي��ة يف ي��ول��ي��و ال���ع���ام امل���ا����س���ي، وق��د 

ق��وب��ل��ت ت��ل��ك اخل���ط���وة ب��ا���س��ت��ي��اء ك��ب��ري من 

قبل حلفائها يف حلف �سمال االأطل�سي، مما 

برنامج  من  تركيا  اإزال��ة  اإىل  وا�سنطن  دفع 

طائرات اأف - 35

امل����ذك����ورة ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا حلف  وامل��ق��ات��ل��ة 

���س��م��ال االأط��ل�����س��ي )ن���ات���و( وح��ل��ف��اء اآخ���رون 

ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة، وت��خ�����س��ى وا���س��ن��ط��ن اأن 

املنظومة  ن�سر  خ��لل  م��ن  مو�سكو  تتمكن 

35، من احل�سول على  400 مع اأف -  اأ�ض - 

عن  التخفي  ن��ظ��ام  ع��ن  ح�سا�سة  معلومات 

الرادار الذي تتمتع به الطائرة

من  طائرة   100 من  اأك��ر  اأنقرة  وطلبت 

�سنع  يف  ت�����س��ارك  وك��ان��ت  ال�سبح،  امل��ق��ات��لت 

الربنامج  من  ا�ستبعدت  لكنها  منها،  اأجزاء 

ال��دف��اع  ا���س��رت م��ن��ظ��وم��ة  ب��ع��دم��ا   2019 يف 

ال��ت��ي تقول   ،400  - اأ����ض  ال��رو���س��ي��ة  اجل���وي 

وا�سنطن اإنها تهدد طائرات اأف - 35

وت���رف�������ض ت��رك��ي��ا ال����راج����ع ع���ن خطط 

للدفاع  الرو�سية   400  - اأ�ض  �سراء منظومة 

املتحدة  ال��والي��ات  تقول  التي  ال�����س��اروخ��ي، 

 ،35  - اأف  ط���ائ���رات  اأم�����ن  ���س��ت��ق��و���ض  اإن���ه���ا 

ك��ان  ال��ربن��ام��ج  م��ن  ا�ستبعادها  اأن  وت��ع��ت��رب 

جمحفا

ت�ساحلية  ن��ربة  اإب���داء  اإىل  اأن��ق��رة  و�سعت 

بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�ض  تن�سيب  قبل 

الرئي�ض  ع���رّب  ح��ي��ث  امل��ا���س��ي،  ي��ن��اي��ر   20 يف 

ال��رك��ي رج��ب طيب اأردوغ����ان ع��ن اأم��ل��ه يف 

ب�ساأن دور  اإيجابية  اأن يتخذ بايدن خطوات 

تركيا يف برنامج اإنتاج الطائرة اأف - 35

وع����ل����ى ال����رغ����م م����ن حم��������اوالت ت��رك��ي��ا 

لل�سغط على وا�سنطن، اإال اأن اإدارة الرئي�ض 

االأمريكي جو بايدن مل تغري املوقف، الذي 

�سبق واتخذته اإدارة الرئي�ض ال�سابق دونالد 

ترامب

ل���دى تركيا  ال�����س��ف��ري االأم���ريك���ي  ور���س��م 

ديفيد �ساترفيلد خطا اأحمر ب�ساأن ملف اأ�ض 

اأن  على  �سدد  حيث  املا�سي،  االأ�سبوع   400  -

ال�سبيل حلل االأزمة املتعلقة بتلك املنظومة 

يكمن يف عدم امتلك تركيا لها

واأ����س���اف ���س��ات��رف��ي��ل��د اأن����ه ي��ت��وج��ب على 

واأن  الرو�سية،  املنظومة  عن  التخلي  تركيا 

ال��ذي  ال��وح��ي��د  االإج�����راء ي�سكل احل���ل  ه���ذا 

مي��ك��ن��ه��م ال��ت��م�����س��ك ب���ه داخ�����ل ال��ك��ون��غ��ر���ض 

لي�ض  ال��ن��ه��ج  ه����ذا  اأن  م���وؤك���دا  االأم����ريك����ي، 

�سخ�سيا بل �سرورة قانونية

تركيا  على  عقوبات  وا�سنطن  وفر�ست 

ل�����س��رائ��ه��ا م��ن��ظ��وم��ة ال����دف����اع ال�����س��اروخ��ي 

“مكافحة  قانون  اإط��ار  يف  وذل��ك  الرو�سية، 

اأعداء اأمريكا”

رئا�سة  االأمريكية  العقوبات  وا�ستهدفت 

ال�������س���ن���اع���ات ال���دف���اع���ي���ة ال���ت���اب���ع���ة ل��ل��ق��وات 

وثلثة  دم��ري،  اإ�سماعيل  ورئي�سها  امل�سلحة 

م�سوؤولن بارزين بها

وت�سمنت العقوبات حظر جميع ت�ساريح 

الت�سدير اإىل ال�سناعات الدفاعية الركية 

وجتميد اأر�سدتها واأ�سول امل�سوؤولن الوارد 

املتحدة،  ال��والي��ات  داخ��ل  بالقائمة  ذك��ره��م 

اإىل  دخول  تاأ�سريات  منحهم  عن  واالمتناع 

املتحدة الواليات 

واأك������د وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة االأم����ريك����ي اأن 

ال���ن���ات���و،  يف  احل���ل���ي���ف  ت���رك���ي���ا  “امتلك 
اأمر  الرو�سية،  ال�ساروخي  الدفاع  منظومة 

وزارة  با�سم  متحدث  قال  فيما  مرفو�ض”، 

الدفاع )البنتاغون( اإن ت�سلم تركيا للدفعة 

الرو�سية،  ال�سواريخ  منظومة  من  الثانية 

اإ�سافية �سيجلب لها عقوبات 

االنباط-وكاالت

قالت هيئة �سوؤون االأ�سرى واملحررين، 

اإن �سلطات االحتلل قامت بعزل االأ�سري 

امل�ساب هيثم ابراهيم بلل )32 عاماً( من 

ب��ل��دة يطا ج��ن��وب اخل��ل��ي��ل، داخ���ل زن��ازي��ن 

معتقل “جلبوع” بظروف قا�سية ومقلقة

اأ�سدرته  تقرير  يف  الهيئة  واأو���س��ح��ت 

الوطن”  “دنيا  و���س��ل  االأرب����ع����اء،  ام�����ض 

ن�����س��خ��ة ع��ن��ه، اأن االأ����س���ري ب��ل��ل وال�����ذي ال 

اأ�سيب  قد  ك��ان  االآن،  حتى  موقوف  ي��زال 

ب��ر���س��ا���ض ج��ي�����ض االح��ت��لل خ���لل �سهر 

اأي�������ار م����ن ال����ع����ام امل���ا����س���ي ب���ال���ق���رب م��ن 

لفرة  وم��ك��ث  ال��ع�����س��ك��ري،  قلنديا  ح��اج��ز 

مب�ست�سفى  امل��ك��ث��ف��ة  ال��ع��ن��اي��ة  ق�سم  داخ���ل 

اإىل  ُن��ق��ل  وب��ع��ده��ا  ت�سيدق”  “ت�سعاري 
م�ست�سفى “الرملة”، وموؤخراً جرى نقله 

اإىل معتقل “جلبوع”

ن��ت��ي��ج��ة  ب���ل���ل  االأ������س�����ري  اأن  واأ�����س����اف����ت 

ومت  احلو�ض،  يف  لك�سر  تعر�ض  الإ�سابته 

و���س��ع ك��ي�����ض ب����راز خ���ارج���ي ل����ه، وح��ال��ت��ه 

ملتابعة طبية خا�سة ت�ستدعي 

بلل  االأ���س��ري  نقل  بعد  اأن���ه  اإىل  ولفتت 

ال��دخ��ول  رف�����ض  “جلبوع”،  معتقل  اإىل 

ل���لأق�������س���ام ال���ع���ام���ة ك���ون���ه���ا غ����ري م��ه��ي��اأة 

ال���س��ت��ق��ب��ال احل�����االت امل��ر���س��ي��ة ك��ح��ال��ت��ه، 

ب��زج��ه  امل��ع��ت��ق��ل  اإدارة  ق��ام��ت  ل��ه  وك��ع��ق��اب 

داخل غرف العزل بدون اأدوات كهربائية، 

منقطع عن العامل اخلارجي، كما فر�ست 

ب��ح��ق��ه ع���ق���وب���ات مت��ث��ل��ت ب���ح���رم���ان���ه م��ن 

ذويه مع  التوا�سل  “الكانتينا” ومن 
وح��م��ل��ت ال��ه��ي��ئ��ة ���س��ل��ط��ات االح���ت���لل 

امل�������س���وؤول���ي���ة ك���ام���ل���ة ع����ن ح���ي���اة االأ����س���ري 

العزل  ظ���روف  م��ع  اأن���ه  اإىل  م�سرية  ب��ل��ل، 

االأخ����رية ب���ات االأم����ر اأك���ر ���س��ع��وب��ة على 

االأ���س��ري واأ���س��ب��ح ه��ن��اك ق��ل��ق وا���س��ح على 

حالته ال�سحية، مطالبة ب�سرورة تكثيف 

اجل��ه��ود ال��ق��ان��ون��ي��ة واإن���ه���اء ع���زل ال�����س��اب 

ال�سحي  و�سعه  يلئم  لق�سم  ونقله  بلل، 

ال�سعب

االنباط-وكاالت

ال�سرق  ح��ول  الدولية  الرباعية  اللجنة  دع��ت 

ت�سّلم  م��ن��ذ  ل��ه��ا  اج��ت��م��اع  اأول  االأو����س���ط يف خ��ت��ام 

الرئي�ض االأمريكي جو بايدن مهامه قبل �سهرين 

اإ�سرائيل  ب��ن  ال�����س��لم  م��ف��او���س��ات  ا�ستئناف  اإىل 

والفل�سطينين

املتحدة  )ال���والي���ات  ال��رب��اع��ي��ة  مبعوثو  وع��ق��د 

ليل  املّتحدة(  واالأمم  االأوروب���ي  واالحت���اد  ورو�سيا 

يف  للبحث  افرا�سياً  اجتماعاً  الثلثاء-االأربعاء 

�سبل “العودة اإىل مفاو�سات هادفة توؤّدي اإىل حّل 

الدولتن”، بح�سب ما اأعلنت اللجنة يف بيان

وناق�ض الرباعي اإحياء “مفاو�سات ذات معنى” 

بن اإ�سرائيل والفل�سطينين بهدف التو�سل حلل 

يقوم على اأ�سا�ض وجود دولتن

الطرفن  دع��وا  املجتمعن  اأّن  البيان  واأ���س��اف 

عمل  اأّي  “جتّنب  اإىل  والفل�سطيني  االإ�سرائيلي 

اأح�����ادّي اجل��ان��ب م��ن ���س��اأن��ه اأن ي��ع��ّق��د تنفيذ ح��ّل 

ال��ت��و���ّس��ع  اإىل  خ�����س��و���س��اً  اإ����س���ارة  يف  الدولتن”، 

الغربية  ال�����س��ف��ة  يف  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  اال���س��ت��ي��ط��اين 

التي  وامل���ح���اوالت  املحتّلتن  ال�سرقية  وال��ق��د���ض 

تبذلها الدولة العربية ل�سّم اأجزاء من ال�سّفة

ويف ال�����س��ن��وات االأخ������رية ���س��ّرع��ت احل��ك��وم��ات 

بنيامن  برئا�سة  املتعاقبة  اليمينية  االإ�سرائيلية 

نتنياهو وترية اال�ستيطان يف االأرا�سي الفل�سطينية 

املحتّلة، يف خطوة لقيت دعماً اأمريكياً ا�ستثنائياً يف 

اأق��دم  ال��ذي  ترامب  دونالد  ال�سابق  الرئي�ض  عهد 

على اإج��راءات غري م�سبوقة دعماً الإ�سرائيل مثل 

اعرافه ب�سّمها القد�ض ال�سرقية ونقله ال�سفارة 

نتنياهو  ملحاولة  وتاأييده  القد�ض  اإىل  االأمريكية 

�سّم اأجزاء وا�سعة من ال�سفة الغربية

ومب��وج��ب خطة ���س��لم اق��رح��ه��ا ت��رام��ب ومل 

ُي��ك��ت��ب ل��ه��ا ال���ن���ج���اح، ك��ان��ت وا���س��ن��ط��ن �ستعرف 

املحتلة جزءا  االأرا���س��ي  اليهودية يف  بامل�ستوطنات 

من اإ�سرائيل

ان��ت��ق��د  اجل���دي���د  االأم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����ض  اأن  اإال 

امل�ستوطنات وتعّهد تكثيف اجلهود الرامية لقيام 

دولة فل�سطينية م�ستقّلة

اإن��ه��ا ت��وؤي��د ح��ل الدولتن  وق��ال��ت اإدارة ب��اي��دن 

و�سرجع عن عدة قرارات اتخذها ترامب

اأخ���رى على تطبيع  اأن��ه��ا �ستحث دوال  وذك���رت 

العلقات مع اإ�سرائيل، واإن اأكدت اأن هذا ال يغني 

عن ال�سلم بن اإ�سرائيل والفل�سطينين

على  وا�سع  نطاق  على  اإليها  ينظر  ويف خطوة 

ال�سيا�سة اخلارجية،  ترامب يف  اأنها من جناحات 

اقتن�ست وا�سنطن يف اأواخ��ر العام املا�سي موافقة 

اأرب������ع دول ع��رب��ي��ة -ه����ي االإم���������ارات وال��ب��ح��ري��ن 

وال�سودان واملغرب- على البدء يف تطبيع العلقات 

مع اإ�سرائيل

االنباط-وكاالت

ال��وزراء  رئي�ض  فر�ض  الغمو�ض  اكتنف 

للحتفاظ  نتانياهو  بنيامن  االإ�سرائيلي 

اأ�����س����ارت  اأن  ب���ع���د  االأرب������ع������اء،  ب��ال�����س��ل��ط��ة، 

ر�سمي”  “غري  فرز  بعد  النتائج  موؤ�سرات 

اإىل ج��م��ود  االأ�����س����وات  م���ن  امل���ئ���ة  90 يف  ل������

جديد. �سيا�سي 

النهائية  النتائج  ت�سدر  اأن  املقرر  ومن 

للنتخابات يف وقت الحق هذا االأ�سبوع.

90% م���ن االأ�����س����وات يف  ب��ع��د ف���رز ن��ح��و 

النتائج  ت��ظ��ه��ر  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 

مقعدا،   30 ع��ل��ى  ح�سل  ال��ل��ي��ك��ود  ح��زب  اأن 

9 مقاعد،  وحزب �سا�ض املتدين ح�سل على 

على  ح�سل  املتدين  هتوراة  يهدوت  وحزب 

7 مقاعد.

و ح�����س��ل ح����زب ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة امل��ت��دي��ن��ة 

م���ق���اع���د، وح�����زب ميينا   6 ع��ل��ى  امل���ت���ط���رف 

مقاعد،  �سبعة  على  بينيت  نفتايل  برئا�سة 

لنتنياهو على  املوؤيد  املع�سكر  وهكذا ح�سل 

ي�سعب  ما  وهو   ،120 اأ�سل  59 مقعدا، من 

عليه ت�سكيل حكومة .

 – عتيد  ي�����ض  ح���زب  ح�سل  امل��ق��اب��ل  ويف 

على  الب��ي��د  يئري  برئا�سة  م�ستقبل  ه��ن��اك 

17 مقعدا وحزب اأزرق اأبي�ض برئا�سة بيني 

غ��ان��ت�����ض ع��ل��ى 8 م��ق��اع��د، وح�����س��ل ك��ل من 

حزب العمل، وحزب اإ�سرائيل بيتنا برئا�سة 

لكل  مقاعد  �سبعة  على  ليربمان  اأفيغدور 

جديد  واأم���ل  امل�سركة  وال��ق��ائ��م��ة  منهما، 

�ستة  على  ح�سل  �ساعر  غ��دع��ون  برئا�سة 

الي�ساري  مريت�ض  ح��زب  وح�سل  م��ق��اع��د، 

من�سور  برئا�سة  امل��وح��دة  القائمة  وح��زب 

عبا�ض على خم�سة مقاعد لكل منهما.

وجت���ع���ل ه����ذه ال��ن��ت��ائ��ج م��ه��م��ة ت�����س��ك��ي��ل 

�سعبة،  مهمة  نتانياهو  ي��راأ���س��ه��ا  ح��ك��وم��ة 

مع العلم اأن هذه النتائج غري نهائية ولن 

يكتمل فرز نحو ع�سرة باملائة من االأ�سوات 

االأ���س��وات  لهذه  وميكن  اجلمعة،  ي��وم  قبل 

اأن تغري ال�سورة متاما.

امل��ا���س��ي��ن �سهدت  ال��ع��ام��ن  ع��ل��ى م����دار 

اإ���س��رائ��ي��ل ح��ال��ة ج��م��ود ���س��ي��ا���س��ي، متخ�ض 

ع��ن��ه��ا اإج������راء 4 ان��ت��خ��اب��ات خ����لل ع��ام��ن 

وي�سعى   ،)2021 ح��ت��ى   2019 )م���ن  ف��ق��ط 

م���ن ح��ال��ة  اإىل اخل������روج  االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ون 

جُترى  التي  االنتخابات  عرب  تلك  اجلمود 

الثلثاء، و�سط خماوف من ا�ستمرار اأزمة 

تقود النتخابات  قد  التي  ت�سكيل احلكومة 

خام�سة.

خ��لل  االأوىل  االن���ت���خ���اب���ات  واأج����ري����ت 

اأن  قبل   ،2019 اأبريل  يف  املا�سين  العامن 

يخفق رئي�ض الوزراء نتانياهو يف احل�سول 

يف  الربملان  ثقة  لنيل  املحددة  الن�سبة  على 

املقررة،  الد�ستورية  امل��دة  خ��لل  حكومته، 

ل���ُت���ج���رى االن���ت���خ���اب���ات ال���ث���ان���ي���ة يف ���س��ه��ر 

�سبتمرب من العام نف�سه.

ومن  بعدها،  يتمكن  مل  نتانياهو  لكن 

ت�سكيل  م��ن  غ��ان��ت�����ض،  بيني  خ�سمه  ب��ع��ده 

احل��ك��وم��ة، ل��ُت��ج��رى االن��ت��خ��اب��ات ال��ث��ال��ث��ة 

اخل�سمان  يتفق  اأن  قبل   ،2020 م��ار���ض  يف 

ع��ل��ى ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة وح����دة وط��ن��ي��ة مل��دة 

يف  الكني�ست  ف�����س��ل  اأن  اإال  ���س��ن��وات،  ث���لث 

اإقرار ميزانية 2021 ت�سبب يف حل املجل�ض، 

ومن ثم اإجراء انتخابات جديدة يف مار�ض 

.2021

 الخالف حول صواريخ أس - 400 يخيم على لقاء بلينكن وجاويش أوغلو

 االحتالل يعزل األسير المصاب بلل بظروف قاسية ومقلقة

 الرباعي الدولي يدعو إلحياء »مفاوضات ذات معنى« بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

 مستقبل غامض لنتانياهو بعد إعالن النتائج األولية لالنتخابات

االنباط-وكاالت

ا�ست�سهد عامل فل�سطيني، ام�ض االأربعاء، 

الداخل  يف  مطاردته  بعد   ،2021 مار�ض   24

املحتل من قبل �سرطة االحتلل االإ�سرائيلي

ق��وة من  اأن  االح��ت��لل  �سرطة  اأعلنت  و 

حر�ض احل��دود اقتحمت اأح��د مواقع البناء 

اأج��ل البحث عن عمال  اأبيب” من  “تل  يف 

فل�سطينين ال يحملون ت�ساريح العمل

واأ�سافت �سرطة االحتلل اأن اأحد العمال 

موقع  م��ن  باالن�سحاب  ق��ام  الفل�سطينين 

البناء وقامت قوة حر�ض احلدود مبلحقته

ف��اإن  االح��ت��لل  �سرطة  ب��ي��ان  وبح�سب 

داخ��ل  بالقفز  ق���ام  الفل�سطيني  ال��ع��ام��ل 

االأمتار مما  لع�سرات  ي�سل عمقها  حفرة 

وا�ست�سهد  حرجة  ب��ج��روح  الإ�سابته  اأدى 

فيما بعد

ووف���ق���اً ل��ب��ي��ان ���س��رط��ة االح���ت���لل ف��اإن 

وهو  عمره  من  الع�سرينات  يبلغ  ال�سهيد 

من منطقة رام اهلل

االنباط-وكاالت

هدمت قوات االحتلل االإ�سرائيلي 

م���ن���زاًل ق��ي��د االإن�������س���اء ���س��م��ال ���س��رق 

القد�ض املحتلة، �سباح ام�ض

وقالت م�سادر حملية، اإن قوة من 

را�ض  اقتحمت حي  االح��ت��لل  جي�ض 

�سباح  �سعفاط،  ق��رب خميم  خمي�ض 

ام�ض، وهدمت منزاًل قيد االإن�ساء

امل��ن��زل  اأن  اإىل  امل�����س��ادر،  واأ����س���ارت 

ال��ذي هدمته ق��وات االحتلل عبارة 

عن غرفتن م�سقوفتن بال�سفيح

وان���دل���ع���ت م���واج���ه���ات م���ع ق���وات 

االحتلل خلل هدمها للمنزل، ومل 

يبلغ عن اإ�سابات حتى اللحظة

وت�����س��ن ق����وات االح���ت���لل حملت 

وال��ق��د���ض  ال�سفة  يف  م�ستمرة  ه���دم 

امل���ح���ت���ل���ت���ن، ب����ه����دف م���ن���ع ال���ت���م���دد 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ل������زي������ادة امل�������س���اري���ع 

اال�ستيطانية

اآل��ي��ات  ه��دم��ت  مت�سل،  �سياق  ويف 

االح��ت��لل م��ن��زاًل مكوناً م��ن �سقتن 

�سرق  امل��ك��رب  بجبل  ال�سلعة  ح��ي  يف 

القد�ض املحتلة، اليوم

 استشهاد عامل فلسطيني
 في الداخل المحتل

 االحتالل يهدم منازل في القدس
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االنباط-وكاالت

الإ�سرائيلّية  اكدت �سحيفة ه�آرت�س 

وح��دة  ن�سرته�  تف�سيلّية  خ��رائ��ط  اأّن 

ع�������س���ك���رّي���ة اإ����س���رائ���ي���ل���ّي���ة ع����ن ط��ري��ق 

اخل�����ط������أ، ت���ظ���ه���ر احل�������دود ال��دق��ي��ق��ة 

ل��ق��واع��د ���س��اح اجل���ّو وال���س��ت��خ��ب���رات 

اأ�سم�ئه� اإىل  ب�لإ�س�فة  الع�سكرّية 

ت��ق��ري��ر له�  ال�����س��ح��ي��ف��ة يف  وق����ل���ت 

ن�سرت  اإ�سرائيلّية  ع�سكرّية  وح��دة  ان 

الإن��رن��ت،  على  موقعه�  على  م��وؤخ��راً 

ال��دق��ي��ق��ة ملعظم  ب����لأم����ك���ن  خ��ري��ط��ة 

القواعد الع�سكرّية، مب� فيه� القواعد 

التي يخفيه� ع�دًة اجلي�س الإ�سرائيلي

ق��ي���دة  ق���م��ت  ال�سجيفة  وا���س���ف��ت 

ب���إزال��ة  اجلي�س  يف  ال��داخ��ل��ّي��ة  اجلبهة 

بعد  ال�سرّية من اخلريطة،  املعلوم�ت 

ال�سحيفة عنه� ا�ستف�سرت  اأن 

ن�سر  مّت  ان����ه  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وت����ب���ع���ت 

الطوارئ  بوابة  موقع  على  اخلريطة 

القي�دة  م�س�ركة  من  كجزء  الوطنّية 

يف التع�مل مع وب�ء فريو�س كورون�

اختب�ر  مراكز  اخلريطة  ُتظهر  مل 

ال�سكنّية  ال��ت��ج��ّم��ع���ت  يف  ك���وف���ي���د-19 

اأن����ح�����ء ال����ب����اد ف��ح�����س��ب،  يف ج��م��ي��ع 

ب����ل اأظ�����ه�����رت اأي���������س�����ً، ل���غ����ي���ة اإزال������ة 

اجلي�س  مرافق  الإ�س�فّية،  املعلوم�ت 

�ساح  ق��واع��د  فيه�  مب���  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

اجل�����ّو وال����س���ت���خ���ب����رات ال��ع�����س��ك��رّي��ة، 

ال�سحيفة ح�سب 

على  التف��سيل  م�ستوى  ان  وق�لت 

امل��م��ك��ن لي�س  ي��ج��ع��ل م���ن  اخل���ري���ط���ة 

ف��ق��ط حت���دي���د م���وق���ع ه����ذه ال��ق��واع��د 

ال���ع�������س���ك���رّي���ة، ب����ل واأي���������س�����ً ح���دوده���� 

الدقيقة، حيث ظهرت اأ�سم�ء القواعد 

عليه� اأي�س�ً 

وت�بعت ال�سحيفة ل ي�سمح اجلي�س 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي ع������دًة ب��ن�����س��ر م��ث��ل ه��ذه 

امل��ع��ل��وم���ت، خ���وف����ً م���ن ا���س��ت��خ��دام��ه��� 

جل��م��ع امل��ع��ل��وم���ت ال���س��ت��خ��ب���رّي��ة اأو 

ا�ستهداف قواعده اأثن�ء احلرب

واأكدت وحدة الن�طق ب��سم اجلي�س 

اأن   ، ه���آرت�����س  ل�سحيفة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

واأن��ه   ، ب�خلط�أ  ُن�سرت  املعلوم�ت  ه��ذه 

مّت حذفه� من املوقع

اجلي�س  ب��سم  الن�طق  وح��دة  ب��ي���ن 

اخل��ري��ط��ة  اأن  اأو����س���ح  الإ����س���رائ���ي���ل���ي، 

م�������أخ������وذة م����ن م����وق����ع م������دين ي��وف��ر 

خدم�ت ع�مة ع�ملّية لت�سهيل الو�سول 

الع�مل  اأنح�ء  جميع  يف  اخلرائط  اإىل 

اإ�سرائيل ويف 

وب���ح�������س���ب ال���ب���ي����ن مل ي���ت���ّم و���س��ع 

ع���ام����ت ع���ل���ى م��ع�����س��ك��رات وق���واع���د 

قبل اجلي�س،  الإ�سرائيلي من  اجلي�س 

املوجودة  مّت ن�سخه� من اخلريطة  بل 

على املوقع الإلكروين

االنباط-وكاالت

ق�����س��ت ال����ق����وات ال���ع���راق���ي���ة ع���ل���ى 27 

اإره�بي�ً خال عملية ع�سكرية �سد فلول 

تنظيم داع�س الإره�بي يف جب�ل خممور 

مبح�فظة نينوى �سم�ل العراق

ون���ق���ل م���وق���ع ال�����س��وم��ري��ة ن���ي���وز ع��ن 

امل��ت��ح��دث ب������س��م ال��ق���ئ��د ال���ع����م ل��ل��ق��وات 

ر�سول  يحيى  ال��ل��واء  ال��ع��راق��ي��ة  امل�سلحة 

/الأ���س��د  اأن عملية  ال��ي��وم  ب��ي���ن  ق��ول��ه يف 

امل���ت����ه���ب/ ال��ت��ي ب���داأه���� ج��ه���ز م��ك���ف��ح��ة 

�سل�سلة  يف  الأم��ن��ي��ة  وال���ق���وات  الإره�������ب 

ج����ب�����ل خم����م����ور ج����ن����وب �����س����رق م��دي��ن��ة 

اجل�����ري  اآذار  م���ن  ال��ت������س��ع  يف  امل���و����س���ل 

الإره�بية  داع�س  ع�س�ب�ت  بق�ي�  ملاحقة 

ر�سدهم  مت  اإره�بي�ً   27 مقتل  عنه�  نتج 

ي��ت�����س��ن معرفة  ف��ي��م��� مل  م��ب������س��ر  ب�����س��ك��ل 

حتت  جثثهم  طمرت  الذين  القتلى  عدد 

اجلبلية ال�سخور 

ال���ق���وة اجل��وي��ة  اأن  ر����س���ول  واأ�����س�����ف 

ال��ع��راق��ي��ة وط����ريان اجل��ي�����س ا���س��رك��� يف 

 312 ت��وج��ي��ه  خ���ال  م��ن  العملية  اإ���س��ن���د 

وموقع�ً  كهف�ً   120 دم���رت  ج��وي��ة  �سربة 

ت�سببت بقتل اأعداد منهم وهروب اآخرين

اأعلنت قوات احل�سد ال�سعبي  اإىل ذلك 

اأ�سلحة  ���س��ب��ط  ال��ي��وم  ب��ي���ن  ال��ع��راق��ي يف 

خ��ف��ي��ف��ة وم��ت��و���س��ط��ة ك�����ن ي�����س��ت��خ��دم��ه��� 

يف  تفتي�س  عملية  خ��ال  داع�س  اإره�بيو 

قرية اأم الرح�ل جنوب �س�مراء

عملي�ته�  العراقية  ال��ق��وات  وتوا�سل 

ملاحقة فلول اإره�بيي داع�س يف خمتلف 

العراقية املن�طق 

االنباط-وكاالت

ن��ق��ل ت��ق��ري��ر ����س����در ع���ن ه��ي��ئ��ة ����س���وؤون 

�سه�دة  الأربع�ء،  ام�س  واملحررين  الأ�سرى 

عبيد  ن�سري  الدين  ن��ور  الق��سر  الأ�سري 

)17 ع����م����ً( م���ن ب��ل��دة ال��ع��ي�����س��وي��ة ق�����س���ء 

القد�س، والتي يروي من خاله� تف��سيل 

الع�����ت�����داء ال���ه���م���ج���ي وامل���ع����م���ل���ة امل��ه��ي��ن��ة 

ال��ت��ي ت��ع��ر���س ل��ه��� حل��ظ��ة اع��ت��ق���ل��ه واأث��ن���ء 

ا�ستجوابه

وب������ّ� ع��ب��ي��د مل���ح����م���ي���ة ال���ه���ي���ئ���ة، وف���ق 

الوطن”  “دني�  و���س��ل  ل��اأخ��رية  ت�سريح 

به مو�سح�ً،  التنكيل  تف��سيل  عنه،  ن�سخة 

التي  املواجه�ت  خال  اعتق�له  جرى  ب�أنه 

ان��دل��ع��ت يف ب��ل��دت��ه، ح��ي��ث ه���ج��م��ه اأف����راد 

وانه�لوا  الإ�سرائيلي  احل���دود  حر�س  م��ن 

ب���أي��دي��ه��م  تع�سفي  ب�سكل  ب���ل�����س��رب  ع��ل��ي��ه 

يحملونه�،  ال��ت��ي  وب���لأ���س��ل��ح��ة  واأرج��ل��ه��م 

مم� اأدى اإىل اإ�س�بة الق��سر بجرح برجله 

وكدم�ت ورو�سو�س، ومل ي�ستطع الوقوف 

بجره  فق�موا  ال�سرب،  �سدة  من  حلظته� 

داخ��ل اجليب  وزج��ه  الأر����س  على  و�سحبه 

رحمة  ب��ا  ب�سربه  وا���س��ت��م��روا  الع�سكري، 

وهو داخل اجليب

بعده�  نقله  ب�أنه مت  اإف�دته  عبيد  وت�بع 

ج��ن��وب  غنيم”  اأب����و  “�سرطة  م��رك��ز  اإىل 

ال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة ل����س���ت���ج���واب���ه، وه���ن����ك 

اليدين  مقيد  وه��و  �س�عة  مل��دة  معه  ُح��ق��ق 

وال��ق��دم���، وخ���ال ال���س��ت��ج��واب ح��رم��وه 

م���ن ال���دخ���ول اإىل احل���م����م، وب��ع��د ان��ت��ه���ء 

املركز  �س�حة  يف  اح��ت��ج��زوه  معه  التحقيق 

يف الربد والعراء ، وهو مقيد حتى ال�س�عة 

الث�نية بعد منت�سف الليل، ومن ثم نقلوه 

“امل�سكوبية” اإىل زن�زين 

واأك���م���ل ال��ق������س��ر ب�����أن ظ����روف زن���زي��ن 

داخ��ل  ف���ل��غ��رف  م���أ���س���وي��ة،  “امل�سكوبية” 
تقدمه�  التي  والأغ��ط��ي��ة  مت�سخة  الق�سم 

اإدارة املعتقل اإىل الأ�سرى املتواجدين قذرة 

وت�سبب  واحل�����س��رات  ب���جل��راث��ي��م  وم��ل��ي��ئ��ة 

ح�س��سية ب�جللد، ووجب�ت الطع�م املقدمة 

ف���إن  ذل��ك  ع��ن  ع��دا  والكمية،  ال��ن��وع  �سيئة 

للغ�ية،  �سيئة  لاأ�سرى  ال�سج�ن�  مع�ملة 

و�سربهم  عليهم  ب�لعتداء  يقومون  حيث 

حل���ج���ج وذرائ���������ع واه�����ي�����ة، م���ك���ث الأ����س���ري 

بعد  وفيم�  يوم�ً،   12 ل�  امل�سكوبية  بزن�زين 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  “اأوفيك”  �سجن  اإىل  ُن��ق��ل 

لحتج�ز  خم�س�س  ال�سجن  هذا  ب�أن  علم�ً 

ولي�س  الإ�سرائيلي�  اجلن�ئي�  ال�سجن�ء 

الأمني� الفل�سطيني�  الأ�سرى 

واأ�س�ف عبيد ب�أن خال تواجده ب�سجن 

ال�سرب  م��ن  اأي�����س���ً  ي�سلم  مل  “اأوفيك” 
طلب  حيث  ال�سج�ن�،  ي��د  على  واله���ن��ة 

خال تواجده هن�ك الت�س�ل بذويه، لكن 

واعتدوا  وع�قبوه  ذلك  رف�سوا  ال�سج�ن� 

عليه ب�ل�سرب املربح وتعمدوا تقييد يديه 

وحرم�نه  طويلة،  ل�س�ع�ت  ال�سرير  بعمود 

م����ن ال���ط���ع����م وال���������س����راب وال�����دخ�����ول اإىل 

احلم�م، بقي 10 اأي�م ب�سجن “اأوفيك” ذاق 

اإىل معتقل  ُنقل  خاله� الأمرين، وبعده� 

“الدامون”
منذ  معتقل  عبيد  الفتى  اأن  اإىل  ي�س�ر 

م��وق��وف  ي����زال  ول   2020/12/23 ت����ري���خ 

الق�سم  بق�سم )4(  حتى الآن، ويقبع ح�لي�ً 

“الدامون” املخ�س�س لاأ�سب�ل مبعتقل 

االنباط-وكاالت

اأك�����د ال��رئ��ي�����س امل�������س���ري ع��ب��د ال��ف��ت���ح 

ال�سعي  ���س��رورة  على  الأرب��ع���ء،  ال�سي�سي، 

اإىل  ممكن”،  وق���ت  اأق����رب  “يف  ل��ل��ت��و���س��ل 

ات��ف���ق ق���ن��وين م��ل��زم ي��ن��ظ��م ع��م��ل��ي��ة م��لء 

اأي  ع��ن  “بعيدا  ال��ن��ه�����س��ة،  ���س��د  وت�����س��غ��ي��ل 

م��ن��ه��ج اأح������دي ي�����س��ع��ى اإىل ف��ر���س الأم���ر 

ال����واق����ع وجت�����ه����ل احل����ق����وق الأ����س��������س���ي���ة 

لل�سعوب”.

�سحفي  موؤمتر  خال  ال�سي�سي  واأ�س�ر 

م�����ع ن����ظ����رية ال�����ب�����ورون�����دي اإي���ف����ري�������س���ت 

ب�  ال���ق����ئ���م  ال���ت���ع����ون  اإىل  ن��داي�����س��ي��م��ي، 

وال��ري،  امل�ئية  امل���وارد  جم���ل  يف  البلدين 

ال���س��ت��ف���دة  لتعظيم  امل�����س��رك��ة  واجل���ه���ود 

امل�ستدامة من موارد نهر النيل.

نهر  “جلعل  م�سر  روؤي��ة  على  اأك��د  كم� 

ك�سري�ن  والتنمية،  للتع�ون  النيل م�سدرا 

حي�ة جلميع �سعوب دول حو�س النيل”.

واأع��ل��ن ال��رئ��ي�����س امل�����س��ري ع��ن الت��ف���ق 

ع���ل���ى ت��ك��ث��ي��ف ال����ت����ع�����ون يف جم������ل ن��ق��ل 

اخل����������ربات امل���������س����ري����ة وت�����وف�����ري ال����دع����م 

ال��ف��ن��ي وب���ن����ء ق�����درات ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة 

ب��ورون��دي، وذل���ك م��ن خ��ال موا�سلة  يف 

الوك�لة  تقدمه�  التي  التدريبية  الربامج 

يف  التنمية  اأج���ل  م��ن  لل�سراكة،  امل�سرية 

القط�ع�ت. خمتلف 

والث����ن�����، ق�����ل وزي����ر ال����ري امل�����س��ري 

حممد عبد الع�طي، اإن الق�هرة لن تقبل 

الإجراءات الأح�دية التي تتخذه� اإثيوبي� 

النيل  ف��وق  تبنيه  ال��ذي  النه�سة،  �سد  يف 

الأزرق اأحد اأهم روافد نهر النيل.

ت�سريح�ت  يف  ال��ع���ط��ي  ع��ب��د  واأ����س����ف 

�سحفية اأن �سد النه�سة الإثيوبي وت�أثريه 

على مي�ه نهر النيل ُيعترب اأحد التحدي�ت 

خ��سة  ح�لي�،  م�سر  تواجه  التي  الكربى 

يف ظل الإجراءات الأح�دية التى يقوم به� 

الإثيوبي. اجل�نب 

اأب�ب� املتمثلة  اأدي�س  اإجراءات  اإىل  ولفت 

اأن م�  م���وؤك���دا  ال�����س��د،  وت�����س��غ��ي��ل  م����لء  يف 

ينتج ع��ن ه��ذه الإج�����راءات الأح���دي��ة من 

تداعي�ت �سلبية �سخمة لن تقبله� الدولة 

امل�سرية.

 هآرتس : الجيش اإلسرائيلي يكشف عن غير قصد قواعد سرّية في خريطة على اإلنترنت

 مقتل 27 إرهابيًا من )داعش( في عملية للقوات العراقية شمال البالد

 الفتى عبيد يروي تفاصيل االعتداء الهمجي الذي تعرض له من قبل جيش االحتالل

السيسي يرفض »األمر الواقع« بشأن اتفاق سد النهضة

الالنباط-وكاالت

اإىل ج�نب  وق��وف��ه���  ال��ك��وي��ت  اأك����دت 

ال���دمي���ق���راط���ي  م�������س����ره����  ت���ون�������س يف 

والإ�����س����اح�����ت الق���ت�������س����دي���ة امل���زم���ع 

تنفيذه�

ج����ء ذل���ك خ���ال م��ب���ح��ث���ت رئي�س 

امل�سي�سي  ه�����س���م  ال��ت��ون�����س��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

و���س��ف��ري دول�����ة ال���ك���وي���ت ب��ت��ون�����س علي 

ال���ظ���ف���ريي ام�������س الأرب�����ع������ء  ت��ن���ول��ت 

���س��ب��ل دع���م ع��اق���ت ال��ت��ع���ون ال��ث��ن���ئ��ي 

به  والرت��ق���ء  البلدين  ب�  وتطويره� 

 ، ال�سراتيجية  ال�سراكة  م�ستوى  اإىل 

الكويتية  النب�ء  وك�لة  اأف���دت  ح�سبم� 

) كون� (

واأك�����د رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة 

الق�ئمة  النموذجية  العاق�ت  اأهمية 

ب� البلدين منذ عقود ، منوه� بحجم 

ال��ك��وي��ت��ي��ة يف جم����يل  ال����س���ت���ث���م����رات 

تون�س  يف  امل�سريف  وال��ق��ط���ع  ال�سي�حة 

والتي تعود ل�ستيني�ت القرن امل��سي

من ج�نبه ، اأعرب ال�سفري الظفريي 

اإىل ج�نب  ووق��وف��ه���  الكويت  دع��م  ع��ن 

ال���دمي���ق���راط���ي  م�������س����ره����  ت���ون�������س يف 

والإ�����س����اح�����ت الق���ت�������س����دي���ة امل���زم���ع 

تن�س??ط  ع���ل���ى  ع�������اوة  ت���ن���ف���ي���ذه���� 

ال��ع��اق���ت الق��ت�����س���دي��ة ع��رب الرت��ق���ء 

ب���ع���م���ل ال���ل���ج���ن���ة ال���ع���ل���ي���� امل�������س���رك���ة 

التون�سية الكويتية اإىل م�ستوى روؤ�س�ء 

احلكوم�ت

وق�������دم ال�������س���ف���ري ال���ك���وي���ت���ي ب���ه���ذه 

املن��سبة دعوة ر�سمية لرئي�س احلكومة 

قبله�  والتي  الكويت  لزي�رة  التون�سية 

على اأن ??حدد موعده� لحق�

االنباط-وكاالت

ح�������ذر ����س���ك���رت���ري جم���ل�������س الأم�������ن 

الولي�ت  ب�ترو�سيف  نيكولي  الرو�سي 

امل��ت��ح��دة م���ن خ��ل��ق ظ����روف ���س��ع��ب��ة يف 

اإىل  ال����ع����اق�����ت م����ع رو����س���ي���� م�������س���رياً 

ا�ستعداد مو�سكو لإجراء حوار بن�ء مع 

وا�سنطن

ب�ترو�سيف  ع��ن  �سبوتنيك  ون��ق��ل��ت 

م�س�عد  ت�سريح�ت  على  تعليق�ً  قوله 

ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي ل��اأم��ن ال��ق��وم��ي 

ج��ي��ك ���س��ول��ي��ف���ن ح���ول ال��ع��اق���ت مع 

القي�م  ميكنهم  الأمريكي�  اإن  رو�سي� 

ب�����أي اإج�������راءات ب��خ�����س��و���س ال��ع��اق���ت 

�سيكونون  ذل��ك  بعد  لكنهم  الثن�ئية.. 

ق�موا  التي  الإج���راءات  عن  م�سوؤول� 

به�

واأك���������د ����س���ك���رت���ري جم���ل�������س الأم������ن 

ترتكب  مل  رو�سي�  اأن  الرو�سي  القومي 

ال����ولي�����ت  ����س���د  ع���دائ���ي���ة  اأع����م�����ل  اأي 

امل���ت���ح���دة ول����ن ت��رت��ك��ب��ه��� يف امل�����س��ت��ق��ب��ل 

وق�ل نحن نرغب بتع�ون بن�ء ي�أخذ يف 

ويكون  الطرف�  كا  م�س�لح  العتب�ر 

حل��وار  م�ستعدون  اإن��ن���  م�سيف�ً  ع����دًل 

ب���ن����ء ن��ح��ن ن��ع��ر���س ه����ذا ل��ي�����س ف��ق��ط 

للدول  اأي�����س���ً  ول��ك��ن  املتحدة  ل��ل��ولي���ت 

ي��ك��ون هن�ك  اأن  ي��ج��ب  الأخ����رى ول��ك��ن 

حترك متب�دل وم�س�لح م�سركة

ك��م��� اأب������دى ب���ت��رو���س��ي��ف ا���س��ت��ع��داد 

رو�����س����ي����� ل���ل���ت���ع����ون م����ع وا����س���ن���ط���ن يف 

اأان��ه  معترباً  ك��ورون���  فريو�س  مك�فحة 

يتع� على الأمريكي� حت�س� فع�لية 

م��واج��ه��ة ه���ذا ال��ت��ه��دي��د امل��ت��م��ث��ل بهذه 

اجل���ئ��ح��ة ون��ح��ن نعمل ع��ل��ى ح��ل ه��ذه 

معينة  اإجن����زات  ولدين�  اأي�س�  امل�سكلة 

ونح�ول تقليل هذا التهديد يف بادن�

االنباط-وكاالت

الأربع�ء،  ام�س  م�ستوطنون،  اقتحم 

من  امل��ب���رك،  الأق�����س��ى  امل�سجد  �س�ح�ت 

املغ�ربة، و�سط حم�ية �سرطة  جهة ب�ب 

الإ�سرائيلي الحتال 

الإ�سامية  الأوق����ف  دائ���رة  واأف����دت 

م�ستوطن�   57 ب�����أن  امل��ح��ت��ل��ة،  ب���ل��ق��د���س 

اق��ت��ح��م��وا امل�����س��ج��د الأق�������س���ى، ون��ف��ذوا 

ط��ق��و���س���  واأدوا  ا����س���ت���ف���زازي���ة،  ج�����ولت 

تلمودية يف �س�ح�ته، اإىل اأن غ�دروه من 

ال�سل�سلة ب�ب 

يومًي�  الأق�����س��ى  امل�����س��ج��د  وي��ت��ع��ر���س 

امل�ستوطن�  من  وانته�ك�ت  لقتح�م�ت 

و�سرطة الحتال، فيم� تزداد وتريته� 

يف الأعي�د اليهودية

االنباط-وكاالت

ب�سدة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ك��وري���  اأدان����ت 

فر�س الحت�د الأوروبي عقوب�ت عليه� 

بذريعة انته�ك�ت حقوق الإن�س�ن

ون���ق���ل���ت وك�����ل����ة الأن�����ب������ء امل���رك���زي���ة 

ع��ن متحدث  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ك��وري��ة 

بي�ن  يف  ق��ول��ه  اخل���رج��ي��ة  وزارة  ب������س��م 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ك���وري����  ج��م��ه��وري��ة  اإن 

ب�سكل  وترف�س  ب�سدة  ت��دي��ن  ال�سعبية 

لأنه�  العقوب�ت  من  املهزلة  هذه  ق�طع 

ت�سكل جزءاً من �سي��سة عدائية معت�دة 

�سده� وا�ستفزازاً �سي��سي�ً �س�فراً يهدف 

يف  والتدخل  �سي�دته�  على  التعدي  اإىل 

الداخلية �سوؤونه� 

على  يتع�  اأن��ه  م��ن  املتحدث  وح��ذر 

اعتب�ره  يف  ي�سع  اأن  الأوروب���ي  الحت���د 

ت�سويه  ب��ستمرار بحملة  اإذا مت�سك  اأنه 

املن�ه�سة  املجدية  غري  الإن�س�ن  حقوق 

ل����ك����وري����� ال����دمي����ق����راط����ي����ة م���ت���ج����ه���ًا 

ال��ت��ح��ذي��رات امل���ت���ك���ررة ف����إن���ه ���س��ي��واج��ه 

حتم�ً عواقب ب�ئ�سة ل ميكن ت�سوره�

وف����ر�����س����ت ه���ي���ئ���ة ع���ل���ي���� ب�����لحت�����د 

الأوروبي اأول اأم�س عقوب�ت على بيونغ 

ارت��ك���ب  ي���ن��غ ع��ل��ى خلفية م��زاع��م ع��ن 

اأعم�ل تعذيب وقتل بحق اأ�سخ��س

وط���ل��ب��ت ك��وري��� ال��دمي��ق��راط��ي��ة اأول 

اأم�������س ال�����دول ال��غ��رب��ي��ة ب���ل��ت��وق��ف عن 

حم���ولت��ه��� احل���ق��دة لكيل الن��ت��ق���دات 

لاآخرين والعمل عو�س�ً عن ذلك على 

جم���ل  يف  ���س��ي��م���  ول  ع��ي��وب��ه���  ت�سحيح 

حم�ية حقوق الإن�س�ن

 الكويت تؤكد وقوفها إلى جانب تونس 
في مسارها الديمقراطي واإلصالحات االقتصادية

 باتروشيف يحذر الواليات المتحدة من خلق 
ظروف صعبة في العالقات مع روسيا 

 عشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى«

 كوريا الديمقراطية تدين فرض االتحاد 
األوروبي عقوبات عليها
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الـريـا�ضي

طوكيو – وكاالت 

ال تف�ضل نعومي اأو�ضاكا ق�ضاء فرتات طويلة 

اأوق��ات الراحة يف منزلها،  ومزدحمة بعيدا عن 

االأوروب����ي من  ول��ذل��ك �ضتعيد تخطيط اجل��زء 

ج��دول��ه��ا ل��ل��ب��ط��والت ع��ل��ى اأم����ل ت��ع��زي��ز اآم��ال��ه��ا 

املفتوحة  فرن�ضا  بطولتي  يف  باللقب  ال��ف��وز  يف 

ووميبلدون. وقالت اأو�ضاكا، التي �ضتناف�س هذا 

االأ�ضبوع يف بطولة ميامي املفتوحة بالقرب من 

املكان الذي ن�ضاأت فيه، اإنها ت�ضعى للنجاح دوما، 

لكنها ال ت��زال حت��اول ت�ضكيل ج��دول بطوالتها 

لتوفري اأف�ضل فر�ضة للنجاح. واأ�ضافت: “ل�ضت 

واثقة حقا فيما �ضيكون اجلدول املعتاد، لكنني 

اأك�����ون الع��ب��ة تخو�س  اأن  م��ط��ل��ق��ا يف  اأف���ك���ر  مل 

اأ�ضعر  �ضخ�ضيا  اأ���ض��ب��وع.  ب��ع��د  اأ���ض��ب��وع��ا  ب��ط��ول��ة 

ب��احل��ن��ن ل��ل��وط��ن وه����ذا ي�����ض��ع��رين ب���احل���زن يف 

على  احلائزة  اليابانية  وفازت  االأحيان«.  بع�س 

اأمريكا  ال��ث��اين يف  بلقبها  ك��رى  األ��ق��اب  اأرب��ع��ة 

واأت��ب��ع��ت  امل��ا���ض��ي،  اأي��ل��ول  امل��ف��ت��وح��ة يف �ضبتمر 

املفتوحة  اأ�ضرتاليا  يف  انت�ضاراتها  بثاين  ذل��ك 

يف ف��راي��ر ���ض��ب��اط امل��ا���ض��ي. ورغ���م جن��اح��ه��ا يف 

ال��ب��ط��ول��ت��ن، ل��ك��ن ال��اع��ب��ة ال��ب��ال��غ ع��م��ره��ا 23 

عاما مل تتجاوز الدور الثالث يف روالن جارو�س 

اأو بطولة نادي عموم اإجنلرتا. وقالت الاعبة 

اليابانية: “اأحب ال�ضفر اإىل مكان ما والرتكيز 

هذا  يل  بالن�ضبة  البطولة،  خ��و���س  على  فقط 

�ضيء تعلمته وينا�ضبني«.

11

أوساكا تسعى لتحقيق النجاح دوما 

تواصل منافسات دوري الناشئات الكروي 

محترف الوحدات سوني يصل اليوم 

دونيس بديل الحديد لتدريب الوحدة 

االنباط – عمان 

تنطلق اليوم اخلمي�س على ملعبي 

ال��ب��ول��و مب��دي��ن��ة احل�����ض��ن ل��ل�����ض��ب��اب، 

اجل�����ول�����ة ال���ث���ال���ث���ة م�����ن م��ن��اف�����ض��ات 

 .2021 ملو�ضم   17 ت  النا�ضئات  دوري 

و���ض��م��ن م��ن��اف�����ض��ات اأن��دي��ة ال��درج��ات 

4 م���ب���اري���ات، ح��ي��ث  االأخ��������رى، ت���ق���ام 

ي��ل��ت��ق��ي ال�����زرق�����اء م����ع ال����راي����ة ع��ن��د 

التوقيت  ذات  وهو  �ضباحاً،  العا�ضرة 

مع  ب�ضرى  �ضباب  ل��ق��اء  ي�ضهد  ال��ذي 

الثانية  ال�ضاعة  ت�ضهد  فيما  عجلون، 

ع�����ض��رة ظ��ه��راً م��واج��ه��ت��ي 6 ي���ارد مع 

ال�����ب�����رتاء، واحل�������ض���ن م����ع ال��ن�����ض��ر.

وحل�ضاب جمموعة اأندية املحرتفات، 

ي��ق��ام ل��ق��اء وح��ي��د ي��ج��م��ع ع��م��ان مع 

اال����ض���ت���ق���ال ع��ن��د ال��ث��ال��ث��ة ع�����ض��راً. 

يذكر اأن مناف�ضات البطولة تقام دون 

ب��روت��وك��ول  تطبيق  و���ض��ط  ج��م��اه��ري، 

ال�ضامة  على  حفاظا  م�ضدد  �ضحي 

رئي�ضية  اأولوية  ت�ضكل  والتي  العامة، 

لدى االحتاد.

االنباط – عمان 

ي�����ض��ل امل���ح���رتف ال��ل��ب��ن��اين ���ض��وين 

اخل��م��ي�����س،  ال���ي���وم  االأردن  اإىل  ���ض��ع��د 

ك�ضوفات  على  ر�ضمي  ب�ضكل  للتوقيع 

ال�����وح�����دات واالل����ت����ح����اق ب���ت���دري���ب���ات 

وج���اء  ال���ق���دم.  ل��ك��رة  االأول  ال��ف��ري��ق 

تن�ضيب  على  ب��ن��اء  �ضعد  م��ع  التعاقد 

اجل��ه��از ال��ف��ن��ي ال���ذي ي��ع��رف ق���درات 

ال����اع����ب ج����ي����دا، ل���ي���ك���ون امل���ح���رتف 

“االأخ�ضر”  ����ض���ف���وف  يف  ال���ث���ال���ث 

زري����ق  اأح����م����د  م���واط���ن���ه  ج���ان���ب  اإىل 

وال�ضنغايل عبد العزيز نداي. وكانت 

ال��ه��ي��ئ��ة االإداري�������ة ل���ن���ادي ال���وح���دات 

بناء  �ضعد  م��ع  ال��ت��ع��اق��د  ع��ل��ى  واف��ق��ت 

ب��ق��ي��ادة  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از  تن�ضيب  ع��ل��ى 

اإىل جانب  زمع،  ابو  الكابنت عبداهلل 

منذر اأبو عمارة.

جدة – وكاالت 

تعاقده  ال�ضعودي،  ال��وح��دة  ن��ادي  اأعلن 

دوني�س،  جيورجيو�س  اليوناين  املدرب  مع 

االأول  ل���ل���ف���ري���ق  ال���ف���ن���ي���ة  ال����دف����ة  ل���ق���ي���ادة 

ب��ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة، خ��ل��ف��ا ل����اأردين حم��م��ود 

احل��دي��د. واأك���د ف��ر���ض��ان م��ك��ة امل��ك��رم��ة عر 

ح�����ض��اب��ه��م ال��ر���ض��م��ي ع��ل��ى م��وق��ع »ت��وي��رت«، 

ر�ضمي  ب�ضكل  ُم��درًب��ا  اأ�ضبح  “دوني�س”  اأن 

ومتنيات  به،  كبري  ترحيب  و�ضط  للفريق، 

الكروي.  الفريق  مع  له  بالتوفيق  االإدارة 

 14 وي���ح���ت���ل ف����ري����ق ال�����وح�����دة امل�����رك�����ز ال�������

ع��ل��ى ج�����دول ت��رت��ي��ب ال������دوري ال�����ض��ع��ودي 

 8( ن���ق���ط���ة،   27 ب���ر����ض���ي���د  ل���ل���م���ح���رتف���ن، 

14 خ�����ض��ارة، �ضجل  ت��ع��ادالت،   3 ان��ت�����ض��ارات، 

 6 قبل  هدفا(،   52 �ضباكه  �ضكنت  هدفا،   35

املو�ضم.  ه��ذا  امل�ضابقة  نهاية  على  ج��والت 

امل��������درب دون���ي�������س ����ض���اح���ب )51  وي���ع���ت���ر 

ال�ضعودية،  الكرة  على  جديدا  لي�س  عاما( 

قاده  حيث  الهال،  تدريب  له  �ضبق  بعدما 

 18 2015 وحتى  4 مار�س/اآذار  بالفرتة من 

الفوز  يف  دوني�س  وجن��ح   .2016 م��اي��و/اآي��ار 

بكاأ�س خادم احلرمن وح�ضد كاأ�س ال�ضوبر 

الهال. العهد مع  وكاأ�س ويل  ال�ضعودي 

االنباط – عمان 

ح��ق��ق م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي ل��ك��رة ال��ق��دم  

الفوز على نظريه اللبناين 1-0، يف املباراة 

التي جرت م�ضاء االأربعاء على ملعب ذياب 

ال�ضتكمال  حت�����ض��ريات��ه��م��ا  ���ض��م��ن  ع���وان���ة، 

ال��ت�����ض��ف��ي��ات امل��وؤه��ل��ة ل��ك��اأ���س ال��ع��امل 2022 

2023. واأح����رز ه���دف ال��ف��وز  اآ���ض��ي��ا  وك��اأ���س 

التعمري  مو�ضى  جنمه  الن�ضامى،  ملنتخب 

االأردن  49. و�ضيتوجه منتخب  الدقيقة  يف 

اإىل امل��ن��ام��ة مل��واج��ه��ة ال��ب��ح��ري��ن ودي���ا ي��وم 

�ضيخو�س  فيما  اجل��اري،  اآذار  مار�س/   30

ل��ب��ن��ان ل��ق��اء ودي���ا اآخ���ر اأم����ام ال��ك��وي��ت ي��وم 

ي��ق��دم  دب������ي.ومل  يف  ال�����ض��ه��ر  ذات  م���ن   29

وان  ���ض��ي��م��ا  ال  امل��ط��ل��وب  االداء  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 

جتربة لبنان �ضبقتها العديد من التجارب 

ملنتخبنا  ت�ضفع  مل  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة  ال��ودي��ة 

!!.. ع�ضاقه  لنفو�س  الطماأنينة  يدخل   ان 

مع انطاق ال�ضوط االأول اندفع منتخبنا 

عن  بحثا  ال��ل��ب��ن��اين،  ن��ظ��ريه  مناطق  نحو 

حتقيق  اإمكانية  م��ن  ي��ع��زز  ه��دف  ت�ضجيل 

ف����وز م���ع���ن���وي. ودف�����ع ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي ف��ي��ت��ال 

ط��راأ  بت�ضكيلة  االأردن  م���درب  ب��ورك��ل��م��ان��ز 

ال�ضق  يف  وب��خ��ا���ض��ة  ت��ع��دي��ات  ع��دة  عليها 

يف  االأردن  م��ن��ت��خ��ب  واع��ت��م��د  ال��ه��ج��وم��ي. 

ب���ن���اء ع��م��ل��ي��ات��ه ال��ه��ج��وم��ي��ة ع��ل��ى ت��واج��د 

���ض��م��ري يف منطقة  واأح���م���د  ال���رواب���دة  ن���ور 

والبخيت  ال��روا���ض��دة  و�ضغل  الو�ضط  خ��ط 

االأط�����������راف ول����ع����ب ب����ه����اء ف���ي�������ض���ل وي����زن 

ال��ن��ع��ي��م��ات يف ال���ه���ج���وم. وك�����ان م��ن��ت��خ��ب 

بهدف  اأف�ضليته  تتويج  من  قريبا  االأردن 

النعيمات  دكها  عر�ضية  ك��رة  م��ن  ال�ضبق، 

ب��ق��دم��ه، ف��ح��ول��ه��ا م���ه���دي خ��ل��ي��ل ح��ار���س 

ظهر  ال��وق��ت  م�ضي  وم��ع  للركنية.  لبنان 

م��ن��ت��خ��ب ل���ب���ن���ان ب�������ض���ورة اأف�������ض���ل، ح��ي��ث 

يطلق  اأن  ق��ب��ل  ب�����ض��ا���ض��ة  ال���ك���رات  ت��ن��اق��ل 

بعيدة  م�ضافة  م��ن  ق��ذي��ف��ة  م��ع��ت��وق  ح�ضن 

 حولها عبد ال�ضتار حار�س االأردن لركنية.

ال�ضبق  ه��دف  ت�ضجيل  ايف  منتخبنا  وجن��ح 

م���ط���ل���ع ال���������ض����وط ال����ث����اين ع����ر ال���ب���دي���ل 

م��و���ض��ى ال��ت��ع��م��ري ال����ذي ا���ض��ت��ث��م��ر اإح���دى 

ال���ك���رات و���ض��دده��ا اأر���ض��ي��ة ا���ض��ت��ق��رت على 

 .49 ي�����ض��ار م�����ض��ط��ف��ى م��ط��ر يف ال��دق��ي��ق��ة 

الن�ضبية.  اأف�ضليته  على  منتخبنا  وحافظ 

وه���ي���اأ ب��ه��اء ف��ي�����ض��ل ك���رة من��وذج��ي��ة ل��ي��زن 

ال���ن���ع���ي���م���ات ف�������ض���دده���ا ق���وي���ة ل��ت��م��ر ف���وق 

ق��ري��ب��ا من  ل��ب��ن��ان  امل��رم��ى. وك���ان منتخب 

حل�ضن  و�ضلت  ك��رة  بعد  النتيجة،  تعديل 

م���ع���ت���وق داخ�������ل م���ن���ط���ق���ة اجل��������زاء ����ض���دد 

ب��ال��وق��ت  ال���ك���رة  ���ض��ت��ت  االأردن  دف����اع  ل��ك��ن 

ح��ار���س  م��ط��ر  وت��األ��ق م�ضطفى  امل��ن��ا���ض��ب. 

املبا�ضرة  احل���رة  ال�����ض��رب��ة  اإب��ع��اد  ل��ب��ن��ان يف 

ال��ق��وة.  مبنتهى  في�ضل  ب��ه��اء  نفذها  ال��ت��ي 

الوطني  ملنتخبنا  ب��ال��ف��وز  ال��ل��ق��اء  لينتهي 

جلماهريه  املطمئن  االداء  ي��ق��دم  ان  دون 

االداء  لتوا�ضع  ا�ضتيائها  عن  ع��رت  التي 

رغ�����م ان م��ن��ت��خ��ب��ن��ا خ���ا����س ال���ع���دي���د م��ن 

 ال���ل���ق���اءات ال���ودي���ة يف ال���ف���رتة االخ�����رية .

مدريد – وكاالت 

م����ن����ح االحت�����������اد ال�����������دويل ل����ل����ت����اأري����خ 

واالإح���������ض����اء االأرب�����ع�����اء، ب��ر���ض��ل��ون��ة ل��ق��ب 

اأف�ضل ناٍد يف العامل خال العقد املا�ضي، 

وحتديًدا يف الفرتة من 2011- اإىل 2020. 

عر موقعه  ب���ي���ان  يف  ب��ر���ض��ل��ون��ة  وق������ال 

التي  الثانية  امل��رة  ه��ي  ه��ذه  الر�ضمي اإن 

مينح فيها البار�ضا هذا اللقب بعد العقد 

بر�ضلونة  ويتقدم   .)2010-2001( ال�ضابق 

م��دري��د  ري���ال  ع��ل��ى  نقطة   2877 بر�ضيد 

)2782 نقطة( وبايرن ميونخ )2594.5(. 

على  احل�ضول  يتم  اأن��ه  البار�ضا  واأو���ض��ح 

هذه النتيجة من االنت�ضارات والتعادالت 

باالإ�ضافة  م�ضابقة،  ك��ل  يف  حتققت  التي 

اأن الفريق  اإىل  اإىل ع��دد االأل��ق��اب. واأ���ض��ار 

العقد  خ��ال  لقبا   22 ح�ضد  ال��ك��ت��ال��وين 

امللك،  بكاأ�س  و5  الليجا  6 يف  املا�ضي وهي 

ال�ضوبر  ب��ك��اأ���س  و2  االأب��ط��ال  دوري  يف  و2 

و5  لاأندية،  العامل  بكاأ�س  و2  االأوروب���ي، 

يف كاأ�س ال�ضوبر االإ�ضباين.

االنباط – عمان 

وا�ضل املنتخب الوطني الرديف ت 23، تدريباته 

الفنية والبدنية، �ضمن مع�ضكره الداخلي والذي 

ميتد حتى 29 اآذار اجل��اري، بقيادة امل��درب اأحمد 

هايل، ا�ضتعدادا للت�ضفيات االآ�ضيوية ت�ضرين اأول 

الثاثاء  م�ضاء  تدريبه  املنتخب  امل��ق��ب��ل.واأج��رى 

لل�ضباب،  الكرامة يف مدينة احل�ضن  على ملعب 

النواحي  تعزيز  على  الفني  اجل��ه��از  خاله  رك��ز 

مع�ضكر  يف  وي�ضارك  لاعبن.  والفنية  البدنية 

املنتخب 24 العباً: وليد ع�ضام، اأ�ضامة الكواملة، 

دان��ي��ال عفانة،  اأحمد جعيدي، ه��ادي احل���وراين، 

اأحمد عبيدات، معت�ضم اجلعري، يزن عبد العال، 

مهند اأبو طه، حامت حممد، �ضوقي القزعة، يو�ضف 

زك��ري��ا، عبد  العرام�ضة، خالد  اجل���زر، مهند  اأب��و 

الرحمن اأبو الكا�س، ف�ضل هيكل، حممد اأبو رزق، 

حممد بني عطية، اأمن ال�ضناينة، حمزة ال�ضيفي، 

و�ضيم رياالت، عامر جامو�س، حممد وائل الزعبي 

وعبداهلل عو�س. يف املقابل، اطماأن اجلهاز الفني 

وال��ذي  ال�ضناينة  اأم���ن  ال��اع��ب  على  للمنتخب 

اأظهرت الفحو�ضات الطبية تعر�ضه لك�ضر يف اليد 

خال مباراة املنتخب اأمام فريق الفي�ضلي والتي 

املا�ضي، ليحتجب  1-1 اخلمي�س  بالتعادل  انتهت 

عن املاعب ملدة �ضهر. وكان املنتخب الرديف قد 

خ�ضع لفحو�ضات كورونا مطلع االأ�ضبوع اجلاري، 

ا�ضتئناف  قبل  الفريق،  �ضامة  على  لاطمئنان 

النتائج  ج���اءت جميع  اأن  بعد  ال��ي��وم،  ال��ت��دري��ب��ات 

�ضلبية.

التعمري يقود منتخبنا للفوز على لبنان 

برشلونة االفضل في العالم 

تواصل تحضيرات منتخب الرديف 

حجازي في تشكيلة مصر 
القاهرة – وكاالت 

ال�ضعودي،  احت��اد ج��دة  املحرتف يف �ضفوف  اأحمد حجازي،  ان�ضم 

ال��ي��وم  كينيا  مل��واج��ه��ة  ا���ض��ت��ع��دادا  ن���ريوب���ي،  يف  م�����ض��ر  منتخب  لبعثة 

االأمم  ك���اأ����س  ت�����ض��ف��ي��ات  م���ن  اخل��ام�����ض��ة  �ضمن اجلولة  اخل��م��ي�����س، 

التالية، حل�ضاب  القمر  االإفريقية. ولن يخو�س حجازي مباراة جزر 

نظرا حلاجة  ج��دة،  م�ضوؤويل احتاد  ظل رف�س  ال�ضاد�ضة، يف  اجل��ول��ة 

على  �ضارمة  اإج����راءات  تطبق  ال�ضعودية  اأن  خا�ضًة  جل��ه��وده،  الفريق 

يف  ي��وم��ا،   14 مل���دة  ال�ضحي  احل��ج��ر  م�ضر، بدخولهم  م��ن  ال��واف��دي��ن 

اإط�����ار ج��ه��ود ال��ت�����ض��دي ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا. يف ���ض��ي��اق م��ت�����ض��ل، ج��اءت 

ال��ف��راع��ن��ة يف  ب��ع��ث��ة  اأف������راد  �ضلبية، جلميع  ك���ورون���ا  م�����ض��ح��ات  ن��ت��ائ��ج 

ال�ضابعة، بر�ضيد  املجموعة  ���ض��دارة  م�ضر  منتخب  ويحتل  ن��ريوب��ي. 

 8 ن��ق��اط، م��ن ف��وزي��ن على ت��وج��و، وت��ع��ادل��ن م��ع كينيا وج���زر القمر.
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العني االإخبارية -وكاالت

يف ب��ل��د ي��ع��اين ل��ع��ب��ور م��وج��ات الإ���ص��اب��ة 

ب���«ك��ورون��ا«، ت��رز جت��رب��ة م��دي��ن��ة توبنجن 

كعالمة  الفريو�س  تف�صي  م��ع  التعاطي  يف 

فارقة ونقطة م�صيئة يف اأملانيا.

ف��ف��ي ال���ف���رة امل��ا���ص��ي��ة، ح���اول���ت اأمل��ان��ي��ا 

ا�صراتيجية  ب��دون  ك��ورون��ا  ق��ي��ود  تخفيف 

ق���وي���ة ت��ب��ق��ي ال���ف���ريو����س حت���ت ال�����ص��ي��ط��رة، 

ف���ع���ادت اإح�������ص���اءات الإ����ص���اب���ات وال��وف��ي��ات 

البالد  وجل���اأت  ���ص��ري��ع،  ب�صكل  ال��ت��زاي��د  اإىل 

اأبريل/ني�صان،   18 حتى  الإغ���الق  لتمديد 

وفر�س قيود اأقوى يف فرة عيد الف�صح.

ل��ك��ن ت��وب��ن��ج��ن ك���ان ل��ه��ا جت��رب��ة ف��ري��دة، 

وكانت املدينة التي تبحر وحيدة بني مئات 

بلديتها  اب��ت��ك��رت  اإذ  اأمل��ان��ي��ا،  ع��م��وم  امل���دن يف 

طريقة للتعاي�س مع كورونا.

يبلغ  ال��ذي  توبنجن،  �صهدت  اأي��ام،  وقبل 

األ���ف ن�����ص��م��ة، اأول   90 ت��ع��داد ���ص��ك��ان��ه��ا ن��ح��و 

اأزم��ة  بداية  منذ  بجمهور  م�صرحي  عر�س 

ك���ورون���ا ق��ب��ل ع����ام، وك����ان ���ص��رط احل�����ص��ور 

وجود اختبار �صلبي.

وت��ع��ي�����س امل��دي��ن��ة ح��ال��ي��ا من��وذج��ا ف��ري��دا 

يف ال��ت��ع��اي�����س م���ع ال���ف���ريو����س حت���ت ع��ن��وان 

»ان��ف��ت��اح م��ع الأم���ن«، بعبارة اأخ���رى اإج��راء 

مئات الآلف من اختبارات كورونا لت�صهيل 

عملية النفتاح القت�صادي والجتماعي يف 

املدينة.

وي�����رى دي����ر ري����رج����ر، م���دي���ر م�����ص��رح 

م�صرح  اأول  بات  توبنجن  م�صرح  اأن  املدينة، 

يف  جماهري  ح�صور  يف  بالعر�س  له  ي�صمح 

اأملانيا.

اأي��ام..  منذ  هنا  بالن�صوة  »ن�صعر  وتابع: 

اأن نعود اإىل العمل«، م�صيفا:  �صعور جميل 

ك��ورون��ا بكثافة  اخ��ت��ب��ارات  »ال��ن��ا���س حت��ج��ز 

حل�صور العرو�س يف امل�صرح«.

يف  اأبوابها  ال�صينما  ودور  امل�صارح  وتفتح 

جتربة  يف  اأبريل/ني�صان،   4 حتى  توبنجن 

لالنفتاح مع اإبقاء كورونا حتت ال�صيطرة.

ول ي�����ص��م��ح ل��ل��م�����ص��اه��د ب���دخ���ول ���ص��الت 

اليوم«،  ب�«تذكرة  يعرف  ما  ب��دون  العر�س 

وهي تذكرة متنح ملن اأجرى حتليل كورونا 

ب��الن��خ��راط يف احل��ي��اة  ل��ه  ���ص��ري��ع، وت�صمح 

ال��ع��ام��ة. ك��م��ا يتعني احل��ف��اظ ع��ل��ى ق��واع��د 

امل�صافة الآمنة وارتداء الأقنعة الواقية.

وت�����ق�����وم ا����ص���رات���ي���ج���ي���ة امل����دي����ن����ة ع��ل��ى 

اإج�����راء اخ��ت��ب��ار ك���ورون���ا ال�����ص��ري��ع ب��ك��ث��اف��ة، 

العرو�س  حل�صور  م�صبق  ك�صرط  وو�صعه 

والن���خ���راط يف احل��ي��اة ال��ع��ادي��ة، م��ا ي��وؤدي 

يف ال��ن��ه��اي��ة ل��ت�����ص��ط��ي��ح م��ن��ح��ن��ى الإ���ص��اب��ات 

ال�صريعة. القفزات  وتفادي 

ب��امل��ر، رئي�س  ب��وري�����س  ي��ت��ج��ول  وع��ن��دم��ا 

ت�صجيعا  يتلقى  ال�صوق،  �صاحة  يف  البلدية 

وك��ل��م��ات ���ص��ك��ر م��ت��ع��ددة م���ن ال��ن��ا���س، فقد 

م��ن��ح��ه��م ف���ر����ص���ة اآم����ن����ة ل���ل���ع���ودة ل��ل��ح��ي��اة 

»دويت�صه  الأملانية  الإذاع��ة  وفق  الطبيعية، 

فيله«.

ممار�صة  يف  الراغبون  املواطنون  ويقف 

�صباح  ك��ل  ط��واب��ري  يف  الطبيعية  ح��ي��ات��ه��م 

واحل�صول  ال�صريع  كورونا  اختبار  لإج��راء 

على ت��ذك��رة ال��ي��وم، وب���ات ه��ذا الأم���ر منط 

ح��ي��اة ي��وم��ي م��ث��ل ت���ن���اول ال��ط��ع��ام وغ�����ص��ل 

الأ�سنان.

وق�����ال ب���امل���ر يف ت�����ص��ري��ح��ات ���ص��ح��ف��ي��ة: 

ب�صكل  تقريبا  ي��رام،  ما  ت�صري على  »الأم��ور 

كبري  طلب  »لدينا  م�صيفا:  للغاية«،  جيد 

احلالية  مهمتنا  وب��ات��ت  الخ��ت��ب��ارات،  على 

األ�����ف اخ���ت���ب���ار ���ص��ري��ع ل���الأي���ام   250 ت���وف���ري 

املقبلة«.

اأي�صا  فتحت  العر�س،  لدور  وبالإ�صافة 

حلملة  اأبوابها  واملتاجر  واملقاهي  املطاعم 

»تذكرة اليوم« يف توبنجن، وبات طبيعيا اأن 

ت�صاهد املقاهي ممتلئة بالزبائن يف املدينة.

لقطات  �صبيجل«  »دي��ر  جملة  وعر�صت 

فرحة  تظهر  امل��دي��ن��ة،  يف  ل��ل��ح��ي��اة  م�����ص��ورة 

مواطنيها الكبرية بالنفتاح، وعودة احلياة 

لطبيعتها يف كافة املجالت.

 4 اأي  ال��ت��ج��رب��ة،  ي���وم يف  اآخ����ر  وب��ن��ه��اي��ة 

اأب��ري��ل/ن��ي�����ص��ان، ت��ق��رر ال��ب��ل��دي��ة ب��ن��اء على 

اإذا كان بالإمكان امل�صي  اأرقام الإ�صابات ما 

قدما يف التجربة اأم ل، وفق »دير �صبيجل«.

املا�صية  الأي��ام  خ��الل  توبنجن  و�صجلت 

يف  ويبلغ  مطمئنا  ي��زال  ل  اإ���ص��اب��ات  معدل 

املتو�سط 50 اإ�سابة يوميا.

الرباط - �سكاي نيوز

يف ���ص��اب��ق��ة م���ن ن���وع���ه���ا، ن��اق�����س ال��ط��ال��ب 

امل���غ���رب���ي ع��ب��د اهلل وي���ك���م���ان، ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

مولي  ال�صلطان  جلامعة  التابعة  والتقنيات 

����ص���ل���ي���م���ان مب���دي���ن���ة ب���ن���ي م������الل، اأط����روح����ة 

ال��دك��ت��وراه يف جم���ال ه��ن��د���ص��ة ال��ب��ي��ئ��ة، ح��ول 

مو�صوع »التثمني الطاقي للنفايات املنزلية«، 

وهو يرتدي زي عمال النظافة.

النظافة  عمال  زي  ويكمان  ارت��داء  وياأتي 

ت��ك��رمي��ا ل��ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة م���ن ال��ع��م��ال ب��امل��غ��رب، 

واع�����راف�����ا ب���امل���ج���ه���ودات واخل�����دم�����ات ال��ت��ي 

يقدمونها، خا�صة يف فرة جائحة كورونا.

وح�����ص��ل ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي، ع��ل��ى درج���ة 

ال���دك���ت���وراه مب���ي���زة م�����ص��رف ج�����دا، واأ����ص���ادت 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ن��اق�����ص��ت��ه ب��اأط��روح��ت��ه 

املتميزة التي اأ�صرف عليها الروفي�صور عزيز 

التي  اللتفاتة  ه��ذه  فيه  ق��دروا  كما  ح�صيب، 

قام بها يف حق عمال يعانون ال�صيء الكثري.

ويف ت�����ص��ري��ح ل���� »����ص���ك���اي ن���ي���وز ع��رب��ي��ة«، 

اب��ن مدينة  وي��ك��م��ان،  ال��دك��ت��ور عبد اهلل  ق��ال 

كبري  ب�صكل  ���ص��وره  ت��داول��ت  ال���ذي  خنيفرة، 

ناق�س  اإن��ه  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�صل  م��واق��ع  يف 

اأط��روح��ت��ه ب���زي ع��م��ال ال��ن��ظ��اف��ة ب���دل ال��زي 

ال��ر���ص��م��ي، وذل���ك ب��ع��د ا���ص��ت��ئ��ذان��ه م��ن الكلية 

والأ�صاتذة، الذين رحبوا بالفكرة، وراأوا فيها 

وملجهوداتها  الفئة  لتلك  وت��ك��رمي��ا  اع��راف��ا 

املجال  نظافة  على  احلفاظ  اأجل  من  القيمة 

البيئة. و�صالمة 

الدكتوراه يف مو�صوع  اأن مناق�صة  واأ�صاف 

الإج��ازة،  منذ  ب��داأه  مل�صار  تتويج  هو  النفايات 

وانخراطه يف العمل اجلمعوي املهتم بالبيئة، 

وامل���ا����ص���ر ال�����ذي ح�����ص��ل ع��ل��ي��ه يف ال��ن��ف��اي��ات 

مبدينة  العلوم  كلية  بني  بالتن�صيق  ال�صلبة 

ليختار  باأملانيا،  دارم�صتات  وجامعة  مراك�س، 

املنزلية«  للنفايات  الطاقي  »التثمني  مو�صوع 

كمو�صوع لأطروحة الدكتوراه.

واأو����ص���ح ع��ب��د اهلل وي��ك��م��ان اأن����ه خ��ر عن 

ال��ذي��ن يلقبهم  ال��ن��ظ��اف��ة،  ق���رب ع��م��ل ع��م��ال 

كان  حيث  و«الأبطال«،  النظافة«  ب�«مهند�صي 

ب��اأم  و�صاهد  للنظافة،  �صركة  يف  اإط���ارا  يعمل 

عينه ما تقوم به تلك الفئة من اأجل اأن ينعم 

بالنظافة والراحة. النا�س 

النظافة قدموا ت�صحيات  »عمال  اإن  وقال 

ك���ب���رية  اأث���ن���اء احل���ج���ر ال�����ص��ح��ي، ويف ف��رة 

حيث  م�صتمرة،  مازالت  التي  كورونا  جائحة 

ك��ان��وا يف ال�����ص��ف��وف الأم��ام��ي��ة، وك��ان��وا اأك��ر 

الفتاك،  الفريو�س  خلطر  عر�صة  الأ�صخا�س 

املتعلقة  النفايات  لأنهم كانوا يقومون بجمع 

اأي�صا«. بكورونا 

من  ا�صتح�صانا  ه��ذه  م��ب��ادرت��ه  لقيت  وق��د 

ال��ك��ث��ريي��ن وع���ل���ى راأ����ص���ه���م ع���م���ال ال��ن��ظ��اف��ة، 

الذين عروا له عن �صكرهم وامتنانه، حيث 

ن�صر عمال جماعة تيغ�صالني باإقليم خنيفرة، 

ي�صكرونه  تدوينة  اإليها،  ينتمي  التي  املنطقة 

فيها.

ال��ذي��ن  »ي���رف���ع اهلل  ال��ت��دوي��ن��ة:  وج����اء يف 

درج���ات..  العلم  اأوت���وا  ال��ذي��ن  و  اآم��ن��وا منكم 

يتقدم  ال�����ص��رور  و  ب��ال��ف��رح��ة  مليئة  مب�صاعر 

جم��ل�����س ج��م��اع��ة ت��ي��غ�����ص��ال��ني ب���اأح���ر ال��ت��ه��اين 

وال��ت��ري��ك��ات لب����ن ال���ب���ل���دة  ال���ب���ار ال��دك��ت��ور 

ع��ب��د اهلل وي��ك��م��ان مب��ن��ا���ص��ب��ة ح�����ص��ول��ه على 

جامعة  من  تفوق  و  بامتياز  الدكتوراه  درجة 

له  املوىل  راجني  �صليمان..  مولي  ال�صلطان 

اهلل  ون�صاأل  والنجاح  وال�صعادة  الفرحة  دوام 

األف  وبعلمه..  به  ينفع  واأن  التوفيق  دوام  له 

األف مروك«.

اخلليج -وكاالت

�صجني  �صراح  باإطالق  الأمل��اين  الق�صاء  اأمر 

عاماً   58 منذ  ال�صجن  يف  يقبع  ع��ام��اً   84 يبلغ 

ب��ع��د اإدان���ت���ه ب��ج��رمي��ة ق��ت��ل م���زدوج���ة، ع��ل��ى ما 

كارل�صروهه  منطقة  يف  العليا  املحكمة  اأعلنت 

الثالثاء.

واأ�صارت و�صائل اإعالمية اإىل اأن هذا الرجل 

اأم�صى حمكومية بال�صجن من بني الأطول يف 

اأملانيا. تاريخ 

مايو   30 يف  دان��ت  برلني  يف  حمكمة  وكانت 

بتهمة  ع��ام��اً   25 حينها  ال��ب��ال��غ  ال��رج��ل   1963

م��ه��اج��م��ة زوج�����ني يف ���ص��ي��ارت��ه��م��ا وق��ت��ل��ه��م��ا. 

ال�صابق  الأمل��اين مرات عدة يف  الق�صاء  ورف�س 

طلبات تقدم بها املحكوم بال�صجن مدى احلياة 

 .2020 م���اي���و  اآخ����ره����ا يف   ����ص���راح���ه،  لإط������الق 

وقدمت حماميته حينها التما�صا بهذا ال�صدد.

الرجل  �صراح  اإط��الق  تاريخ  عن  ُيعلن  ومل 

اأملانيا  تق�صيم  ف��رة  منذ  امل�صجون  الثمانيني 

ال���غ���رب  يف  م��ن��ف�����ص��ل��ت��ني  ج���م���ه���وري���ت���ني  اإىل 

وال�صرق.

 15 وتبلغ عقوبة ال�صجن الق�صوى يف اأملانيا 

عاماً، غري اأن الق�صاء ميكن اأن يحرم حمكوماً 

م�صروط  ���ص��راح  ب��اإط��الق  املطالبة  اإم��ك��ان  م��ن 

جرميته  كانت  ح��ال  يف  ع��ام��اً   15 انق�صاء  بعد 

تكت�صي خطورة خا�صة.

تجربة مدينة توبنجن.. نقطة مضيئة وسط ظالم كورونا بألمانيا

طالب مغربي يناقش الدكتوراه بزي عمال النظافة

إطالق سراح ألماني ثمانيني بعد 58 عامًا في السجن

اخلليج-وكاالت

اإي��ف��ان  ال��ري��ط��اين  التقني  ح�صاب  غ��ل��ق 
ُ
اأ

مل���دة  »ف���ي�������ص���ب���وك«  ع���ل���ى  ع����ام����اً(  ب�����وب )59 

جنب  �صريحة  لقطة  و�صع  اأن  بعد  اأ�صبوعني 

ال�صخ�صي لل�صحك، فاعترها  ك�صورة مللفه 

انتهاك خ�صو�صية. املوقع 

وق�����ال ب�����وب: »اأح�����د اأ���ص��ال��ي��ب م�����ص��وؤويل 

منك  يتخل�صون  جتعلهم  التي  »في�صبوك« 

هو التظاهر باأنك �صخ�س اآخر، ثم ير�صلون 

ط��ل��ب اإدخ�����ال رم���ز ب��ع��د اإر����ص���ال ���ص��ورة من 

اأنك �صاحب احل�صاب.  بطاقة هويته لإثبات 

واأ������ص�����اف: و����ص���ع���ت ����ص���ورة اجل����نب خ��ل��ف��ي��ة 

حد  اإىل  ي�صبه  كوجه  ب��دت  لأن��ه��ا  ل�صفحتي 

ما دباً قطبياً.

من  التكنولوجيا  يف  خبري  ب��وب  واإي��ف��ان 

ب���راي���ت���ون، واأ���ص�����س جم��ل��ت��ني ع���ن الإن���رن���ت 

و�����ص����اغ م�����ص��ط��ل��ح »م���ق���ه���ى الإن�����رن�����ت«يف 

الت�صعينات من القرن املا�صي.

وع���ر ع���ن ع��ج��زه ل��ع��دم اإم��ك��ان��ه ال��ق��ي��ام 

تفهمه  مبدياً  امل��وؤق��ت،  احلظر  حيال  ب�صيء 

ل��ق��رار »ف��ي�����ص��ب��وك« لأن ب��ع�����س الأ���ص��خ��ا���س 

اأ�صياء �صيئة. يعمدون لفعل 

شريحة جبن تحظر حسابًا على » فيسبوك »


