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رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس 
النواب والمكتب الدائم ورؤساء الكتل

الجمارك تحبط تهريب )مليون( حبة 
من المخدرات في مركز جمرك جابر 

المستشفيات الخاصة: إعفاء األكسجين 
الطبي من الضريبة سيخفض الفاتورة 

العالجية للمرضى

رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس االعيان

االنباط- عمان

اخل��ا���ص��ة  امل�صت�صفيات  جمعية  رئ��ي�����س  اأك���د 

الأك�سجني  اإعفاء  اأن  فوزي احلموري،  الدكتور 

اإىل  حتما  �سيوؤدي  املبيعات  �سريبة  من  الطبي 

للمر�سى. العالجية  الفاتورة  تخفي�ض 

وث��م��ن ال��دك��ت��ور احل���م���وري يف ب��ي��ان ���س��ادر 

احلكومة  ق��رار  اخلمي�ض،  ام�����ض  اجلمعية  ع��ن 

املبيعات  �سريبة  من  الطبي  الأك�سجني  باإعفاء 

وتفهمها  احلكومة  وتقدير  باملئة   16 والبالغة 

التي  الإ���س��اف��ي��ة  والأع���ب���اء  ال�سعبة  ل��ل��ظ��روف 

رت��ب��ت��ه��ا ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا ع���ل���ى امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

اخلا�سة ومر�سى كورونا الذين يحتاجون اىل 

كميات كبرية من الأك�سجني.

واع���رب ع��ن اأم��ل��ه يف اأن ي��ل��ي ه��ذه اخل��ط��وة 

الإيجابية، قرار اآخر من احلكومة ي�سمل اإلغاء 

امل�ستلزمات  على  املبيعات  �سريبة  تخفي�ض  اأو 

وامل�����س��ت��ه��ل��ك��ات ال��ط��ب��ي��ة ال�����س��روري��ة وال���ت���ي مت 

رفعها يف 2016 من 4 اإىل 16 باملئة.

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط-في�صل عربيات

الفايز  في�سل  الع��ي��ان  جمل�ض  رئي�ض  عقد 

ورئ��ي�����ض ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة 

اجتماعا ام�ض يف مكتب رئي�ض جمل�ض العيان 

ج����رى خ���الل���ه ت���اأك���ي���د ح��ر���س��ه��م��ا ع��ل��ى ادام����ة 

بني  احلقيقية  وال�����س��راك��ة  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون 

وال��ع��م��ل  وال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال�سلطتني 

بتكاملية خدمة للوطن واملواطن .

واأكد رئي�ض الوزراء ورئي�ض جمل�ض العيان 

والتكاملية  التعاون  ادامة قنوات  احلر�ض على 

بني احلكومة وجمل�ض العيان خلدمة الوطن 

لعمل  الد�ستورية  املحددات  اطار  ويف  واملواطن 

. ال�سلطتني 

واك������د رئ���ي�������ض جم��ل�����ض الع����ي����ان الل����ت����زام 

ب����ال����روؤى امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة ب��ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر 

ويف  ال�سيا�سية  للحياة  ال��ن��اظ��م��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ات 

الح���زاب  وق��ان��ون  الن��ت��خ��اب  ق��ان��ون  مقدمتها 

ال�سيا�سية وقانون الدارة املحلية واطالق حوار 

وق��ال   . ب�ساأنها  ت��واف��ق��ات  اىل  للتو�سل  وط��ن��ي 

الفايز، انه مت خالل اللقاء التاأكيد على اأهمية 

والجتماعية  وال�سيا�سية  القت�سادية  التنمية 

العامة  الدارة  دور  وتعزيز  ال�سامل  وال�سالح 

والنهو�ض بها .

ان��ه مت بحث  الع��ي��ان،  رئي�ض جمل�ض  وق��ال 

على  التاأكيد  وج��رى  الراهنة  الوبائية  احلالة 

حلماية  الالزمة  التدابري  كافة  اتخاذ  �سرورة 

امل��ج��ت��م��ع واحل���ف���اظ ع��ل��ى ���س��ح��ة امل���واط���ن من 

خطورة وباء كورونا، وذلك بالتوازي مع اهمية 

ان تراعي الجراءات احلكومية ادامة الن�ساط 

املواطنني  التاأثري على حياة  القت�سادي وعدم 

امل��ع��ي�����س��ي��ة . م���ن ج��ه��ت��ه، اك����د رئ��ي�����ض ال�����وزراء 

احل���اج���ة اىل ت��ط��وي��ر ال��ت�����س��ري��ع��ات ال��ن��اظ��م��ة 

للحياة ال�سيا�سية والتي اكد عليها جاللة امللك 

عبداهلل الثاين .

التفا�صيل �ص »2«

عربيات االنباط-في�صل 

عبد  املحامي  ال��ن��واب  جمل�ض  رئي�ض  التقى 

وروؤ�ساء  الدائم  املكتب  واع�ساء  العودات  املنعم 

ال���وزراء  رئي�ض  م��ع  املجل�ض  يف  النيابية  الكتل 

الدكتور ب�سر اخل�ساونة .

اللقاء  خ��الل  ال��ن��واب  رئ��ي�����ض جمل�ض  واأك���د 

وح�سره  باملجل�ض  ال�سور  قاعة  يف  عقد  ال��ذي 

املهند�ض  والربملانية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزي��ر 

م��و���س��ى امل��ع��اي��ط��ة ح��ر���ض امل��ج��ل�����ض ع��ل��ى تنفيذ 

ال��������روؤى امل��ل��ك��ي��ة ب��ف��ت��ح ق����ن����وات ال���ت���ع���اون م��ع 

احلكومة مبا يحقق امل�سلحة الوطنية.

و���س��دد ع��ل��ى ���س��رورة ال��ع��م��ل امل�����س��رك بهذا 

ومعاجلة  امل�سارات،  لت�سويب  ال�سعب،  الظرف 

الخ���ت���اللت اأي��ن��م��ا وج�����دت، وخ��ل��ق ح��ال��ة من 

التكامل بني �سلطات الدولة.

ب��اإج��راء  قريباً  �سيبداأ  املجل�ض  اأن  واأ���س��اف، 

ح�����وارات م��و���س��ع��ة و���س��ام��ل��ة ح���ول ال��ت�����س��ري��ع��ات 

ال���ن���اظ���م���ة ل��ل��ح��ي��اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة و�����س����وًل اىل 

ت��واف��ق��ات ح���ول ت�����س��ور ���س��ام��ل مل��ا ه��و مطلوب 

���ك���ن من  حت��ق��ي��ق��ه يف امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، مب���ا يمُ

ل��ل��غ��اي��ة بتحقيق  ال��ت�����س��ري��ع��ات و����س���وًل  جت��وي��د 

م�ساركة �سعبية اأو�سع يف �سناعة القرار.

ك��م��ا، اأك���د ال��ع��ودات اأه��م��ي��ة ال��ن��ه��و���ض مبلف 

احل��ك��وم��ات  اأن  اإىل  لف��ت��اً  الإداري،  الإ����س���الح 

ور�سم  امل�سكالت  ت�سخي�ض  يف  غرقت  املتالحقة 

امل�سكلة  اأن  وتنا�ست  وال�سراتيجيات  اخلطط 

وتنفذ،  تطبق  التي  الإدارة  تتمثل يف  الأ�سا�سية 

اإىل اأن اجلهة املعنية بالعمل على اأر�ض  م�سرياً 

تعترب  التي  للدولة  العامة  الإدارة  هي  الواقع 

ال��ع��ام��ود ال��ف��ق��ري ال���ذي ت��ق��وم عليه ك��ل اأرك���ان 

الدولة الأردنية.

التاأكيد على  الوزراء  اأعاد رئي�ض  من جهته، 

خمتلف  جتاه  والثابتة  املبدئية  الردن  مواقف 

الفل�سطينية  الق�سية  مقدمتها  ويف  الق�سايا 

ب��اع��ت��ب��اره��ا ال��ق�����س��ي��ة امل���رك���زي���ة وامل���ح���وري���ة يف 

امل��ن��ط��ق��ة و�����س����رورة اي���ج���اد ح���ل ع�����ادل ودائ����م 

للق�سية ا�ستنادا ملبداأ حل الدولتني.
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كريشان: 275 مليون دينار 
مستحقات للبلديات على المواطنين

بحث تسهيل انسياب البضائع 
والركاب بين األردن 

ومصر والعراق

تمديد موعد تسليم األبحاث 
المشاركة في جائزة مؤتمر العقبة 

للبحوث التأمينية

أمن الدولة: 9 سنوات لمتهمين اثنين 
باستهداف الجيش واألمن 

ودور العبادة

االنباط-وكاالت

ق������ال ال����ن����اط����ق الإع������الم������ي ل����دائ����رة 

العاملة  اجلمركية  ال��ك��وادر  ان  اجلمارك 

يف م����رك����ز ج����م����رك ج����اب����ر وب���ال���ت���ع���اون  

مكافحة  واإدارة  الأم��ن��ي��ة  الأج���ه���زة  م���ع  

امل����خ����درات مت��ك��ن��ت م���ن اح���ب���اط ت��ه��ري��ب 

م���اي���ق���ارب )م���ل���ي���ون(  ح���ب���ة  م���ن ح��ب��وب 

ال��ك��ب��ت��اغ��ون امل���خ���درة داخ����ل ب����راد حممل 

)تفاح(  بالفواكه 

واأ����س���اف ال��ن��اط��ق الع���الم���ي ب��اأن��ه مت 

دول��ة  م��ن  ال��ق��ادم��ة  بال�ساحنة  ال���س��ت��ب��اه 

ع��رب��ي��ة جم����اورة ح��ي��ث مت ع��ر���س��ه��ا على 

اجهزة الفح�ض بال�سعة و مت العثور على 

ال�����س��اح��ن��ة.  وعلى  داخ���ل ج�سم  امل��ه��رب��ات 

ا�سويل،  �سبط  حم�سر  حترير  مت  الفور 

املهربات  و  النقل  وا�سطة  على  والتحفظ 

امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة  اإىل  وت�سليمها 

ح�سب  القانونية  الج����راءات  ل�ستكمال 

ال�سول.

 االنباط-عمان

الدارة  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�ض  نائب  ق��ال 

اإنه مل يتم حتويل  املحلية توفيق كري�سان 

ك��ام��ل خم�����س�����س��ات ال��ب��ل��دي��ات م��ن ع��وائ��د 

املحروقات الواردة يف موازنة 2020.

����س���وؤال  ك��ري�����س��ان يف رد ع��ل��ى  واأ�����س����اف 

املبالغ  قيمة  اأن  امل�ساقبة  ا�سماعيل  للنائب 

امل��ال��ي��ة امل�����س��ت��ح��ق��ة ع��ل��ى امل��واط��ن��ني ت��ق��در 

اأن  اإىل  ول��ف��ت  دي���ن���ار.  م��ل��ي��ون   275 ب��ن��ح��و 

ح�سة البلديات من التحويالت احلكومية 

ت�����س��م��ل ع����وائ����د امل����ح����روق����ات وت��رخ��ي�����ض 

املركبات، ويتم توزيعها على البلديات فور 

حتويلها من وزارة املالية.

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط-العقبة

ملوؤمتر  التنظيمية  اللجنة  رئي�ض  اأعلن 

متديد  �سمريات،  ماجد  املهند�ض  العقبة 

م���وع���د ت�����س��ل��ي��م الأب�����ح�����اث امل�������س���ارك���ة يف 

التاأمينية  للبحوث  العقبة  موؤمتر  جائزة 

يف دورت�����ه�����ا ال���ث���ان���ي���ة ل������ع������ام2021 ل��غ��اي��ة 

ال�����س��اب��ق  امل���وع���د  م���ن  ب����دل   ،2021/5/31

2021/3/31 ، وذلك  والذي كان مقررا يف 

ب��ع��ن��وان  ت��اأم��ي��ن��ي��ة  ب��ح��وث  لأف�����س��ل خم�سة 

بقطاع  بمُعد  ع��ن  العمل  وحت��دي��ات  »ف��وائ��د 

التاأمني.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

تََّهَمني  ممُ ول��ة  ال��دَّ اأم��ن  حمكمة  و�سعت 

9 �سنوات، بعد  اثنني بالأ�سغال املوؤقتة ملدة 

ع�سكرية  مواقع  ا�ستهداف  بتهم  اإدانتهما 

العا�سمة  يف  وكني�ستني  عام  اأمن  ودوريات 

اإره��اب��ي��ة  اأع��م��ال  بتنفيذ  وال��ت��ه��دي��د  ��ان  ع��مَّ

احة الأردنية قبل عامني. على ال�سَّ

برئا�سة  علنية،  جل�سة  املحكمة  وعقدت 

الدكتور  الع�سكري  القا�سي  م  املقدَّ رئي�سها 

القا�سي  وع�سوية  امل�ساعيد،  عيد  موفق 

القا�سي  ائد  والرَّ اخلوالدة،  عفيف  املدين 

الع�سكري.
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االنباط-وكاالت

ي�����س��ارع امل�����س��ت��وط��ن��ون اخل��ط��ى يف اأع��م��ال 

اإن�سائية وخرا�سانية لرميم عني احللوة يف 

لل�سيطرة عليها  ال�سمالية كمقدمة  الأغ��وار 

وعزلها عن حميطها الفل�سطيني ال�سكاين، 

من  الفل�سطينيني  ح��رم��ان  عملًيا  يعني  م��ا 

مائها

ولوحظ موؤخًرا تواجد م�ستمر ملجموعات 

من  املتبقية  ال��ع��ني  ت��رمم  امل�ستوطنني  م��ن 

عيون كثرية يف املنطقة، بع�سها جف طبيعًيا 

واأخ�������رى ���س��ي��ط��روا ع��ل��ي��ه��ا ت���دري���ج���ًي���ا منذ 

احتاللهم املنطقة عام 1967

وي����ق����ول رئ���ي�������ض جم��ل�����ض ق������روي امل���ال���ح 

وامل�سارب البدوية مهدي دراغمة اإن الو�سع 

احلياة،  ع�سب  ت�سكل  فاملياه  للغاية،  خطري 

ق�سرًيا  البدو  يعمل على تهجري  والحتالل 

واإجبارهم على الرحيل من املنطقة

اأن  »�سفا«  وكالة  ملرا�سل  دراغ��م��ة  وي��وؤك��د 

امل�����س��ارب ال��ب��دوي��ة يف امل��ال��ح مب��ا فيها عني 

احللوة م�ستهدفة بالتهجري �سمن خمطط 

ال�سم وال�سيطرة على الأغوار

ت�����س��م �سل�سلة  امل��ن��ط��ق��ة  »ك��ان��ت  وي�����س��ي��ف 

ي��ن��اب��ي��ع م����ي����اه، وب���ق���ي���ت ه�����ذه ال����ع����ني، ل��ك��ن 

لل�سيطرة  ي��ه��دف��ون  م�����س��ك��ي��وت  م�ستوطني 

م��ن حتت  امل��ي��اه جت���ري   )..( عليها  ال��ت��ام��ة 

اأرجلنا ول يحق لنا النتفاع بها بينما نالحق 

يف اجلبال يومًيا«

التفا�صيل �ص »5«

»إسرائيل« تحاول السيطرة على آخر ما تبقى من ماء األغوار

وزارة الصحة:تسجيل 96 وفاة 
و8433 إصابة بـ »كورونا« 

وزير الداخلية يشارك في 
اجتماعات مجلس وزراء 

الداخلية العرب

االنباط- عمان

اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 96 

اإ���س��اب��ة ب��ف��ريو���ض ك��ورون��ا  وف���اة و8433 

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

لريتفع العدد الإجمايل اإىل 6277 وفاة 

و571290 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   3469

اإرب���د،  ح��ال��ة يف حمافظة   1383 ع��ّم��ان، 

 1255 ال���رم���ث���ا،  يف  ح���ال���ة   164 م��ن��ه��ا 

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

حالة   334 البلقاء،  حمافظة  يف  ح��ال��ة 

يف  ح���ال���ة   274 ال����ك����رك،  حم���اف���ظ���ة  يف 

حمافظة جر�ض، 274 حالة يف حمافظة 

ماأدبا،  حمافظة  يف  حالة   269 عجلون، 

 225 امل���ف���رق،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة   265

حالة   186 العقبة،  حمافظة  يف  ح��ال��ة 

ح���ال���ة يف   73 ال��ط��ف��ي��ل��ة،  يف حم��اف��ظ��ة 

15 ح���ال���ة يف  حم���اف���ظ���ة م����ع����ان، م��ن��ه��ا 

البرا.

ال�سادر عن  الإعالمي  املوجز  واأ�سار 

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

اإىل  و�سل  الن�سطة حالّياً  عدد احلالت 

احلالت  بلغ عدد  بينما  101120 حالة، 

دِخلت ام�ض  اإىل امل�ست�سفيات 479 
مُ
التي اأ

حالة.
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االنباط- عمان

الفراية،  الداخلية مازن  �سارك وزير 

يف اجتماعات الدورة الثامنة والثالثني 

التي  ال���ع���رب،  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء  ملجل�ض 

ت��ون�����ض، عرب  ام�����ض اخلمي�ض يف  ع��ق��دت 

وامل�����س��م��وع »عن  امل��رئ��ي  تقنية الت�����س��ال 

العرب،  الداخلية  وزراء  مب�ساركة  بمُعد«، 

واأمني عام جامعة الدول العربية، بهدف 

التعاون  بتعزيز  الكفيلة  الو�سائل  بحث 

اأم��ن  و�سمان  امل�سرك  العربي  الأم��ن��ي 

املواطن العربي وتعزيز مكت�سباته.

ونقل الوزير الفراية، يف كلمة األقاها 

يف الدورة حتيات جالل�ة املل�ك عبد اهلل 

اململكة الأردنية  الثاين وحكومًة و�سعب 

اأع���م���ال  يف  امل�����س��ارك��ني  اإىل  ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

ال������دورة، م��ع��رب��اً ع���ن الأم�����ل يف حتقيق 

الأه�����داف امل��ت��وخ��اة م��ن ان��ع��ق��اده��ا، على 

طريق بناء جمتمع عربي حم�سن �سد 

اآفات اجلرية بكافة اأ�سكالها.

التفا�صيل �ص »3«

4



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى 
الخريسات ونفش والعواملة 

وأبو فخيذة 

انذار 105 منشآت بعمان لمخالفتها 
الصحية االشتراطات 

تمديد موعد تسليم األبحاث 
المشاركة في جائزة مؤتمر العقبة 

التأمينية للبحوث 

االنباط-عمان

ال������وزراء وزي����ر االدارة  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  ق���ال 

حتويل  ي��ت��م  مل  اإن���ه  ك��ري�����س��ان  ت��وف��ي��ق  املحلية 

ك���ام���ل خم�����س�����س��ات ال���ب���ل���دي���ات م����ن ع���وائ���د 

املحروقات الواردة يف موازنة 2020.

للنائب  �سوؤال  على  رد  يف  كري�سان  واأ�ساف 

ا���س��م��اع��ي��ل امل�����س��اق��ب��ة اأن ق��ي��م��ة امل��ب��ال��غ امل��ال��ي��ة 

امل�����س��ت��ح��ق��ة ع��ل��ى امل��واط��ن��ن ت��ق��در ب��ن��ح��و 275 

مليون دينار.

م��ن  ال����ب����ل����دي����ات  ح�������س���ة  اأن  اإىل  ول����ف����ت 

ال����ت����ح����وي����ات احل����ك����وم����ي����ة ت�������س���م���ل ع����وائ����د 

توزيعها  ويتم  املركبات،  وترخي�س  املحروقات 

على البلديات فور حتويلها من وزارة املالية.

ي��ت��م  ال�������س���ري  اأن ع���وائ���د خم���ال���ف���ات  وب����ن 

لبنك  حتويلها  عند  ال��ب��ل��دي��ات  على  توزيعها 

التي  ع��م��ان  اأم��ان��ة  م��ن  وال��ق��رى  امل���دن  تنمية 

للبلديات. تتوىل حت�سيلها 

ع��ل��ى  ال���ت���ي حت��ت�����س��ب  ال���ف���وائ���د  اأن  واأك�������د 

للبلديات  امل��م��ن��وح��ة  وال��ت�����س��ه��ي��ات  ال��ق��رو���س 

ت���دخ���ل ���س��م��ن اي���������رادات ب���ن���ك ت��ن��م��ي��ة امل����دن 

ت��وزي��ع ه��ذه االأرب���اح على  وال��ق��رى، حيث يتم 

ال��ب��ل��دي��ات ب��ن�����س��ب��ة م�����س��اه��م��ت��ه��ا يف راأ������س م��ال 

ب�سكل �سنوي. البنك 

كريشان: 275 مليون دينار مستحقات للبلديات 
على المواطنين

اجلمعة    26  /  3  / 2021

االنباط-عمان

���س��ارك وزي��ر الداخلية م��ازن ال��ف��راي��ة، يف 

الثامنة والثاثن ملجل�س  الدورة  اجتماعات 

ال��ت��ي ع��ق��دت ام�س  ال��ع��رب،  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء 

اخل��م��ي�����س يف ت��ون�����س، ع���ر ت��ق��ن��ي��ة االت�����س��ال 

وزراء  مب�ساركة  ُبعد«،  »ع��ن  وامل�سموع  املرئي 

ال��دول  ال��ع��رب، واأم��ن ع��ام جامعة  الداخلية 

العربية، بهدف بحث الو�سائل الكفيلة بتعزيز 

التعاون االأمني العربي امل�سرتك و�سمان اأمن 

املواطن العربي وتعزيز مكت�سباته.

يف  األقاها  كلمة  يف  الفراية،  الوزير  ونقل 

ال��دورة حتيات جال�ة املل�ك عبد اهلل الثاين 

الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة  و�سعب  وحكومًة 

عن  ال���دورة، معرباً  اأع��م��ال  امل�ساركن يف  اإىل 

االأم������ل يف حت��ق��ي��ق االأه��������داف امل���ت���وخ���اة من 

ب��ن��اء جمتمع عربي  ان��ع��ق��اده��ا، ع��ل��ى ط��ري��ق 

حم�سن �سد اآفات اجلرمية بكافة اأ�سكالها.

وقال الوزير اإن اأعمال الدورة »تنعقد هذا 

اإقليمية ودولية دقيقة،  اأو�ساع  العام، يف ظل 

االأم��ن��ي��ة  ال��ن��واح��ي  م��ن  ا�ستثنائية  وظ����روف 

ب�سبب  العربية  منطقتنا  ت��واج��ه  وال�سحية 

االأزمات  تداعيات  وا�ستمرار  كورونا،  جائحة 

ال�سيا�سية واالقت�سادية يف اأجزاء عديدة من 

م�سبوقة  غري  اأمنية  حتديات  فار�سًة  دولنا، 

يف خطورتها وتنوعها، اأدت اإىل تنامي ومتدد 

وانت�سار  االإره����اب،  جل��رائ��م  امل��ائ��م��ة  البيئة 

ال�ساح، واملخدرات وغ�سل االأموال، وتهريب 

ال��ب�����س��ر وغ���ريه���ا االأم�����ر ال����ذي ي��دع��ون��ا اإىل 

املوقف والعمل بجهد على  ا�ست�سعار خطورة 

درء هذه املهددات واالأخطار«.

واأك�������د ال���ف���راي���ة اأن����ن����ا م���ط���ال���ب���ون ال���ي���وم 

لا�ستمرار  املتاحة  اإمكانياتنا  كل  بت�سخري 

االأمنية،  وخططنا  عملنا،  برامج  تطوير  يف 

ع��ل��ى اأ����س�������س وم��ف��اه��ي��م ت���ت���واك���ب م���ع حجم 

املرحلة ومتطلباتها، خا�سة يف ظل  حتديات 

االت�ساالت،  لو�سائل  املت�سارع  التقني  التطور 

و�سبكات التوا�سل االجتماعي منطلقن من 

الظواهر  ه��ذه  حماربة  ب��اأن  الرا�سخ  اإمياننا 

مقدمتها  ويف  ع��ل��ي��ه��ا  وال��ق�����س��اء  اجل��رم��ي��ة، 

اإط����ار  يف  اإال  ي��ت��م  ال  وال���ت���ط���رف،  االإره��������اب 

واإيجاد  امل�سرتك،  العربي  والتن�سيق  التعاون 

احللول ال�سيا�سية املنا�سبة الإنهاء ال�سراعات، 

والتوترات يف املنطقة.

واأو�سح وزير الداخلية اأنه »منذ اأكرث من 

حتديداً  العربية  ودولنا  اأجمع،  والعامل  عام 

يف م���واج���ه���ة م����ع ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا، وال���ت���ي 

وت��داع��ي��ات��ه��ا خمتلف جوانب  اآث��اره��ا  ط��ال��ت 

كبرية  حتديات  انعكا�ساتها  و�سكلت  احل��ي��اة، 

واأج��ه��زة  املختلفة،  االأم��ن��ي��ة  القطاعات  اأم���ام 

احلماية املدنية واإنفاذ القانون ب�سكل خا�س، 

اإ�سافية،  اأعباء وم�سوؤوليات  من حيث حتمل 

اإىل  االأول  امل��واج��ه��ة  ك��ان��ت خ��ال��ه��ا يف خ��ط 

ج��ان��ب ال��ط��واق��م ال��ط��ب��ي��ة، وداع���م���اً اأ���س��ا���س��ي��اً 

لكافة اجلهود الوطنية يف مواجهة اجلائحة، 

والعمل على تنفيذ توجهات الدول يف تطبيق 

االج����راءات االح��رتازي��ة وال��وق��ائ��ي��ة حلماية 

امل��واط��ن��ن وامل��ق��ي��م��ن وم��ن��ع ان��ت�����س��ار ال��وب��اء، 

م��ن خ���ال ف��ر���س ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول، وتوجيه 

الوقاية  ت��داب��ري  ات��خ��اذ  كيفية  يف  امل��واط��ن��ن 

وال��ت��ب��اع��د اجل�������س���دي يف امل��ن�����س��اآت واأم���اك���ن 

التجمعات املختلفة، اإ�سافة ملهامها الرئي�سية 

يف حفظ االأمن ومكافحة اجلرائم«.

وت��اب��ع ال���وزي���ر اأن���ه ويف ه���ذا االإط�����ار فقد 

مع  التعامل  وكيفية  ك��ورون��ا  جائحة  �سكّلت 

ت��داع��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى ال��ن��واح��ي االأم���ن���ي���ة، ب��ن��وداً 

املوؤمترات  من  العديد  يف  واأ�سا�سية  حمورية 

عقدها  مت  التي  املتخ�س�سة،  واالج��ت��م��اع��ات 

وزراء  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام���ة  االأم����ان����ة  ن���ط���اق  يف 

الداخلية العرب، وكانت فر�سة مهمة لعر�س 

االأع�ساء،  ال��دول  العديد من جتارب  وتبادل 

لا�ستفادة منها والبناء عليها مثمناً اجلهود 

االأمنية  االأجهزة  تقدمها  التي  والت�سحيات 

وبث  االأم��ن  حتقيق  على  وحر�سها  العربية، 

ال�����س��ك��ي��ن��ة وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة ب���ن ���س��ع��وب دول��ن��ا 

ال�سقيقة.

ونوه الوزير اإىل اأن جمل�س وزراء الداخلية 

ال���ع���رب ح��ق��ق جن���اح���ات م��ت��م��ّي��زة، وخ��ط��وات 

متقدمة يف جماالت العمل االأمني، ومكافحة 

واأمامنا  و�سورها،  اأ�سكالها  بكافة  اجلرمية 

حتقيقها  ميكن  التي  االإجن���ازات  من  الكثري 

بف�سل التعاون البّناء واملثمر فيما بيننا.

اأعمال  ج��دول  يت�سمنه  ما  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ال�����دورة م���ن م��وا���س��ي��ع م��ه��م��ة، ي��ت��ط��ل��ب منا 

الازمة،  والتو�سيات  القرارات  اإىل  التو�سل 

االأمنية  التحديات  وم�ستوى  تتنا�سب  التي 

ت�سبوا  مل��ا  ت��واج��ه��ن��ا، حتقيقاً  ال��ت��ي  ال��راه��ن��ة 

لاأمن  ت��وف��رٍي  م��ن  ال�سيا�سية  قياداتنا  اليه 

واال�ستقرار لدولنا و�سعوبنا.

ال�سمو ووزراء  اأ���س��ح��اب  م��ن  ع��دد  واأل��ق��ى 

اىل  فيها  ت��ط��رق��وا  كلمات  ال��ع��رب  ال��داخ��ل��ي��ة 

ال��ت��ه��دي��دات االأم��ن��ي��ة ال��ت�����ي ت��واج��ه املنطقة 

ال��ع��رب��ي��ة، م���وؤك���دي���ن ح��ر���س��ه��م ع��ل��ى ت��ع��زي��ز 

وت��ط��وي��ر م�����س��رية ال��ع��م��ل االأم���ن���ي ال��ع��رب��ي 

امل�������س���رتك، وحت��ق��ي��ق م��زي��د م���ن االإجن������ازات 

والنجاحات لتحقيق االأمن واال�ستقرار لدول 

و�سعوب املنطقة العربية.

املوا�سيع  م��ن  ع����دداً  املجل�س  ن��اق�����س  ك��م��ا 

اأع��م��ال ال����دورة واتخذ  امل��درج��ة على ج���دول 

القرارات املنا�سبة ب�ساأنها.

ح��ي��ث مت اع���ت���م���اد ت��ق��ري��ر االأم������ن ال��ع��ام 

ونتائج  العامة  االأمانة  اأعمال  عن  للمجل�س 

يف  املجل�س  ات��خ��ذه��ا  ال��ت�����ي  ال���ق���رارات  تنفيذ 

التقرير  اعتماد  ال�سابقة، وكذلك مت  ال��دورة 

اخل���ا����س ب��اأع��م��ال واجن������ازات ج��ام��ع��ة ن��اي��ف 

العربية للعلوم االأمنية على �سعيد الدورات 

اجلامعة  نظمتها  الت�ي  العلمية  وال��ل��ق��اءات 

للعاملن يف اأجهزة االأمن العربية.

االأمنية  امل�ساريع  من  عدد  اعتماد  مت  كما 

وخطة  عا�سرة،  عربية  اأمنية  خطة  كم�سروع 

اإع��ام��ي��ة ع��رب��ي��ة ث��ام��ن��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة االأم��ن��ي��ة 

وال���وق���اي���ة م���ن اجل���رمي���ة، وخ��ط��ة مرحلية 

لل�سامة  ال��ع��رب��ي��ة  لا�سرتاتيجية  �سابعة 

امل�����س��ادق��ة ع��ل��ى تو�سيات  امل���روري���ة، وك��ذل��ك 

املتخ�س�سة  االأمنية  واالجتماعات  املوؤمترات 

للمجل�س،  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة  نظمتها  ال��ت�����ي 

والتنظيمية  املالية  االأم���ور  بع�س  بحث  ومت 

االإداري��������ة اخل��ا���س��ة ب��ع��م��ل االأم����ان����ة ال��ع��ام��ة 

للمجل�س.

 االنباط-في�صل عربيات

عقد رئي�س جمل�س االعيان في�سل الفايز 

اخل�ساونة  ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  ورئ��ي�����س 

اج��ت��م��اع��ا ام�������س يف م��ك��ت��ب رئ��ي�����س جمل�س 

على  تاأكيد حر�سهما  االعيان جرى خاله 

ادامة التعاون والتن�سيق وال�سراكة احلقيقية 

ب���ن ال�����س��ل��ط��ت��ن ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 

والعمل بتكاملية خدمة للوطن واملواطن .

واأك�����د رئ��ي�����س ال�������وزراء ورئ��ي�����س جمل�س 

التعاون  ادامة قنوات  االعيان احلر�س على 

االعيان  وجمل�س  احلكومة  بن  والتكاملية 

خلدمة الوطن واملواطن ويف اطار املحددات 

الد�ستورية لعمل ال�سلطتن .

واك����د رئ��ي�����س جم��ل�����س االع���ي���ان االل���ت���زام 

وتطوير  بتنمية  ال�سامية  امللكية  ب��ال��روؤى 

ويف  ال�سيا�سية  للحياة  الناظمة  الت�سريعات 

مقدمتها قانون االنتخاب وقانون االحزاب 

واط��اق  املحلية  االدارة  وق��ان��ون  ال�سيا�سية 

ب�ساأنها  توافقات  اىل  للتو�سل  وطني  ح��وار 

التاأكيد  اللقاء  انه مت خال  الفايز،  . وقال 

على اأهمية التنمية االقت�سادية وال�سيا�سية 

واالجتماعية واال�ساح ال�سامل وتعزيز دور 

االدارة العامة والنهو�س بها .

وقال رئي�س جمل�س االعيان، انه مت بحث 

التاأكيد  ال��راه��ن��ة وج���رى  ال��وب��ائ��ي��ة  احل��ال��ة 

الازمة  التدابري  كافة  اتخاذ  �سرورة  على 

حل��م��اي��ة امل��ج��ت��م��ع واحل����ف����اظ ع��ل��ى �سحة 

امل���واط���ن م��ن خ��ط��ورة وب���اء ك���ورون���ا، وذل��ك 

ب��ال��ت��وازي م��ع اهمية ان ت��راع��ي االج���راءات 

الن�ساط االقت�سادي وعدم  ادامة  احلكومية 

التاأثري على حياة املواطنن املعي�سية .

احلاجة  ال����وزراء  رئي�س  اك��د  جهته،  م��ن 

للحياة  ال��ن��اظ��م��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ات  ت��ط��وي��ر  اىل 

امللك  ج��ال��ة  عليها  اك���د  وال��ت��ي  ال�سيا�سية 

ع�����ب�����داهلل ال�����ث�����اين ب���ح���ي���ث ت����ت����واك����ب ه���ذه 

ام��ال  وتلبية  الع�سر  روح  م��ع  الت�سريعات 

وت��ط��ل��ع��ات امل��واط��ن��ن، الف��ت��ا اىل احل����وارات 

الفاعلة  ال��ق��وى  م��ع  اط��اق��ه��ا  �سيتم  ال��ت��ي 

لغايات  الت�سريعات  ه��ذه  ب�سان  املجتمع  يف 

ت���ط���وي���ره���ا واه����م����ه����ا ق����وان����ن االن���ت���خ���اب 

تكون  ان  ع��ل��ى  املحلية  واالدارة  واالح�����زاب 

ه���ن���اك خم���رج���ات وا���س��ح��ة ت��ل��ب��ي ت��ط��ل��ع��ات 

اجلميع .

واط��ل��ع رئ��ي�����س ال�����وزراء ، رئ��ي�����س جمل�س 

الوبائية يف  احل��ال��ة  ت��ط��ورات  االع��ي��ان على 

التي تتخذها احلكومة  اململكة واالج��راءات 

للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا موؤكدا 

على م�سوؤولية اجلميع يف حتمل م�سوؤولياته 

يف هذه املرحلة الدقيقة التي مير بها وطننا 

وزير الداخلية يشارك في اجتماعات مجلس وزراء 
الداخلية العرب

رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس االعيان

االنباط-عمان

الها�سمي  امل��ل��ك��ي  ال��دي��وان  رئ��ي�����س  ن��ق��ل 

ي��و���س��ف ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي ت���ع���ازي ج��ال��ة 

امللك عبداهلل الثاين اإىل    

ع�سرية اخلري�سات بوفاة احلاجة ف�سه 

نف�س  اآل  واإىل  اخل��ري�����س��ات،  ع��ب��دال��ك��رمي 

واإىل ع�سرية  ن��ف�����س،  ع��زي��ز  ع�����س��ام  ب��وف��اة 

م�سطفى  بدرية  احلاجة  بوفاة  العواملة 

اأب��و  اآل  واإىل  ال��ع��وام��ل��ة،  ال�����س��م��ايل  ح��ام��د 

ف��خ��ي��ذة ب���وف���اة م��و���س��ى ع��ب��دامل��ع��ط��ي اأب���و 

فخيذة.

هاتفية  ات�ساالت  يف  العي�سوي،  واأع��رب 

وموا�ساة  تعازي  عن  املرحومن،  اأ�سر  مع 

يتغمدهم  اأن  اهلل  ���س��ائ��ا  امل���ل���ك،  ج��ال��ة 

بوا�سع رحمته.

 االنباط-عمان

وجهت امانة عمان الكرى 105 انذارات 

ل��ع��دد م��ن امل��ن�����س��اآت االرب���ع���اء، ل��ع��دم التزامها 

باال�سرتاطات ال�سحية.

وا���س��ارت االم��ان��ة يف ب��ي��ان ام�����س اخلمي�س، 

اىل ان مراكز التفتي�س التابعة لدائرة الرقابة 

نفذت  االمانة  يف  واملهني  ال�سحي  والتفتي�س 

يوم ام�س االول، 691 زيارة تفتي�سية، ما ادى 

اىل توجيه تلك االنذارات.

وا�سافت، انه مت اي�سا خال تلك اجلوالت 

واإغ���اق���ات  خم��ال��ف��ات   3 حت��ري��ر  التفتي�سية 

خمالفة   11 وحت��ري��ر  ال��دف��اع،  اأم���ر  ملخالفة 

واإغاق من�ساأة واحدة الأ�سباب اأخرى.

 االنباط-العقبة

اأع����ل����ن رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

�سمريات،  ماجد  املهند�س  العقبة  ملوؤمتر 

امل�ساركة  االأبحاث  ت�سليم  موعد  متديد 

يف ج����ائ����زة م����وؤمت����ر ال���ع���ق���ب���ة ل��ل��ب��ح��وث 

التاأمينية يف دورتها الثانية لعام2021 

م��ن  ب������دال   ،31/5/2021 ل���غ���اي���ة 

امل���وع���د ال�����س��اب��ق وال�����ذي ك���ان م���ق���ررا يف 

31/3/2021 ، وذلك الأف�سل خم�سة 
بحوث تاأمينية بعنوان »فوائد وحتديات 

العمل عن ُبعد بقطاع التاأمن.

بيان  يف  التنظيمية  اللجنة  واأ���س��ارت 

القرار  اأن  اإىل  اخلمي�س،  ام�س  �سحفي 

املهتمن  اأو�سع من  �سريحة  لتمكن  جاء 

فرتة  وم��ن��ح  اجل��ائ��زة  ه��ذه  يف  بامل�ساركة 

زم���ن���ي���ة ا����س���اف���ي���ة ل���ل���ذي���ن مل ي�����س��ل��م��وا 

وعلى  وت��ط��وي��ره��ا،  ملراجعتها  االب��ح��اث 

اأن ي��ت��م االع����ان ع��ن ا���س��م��اء ال��ف��ائ��زي��ن 

.2022 اخلم�سة مطلع العام القادم 

بقية  اأن  ����س���م���ريات،  امل��ه��ن��د���س  واأك�����د 

تتوفر  والتي  تتغري  مل  امل�سابقة  �سروط 

ت��ف�����س��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى امل���وق���ع االل���ك���رتوين 

www.AqabaConf. للموؤمتر 

com ،حيث ميكن للمهتمن بامل�ساركة 
حتى  اأبحاثهم  ينجزوا  مل  والذين  فيها 

وال��ب��دء  ال��ف��ر���س��ة  ه���ذه  ا���س��ت��غ��ال  االآن 

بالتح�سري الإعداد البحث املطلوب.

وب����ن، اأن ���س��ب��ب ال��ت��م��دي��د ه���و ق���رار 

املوؤمتر  عقد  بتاأجيل  التنظيمية  اللجنة 

ال��������دويل ال����ث����ام����ن ل���ل���ت���اأم���ن »م����وؤمت����ر 

 2022 ال��ق��ادم  للعام   »2021 العقبة 

ال��وب��ائ��ي  ال��و���س��ع  ت��ط��ورات  وذل���ك ب�سب 

ن��ظ��را لعدم  امل��ج��اورة  وال���دول  يف االردن 

الوبائي  الو�سع  بتح�سن  توقعات  وج��ود 

ف��رتة  ع��ن��د  امل���ج���اورة  وال����دول  االأردن  يف 

املوؤمتر. انعقاد 

العقبة يف  اأن جائزة موؤمتر  اإىل  ي�سار 

املنعقد  ال�سابق  باملوؤمتر  االأوىل  دورت��ه��ا 

على  كبريا  اقباال  الق��ت   ،  2019 ع��ام 

امل�����س��ارك��ة ف��ي��ه��ا حم��ل��ي��اً وع���رب���ي���اً، حيث 

ا�ستقطبت امل�سابقة 35 بحثا من خم�سة 

دول عربية ب�سمنها االأردن.
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االنباط-عمان

اخلا�سة  امل�ست�سفيات  جمعية  رئي�س  اأك��د 

الدكتور فوزي احلموري، اأن اإعفاء االأك�سجن 

الطبي من �سريبة املبيعات �سيوؤدي حتما اإىل 

للمر�سى. العاجية  الفاتورة  تخفي�س 

وث��م��ن ال��دك��ت��ور احل��م��وري يف ب��ي��ان �سادر 

احلكومة  قرار  اخلمي�س،  ام�س  اجلمعية  عن 

ب���اإع���ف���اء االأك�������س���ج���ن ال���ط���ب���ي م����ن ���س��ري��ب��ة 

املبيعات والبالغة 16 باملئة وتقدير احلكومة 

وت���ف���ه���م���ه���ا ل���ل���ظ���روف ال�������س���ع���ب���ة واالأع�����ب�����اء 

على  ك��ورون��ا  جائحة  رتبتها  التي  االإ�سافية 

الذين  كورونا  ومر�سى  اخلا�سة  امل�ست�سفيات 

يحتاجون اىل كميات كبرية من االأك�سجن.

ه��ذه اخلطوة  يلي  اأن  اأمله يف  واع��رب عن 

االإي��ج��اب��ي��ة، ق���رار اآخ���ر م��ن احل��ك��وم��ة ي�سمل 

امل��ب��ي��ع��ات على  ���س��ري��ب��ة  ت��خ��ف��ي�����س  اأو  اإل���غ���اء 

ال�سرورية  الطبية  وامل�ستهلكات  امل�ستلزمات 

 16 اإىل   4 م��ن   2016 يف  رفعها  وال��ت��ي مت 

باملئة.

ك���م���ا اأك�������د، وق������وف ق���ط���اع امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

اخل���ا����س���ة ����س���ف���ا واح��������دا م����ع احل���ك���وم���ة يف 

ت�����س��دي��ه��ا ل��ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ومب��ا 

اإىل  م�سريا  اجلائحة،  هذه  جت��اوز  يف  ي�ساهم 

طاقتها  ���س��اع��ف��ت  اخل��ا���س��ة  امل�ست�سفيات  اأن 

خال  كورونا  مر�سى  ال�ستقبال  اال�ستيعابية 

عن  ال�سغط  لتخفيف  االأخ��ريي��ن  ال�سهرين 

احلكومية. امل�ست�سفيات 

المستشفيات الخاصة: إعفاء األكسجين الطبي من 
الضريبة سيخفض الفاتورة العالجية للمرضى

الخارجية تمدد فترة قبول طلبات 
الراغبين بااللتحاق بوظيفة 

ملحق دبلوماسي

  االنباط-عمان

املغرتبن  و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 

ع���ن مت���دي���د ف����رتة ق���ب���ول ط��ل��ب��ات ال��راغ��ب��ن 

ب��االل��ت��ح��اق ب��وظ��ي��ف��ة م��ل��ح��ق دب��ل��وم��ا���س��ي اىل 

العا�سر من ني�سان املقبل.

وقالت يف بيان �سحفي، ام�س اخلمي�س، اإنه 

الراغبن  م��ن  ع��دد  الفر�سة الأك��ر  والإت��اح��ة 

للتقدم لوظيفة ملحق دبلوما�سي واملعلن عنها 

يف ال�سحف املحلية بتاريخ 23/2/2021 وكذلك 

لتمكن الذين مل يتمكنوا من ا�ستكمال اإرفاق 

ال��وث��ائ��ق امل��ط��ل��وب��ة ف��ق��د ت��ق��رر مت��دي��د ف��رتة 

امل�سابقة  ب��دخ��ول  ل��ل��راغ��ب��ن  ال��ط��ل��ب��ات  ق��ب��ول 

التقدم  يتم  اأن  على   10/4/2021 تاريخ  لغاية 

االإلكرتوين  املوقع  نف�س  للوظيفة من خال 

www .jordandiplomats . (

.)gov.jo
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عربيات االنباط-في�صل 

املحامي  ال��ن��واب  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ت��ق��ى 

الدائم  املكتب  العودات واع�ضاء  املنعم  عبد 

وروؤ�����ض����اء ال��ك��ت��ل ال��ن��ي��اب��ي��ة يف امل��ج��ل�����س مع 

رئي�س الوزراء الدكتور ب�ضر اخل�ضاونة .

واأك������د رئ���ي�������س جم��ل�����س ال����ن����واب خ���ال 

اللقاء الذي عقد يف قاعة ال�ضور باملجل�س 

وح���������ض����ره وزي�������ر ال���������ض����وؤون ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 

وال���رمل���ان���ي���ة امل��ه��ن��د���س م��و���ض��ى امل��ع��اي��ط��ة 

امللكية  ال��روؤى  تنفيذ  على  املجل�س  حر�س 

ب��ف��ت��ح ق���ن���وات ال��ت��ع��اون م���ع احل��ك��وم��ة مبا 

الوطنية. امل�ضلحة  يحقق 

و����ض���دد ع��ل��ى ����ض���رورة ال��ع��م��ل امل�����ض��رك 

امل�ضارات،  لت�ضويب  ال�ضعب،  الظرف  بهذا 

وخلق  وجدت،  اأينما  االختاالت  ومعاجلة 

حالة من التكامل بني �ضلطات الدولة.

ق��ري��ب��اً  ���ض��ي��ب��داأ  امل��ج��ل�����س  اأن  واأ�����ض����اف، 

ب���اإج���راء ح�����وارات م��و���ض��ع��ة و���ض��ام��ل��ة ح��ول 

ال�ضيا�ضية  للحياة  ال��ن��اظ��م��ة  ال��ت�����ض��ري��ع��ات 

ت�����ض��ور �ضامل  ت��واف��ق��ات ح��ول  و���ض��واًل اىل 

املقبلة،  املرحلة  يف  حتقيقه  مطلوب  هو  ملا 

و�ضواًل  الت�ضريعات  جتويد  من  كن  يمُ مبا 

يف  اأو���ض��ع  �ضعبية  م�ضاركة  بتحقيق  للغاية 

القرار. �ضناعة 

كما، اأكد العودات اأهمية النهو�س مبلف 

احلكومات  اأن  اإىل  الفتاً  االإداري،  االإ�ضاح 

امل�ضكات  ت�ضخي�س  يف  غ��رق��ت  امل��ت��اح��ق��ة 

وتنا�ضت  واال�ضراتيجيات  اخلطط  ور�ضم 

اأن امل�ضكلة االأ�ضا�ضية تتمثل يف االإدارة التي 

املعنية  اأن اجلهة  اإىل  وتنفذ، م�ضرياً  تطبق 

االإدارة  ه���ي  ال���واق���ع  اأر������س  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل 

العامة للدولة التي تعتر العامود الفقري 

الذي تقوم عليه كل اأركان الدولة االأردنية.

التاأكيد  ال��وزراء  رئي�س  اأع��اد  من جهته، 

على مواقف االردن املبدئية والثابتة جتاه 

الق�ضية  مقدمتها  ويف  الق�ضايا  خمتلف 

املركزية  الق�ضية  باعتبارها  الفل�ضطينية 

حل  ايجاد  و�ضرورة  املنطقة  يف  واملحورية 

حل  مل��ب��داأ  ا���ض��ت��ن��ادا  للق�ضية  ودائ����م  ع���ادل 

ال��دول��ة  اق��ام��ة  اىل  ال��دول��ت��ني مب��ا يف�ضي 

الكاملة  ال�ضيادة  ذات  امل�ضتقلة  الفل�ضطينية 

والناجزة على خطوط الرابع من حزيران 

1967 وعا�ضمتها القد�س ال�ضرقية . لعام 

ك����م����ا، اأك�������د ع���ل���ى ال����ث����واب����ت ال���وط���ن���ي���ة 

ب��ال��ت��م�����ض��ك ب��ال��و���ض��اي��ة ال��ه��ا���ض��م��ي��ة ع��ل��ى 

املقد�ضات اال�ضامية وامل�ضيحية يف القد�س 

الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  يتوالها  التي 

اإىل اأن االأردن  بكل امانة وم�ضوؤولية، الفتاً 

ي��ت�����ض��دى وب�����ض��ك��ل م�����ض��ت��م��ر ل����اإج����راءات 

الو�ضع  تغيري  حت���اول  ال��ت��ي  اال���ض��رائ��ي��ل��ي��ة 

القانوين والتاريخي القائم يف القد�س .

ولفت اإىل اأن الروح الوطنية والعروبية 

ممثلة  الها�ضمية  قيادتنا  بها  تتحلى  التي 

ويل  و�ضمو  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  بجالة 

الثاين،  العهد االمري احل�ضني بن عبداهلل 

العربية  ال���ث���ورة  ل��ف��ك��ر وادب���ي���ات  ن��ت��اج  ه��ي 

ال��ك��رى وال��ت��ي اث��ب��ت��ت دوم���ا ه���ذا املنظور 

ال��ق��وم��ي ل��ل��ق�����ض��اي��ا وي��ع��ر ع��ن��ه��ا ال��وط��ن 

ان  اىل  .وا���ض��ار  امل��واق��ف  جميع  يف  وقيادته 

احل��ك��وم��ة ت��ت��ق��ب��ل ال�����راي االخ����ر " وق�����ض��م 

ال�����ض��ارع وه���و راي وطني  م��وج��ود يف  م��ن��ه 

قيادته ووطنه  العام حري�س على  باملجمل 

يف  بو�ضلته  ا�ضارة  اأن  " موؤكداً  وموؤ�ض�ضاته 

املفا�ضل الكرى تكون دوما باجتاه الوطن 

ويناأى بنف�ضه عما هو مفتعل ويراد به فتنة 

و�ضوء ويبقى متم�ضكا بثوابته الوطنية .

واكد رئي�س الوزراء على احلاجة للعمل 

وبكل جدية لتجاوز اثار وتداعيات جائحة 

كورونا يف ظل و�ضولنا اىل ذروة وبائية قد 

يكننا  ومب��ا  لك�ضرها  ا�ضابيع  ع��دة  حتتاج 

نعود  ن�ضبيا  ام��ن  �ضيف  اىل  الو�ضول  من 

فيه تدريجيا اىل احلياة الطبيعية . وقال 

رئ��ي�����س ال�����وزراء ال ت����زال ام��ام��ن��ا ه��وام�����س 

يف  ال�ضريرية  بال�ضعات  يتعلق  فيما  ام��ن��ة 

الوقت نقرب  نف�س  ولكننا يف  امل�ضت�ضفيات 

م��ن ال�����ض��ع��ة ال�����ض��ري��ري��ة ال��ق�����ض��وى . واأك���د 

املطاعيم  قاعدة  تو�ضيع  اأهمية  اخل�ضاونة 

م�ضيفا  ال�ضكان  م��ن  كبرية  ن�ضبة  لت�ضمل 

اللقاحات  من  بها  با�س  ال  كمية  لدينا   "
فرة  خ��ال  تباعا  �ضت�ضل  عليها  املتعاقد 

قريبة " الفتا اىل ان ازمة اجلائحة اثبتت 

امل�ضت�ضفيات  ان�����ض��اء  يف  ل��ل��ت��و���ض��ع  احل��اج��ة 

امليدانية .

ك��م��ا اأك����د رئ��ي�����س ال������وزراء احل���اج���ة اىل 

حت��دي��ث وت��ط��وي��ر ال��ت�����ض��ري��ع��ات ال��ن��اظ��م��ة 

ل��ل��ح��ي��اة ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة وال����ت����ي اك�����د ع��ل��ي��ه��ا 

ج���ال���ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين ل��ت�����ض��ب��ح 

الع�ضر  روح  ع��ن  م��ع��رة  الت�ضريعات  ه��ذه 

جمتمعنا  يف  امل��وج��ود  االيجابي  والتفاعل 

الذي  االردين  ال�ضباب  لطموحات  وملبية 

ي�ضكل الغالبية من جمتمعنا . وقال لدينا 

امل��وؤ���ض�����ض��ات  ورغ��ب��ة ملكية جل��م��ي��ع  ت��وج��ي��ه 

الأج������راء ح������وارات ع���ر االل���ي���ات ال��ق��ائ��م��ة 

مع  وال��ن��واب  االع��ي��ان  وجمل�ضي  للحكومة 

وعلى  لل�ضري  املجتمع  يف  الفاعلة  ال��ق��وى 

ت��ط��وي��ري��ة يف  ق��ف��زة  لتحقيق  وا���ض��ح  ن��ه��ج 

ال���ق���وان���ني ال��ن��اظ��م��ة ل��ل��ح��ي��اة ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 

واه���م���ه���ا ق����وان����ني االن���ت���خ���اب واالح�������زاب 

ه��ن��اك  ت��ك��ون  ان  وع��ل��ى  امل��ح��ل��ي��ة  واالدارة 

اجلميع  تطلعات  تلبي  وا�ضحة  خمرجات 

. واأك����د اخل�����ض��اون��ة اي����ان احل��ك��وم��ة ب��اأن 

ال��ت�����ض��ارك��ي��ة م���ع جم��ل�����س ال���ن���واب ت���اأت���ي يف 

ال��د���ض��ت��وري��ة لعمل  اط����ار االخ��ت�����ض��ا���ض��ات 

لي�س  اف�ضل  �ضيغ  اىل  و���ض��واًل  �ضلطة  ك��ل 

يف  اأي�����ض��اً  وامن��ا  ال�ضيا�ضي  املنحى  يف  فقط 

ال�ضاأن االقت�ضادي، موؤكداً التزام احلكومة 

بتاأطري هذا اللقاء مع النواب لعقده دورياً 

املخت�ضني. الوزراء  ومب�ضاركة 

اأن اخل��ارط��ة  اإىل  ال�����ض��دد  ب��ه��ذا  واأ����ض���ار 

للحوار  نتاجاً  تكون  اأن  يجب  االقت�ضادية 

م���ع ال���ن���واب وم��وؤ���ض�����ض��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين 

ح��ق��ي��ق��ي��ة  وم�����ض��ال��ح  ����ض���راك���ة  اإىل  ت��رت��ك��ز 

م��ت��وازن��ة ل��ه��ذه ال��ق��ط��اع��ات وت�����ض��ع ن�ضب 

اعينها امل�ضلحة الوطنية العليا .

ك��م��ا، اأك���د رئ��ي�����س ال�����وزراء احل��اج��ة اإىل 

تعيد  االداري  اال����ض���اح  يف  اداري�����ة  ث����ورة 

املعهود  وال��ق��ه��ا  بريقها  االردن��ي��ة  ل����اإدارة 

ب���اإزال���ة م��واط��ن ال�����ض��ع��ف وال��ق�����ض��ور التي 

ا���ض��اب��ت��ه��ا خ����ال ال�����ض��ن��وات امل��ا���ض��ي��ة واأن 

وخطوات  منهجية  �ضمن  �ضتكون  املعاجلة 

ال�ضامية  امللكية  للتوجيهات  انفاذا  وا�ضحة 

ال��ت��ي ه��ي حم��ور  ال��ع��ام��ة  ب��اإ���ض��اح االدارة 

حيوي يف �ضبيل خدمة الوطن واملواطن.

الدائم  املكتب  اأع�ضاء  اأك��د  جهتهم،  من 

وروؤ�����ض����اء ال��ك��ت��ل ال��ن��ي��اب��ي��ة، احل���ر����س على 

ت��ع��زي��ز ن��ه��ج ال���ت���ع���اون، وت��ن��ظ��ي��م ل���ق���اءات 

دوري������ة ب���ني احل���ك���وم���ة وال���ل���ج���ان وال��ك��ت��ل 

ال���ن���ي���اب���ي���ة، ل���ل���ت�������ض���اور وامل���ك���ا����ض���ف���ة ح��ي��ال 

وتناولوا يف  التوجهات احلكومية.  خمتلف 

بالو�ضع  املتعلقة  االإج��راءات  مداخاتهم، 

و�ضمول  اللقاحات  ت��اأم��ني  و�ضبل  ال��وب��ائ��ي 

ال�ضكان بها، وتو�ضيع قاعدة  اأكر عدد من 

احل�����وار ل��ل��ت��واف��ق ع��ل��ى ت�����ض��ورات حم���ددة 

اإ�ضافة  ال�ضيا�ضية،  احلياة  وتنمية  لتطوير 

اأ�ضعار  ارتفاع  م�ضاألة  معاجلة  �ضرورة  اإىل 

ا�ضتجابة  عدم  وانتقدوا  االأ�ضا�ضية،  ال�ضلع 

ب��ع�����س امل�������ض���وؤول���ني م����ع ال���ق�������ض���اي���ا ال��ت��ي 

و�ضع  اأهمية  على  واأك��دوا  النواب  يطرحها 

االقت�ضادي،  للتعايف  ا�ضراتيجية  خطط 

خرة  اأ�ضحاب  وزراء  اختيار  على  والعمل 

وك�����ف�����اءة، واأه���م���ي���ة احل�������وار م����ع ال��ق��ط��اع 

لتخفيف  باأف�ضل احللول  للخروج  اخلا�س 

االأعباء االقت�ضادية واأرقام البطالة.

لرئي�س  االأول  النائب  ال��ل��ق��اء:  وح�ضر 

جم��ل�����س ال����ن����واب رئ��ي�����س ك��ت��ل��ة امل�����ض��ت��ق��ب��ل 

الثاين  وال��ن��ائ��ب  ال�ضفدي،  اأح��م��د  النائب 

وم�ضاعد  زي��ادي��ن،  هيثم  املجل�س  لرئي�س 

رئ���ي�������س جم��ل�����س ال����ن����واب دي���ن���ا ال��ب�����ض��ري، 

ورئ���ي�������س ك��ت��ل��ة ال���ع���دال���ة ال���ن���ائ���ب جم��ح��م 

خالد  النائب  العزم  كتلة  ورئي�س  ال�ضقور، 

النائب  امل�ضرية  كتلة  ورئي�س  ح�ضان،  اأب��و 

اأح���م���د اخل��اي��ل��ة، ورئ��ي�����س ك��ت��ل��ة ال�����ض��ع��ب 

ال��ن��ائ��ب ف��را���س ال��ع��ج��ارم��ة، ورئ��ي�����س كتلة 

ينال  والنائب  ب��والد،  ميزرا  النائب  القرار 

فريحات ممثًا عن النواب امل�ضتقلني.

االنباط-عمان

وفاة   96 ت�ضجيل  عن  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 

امل�ضتجد  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س  اإ���ض��اب��ة  و8433 

يف امل��م��ل��ك��ة ام�����س اخل��م��ي�����س، ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

االإجمايل اإىل 6277 وفاة و571290 اإ�ضابة.

وت��وزع��ت االإ���ض��اب��ات اجل��دي��دة ع��ل��ى 3469 

حالة يف حمافظة العا�ضمة عّمان، 1383 حالة 

الرمثا،  164 حالة يف  اإرب��د، منها  يف حمافظة 

حالة   426 ال��زرق��اء،  حمافظة  يف  حالة   1255

حمافظة  يف  حالة   334 البلقاء،  حمافظة  يف 

 274 ج��ر���س،  ح��ال��ة يف حمافظة   274 ال��ك��رك، 

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

حمافظة ماأدبا، 265 حالة يف حمافظة املفرق، 

يف  حالة   186 العقبة،  حمافظة  يف  حالة   225

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

معان، منها 15 حالة يف البرا.

واأ�����ض����ار امل���وج���ز االإع����ام����ي ال�������ض���ادر ع��ن 

عدد  اأن  اإىل  ال�ضحة  ووزارة  ال����وزراء  رئ��ا���ض��ة 

 101120 اإىل  و���ض��ل  ح��ال��ّي��اً  الن�ضطة  احل���االت 

دِخ��ل��ت 
مُ
اأ ال��ت��ي  ح��ال��ة، بينما بلغ ع��دد احل���االت 

ام�س  اإىل امل�ضت�ضفيات 479 حالة، فيما غادرت 

اإجمايل عدد احلاالت  بلغ  321 حالة، يف حني 

امل�ضت�ضفيات  يف  ال��ع��اج  تتلقى  ال��ت��ي  امل���وؤّك���دة 

3426 حالة.

للم�ضت�ضفيات  اال�ضتيعابية  القدرة  وح��ول 

اأ�ضّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة  اأن  املوجز  بني  اململكة،  يف 

51 باملئة، بينما  اإقليم ال�ضمال بلغت  العزل يف 

 75 احلثيثة  العناية  اأ�ضّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة  بلغت 

باملئة، فيما بلغت ن�ضبة اإ�ضغال اأجهزة التنّف�س 

36 باملئة. اال�ضطناعي 

ال��ع��زل يف  اأ���ض��ّرة  اإ���ض��غ��ال  اأن ن�ضبة  واأ���ض��اف 

ب��امل��ئ��ة، ف��ي��م��ا بلغت   73 ب��ل��غ��ت  اإق��ل��ي��م ال��و���ض��ط 

ن�ضبة اإ�ضغال اأ�ضّرة العناية احلثيثة يف االإقليم 

ذاته 77 باملئة، بينما بلغت ن�ضبة اإ�ضغال اأجهزة 

43 باملئة. التنّف�س اال�ضطناعي 

كما بلغت ن�ضبة اإ�ضغال اأ�ضّرة العزل يف اإقليم 

اإ�ضغال  ن�ضبة  بلغت  باملئة، يف حني   34 اجلنوب 

بلغت  بينما  باملئة،   34 احلثيثة  العناية  اأ�ضّرة 

يف  اال�ضطناعي  التنّف�س  اأجهزة  اإ�ضغال  ن�ضبة 

االإقليم ذاته 28 باملئة.

7705 حاالت  ت�ضجيل  اإىل  املوجز  اأ�ضار  كما 

 ، وامل�ضت�ضفيات،  املنزيل  العزل  يف  ام�س  �ضفاء 

 463893 اإىل  ال�ضفاء  ح��االت  اإج��م��ايل  لي�ضل 

حالة.

اأجري  خمرّياً  فح�ضاً   46699 اأن  واأ�ضاف 

التي  الفحو�ضات  عدد  اإجمايل  لي�ضبح  ام�س، 

 5664285 اأجريت منذ بدء الوباء وحتى االآن 

ال��ف��ح��و���ض��ات  ن�����ض��ب��ة  اأن  اإىل  الف���ت���اً  ف��ح�����ض��اً، 

االإي���ج���اب���ّي���ة ل��ه��ذا ال���ي���وم و���ض��ل��ت اإىل ق��راب��ة 

06ر18 باملئة، مقارنة مع الن�ضبة التي �ضجلت 

يوم اأم�س االول  والتي بلغت 96ر18 باملئة.

رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس النواب 
والمكتب الدائم ورؤساء الكتل

وزارة الصحة:تسجيل 96 وفاة و8433 إصابة
 بـ » كورونا« 

االنباط-عمان

تََّهَمني  ممُ ولة  الدَّ اأمن  حمكمة  و�ضعت 

�ضنوات،   9 مل��دة  املوؤقتة  باالأ�ضغال  اثنني 

ب��ع��د اإدان��ت��ه��م��ا ب��ت��ه��م ا���ض��ت��ه��داف م��واق��ع 

وكني�ضتني  ع��ام  اأم���ن  ودوري����ات  ع�ضكرية 

بتنفيذ  وال��ت��ه��دي��د  ���ان  ع���مَّ ال��ع��ا���ض��م��ة  يف 

احة االأردنية قبل  اأعمال اإرهابية على ال�ضَّ

عامني.

وعقدت املحكمة جل�ضة علنية، برئا�ضة 

م القا�ضي الع�ضكري الدكتور  رئي�ضها املقدَّ

القا�ضي  وع�ضوية  امل�ضاعيد،  عيد  موفق 

ائد القا�ضي  املدين عفيف اخلوالدة، والرَّ

واختتمت  ع��ب��ي،  ال��زُّ ���ض��ف��وان  ال��ع�����ض��ك��ري 

فيها اإجراءات املحاكمة لعدد من املتهمني 

يف ق�ضايا اإرهابية.

رت و�ضع متهم  وبينت املحكمة اأنَّها قرَّ

بعد  ���ض��ن��وات،  ب��االأ���ض��غ��ال امل��وؤق��ت��ة مل���دة 9 

باأعمال  بالقيام  التَّهديد  بتهمة  اإدان��ت��ه 

ويج الأفكار جماعة اإرهابية  اإرهابية والرَّ

م�ضلحة،  بجماعات  االلتحاق  وحم��اول��ة 

ع�ضكرية  م���واق���ع  ال���ض��ت��ه��داف  ���ط  وخ���طَّ

��ا���ض��ف��ة وامل������واد امل��ت��ف��ج��رة،  ب��ال��ع��ب��وات ال��نَّ

واأماكن دور عبادة م�ضيحية.

يف  كني�ضتني  عاين  املتهم  اأنَّ  واأ�ضافت 

��ط  وخ��طَّ  ،2019 ع���ام  ��ان  ع��مَّ العا�ضمة 

خال  اأوتوماتيكي  ب�ضاح  ال�ضتهدافهما 

االح��ت��ف��االت ب��اأع��ي��اد امل��ي��اد ول��ي��ل��ة راأ����س 

اكت�ضاف االأجهزة  انَّ  اإال  امليادية،  ال�ضنة 

املخت�ضة له حال دون القيام بهذا العمل.

��ج��ن  واأ�����ض����درت امل��ح��ك��م��ة ح��ك��ًم��ا ب��ال�����ضَّ

بالقيام  د  هدَّ اآخر  متهم  على  �ضنوات   9
باأعمال اإرهابية والرويج الأفكار جماعة 

ع�ضكرية  م��واق��ع  وا���ض��ت��ه��داف  اإره���اب���ي���ة، 

ودوري�������ات اأم��ن��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء 

ان  عمَّ العا�ضمة  �ضرقي  امل��وق��ر  ومنطقة 

عام 2019.

امل���وؤي���دي���ن  م���ن  امل��ت��ه��م  اأّن  واأ����ض���اف���ت 

الأفكار جماعة »داع�س« االإرهابية، وعمد 

اإي���ج���اد حا�ضنة  ل��ه��ا حم�����اواًل  ل��ل��روي��ج 

�ضعبية يف املجتمع االأردين، و�ضعى لتنفيذ 

��اح��ة االأردن��ي��ة  اأع��م��ال ع��دائ��ي��ة ع��ل��ى ال�����ضَّ

وتعري�س اأمن و�ضامة املجتمع للخطر.

رت امل���ح���ك���م���ة و�����ض����ع ع������دد م��ن  وق����������رَّ

املتهمني ب��االأ���ض��غ��ال امل��وؤق��ت��ة مل��دد ت��راوح 

ون�ضف  �ضنوات  و�ضبع  �ضنوات  ث��اث  بني 

جماعات  الأف��ك��ار  بالرويج  اإدان��ت��ه��م  بعد 

اإره���اب���ي���ة، وال��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال م���ن ���ض��اأن��ه��ا 

القيام  على  والتحري�س  الفتنة  اإح���داث 

بق�ضد  جمعية  وتاأ�ضي�س  اإرهابية  باأعمال 

على  والتحري�س  اإرهابية  اأعمال  ارتكاب 

مناه�ضة نظام احلكم ال�ضيا�ضي القائم يف 

اململكة ونقل املواد املخدرة واالأ�ضلحة على 

وجه غري م�ضروع.

أمن الدولة: 9 سنوات لمتهمين اثنين باستهداف الجيش واألمن ودور العبادة

االنباط-عان

ادخ�����ار  ����ض���ن���دوق  اإدارة  جل���ن���ة  واف����ق����ت 

ال��ع��ام��ل��ني ب��اجل��ام��ع��ة االأردن���ي���ة ع��ل��ى �ضرف 

ق���رو����س االدخ��������ار، اع���ت���ب���ارا م���ن 4 ن��ي�����ض��ان 

لكل  دينار   1000 مقداره  اأعلى  وبحد  املقبل، 

املرابحة  بطريقة  وللمقر�ضني  مقر�س، 

وذلك  دينار،  االف   4 اأعلى  بحد  االإ�ضامية 

ال�ضادرة عن  القرو�س  وتعليمات  اأ�ض�س  وفق 

جمل�س عمداء اجلامعة.

واأعلنت اجلامعة، يف بيان ام�س اخلمي�س، 

املن�ضة  ع��ل��ى  ���ض��ي��ك��ون  ال��ق��رو���س  ت��ق��دمي  اأن 

لهذه  م�ضبقا  التي مت جتهيزها  االلكرونية 

ال���غ���اي���ة، وب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق وال���ت���ع���اون م���ع وح���دة 

العامة واالإذاعة، ودائرة  االإعام والعاقات 

االأمن اجلامعي.

وارت�����اأت اجل��ام��ع��ة اأن ي��ك��ون ال��ت��ق��دمي يف 

جم��م��ع ال��ق��اع��ات االإن�����ض��ان��ي��ة م��ن ال�����ض��اع��ة 9 

التقيد  مع  ظهرا،   1 ال�ضاعة  وحتى  �ضباحا 

ب�������ض���روط واج��������راءات ال�����ض��ح��ة وال�����ض��ام��ة 

عدد  يزيد  ال  بحيث  الدفاع،  واأوام��ر  العامة 

وذلك  �ضخ�ضا،   20 عن  للتقدمي  املتواجدين 

من  املتقدمني  العاملني  �ضحة  على  حفاظا 

التجمعات. ت�ضكل 

خال  م��ن  املن�ضة  على  التقدمي  وي��ك��ن 

Saving.: ب��واب��ة ���ض��ن��دوق االدخ����ار ع��ل��ى

ju.edu.jo، اأو عن طريق موقع اجلامعة 
من خال نافذة خدمات املوظفني.

االنباط-عمان

ال��زراع��ي��ة يف  ال��ب��ح��وث  احت���اد موؤ�ض�ضات  وق��ع 

ال�ضرق االأدنى و�ضمال اإفريقيا )االأرينينا(، ام�س 

النباتية  احلديقة  مع  �ضراكة  اتفاقية  اخلمي�س، 

امللكية.

وت����ه����دف االت���ف���اق���ي���ة ال���ت���ي وق���ع���ه���ا االأم�����ني 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��احت��اد ال��دك��ت��ور ر���ض��ا اخل���وال���دة، 

املهند�س  امللكية  النباتية  للحديقة  العام  واملدير 

ال��زراع��ي  القطاع  ودع��م  لتطوير  �ضهبز،  حممد 

البحثية  امل���ج���االت  وت��ع��زي��ز  ت���اأط���ري  خ���ال  م���ن 

واإعداد درا�ضات مقرحة مل�ضروعات م�ضركة.

وت��ن�����س االت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف 

خال  م��ن  وال��ت��دري��ب  العلمي  البحث  جم���االت 

دعوة كل طرف للطرف االآخر من اأجل امل�ضاركة 

امل�ضرك  االه��ت��م��ام  ذات  التدريبية  ال��رام��ج  يف 

املختلفة  واالأدوات  االأجهزة  با�ضتخدام  والتعاون 

امل���ت���اح���ة ل��ل��ط��رف��ني ل��ت��ن��ف��ي��ذ وت�����ض��ه��ي��ل ال��ع��م��ل 

الفنية  اال�ضت�ضارية  اخلدمات  وتقدمي  امل�ضرك 

الفني. واالقت�ضادية والدعم 

واأكد الدكتور اخلوالدة، حر�س االحتاد على 

االهتمام  ذات  املوؤ�ض�ضات  مع  والتعاون  التوا�ضل 

والريفية  ال��زراع��ي��ة  التنمية  بتعزيز  امل�����ض��رك 

وت��ط��وي��ر االأب����ح����اث وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��زراع��ي��ة 

بالعملية  االرت��ق��اء  بهدف  املنطقة  وخ��ارج  داخ��ل 

والعاملني  الزراعة  بقطاع  والنهو�س  التنموية 

فيه.

ال�ضراكات  بناء  اأهمية  �ضهبز  اأك��د  جهته،  من 

م����ع خم��ت��ل��ف اجل����ه����ات يف امل����ج����االت ال��ب��ح��ث��ي��ة 

والعلمية.

وث����م����ن ال����ت����ع����اون ال���ث���ن���ائ���ي امل���������ض����رك ب��ني 

املوؤ�ض�ضتني يف بناء ال�ضراكة احلقيقية.

صرف قروض ادخار عاملي الجامعة األردنية 4 نيسان

اتفاقية شراكة بين اتحاد األرينينا والحديقة النباتية الملكية

  االنباط-عمان

ا����ض���ادت م���دي���رة ع��م��ل��ي��ات وك���ال���ة االأمم 

امل����ت����ح����دة الإغ������اث������ة وت�������ض���غ���ي���ل ال���اج���ئ���ني 

م��ارث��ا  ع��م��ان،  يف  )اون�����روا(  الفل�ضطينيني 

االأردن  ل��دى  املك�ضيكي  وال�ضفري  لورين�ضو، 

روب����ريت����و رودري���غ���ي���ز ه���رن���ان���دي���ز، ب��ج��ه��ود 

حل�����ض��د  امل�������ض���ت���وي���ات  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى  االردن 

القائم  والتن�ضيق  والتعاون  للوكالة  الدعم 

مع اململكة بهذا اخل�ضو�س.

ل���ق���اء يف مقر  وب���ح���ث اجل���ان���ب���ان خ����ال 

الق�ضايا ذات  ام�س اخلمي�س،  الوكالة عمان 

االه��ت��م��ام امل�����ض��رك و���ض��ب��ل ت��ق��وي��ة ال��ت��ع��اون 

لدعم الاجئني الفل�ضطينيني يف االردن.

واجلهود  الدور  املك�ضيكي  ال�ضفري  وثمن 

الاجئني  دع��م  يف  )االأون���روا(  تبذلها  التي 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني، م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة ا���ض��ت��م��رار 

الوكالة بتقدمي دورها الهام.

االنباط-عمان

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

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

لقاح  من  االأوىل  اجلرعة  على  احلا�ضلني 

حني  يف  �ضخ�ضاً،   273921 بلغ  ك��ورون��ا 

اجلرعة  على  احلا�ضلني  عدد  اإجمايل  بلغ 

���ض��خ�����ض��اً،   75921 ال��ل��ق��اح  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 

فريو�س  بلقاح  اخلا�ضة  االإح�ضائيات  وفق 

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

اخلمي�س.

على  امل�����ض��ج��ل��ني  ع���دد  اأن  اإىل  واأ����ض���ارت 

بلغ  ك���ورون���ا،  ف��ريو���س  ل��ق��اح  ت��ل��ق��ي  من�ضة 

�ضخ�ضاً.  777825

 االنباط-برتا

للغذاء  العامة  املوؤ�ض�ضة  عام  مدير  قال 

وال����دواء ال��دك��ت��ور ن���زار م��ه��ي��دات، اإن فرق 

للموؤ�ض�ضة  ال��ت��اب��ع��ة  وال��ت��ف��ت��ي�����س  ال��رق��اب��ة 

امللكية  االإدارة  وبالتعاون مع  الزرقاء،  فرع 

ام�����س اخلمي�س،  اأغ��ل��ق��ت  ال��ب��ي��ئ��ة،  حل��م��اي��ة 

ظ��روف  يف  وي��ع��م��ل  م��رخ�����س  غ��ري  م�ضنعاً 

����ض���ح���ي���ة ����ض���ي���ئ���ة ع���ل���ى ت�����ض��ن��ي��ع ال���ل���ح���وم 

يف  ع��وج��ان  منطقة  يف  ال��دج��اج  وت�ضحيب 

الزرقاء.

امل�ضنع،  املتخذة بحق  االإجراءات  وحول 

اأ���ض��درت��ه  ب��ي��ان �ضحفي  م��ه��ي��دات يف  اأ���ض��ار 

ال��ف��رق  اأن  اإىل  ام�����س اخل��م��ي�����س،  امل��وؤ���ض�����ض��ة 

الرقابية املخت�ضة حتفظت على كافة املواد 

املخالف،  امل�ضنع  داخ��ل  املوجودة  الغذائية 

اأط���ن���ان، يف   3 ب��ن��ح��و  ت��ق��در كميتها  وال��ت��ي 

اأغلقته بال�ضمع االأحمر. حني 

و����ض���دد ع��ل��ى اأن امل��وؤ���ض�����ض��ة وم���ن خ��ال 

تتهاون  لن  الدورية  التفتي�ضية  احلمات 

م���ع اأي جت������اوزات مت�����س ���ض��ح��ة و���ض��ام��ة 

ال���غ���ذاء، و���ض��ت��ت��خ��ذ اأ���ض��د االج�����راءات بحق 

لاأنظمة  خمالفتها  تثبت  ال��ت��ي  امل��ن�����ض��اآت 

املوؤ�ض�ضة. املعتمدة لدى  والتعليمات 

ل��اإب��اغ  امل��واط��ن��ني  املوؤ�ض�ضة  دع��ت  كما 

ر�ضدها  يتم  �ضكوى  اأو  ماحظة  اأي  ع��ن 

ب��ه��ذا ال�������ض���اأن م���ن خ����ال خ���ط ال�����ض��ك��اوى 

االإلكروين  والريد   117114 املجاين 

ت��ط��ب��ي��ق  وع����ر   info@JFDA.Jo
وات�ضاآب على الرقم 0795632000.

 االنباط-عمان

ا�ضتقبل وزير االأ�ضغال العامة واالإ�ضكان 

ي��ح��ي��ى ال��ك�����ض��ب��ي يف م��ب��ن��ى ال������وزارة، ام�����س 

اخل���م���ي�������س، وزي�������رة االإع�����م�����ار واالإ����ض���ك���ان 

وال��ب��ل��دي��ات واالأ����ض���غ���ال ال��ع��ام��ة ال��ع��راق��ي��ة 

امل��ه��ن��د���ض��ة ن���ازن���ني حم��م��د و����ض���و وال���وف���د 

امل�����راف�����ق ل����ه����ا، ل���ب���ح���ث وم���ت���اب���ع���ة ن��ت��ائ��ج 

االردنية  والثاثية  الثنائية،  االجتماعات 

وال���ع���راق وم�����ض��ر ال��ت��ي ع��ق��دت ���ض��اب��ق��ا يف 

عمان.

االجتماع  خ��ال  اجل��ان��ب��ان  وا�ضتعر�س 

بالوكالة،  الوزارة  عام  امني  الذي ح�ضره، 

ومدير  احلكومية،  العطاءات  ع��ام  ومدير 

عام موؤ�ض�ضة االإ�ضكان والتطوير احل�ضري، 

ون��ق��ي��ب��ي امل��ه��ن��د���ض��ني وامل���ق���اول���ني، ورئ��ي�����س 

ج��م��ع��ي��ة امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن، ورئ���ي�������س م��ن��ت��دى 

املكاتب،  هيئة  ورئي�س  الهند�ضي،  االعمال 

ال���ت���ع���اون امل�����ض��رك يف ق��ط��اع االإن�������ض���اءات 

واملقاوالت واالإ�ضكان، واآخر ما و�ضلت اإليه 

التفاهمات امل�ضركة يف هذا املجال. 

وت����ن����اول االج���ت���م���اع م���ل���ف���ات االإ����ض���ك���ان 

وال���ب���ن���اء وال��ت�����ض��ي��ي��د، و���ض��ب��ل ال���ت���ع���اون يف 

جمال الطرق واجل�ضور واملباين وال�ضرف 

ال�ضحي وقطاع االإ�ضكان.

و���ض��دد ال��ك�����ض��ب��ي خ���ال االج��ت��م��اع على 

ع���م���ق وم����ت����ان����ة ال����ع����اق����ات ال����ت����ي ت��رب��ط 

ال��ب��ل��دي��ن، وال���ت���ي ي��ع��ك�����ض��ه��ا ح��ر���س ق��ي��ادة 

املثمر  وال��ت��ع��اون  التن�ضيق  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ن 

وامل�����ض��ت��م��ر ومب�����ا ي��ن��ع��ك�����س ع���ل���ى م�����ض��ال��ح 

ال�ضعبني، موؤكدا حر�س االردن على تعزيز 

والبناء  االإن�ضاءات  جمال  يف  التعاون  اآف��اق 

مع العراق ال�ضقيق.

واأ�����ض����ار ال��ك�����ض��ب��ي اىل م���ا ت��و���ض��ل اإل��ي��ه 

اجل���ان���ب���ان يف ال���ف���رة االأخ�������رية ل��ت��ذل��ي��ل 

ال��ع��ق��ب��ات اأم�����ام امل���ق���اول���ني وامل�����ض��ت��ث��م��ري��ن 

االأردنيني.

م����ن ج��ه��ت��ه��ا اأك��������دت وزي��������رة االإع����م����ار 

واالإ���ض��ك��ان وال��ب��ل��دي��ات واالأ���ض��غ��ال ال��ع��ام��ة 

ال���ع���راق���ي���ة ن���ازن���ني حم���م���د و����ض���و، ج��دي��ة 

ب����اده����ا وح���ر����ض���ه���ا ع���ل���ى ت���ط���وي���ر اآف�����اق 

البلدين  بني  والعاقات  امل�ضرك  التعاون 

ال�����ض��ق��ي��ق��ني يف ���ض��ت��ى امل����ج����االت، م�����ض��رية 

اىل ح��ر���س ب���اده���ا ع��ل��ى اال���ض��ت��ف��ادة من 

االأردن��ي��ة  واالن�ضائية  الهند�ضية  اخل��رات 

يف عملية التطوير التي ت�ضهدها بادها.

واأ�ضادت و�ضو بقطاع االإن�ضاءات االأردين 

وال��ت��ط��وي��ر  االإ����ض���ك���ان  م�����ض��اري��ع  يف  ودوره 

م��ن خرة  ب��ه  يتمتع  مل��ا  ال��ع��راق  والبناء يف 

وك����ف����اءة، م���ع���رب���ة ع���ن ام���ل���ه���ا يف ت��رج��م��ة 

االردن  ال���ي���ه���ا  ت���و����ض���ل  ال���ت���ي  امل���خ���رج���ات 

الثنائية  اللقاءات  اإطار  والعراق وم�ضر يف 

وال��ث��اث��ي��ة خ���ال ال��ف��رة امل��ا���ض��ي��ة وال��ت��ي 

ت�ضب يف م�ضلحة الدول الثاث.

لورينسو وهرنانديز يشيدان بجهود 
االردن لدعم األونروا

خلية األزمة: 273921 شخصا تلقوا 
الجرعة األولى من لقاح كورونا

الغذاء والدواء تغلق مصنعًا للحوم 
وتسحيب الدجاج بالزرقاء

الكسبي يلتقي وزيرة اإلعمار 
واالشغال العراقية
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مشاركون بمعرض قطر الزراعي 
يشيدون بجودة المنتج األردني

حوارية حول الوضع البيئي 
التكنولوجي في األردن

تحديد مواعيد دوام المتاحف 
والمواقع األثرية

   االنباط- برتا

 �أ�شاد م�شاركون يف معر�ض قطر 

ال���زراع���ي ال����دويل امل��ق��ام ح��ال��ي��ا يف 

ال��ذي  املتطور  بامل�ستوى  ال��دوح��ة، 

حققه الإنتاج الزراعي يف الأردن.

وا�سار امل�ساركون خالل حديثهم 

لوكالة الأنباء الأردنية )برتا( اىل 

امل�ستوى العايل للمنتجات وال�سلع 

الزراعية امل�ستوردة من الأردن.

وي�سارك يف املعر�ض الذي يختتم 

ف��ع��ال��ي��ات��ه غ���د ال�����س��ب��ت، ع����دد من 

�سركات الإن��ت��اج ال��زراع��ي الأردن��ي��ة 

امل��ت��خ�����س�����س��ة يف اإن����ت����اج وت�����س��وي��ق 

خمتلف اأ�سناف اخل�سار والفاكهة.

امل�ساركة  ال�����س��رك��ات  ع���دد  وي��ب��ل��غ 

يف امل��ع��ر���ض ن��ح��و 80 ���س��رك��ة متثل 

42 دولة عربية واأجنبية من بينها 

بالإ�سافة اإىل الأردن وقطر، اأملانيا 

وم�سر  ولبنان  وال�سني  وال��ي��اب��ان 

ودول اأفريقية.

وق���������ال رئ����ي���������ض غ����رف����ة جت�����ارة 

بن  خليفة  ال�سيخ  قطر،  و�سناعة 

اإن  ث�����اين،  اآل  ب���ن حم��م��د  ج��ا���س��م 

وخا�سة  امل�ساركة  ال���دول  منتجات 

القادمة من الأردن تتميز بنوعيتها 

وجودتها العالية، وت�ستقطب دوما 

معظم �سرائح امل�ستهلكني يف ال�سوق 

القطري.

وا�ساف، ان معر�ض قطر الزراعي 

الفر�سة  تتيح  مهمة  من�سة  ميثل 

اأم��ام رجال الأعمال لالطالع على 

اأحدث البتكارات املتعلقة بالقطاع 

ال�����زراع�����ي وا���س��ت��ك�����س��اف ال��ف��ر���ض 

ال�ستثمارية املتاحة يف هذا القطاع 

وال�����ذي ي��ع��د م���ن اأه����م ال��ق��ط��اع��ات 

احليوية اجلاذبة لال�ستثمار.

امل��ن��ت��ج��ات  ان  ث����اين  اآل  واو����س���ح 

الردنية تتميز بكل العنا�سر التي 

بقوة  للمناف�سة  م��وؤه��ل��ة  جتعلها 

املنتجات  م��ن  ال��ع��دي��د  ج��ان��ب  اإىل 

ال���زراع���ي���ة امل�����س��ت��وردة م���ن اأوروب�����ا 

واأمريكا.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال رئ��ي�����ض اإح���دى 

ال���ل���ج���ان امل��ن��ظ��م��ة مل���ع���ر����ض ق��ط��ر 

ال��دك��ت��ور   2021 ال�����دويل  ال���زراع���ي 

حممد �سيف الكواري، ان ال�سركات 

الأردن�����ي�����ة امل��ت��خ�����س�����س��ة ب���الإن���ت���اج 

ال��زراع��ي، حري�سة على  والت�سويق 

قطر  معر�ض  يف  الدائمة  امل�ساركة 

الزراعي الدويل، حيث اأن املنتجات 

الزراعية املنتجة يف الأردن اأ�سبحت 

م���ن امل��ن��ت��ج��ات الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ل 

مي��ك��ن ل��ل��م�����س��ت��ه��ل��ك��ني ال���س��ت��غ��ن��اء 

عنها، كونها تتميز بجودتها العالية 

واأ�سعارها املعقولة.

اأن معر�ض  ال��ك��واري اىل  واأ���س��ار 

ال���دويل ل ي�ستمل  ال��زراع��ي  قطر 

فح�سب،  ال��زراع��ي��ة  املنتجات  على 

اأخ���رى مثل  واإمن���ا ي�سمل منتجات 

ال��ع�����س��ل وال���ت���م���ور وم���ن���ه���ا م����ا هو 

م�ستورد من الأردن.

ب����������دوروه، ب����ني رج�����ل الأع����م����ال 

القطري فهد اأحمد ح�سني، والذي 

املنتجات  وت�سنيع  ن�ساط  يف  يعمل 

ال��غ��ذائ��ي��ة وال���زراع���ي���ة، ان الإن��ت��اج 

عن  غنيا  اأ�سبح  الأردين  ال��زراع��ي 

امل��ن��ت��ج��ات  اأن  م����وؤك����دا  ال���ت���ع���ري���ف، 

ال��زراع��ي��ة الأردن���ي���ة ب��ات��ت مف�سلة 

ل�سريحة كبرية من امل�ستهلكني، ول 

ميكن ال�ستغناء عنها.

اإن تنظيم معر�ض  وق��ال ح�سني 

قطر الزراعي الدويل الثامن لهذا 

اإط���ار خطة الدولة  ياأتي يف  ال��ع��ام، 

ت�ستمل  وال���ت���ي  ال���غ���ذائ���ي  ل���الأم���ن 

التي  الدولية  املعار�ض  اإقامة  على 

واملنتجني  للمزارعني  ملتقى  تعد 

وامل����ه����ت����م����ني و������س�����رك�����ات الإن�����ت�����اج 

وامل�ستهلكني.

ال���زراع���ي���ة  امل��ن��ت��ج��ات  اأن  واك������د 

حتقق  الأردن��ي��ة  الغذائية  وال�سلع 

رواج������ا وان���ت�������س���ارا ك���ب���ريا ل��ي�����ض يف 

يف  واإمن���ا  فح�سب  القطري  ال�سوق 

معظم اأ�سواق املنطقة، كونها تلقى 

قبول من كافة امل�ستهلكني.

مثالية  فر�سة  امل��ع��ر���ض  وي��وف��ر 

ال�سناعة  ه���ذه  يف  للمتخ�س�سني 

متّكنهم من ا�ستك�ساف نطاق وا�سع 

واملنتجات  والتقنيات  امل��ع��دات  م��ن 

مقابلة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��زراع��ي��ة، 

على  واحل�سول  القرار  �سناع  كبار 

م���وؤ����س���رات ق��ي��م��ة وال���ت���ع���رف على 

اأف�سل املمار�سات.

م�سنع  تد�سني  امل��ع��ر���ض  و�سهد 

جديد لإنتاج الورقيات والذي يعد 

ن���وع���ه ع��ل��ى م�ستوى  الأك������ر م���ن 

ال�سرق الأو�سط حيث تبلغ م�ساحته 

3 اآلف مرت مربع.

االنباط-عمان

ن��ظ��م��ت غ���رف���ة ال���ت���ج���ارة الأم���ريك���ي���ة يف 

بالتعاون مع �سريكها ال�سرتاتيجي  الأردن، 

امل����ت����ح����دة  ال��������ولي��������ات  يف  وادي(  )ت�����ي�����ك 

بعنوان  خا�سة،  حوارية  جل�سة  الأمريكية، 

الو�سع البيئي التكنولوجي يف الأردن.

الأردن  اإن  اجلل�سة  يف  امل��ت��ح��دث��ون  وق���ال 

ح��ق��ق اإجن�����ازات ل��دع��م ال�����س��رك��ات ال��ري��ادي��ة 

النا�سئة، من خالل تقدمي دعم تقني ومادي 

اإم��ك��ان��ات  على  ال�����س��وء  م�سلطني  وق��ان��وين، 

ك��ون��ه  واأه��م��ي��ة  الأردن،  يف  ال���واع���دة  ال��ن��م��و 

التكنولوجيا  تدعم  التي  لل�سركات  م��رك��ًزا 

للو�سول اإىل الأ�سواق الإقليمية والدولية.

و������س�����ارك امل���ت���ح���دث���ون خ������الل امل����وؤمت����ر 

بتقنية  امل��ن��ع��ق��د  وادي(  ل���)ت��ي��ك  ال�����س��ن��وي 

اآذار،  و24   23 يومي  خ��الل  املرئي  الت�سال 

جم��الت  يف  جناحاتهم  وق�س�ض  خراتهم 

اأردن��ي��ة، حققت جناحات  ���س��رك��ات  ع���دة، يف 

ع���ل���ى امل�������س���ت���وي���ات امل���ح���ل���ي���ة والإق���ل���ي���م���ي���ة 

والعاملية، اإىل جانب 700 ممثل عن �سركات 

وتكنولوجيا  الت�����س��الت  ق��ط��اع  يف  ع��امل��ي��ة 

املعلومات وريادة الأعمال.

ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل�����دي�����ر  اجل���ل�������س���ة  واأدار 

القا�سم،  ليث  للريادة،  الأردين  لل�سندوق 

مب�ساركة كل من املوؤ�س�ض واملدير التنفيذي 

األعاب طماطم ح�سام حمو، واملدير  ل�سركة 

العام ل�سركة بيوند كابيتال تامر ال�سالح، 

����س���ري���ك وم���وؤ����س�������ض ����س���رك���ة م��ق�����س��م ف�����وؤاد 

جري�ض.

  االنباط-عمان

ع��م��م��ت دائ����رة الآث�����ار ال��ع��ام��ة، 

ام�������ض اخل���م���ي�������ض، ع���ل���ى م�����دراء 

امل����دي����ري����ات وروؤ������س�����اء الأق�������س���ام 

بالدائرة، باأن يكون دوام املتاحف 

 8 ال�ساعة  م��ن  الأث��ري��ة  وامل��واق��ع 

 5:30 ال�����س��اع��ة  ول��غ��اي��ة  ���س��ب��اح��اً 

م���������س����اء، وذل��������ك ن����ظ����را ل��ل��ع��م��ل 

ب��ال��ت��وق��ي��ت ال�����س��ي��ف��ي، وال��ع��م��ل 

ح�سب  ال��ي��وم��ي،  ال��ت��ج��ول  بحظر 

ال�����ب�����الغ ال�����������س�����ادر ع�����ن رئ���ي�������ض 

الوزراء.

واو����س���ح���ت ال����دائ����رة يف ب��ي��ان 

�سحفي، ام�ض، اأن دوام املوظفني 

ال���ع���ام���ل���ني ب���امل���ت���اح���ف وامل����واق����ع 

الأث���ري���ة ���س��ي��ك��ون ع��ل��ى ف��رتت��ني، 

ال�ساعة  من  تبداأ  الأوىل  الفرتة 

 12:45 ال�ساعة  ولغاية  �سباحاً   8

م�������س���اء، وال����ف����رتة ال���ث���ان���ي���ة م��ن 

ول��غ��اي��ة  م�����س��اء   12:45 ال�����س��اع��ة 

5:30 م�ساء. ال�ساعة 

االنباط-عمان

الرقمي والريادة،  قالت وزارة القت�ساد 

الردن  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي  ال��ت��ع��اون  م���ذك���رة  ان 

اللجنة  ان��ع��ق��اد  خ��الل  وق��ع��ت  ال��ت��ي  وم�سر 

بح�سور  الثالثاء  امل�سرية  الردنية  العليا 

اخل�ساونة  ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئ��ي�����ض 

ون����ظ����ريه امل�������س���ري ال����دك����ت����ور م�����س��ط��ف��ى 

م���دب���ويل، ت��ع��زز ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف 

املعلومات والت�سالت. جمال تكنولوجيا 

اخلمي�ض،  ام�ض  ل��ل��وزارة  بيان  وبح�سب 

ت��ه��دف امل���ذك���رة ال��ت��ي وق��ع��ه��ا ع���ن اجل��ان��ب 

والريادة  الرقمي  القت�ساد  وزي��ر  الردين 

الهناندة وعن اجلانب امل�سري وزير  احمد 

الدكتور  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت 

ت���وظ���ي���ف الإم���ك���ان���ات  ع���م���رو ط���ل���ع���ت، اىل 

وتكنولوجيا  الت�����س��الت  جم��ال  يف  املتاحة 

امل��ع��ل��وم��ات وال���ري���د ل��دع��م ال���ت���ع���اون بني 

ت�سمل  جم��الت  عدة  يف  وتطويره  البلدين 

خالل  من  وذل��ك  الرقمية  التحتية  البنية 

ال��دول��ي��ة  ال��ك��اب��الت  �سبكة  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 

امل�سرية وربطها بالأردن، اإ�سافة اىل تبادل 

بها يف  املعمول  املمار�سات  واأف�سل  اخلرات 

البلدين يف جمال التحول الرقمي والدفع 

الإلكرتوين.

التعاون  على  التفاهم  مذكرة  تن�ض  كما 

امل�����س��رتك يف ب���ن���اء ال����ق����درات ال��ب�����س��ري��ة يف 

املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  جمالت 

اأردن��ي��ة  م�سرية  م��ب��ادرة  وتنظيم  وال��ري��د 

ل����الإب����داع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وري������ادة الع���م���ال 

ل��ت�����س��ك��ي��ل ف����رق م�����س��رتك��ة م����ن اجل��ان��ب��ني 

تخدم  ومنتجات  حلول  تطوير  على  تعمل 

تنظيم  جانب  اىل  البلدين،  يف  امل�سروعات 

م������وؤمت������رات وم�������س���اب���ق���ات م�������س���رتك���ة ب��ني 

التكنولوجي  الإب����داع  جم��ال  يف  ال��دول��ت��ني 

وري�����ادة الأع���م���ال ك��م��ا ت��ن�����ض امل���ذك���رة على 

ال���ت���ع���اون وت����ب����ادل اخل�������رات يف جم����الت 

وتنظيم  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  ت��ط��ب��ي��ق��ات 

القطاعني  يف  ال�سحابية  احلو�سبة  خدمات 

ت�سجيع  اإم��ك��ان��ي��ة  وب��ح��ث  واخل���ا����ض  ال��ع��ام 

ال���س��ت��ث��م��ار يف ه���ذه امل���ج���الت، ف�����س��ال عن 

وال��ب��ح��ث  التخطيط  جم���الت  يف  ال��ت��ع��اون 

والتطوير وال�ستثمار يف جمال الت�سالت 

املعلومات. وتكنولوجيا 

الطرفان  �سيعمل  التفاهم  ملذكرة  ووفقا 

ع��ل��ى ال��ت��ن�����س��ي��ق ب���ني م���واق���ف ال��ب��ل��دي��ن يف 

امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات 

الت�����س��الت  جم��ال  يف  املتخ�س�سة  العاملية 

وخا�سًة  وال��ري��د  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا 

الحت������اد ال������دويل ل���الت�������س���الت والحت�����اد 

فريق  ت�سكيل  �سيتم  ك��م��ا  ل��ل��ري��د،  ال��ع��امل��ي 

جم����ال  يف  م���������س����ري  اأردين-  م���������س����رتك 

والريد  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت 

ملتابعة تنفيذ جمالت التعاون.

االنباط-عمان

الألب�سة  لتجار  العامة  النقابة  طالبت 

والأق���م�������س���ة والأح����ذي����ة اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة 

التجارية،  القرو�ض  تاأجيل  على  بالعمل 

وبخا�سة تلك الأكرث ت�سرراً من جائحة 

اآذار وني�سان من  فريو�ض كورونا ل�سهري 

اأق�ساط  تاأجيل  اأ�سوة بقرار  العام احلايل، 

قرو�ض الأفراد ل�سهر رم�سان املبارك.

ام�ض  �سحفي  بيان  يف  النقابة،  واأك��دت 

الق��ت�����س��ادي��ة  ال����ظ����روف  اأن  اخل���م���ي�������ض، 

ال�����س��ع��ب��ة ال���ت���ي مي����ر ب���ه���ا ق���ط���اع جت����ارة 

وبع�ض  والأح���ذي���ة  والأق��م�����س��ة  الأل��ب�����س��ة 

ت�سررا  ب��الأك��رث  �سنفت  التي  القطاعات 

جراء جائحة كورونا ونتيجة لالإغالقات 

من  ملوجة  القطاع  تعر�ض  احلظر  واأي���ام 

ال����رك����ود وال����رتاج����ع احل�����اد يف امل��ب��ي��ع��ات 

و�سح  املواطنني  ل��دى  ال�سرائية  وال��ق��درة 

ال�سيولة.

واأ�سارت النقابة اإىل اأن مطلبها يهدف 

ت�سديد  م���ن  امل��ن�����س��اآت  اأ���س��ح��اب  ل��ت��م��ك��ني 

الت�سغيلي  امل��ال  راأ���ض  وتعزيز  التزاماتهم 

مم��ا ي�����س��اه��م يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى دمي��وم��ة 

والتخفيف  ال�سوق  داخل  وبقائهم  عملهم 

م����ن ح�����دة الأزم��������ة ال���ت���ي ت���ت���ع���ر����ض ل��ه��ا 

القطاعات الأكرث ت�سررا.

االنباط-عمان

يف  الغذائية  امل��واد  قطاع  ممثل  طالب 

غرفة جتارة الردن رائد حمادة، بتو�سيع 

خ��دم��ات ال��ت��و���س��ي��ل ل��ل��م��ن��ازل امل��ع��م��ول به 

ح��ال��ي��ا ل��ق��ط��اع��ي امل��ط��اع��م واحل��ل��وي��ات يف 

ظ��ل احل��ظ��ر اجل��زئ��ي ب��ح��ي��ث ت��ك��ون حتى 

اأذان الفجر خالل �سهر رم�سان املبارك.

واك����د ح���م���ادة يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ام�����ض 

اخل��م��ي�����ض، اه��م��ي��ة ال���س��ت��ج��اب��ة مل��ط��ال��ب 

خالل  من  العمل  �ساعات  وزي��ادة  القطاع 

�سمود  ل��دع��م  امل��ن��زيل  التو�سيل  خ��دم��ات 

امل���ن�������س���اآت وم���وا����س���ل���ة اع���م���ال���ه���ا يف ظ��ل 

خالل  بها  حلقت  التي  املتعددة  اخل�سائر 

فرتة احلظر ال�سامل والغالق.

وق����ال، ان م��ب��ي��ع��ات امل��ط��اع��م وحم��الت 

احللويات تن�سط عادة وب�سكل كبري خالل 

بعد  م��ا  خ�سو�سا  امل��ب��ارك  رم�����س��ان  �سهر 

�ساعات  ح��ت��ى  وت�ستمر  الإف���ط���ار  ���س��اع��ات 

الفجر.

وا�����س����اف، ان مت���دي���د ���س��اع��ات ال��ع��م��ل 

م���ن خ����الل خ���دم���ات ال��ت��و���س��ي��ل امل��ن��زيل 

من  احتياجتهم  تاأمني  للمواطنني  يتيح 

احل���ل���وي���ات وم��ن��ت��ج��ات امل���ط���اع���م ل��وج��ب��ة 

ال�����س��ح��ور، الم����ر ال����ذي ي��ن��ع��ك�����ض اي��ج��اب��ا 

ع���ل���ى زي��������ادة امل���ب���ي���ع���ات واحل�����ف�����اظ ع��ل��ى 

ا�ستقرار العمالة ورفد خزينة الدولة من 

ال�سرائب املتحققة من هذه املبيعات.

ه���ذه  يف  ال���ع���ام���ل���ني  م��ع��ظ��م  اأن  وب�����ني 

فيما  ت��ن��ق��ل،  ت�����س��اري��ح  ميتلكون  امل��ط��اع��م 

�سركة تو�سيل كبرية   33 اأكرث من  يوجد 

وم��ت��و���س��ط��ة و����س���غ���رية ت��ع��م��ل يف خ��دم��ة 

للمنازل. التو�سيل 

وا����س���ار ح���م���ادة اىل ح��ر���ض ال��ع��ام��ل��ني 

الوقاية  م�ستلزمات  توفري  على  بالقطاع 

وامل��واط��ن��ني  ل��دي��ه��م  للعاملني  واحل��م��اي��ة 

وامل����ح����اف����ظ����ة ع���ل���ى ال���ت���ب���اع���د وت��ن��ظ��ي��م 

بتطبيق  والل��ت��زام  الت�سويقية  العمليات 

للحد  العامة  وال�سالمة  ال�سحة  معايري 

من انت�سار فريو�ض كورونا.

يف  حمل  الف   18 نحو  باململكة  ويوجد 

حوايل  توظف  واحللويات  املطاعم  قطاع 

100 الف عامل.

���س��م��ح��ت  ك���ان���ت  ان احل���ك���وم���ة  ي���ذك���ر 

بالعمل  احل��ل��وي��ات  وحم����الت  ل��ل��م��ط��اع��م 

خ�����الل ����س���اع���ات احل����ظ����ر اجل����زئ����ي ع��ر 

خ���دم���ات ال��ت��و���س��ي��ل امل���ن���زيل وذل����ك حتى 

ال�ساعة الثانية ع�سر من منت�سف الليل.

االنباط-عمان

ب���ح���ث وزي�����ر ال���ن���ق���ل امل��ه��ن��د���ض 

العراقي  ونظريه  ع��زاي��زة،  وجيه 

ت�سهيل  ���س��ب��ل��ي،  ن��ا���س��ر  ال��ك��اب��ن 

ح�����رك�����ة ال����ن����ق����ل ب�����ني ال���ب���ل���دي���ن 

ال�سقيقني.

ع��ل��ى هام�ض  ال���وزي���ران  وب��ح��ث 

اج���ت���م���اع���ات ال���ل���ج���ن���ة ال����وزاري����ة 

الأردن����ي����ة ال���ع���راق���ي���ة امل�����س��رتك��ة، 

اله���ت���م���ام  ذات  ال���ن���ق���ل  ������س�����وؤون 

امل���������س����رتك، م������وؤك������دان �����س����رورة 

كافة  والعقبات  ال�سعوبات  تذليل 

ال��ق��ط��اع مب���ا يلبي  ت���واج���ه  ال��ت��ي 

خمرجات اللقاءات الثالثية التي 

مع  احت�سانها  على  اململكة  تعكف 

اجلانبني امل�سري والعراقي.

اإي��ج��اد  اإىل  ال���ل���ق���اءات  وت���ه���دف 

ت�سهيل  اأجل  من  الناجعة  ال�سيغ 

عملية الربط امل�سرتك مبنظومة 

ت�سهيل  �ساأنها  م��ن  متطورة  نقل 

والركاب  الب�سائع  ان�سياب  حركة 

بني الأردن وم�سر والعراق.

و����س���دد امل��ه��ن��د���ض ع���زاي���زة على 

ال��ع��الق��ات  وم��ت��ان��ة  الأخ������وة  روح 

بني  جتمع  التي  املتميزة  الثنائية 

ال�سقيقني. البلدين 

الآل��ي��ات  ال��وزي��ران  وا�ستعر�ض 

ال��ك��ف��ي��ل��ة ل��ت�����س��ه��ي��ل ح��رك��ة ال��ن��ق��ل 

ال�سقيقني  البلدين  بني  والتنقل 

مبا ي�سهل حركة الب�سائع ويدعم 

القت�ساد.

االردن ومصر يعززان التعاون في البنية التحتية الرقمية

بحث تسهيل انسياب البضائع والركاب بين األردن ومصر والعراق

نقابة األلبسة تطالب بتأجيل القروض التجارية

مطالبة بتمديد ساعات عمل خدمات التوصيل المنزلي خالل رمضان
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االنباط-وكاالت

“الهدوء  �إن  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  ���س��اب��ط  ق����ال 

موجود  �ملحتلة  �لغربية  �ل�سفة  يف  �لأمني 

�ل��ه��ج��م��ات  ف��ق��ط يف و���س��ائ��ل �لإع�����ام، لأن 

�ل�ساعة  م���د�ر  ع��ل��ى  تتفجر  �لفل�سطينية 

ع��ن جتاهل  للتوقف  �ل��وق��ت  وح���ان  ه��ن��اك، 

هذ� �لو�قع �لأمني«

�لأمني  �مل�سوؤول  مانور،  حاييم  و�أ���س��اف 

�ل�����س��اب��ق يف ج��ه��از �لأم����ن �ل��ع��ام-�ل�����س��اب��اك، 

�أن  ري�������س���ون،  م���ك���ور  ب�����س��ح��ي��ف��ة  م���ق���ال  يف 

ق��ي��ادت��ه،  م��ث��ل  �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي،  “�جلمهور 
يف غ��ي��ب��وب��ة ع��م��ي��ق��ة؛ ب�����س��ب��ب ���س��ع��ور وه��م��ي 

�مل��ع��ط��ي��ات  �أن  رغ����م  و�ل�����ه�����دوء،  ب��ال�����س��م��ت 

�ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����س��ف��ة  �أن  �إىل  ت�����س��ر  �مل��ي��د�ن��ي��ة 

�لإن���ذ�ر  جر�س  لكن  تهتز،  و�لأر����س  تغلي، 

لي�س له �سدى بني �لإ�سر�ئيليني«

�لر�سمية  “�لبيانات  �أن  م��ان��ور،  و�أ���س��ار 

�ل���������س����ادرة ع����ن �مل���ت���ح���دث ب���ا����س���م �جل��ي�����س 

�إلقاء  هجمات  حقيقة  تك�سف  �لإ�سر�ئيلي 

�حل��ج��ارة وزج��اج��ات �مل��ول��وت��وف يف مناطق 

حادثة   1500 وقعت  حيث  �لغربية،  �ل�سفة 

229 زجاجة  2020، و�ألقيت  ر�سق حجارة يف 

حارقة على �مل�ستوطنني، ومل يذكر �جلي�س 

�لإ�سر�ئيلي هجمات مماثلة �سد جنوده«

�ل���ع���م���ل���ي���ات  ذك�����رن�����ا  “�إذ�  �أن��������ه  و�أك���������د 

���س��د �جل��ي�����س �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي، ف�����اإن ع��دده��ا 

عملية   3951 ب��ل��غ   2020 ع��ام  يف  �لإج��م��ايل 

698 زجاجة  �إىل  �إ���س��اف��ة  ب��احل��ج��ارة،  ر���س��ق 

باحلجارة  ر�سق  عملية   11 مبعدل  حارقة، 

ي���وم، وبح�سب  ك��ل  م��ول��وت��وف  وزج��اج��ت��ني 

 2020 �ل��ع��ام، ف��ق��د �سهد ع���ام  ج��ه��از �لأم���ن 

ثاثة  فيها  ُقتل  م�سلحة،  عملية   56 تنفيذ 

وجمموع  �آخ����رون،   46 وُج���رح  �إ�سر�ئيليني 

 40 �ل��ه��ج��م��ات �ل���ت���ي مت �إح���ب���اط���ه���ا ت�����س��ل 

و�حد  هجوم  من  �أك��ر  �أي  �سهريا،  هجوما 

يف �ليوم«

به  مي���ر  �ل�����ذي  “�ل�سمت  �أن  و�أ�����س����اف 

يتحول  وق��د  وهمي،  �لإ�سر�ئيلي  �جلمهور 

�أي  �إلقاء  موؤقت يف حالة  �إىل جمرد �سمت 

لأن  م�ستوطن،  �أو  جندي  ر�أ���س  على  حجر 

�أو  �أي زج���اج���ة ح���ارق���ة ق���د حت���رق م��رك��ب��ة 

�ختطاف  حماولة  و�أي  ركابها،  على  منزًل 

ق���د ت���ت���ده���ور مل���و�ج���ه���ة ع�����س��ك��ري��ة ���س��ام��ل��ة، 

وي��ك��ف��ي �أن ن��ذك��ر �خ��ت��ط��اف وق��ت��ل ط��اب 

�ملدر�سة �لدينية �لثاثة يف غو�س عت�سيون 

وحرب �جلرف �ل�سامد يف غزة 2014«

مطالبون  “�لإ�سر�ئيليني  �أن  �إىل  و�أ�سار 

�لقبيل  ه��ذ�  ح��ادث من  �أي  �أن  يفهمو�  ب��اأن 

ما  حياتهم،  على  كبر  خطر  على  ينطوي 

و��سعة  تفجرية  �إم��ك��ان��ي��ة  عنه  ي�سفر  ق��د 

�ل���ن���ط���اق، و�إن ق��درت��ه��م ع��ل��ى ع��ي�����س ح��ي��اة 

م�سلحة  بالهجمات  م�سبع  و�قع  يف  روتينية 

بقو�ت �لأمن �لإ�سر�ئيلية، وم�ساهمة قو�ت 

�لفل�سطينية« �ل�سلطة  �أمن 

�ل�����س��ل��ط��ة  ح���ك���م  “تاآكل  �أن  و�أو������س�����ح 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وت���ر�ج���ع دو�ف����ع �ل��ع��ام��ل��ني 

�أي  غياب  خ��ال  م��ن  �لأم��ن��ي��ة،  �أجهزتها  يف 

�إل��ي��ه��م من  ُي��ن��ظ��ر  يجعلهم  ���س��ي��ا���س��ي،  �أم���ل 

مع  “متعاونون  ب��اأن��ه��م  م��و�ط��ن��ي��ه��م  ق��ب��ل 

�لإ�سر�ئيليون  ي��ت��د�ول  فيما  �لحتال”، 

مكافحة  �أن  قبيل  من  �سائعة  م�سطلحات 

هناك  ل��ك��ن  �ل��ع�����س��ب،  ج��ز  ت�سبه  �ل��ه��ج��م��ات 

�ل���ك���ث���ر مم����ا ي���ج���ب ع���م���ل���ه ل��ت��غ��ي��ر ه���ذه 

�ل�سورة«

ه���ن���اك  ������س�����يء،  ك�����ل  “قبل  �أن�������ه  و�أك���������د 

تفكر  لطريقة  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �أم��ن��ي��ة  ح��اج��ة 

على  �لأم��ن��ي  ب��ال���س��ت��ق��ر�ر  تتعلق  خمتلفة 

�لأر���������س، و�ل���ف�������س���ل ب����ني �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

بينهم،  �لحتكاك  وتقليل  و�لإ�سر�ئيليني، 

و�لرفاهية  �لأمل  خللق  �لتحركات  ودر��سة 

هذ�  لكن  �لآخ��ر،  �جلانب  على  �لقت�سادية 

وهم  يف  يعي�س  �جلمهور  د�م  ما  يحدث  لن 

�ملعطيات  ي���درك  ول  و�ل��ه��دوء،  �ل���س��ت��ق��ر�ر 

يف  �لفل�سطينية  �ل��ه��ج��م��ات  مل���دى  �مل��ذه��ل��ة 

�لغربية« �ل�سفة 

�ل��ق��ادة  ��ستمر  “�إذ�  �إن���ه  ب��ال��ق��ول  وخ��ت��م 

�ل�سلطة  ب����اأن  �مل��ق��ام��رة  يف  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ون 

�أج��ه��زت��ه��ا  و�أن  ت��ن��ه��ار،  ل���ن  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

ف��اإن  �ل�����س��ارع،  ل�سغوط  تخ�سع  ل  �لأمنية 

ذل���ك ل��ن ي�����س��ه��م يف م��ن��ع �أي ه��ج��وم ق���ادم، 

�ملزيد  �لإ�سر�ئيليني  �أم���ام  يكون  فلن  و�إل 

�أمنية  حقيقة  على  لا�ستيقاظ  �لوقت  من 

متفاقمة يف جميع �أنحاء �ل�سفة �لغربية«

االنباط-وكاالت

للمبادرة  �لد�عمة  �لدولية  �مل�ساعي  تكثفت 

�ل�����س��ع��ودي��ة حل���ل �لأزم������ة يف �ل��ي��م��ن، يف حني 

ك�سفت جماعة �حلوثي عن تو��سل بينها وبني 

�لوليات �ملتحدة عرب �سلطنة عمان

�لأمم  �لد�ئمة يف  بريطانيا  وقالت مندوبة 

�ملتحدة باربر� وودورد �إن بادها تدعم �ملبادرة 

�لأ�سا�سية  �لعنا�سر  ت�سمل  لأن��ه��ا  �ل�سعودية 

لإن��ه��اء �لأزم����ة �لإن�����س��ان��ي��ة يف �ل��ي��م��ن، وع��ربت 

ع��ن ق��ل��ق��ه��ا ب�����س��اأن ����س��ت��م��ر�ر �مل���ع���ارك وح��ّم��ل��ت 

�مل�سوؤولية �حلوثيني 

ب�����دوره، ق���ال ف���رح���ان ح���ق ن��ائ��ب �مل��ت��ح��دث 

ي�سّجع  �إن��ه  �ملتحدة  ل��اأمم  �لعام  �لأم��ني  با�سم 

جميع �لأط����ر�ف ع��ل��ى �لم��ت��ن��اع ع��ن �لأع��م��ال 

بها  ي��ق��وم  �ل��ت��ي  �ل��و���س��اط��ة  بجهود  ت�سّر  �ل��ت��ي 

�ملبعوث �لأممي �خلا�س مارتن غريفيث

من جهته، قال �ملتحدث با�سم وز�رة �لدفاع 

�سحفي-  موؤمتر  -يف  كربي  جون  �لأمركية 

�إي����ج����اد ط��ري��ق��ة  ت���دع���م ج���ه���ود  �إن و����س��ن��ط��ن 

�ليمن،  يف  �ل�����س��ر�ع  و�إن��ه��اء  �لعنف  لتخفي�س 

�مل���ت���ح���دة ه��ن��اك  �ل����ولي����ات  �أن م��ه��م��ة  م���وؤك���د� 

�ملهمة  ه��ذه  و�أن  �ل��دول��ة،  تنظيم  ه��ي حم��ارب��ة 

م�ستمرة

ت��اأخ��ذ على  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �أن  و�أ����س���اف 

حم��م��ل �جل���د م�����س��وؤول��ي��ة دع���م �ل�����س��ع��ودي��ة يف 

�ل���دف���اع ع���ن ن��ف�����س��ه��ا، دون ت��ق��دمي م��زي��د من 

�ل��ت��ي تقدمها  �مل�����س��اع��دة  ن���وع  �ل��ت��ف��ا���س��ي��ل ع��ن 

و��سنطن للريا�س يف هذ� �لإطار

كما رّحب �ملبعوث �لأممي �ل�سابق �إىل �ليمن 

�ل�سلمية حلل  �ملبادر�ت  جمال بن عمر بجميع 

�لأزمة يف �ليمن، وقال �إنه مل يح�سل �أي تقدم 

2015 يف �لعملية �ل�سيا�سية منذ عام 

و�أ�ساف بن عمر يف مقابلة للجزيرة �سمن 

�لكثر من  �إه��د�ر  �أن��ه مت   ، برنامج با ح��دود 

�لوقت على �حلرب و�حل�سار، و�أن �حلل هو �أن 

�ل�سلطة �لفرقاء  يتقا�سم 

عرب و�سيط

�ليمنية  �حل��وث��ي  جماعة  قالت  �ملقابل،  يف 

ل���ق���اء�ت مع  �إن���ه���ا رف�����س��ت ع��ق��د  �أم�������س �لول 

يف  كا�سفة  غريفيث،  م��ارت��ن  �لأمم���ي  �مل��ب��ع��وث 

�لوليات  بينها وبني  �لوقت نف�سه عن تو��سل 

�ملتحدة عرب �سلطنة عمان

با�سم �حلوثيني حممد عبد  �ملتحدث  وقال 

�لأمم��ي  �ملبعوث  مع  �للقاء�ت  رف�سنا  �ل�سام 

م���ارت���ن غ��ري��ف��ي��ث، لأن���ه���ا ب���ات���ت حت�����س��ل قبل 

�إحاطته ملجل�س �لأمن فقط

ب��ه��ا عبد  �أدىل  ت�����س��ري��ح��ات  ذل���ك يف  وج����اء 

�ل�����س��ام ل��ف�����س��ائ��ي��ة �مل�����س��رة �ل��ن��اط��ق��ة ب��ا���س��م 

�جلماعة

�لأم��رك��ي يختلف بني  �مل��وق��ف  �أن  و�أو���س��ح 

و�ل�ستهاك  �لأ�سلوب  و�أخرى من حيث  �إد�رة 

�لت�سريحات، ويف �مل�سمون  �لإعامي و�إ�سد�ر 

مل نلم�س �أي تغر عن �لإد�رة �جلديدة

وك�����س��ف �أن �جل��م��اع��ة جت���ري �ت�����س��الت مع 

تنقل  �ل��ت��ي  ع��م��ان  �سلطنة  ع��رب  �لأم��رك��ي��ني 

وبينهم بيننا  �لر�سائل 

�ل��ولي��ات  قبل  م��ن  بعد  تعليق  ي�سدر  ومل 

على  و�ل�����س��ع��ودي��ة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �أو  �مل��ت��ح��دة 

�مل�سوؤول �حلوثي ت�سريحات 

�ل�سعودية �ملبادرة 

وكانت �ل�سعودية �أعلنت �لثنني عن مبادرة 

�إط���اق  وق���ف  تت�سمن  �ل��ي��م��ن��ي��ة  �لأزم����ة  حل��ل 

�ل��ن��ار م��ن ج��ان��ب و�ح���د، م��ع��رب��ة ع��ن �أم��ل��ه��ا يف 

�ليمنية ��ستجابة �حلوثيني �سونا للدماء 

وتت�سمن �ملبادرة وقفا �ساما لإطاق �لنار 

حتت مر�قبة �لأمم �ملتحدة، و�إيد�ع �ل�سر�ئب 

و�لإي���������ر�د�ت �جل��م��رك��ي��ة ل��ل�����س��ف��ن و�مل�����س��ت��ق��ات 

�ليمن(  )غربي  �حلديدة  ميناء  من  �لنفطية 

يف �لبنك �ملركزي

�ل��دويل  �سنعاء  م��ط��ار  فتح  �أي�����س��ا  وت�سمل 

ل���ع���دد م����ن �ل����رح����ات �مل���ب���ا����س���رة �لإق��ل��ي��م��ي��ة 

و�ل���دول���ي���ة، وب�����دء م�������س���اور�ت ب���ني �لأط�����ر�ف 

�ملختلفة برعاية �لأمم �ملتحدة

االنباط-وكاالت

�أعمال  يف  �خلطى  �مل�ستوطنون  ي�سارع 

�حللوة  عني  لرتميم  وخر��سانية  �إن�سائية 

لل�سيطرة  كمقدمة  �ل�سمالية  �لأغ���و�ر  يف 

�لفل�سطيني  حميطها  عن  وعزلها  عليها 

�ل���������س����ك����اين، م�����ا ي���ع���ن���ي ع���م���ل���ًي���ا ح���رم���ان 

مائها �لفل�سطينيني من 

ول�����وح�����ظ م������وؤخ������ًر� ت�����و�ج�����د م�����س��ت��م��ر 

�لعني  ت��رمم  �مل�ستوطنني  م��ن  ملجموعات 

�مل��ت��ب��ق��ي��ة م���ن ع���ي���ون ك���ث���رة يف �مل��ن��ط��ق��ة، 

ب��ع�����س��ه��ا ج���ف ط��ب��ي��ع��ًي��ا و�أخ�����رى ���س��ي��ط��رو� 

�ملنطقة  �ح��ت��ال��ه��م  م��ن��ذ  ت��دري��ج��ًي��ا  عليها 

عام 1967

وي���ق���ول رئ��ي�����س جم��ل�����س ق�����روي �مل��ال��ح 

و�مل�������س���ارب �ل���ب���دوي���ة م��ه��دي در�غ���م���ة �إن 

�لو�سع خطر للغاية، فاملياه ت�سكل ع�سب 

�حل���ي���اة، و�لح���ت���ال ي��ع��م��ل ع��ل��ى تهجر 

من  �لرحيل  على  و�إجبارهم  ق�سرًيا  �لبدو 

�ملنطقة

“�سفا”  وكالة  ملر��سل  در�غ��م��ة  وي��وؤك��د 

�مل��ال��ح مب��ا فيها  �ل��ب��دوي��ة يف  �مل�����س��ارب  �أن 

�سمن  بالتهجر  م�ستهدفة  �حل��ل��وة  ع��ني 

خمطط �ل�سم و�ل�سيطرة على �لأغو�ر

�سل�سلة  ت�سم  �ملنطقة  “كانت  وي�سيف 

ي��ن��اب��ي��ع م���ي���اه، وب��ق��ي��ت ه����ذه �ل���ع���ني، لكن 

لل�سيطرة  يهدفون  م�سكيوت  م�ستوطني 

حتت  من  جت��ري  �ملياه   )..( عليها  �لتامة 

ب��ه��ا بينما  ل��ن��ا �لن��ت��ف��اع  ي��ح��ق  �أرج��ل��ن��ا ول 

ناحق يف �جلبال يومًيا«

�ل�سمالية �سمن �حلو�س  �لأغو�ر  وتقع 

�مل����ائ����ي �ل�������س���رق���ي �لأك�������رب يف ف��ل�����س��ط��ني، 

م��ن   %85 ع���ل���ى  “�إ�سر�ئيل”  وت�����س��ي��ط��ر 

 %15 ب�  �لفل�سطينيون  يتحكم  مياهه، فيما 

فقط

ويحذر �لباحث �حلقوقي �ملتخ�س�س يف 

ق�سايا �لأغو�ر عارف در�غمة مما يجري، 

�ل�سور  وين�سر  وير�سد  يرقب  �أن��ه  موؤكًد� 

ي���وم���ًي���ا ل��ت��ح��رك��ات �مل�����س��ت��وط��ن��ني يف ع��ني 

�حللوة

“عملية  �أن  ع���ل���ى  در�غ�����م�����ة  و������س�����دد 

�ل�ستياء متت بالفعل«

دعو�ت  وجهو�  �مل�ستوطنني  �أن  ويو�سح 

لقادتهم من �أجل زيارة �ملنطقة و�فتتاحها 

يف �لأع���ي���اد �حل���ال���ي���ة، ف��ي��م��ا ي�����س��ت��ج��م بها 

فر�س  بهدف  يومًيا  �مل�ستوطنني  ع�سر�ت 

�لأمر �لو�قع فيها

خ��م��ول  ح����ال����ة  �إىل  در�غ�����م�����ة  وي�������س���ر 

ع��رب��دة  ع��ل��ى  ق��ان��ون��ًي��ا  �ل���رد  يف  فل�سطيني 

�مل�ستوطنني و��ستيائهم على ينابيع �ملياه 

بالأغو�ر، و��سًفا �لأمر ب�”�خلطر«

�أم�����ا �ل���ب���اح���ث يف ق�����س��اي��ا �ل���س��ت��ي��ط��ان 

يف �لأغ�����و�ر ول��ي��د �أب���و حم�����س��ن ف��ي��وؤك��د �أن 

م��ا ي��ج��ري يف ع��ني �حل��ل��وة لي�س ج��دي��ًد�، 

ق����دمي،  ع��ل��ي��ه��ا  �ل����س���ت���ي���اء  “فمخطط 
عملية  �إىل  يوؤ�سر  موؤخًر�  يجري  ما  ولكن 

�ل�����س��ي��ط��رة �ل���ت���ام���ة و�حل����رم����ان �ل��ن��ه��ائ��ي 

��ستخد�مها« من  للفل�سطينيني 

لوكالة  حديثه  يف  حم�سن  �أب���و  وي�سر 

خطوة  �لرتميم  �أع��م��ال  �أن  �إىل  “�سفا” 
نهائية لل�سيطرة على �أكر ينابيع �لأغو�ر 

�ل�����س��م��ال��ي��ة ت��دف��ق��ا ل��ل��م��ي��اه، وه���و خمطط 

هذه  يف  �لفل�سطينيني  وت��رح��ي��ل  لتهجر 

�ملنطقة

ع���ني �حل��ل��وة  ي��ج��ري يف  “ما  وي���ق���ول: 

�إذ يتم  �ل�ساكوت،  ملا يجري يف عني  �متد�د 

ت�سييجها ومنع �ملز�رعني من ��ستخد�مها«

وت�سكل �ملياه عقبة كبرة �أمام مو�طني 

�لأغو�ر بظل �لإجر�ء�ت �ملتدرجة ل�سلطات 

ح�ستهم  قل�ست  �ل��ت��ي  م��وؤخ��ًر�  �لح��ت��ال 

�ملائية ب�سكل كبر، ويف نف�س �لوقت يتمتع 

مبز�يا  �لأغ����و�ر،  منطقة  يف  �مل�ستوطنون 

كبرة يف ��ستخد�م مو�رد �ملياه

وت��ب��ل��غ ح�����س��ة �مل�����س��ت��وط��ن �ل����و�ح����د يف 

18 ���س��ع��ف �مل���و�ط���ن  �أك�����ر م���ن  �لأغ��������و�ر 

�ملحتلة،  �لغربية  �ل�سفة  يف  �لفل�سطيني 

و�أك�����رب مب���رت���ني ون�����س��ف م���ق���ارن���ة ب��ب��اق��ي 

�ل�سفة م�ستوطني 

10 مايني مرت  ويخ�س�س �سنوًيا نحو 

�لأغ��و�ر،  منطقة  يف  للم�ستوطنني  مكعب 

��ستخد�م  30% من  ي�ساوي حو�يل  وهو ما 

�ل�سفة �سكان  جميع 

تقدير إسرائيلي يكشف. تآكل حكم السلطة وتراجع دوافع العاملين في أجهزتها سيشعل األوضاع في الضفة

دعوات دولية متزايدة إلنهاء النزاع الدِم

الصراع في اليمن.. المعارك تشتد والحوثيون يكشفون عن تواصل غير مباشر مع واشنطن 

»إسرائيل« تحاول السيطرة على آخر ما تبقى من ماء األغوار

االنباط-وكاالت

ق�����ال�����ت ه����ي����ئ����ة ��������س�������وؤون �لأ�������س������رى 

�لأ�سر  �إن  �خلمي�س،  �م�س  و�ملحررين، 

ع���م���اد �ل���ب���ط���ر�ن �مل��ع��ت��ق��ل �إد�ري��������اً منذ 

�ملفتوح  �إ���س��ر�ب��ه  يو��سل   ،2020/1/27

�سد  تو�لياً،  يوما   35 منذ  �لطعام  عن 

�عتقاله �لإد�ري

�سحفي  بيان  يف  �لهيئة،  و�أو���س��ح��ت 

“عيادة  يف  �لقابع  �لبطر�ن  �لأ�سر  �أن 

�ع��ت��ق��ال��ه  مت��دي��د  مت  �لرملة”،  ���س��ج��ن 

�د�رياً لأربع مر�ت متتالية منذ �عتقاله 

�لأخر، كان �آخرها بتاريخ 2021/1/21 

2021/5/17 وينتهي بتاريخ 

�ل��ب��ط��ر�ن  �لأ����س���ر  �أن  �إىل  و�أ����س���ارت 

يعاين  �خلليل،  مدينة  من  عاما(   47(

ويتقياأ  باملعدة  ح��ادة  و�آلم  م�ساكل  من 

�لدم، كما يعاين من م�ساكل بال�سر�يني 

ب��امل��ف��ا���س��ل،  و�آلم  ع���ام  وه����زل  و���س��ع��ف 

�أو  �مل��دع��م��ات  م��ن  ن���وع  �أي  ي��ت��ن��اول  ول 

فحو�سات  �أي  ل��ه  جت��رى  ول  �مل�سكنات 

طبية

من  �أك��ر  �عُتِقل  �لبطر�ن  �أن  يذكر 

م����رة و�أم�������س���ى يف ����س���ج���ون �لح���ت���ال 

ع�����س��رة �أع������و�م م��ع��ظ��م��ه��ا يف �لع��ت��ق��ال 

�إ����س���ر�ب���اً   2013 ع����ام  وخ���ا����س  �لإد�ري 

�أي��ام؛   105 ��ستمر  �لطعام  عن  مفتوحاً 

رف�ساً لاعتقال �لإد�ري، كما خا�س يف 

2016 �إ�سر�با �سد �عتقاله �لإد�ري  عام 

35 يوما ��ستمر 

االنباط-وكاالت

ج�������دد م����ر�����س����د �لأزه�����������ر مل���ك���اف���ح���ة 

�لإره��اب��ي��ة  للهجمات  �إد�ن���ت���ه  �ل��ت��ط��رف 

�ل����ت����ي �����س���ت���ه���دف���ت ث�����اث ق�����رى ق���رب 

�حلدود مع مايل وبوركينا فا�سو جنوب 

وح�سية  على  تدل  �لتي  نيجريا،  غرب 

�ل��ت��ي تنت�سب  ت��ل��ك �جل��م��اع��ات  و�إج����ر�م 

زوًر� وبهتاًنا �إىل �لدين �لإ�سامي

وح����م����ل م�������س���در �أم����ن����ي م�����س��ئ��ول��ي��ة 

م���ن تنظيم  مل�����س��ل��ح��ني  �ل��ه��ج��م��ات  ه���ذه 

�لذي �سبق �أن وجه  “د�ع�س” �لإرهابي، 
�ملنطقة  هذه  �إىل  �إرهابية  �سربات  عدة 

لل�سيطرة  م��ن��ه  حم��اول��ة  يف  �حل���دودي���ة 

ب��ه��ا يف  �مل��و�ط��ن��ني  ث��ق��ة  عليها وزع��زع��ة 

حكومتهم

ي�����اأت�����ي ذل������ك ع���ل���ى خ���ل���ف���ي���ة �إع������ان 

�حل��ك��وم��ة �ل��ن��ي��ج��ري��ة، �ل���ث���اث���اء، �أن 

�لتي  �لإرهابية  �لهجمات  قتلى  ح�سيلة 

����س��ت��ه��دف��ت ث���اث ق���رى ق���رب �حل���دود 

غرب  ج��ن��وب  فا�سو  وبوركينا  م��ايل  م��ع 

�لباد �رتفعت �إىل 137 قتيا

وح����ذر �مل��ر���س��د م��ن زي����ادة �ل��ن�����س��اط 

�أعلن  حيث  �ملنطقة؛  تلك  يف  �لد�ع�سي 

م�سئوليته  �أي��ام  قبل  �لإرهابي  �لتنظيم 

��ستهدف  �ل��ذي  �لإره��اب��ي  �لهجوم  ع��ن 

�مل��ايل،  للجي�س  ت��اب��ع��ة  ع�سكرية  وح���دة 

ب�سو�حي  جنديا   33 مقتل  عن  و�أ�سفر 

مدينة “تي�سي” على �حلدود �ملالية مع 

يعد  هجوم  يف  فا�سو،  وبوركينا  �لنيجر 

مطلع  منذ  �مل��ايل  �جلي�س  �سد  �لأ���س��و�أ 

على  و��سحة  دللة  هذ�  ويف  �لعام،  هذ� 

توغل تنظيم د�ع�س �لإرهابي يف منطقة 

غ��رب �ل��ق��ارة �لإف��ري��ق��ي��ة، ب��ع��د هزميته 

�لكبرة يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط

د�ع�����س  ت��ن��ظ��ي��م  �أن  �مل���ر����س���د  وي�����رى 

�لإره������اب������ي ي����ح����اول م����ن خ������ال ه���ذه 

تنظيم  ن�����س��اط  م���ن  �حل����د  �ل��ع��م��ل��ي��ات، 

له  �ل��ل��دود  �لعدو  يعترب  �ل��ذي  �لقاعدة 

يف تلك �ملنطقة، وذلك من خال ب�سط 

�سيطرته على �أكرب م�ساحة بها، وت�سدر 

��ستعر��س  م��ن  كنوع  �لإره��اب��ي  �مل�سهد 

�ل����ق����وة و�إث�����ب�����ات �ل����وج����ود �ل���د�ع�������س���ي، 

�أن�سار  وكذلك جذب مقاتلني جدد من 

للمن�سقني  قوًيا  بديًا  بو�سفه  �لقاعدة 

ع���ن���ه، �لأم������ر �ل�����ذي ي���وؤث���ر ���س��ل��ًب��ا ع��ل��ى 

�حلدودية  �ملنطقة  تلك  و�أم��ن  ��ستقر�ر 

�ملدنيني  على  بالتايل  ينعك�س  م��ا  وه��و 

�لأبرياء، مما يحتم تدخل عاجل للحد 

م��ن ن�����س��اط ت��ل��ك �جل��م��اع��ات �لإره��اب��ي��ة 

تلك  لإجن��اح  �لدولية  �جلهود  وت�سافر 

�خلطو�ت

االنباط-وكاالت

�هلل  ر�م  يف  ط��ب��ي��ة  م�������س���ادر  �أع���ل���ن���ت 

�لأ�سر  حما�س  حركة  يف  �لقيادي  وفاة 

عا�سف”،  “�أبو  �لربغوثي  عمر  �ملحرر 

�إثر �إ�سابته بفرو�س كورونا

و�أ�سيب �أبو عا�سف بفرو�س كورونا 

للم�سفى  �إث��ره��ا  على  و�أدخ��ل  �أي��ام،  قبل 

ب��ع��د ت���ده���ور و���س��ع��ه �ل�����س��ح��ي ب�����س��ك��ل 

خطر

وي��ع��ت��رب �ل��ق��ي��ادي �ل��ربغ��وث��ي، �أح��د 

حيث  �لفل�سطينية،  �لوطنية  �ل��رم��وز 

���س��ج��ون  يف  ����س���ن���ة   30 ح�������و�يل  ق�������س���ى 

�سقيق  وه����و  �ل���س��ر�ئ��ي��ل��ي،  �لح���ت���ال 

�لأ�سر نائل �لربغوثي، وو�لد �ل�سهيد 

���س��ال��ح �ل���ربغ���وث���ي، و�لأ�����س����ر ع��ا���س��م 

�ل����ربغ����وث����ي، وق�����د ت���ع���ر����س وع��ائ��ل��ت��ه 

�لإ�سر�ئيلي، وهدم منازلهم لاعتقال 

م��ن  �ل����ربغ����وث����ي  ع���ائ���ل���ة  �أن  ي���ذك���ر 

�ل���ع���ائ���ات �ل���ت���ي ق���دم���ت �ل��ت�����س��ح��ي��ات 

�ل��ك��ث��رة م��ن خ���ال رج��ال��ه��ا و�أب��ن��ائ��ه��ا 

ي��ت��ق��دم��ه��م �أب������و ع���ا����س���ف �ل���ربغ���وث���ي 

و���س��ق��ي��ق��ه �لأ�����س����ر ن���ائ���ل �ل���ربغ���وث���ي، 

و�أبناوؤه �ل�سهيد �سالح و�لأ�سر عا�سم

األسير »البطران« يواصل 
إضرابه عن الطعام منذ 35 يومًا

مرصد األزهر يحذر من تصدر »داعش« 
للمشهد اإلرهابي في إفريقيا

وفاة األسير المحرر والقيادي عمر البرغوثي 
»أبو عاصف« متأثًرا بإصابته #ب«كورونا«
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القاهرة -العربية

ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  امل�����س��ري،  الرئي�س  اأك���د 

املنفي،  حممد  الليبي،  الرئا�سي  املجل�س  ورئي�س 

على  ال��ق��اه��رة،  ام�س اخلمي�س يف  لقائهما  خ��ال 

���س��رورة خ���روج ال��ق��وات الأج��ن��ب��ي��ة وامل��رت��زق��ة من 

ليبيا.

واأف��������ادت م�����س��ادر خ��ا���س��ة يف ال���ق���اه���رة ل��ق��ن��اة 

“العربية” اأن رئي�س املجل�س الرئا�سي الليبي بحث 
الليبية،  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  توحيد  ال��ق��اه��رة  يف 

م�سرية اإىل اأن القاهرة اأكدت للمنفي حر�سها على 

اإنهاء النق�سامات بني الليبيني.

يف  اأك��د  املنفي  اأن  اخلا�سة  امل�سادر  اأف���ادت  كما 

ال��ق��اه��رة اأن���ه ل��ن ي�سمح ب��اإق��ام��ة ق��واع��د ع�سكرية 

اأجنبية يف ليبيا.

من جهته، �سدد الرئي�س ال�سي�سي على موقف 

م�سر ثابت من اإنهاء التدخات الأجنبية وخروج 

ق��درة  على  “نعول  م�سيفاً:  ليبيا،  م��ن  امل��رت��زق��ة 

يف  اجلديدة  الليبية  واحلكومة  الرئا�سي  املجل�س 

اإدارة املرحلة النتقالية«.

الكامل  م�سر  دع���م  ع��ل��ى  ال�سي�سي  ���س��دد  ك��م��ا 

لل�سلطة التنفيذية اجلديدة يف ليبيا.

ياأتي ذلك فيما اأف��ادت م�سادر “العربية” باأن 

رئي�س املجل�س الرئا�سي الليبي دعا ال�سي�سي لزيارة 

طرابل�س واأن هناك ترتيبات للقيام بها.

كما اأفادت امل�سادر اأن املنفي اأكد يف القاهرة اأنه 

حكومة  وقعتها  التي  التفاقيات  مراجعة  �ستتم 

ال�سراج. بيان الرئا�سة امل�سرية

امل�سرية،  الرئا�سة  �سادر عن  بيان،  واأف���اد  ه��ذا 

اخلمي�س، اأن الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي ا�ستقبل 

الليبي،  الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  املنفي،  حممد 

وذل���ك بح�سور ���س��ام��ح ���س��ك��ري وزي���ر اخل��ارج��ي��ة، 

بالإ�سافة  العامة،  املخابرات  رئي�س  كامل  وعبا�س 

اإىل كٍل من عبداهلل الايف نائب املجل�س الرئا�سي 

الليبي، وعماد الطرابل�سي رئي�س جهاز املخابرات 

ال��ع��ام��ة ال��ل��ي��ب��ي امل��ك��ل��ف، وط����ارق احل��وي��ج القائم 

باأعمال ال�سفارة الليبية بالقاهرة.

و�����س����رح امل���ت���ح���دث ال���ر����س���م���ي ب���ِا����س���م رئ��ا���س��ة 

اجلمهورية ب�سام را�سي باأن الرئي�س رحب باملنفي 

يف اأول زيارة له اإىل بلده الثاين م�سر عقب توليه 

من�سب رئي�س املجل�س الرئا�سي الليبي، موؤكداً دعم 

م�سر الكامل واملطلق لل�سلطة التنفيذية اجلديدة 

جميع  ويف  امل���ج���الت  ك��اف��ة  يف  ال�سقيقة  ليبيا  يف 

واحلر�س  والدولية،  والإقليمية  الثنائية  املحافل 

الفرتة  خ��ال  معها  الوثيق  التن�سيق  تعزيز  على 

احل��ال��ي��ة، وم��ع��رب��اً ع��ن ت��ع��وي��ل م�سر ع��ل��ى ق��درة 

املجل�س الرئا�سي واحلكومة على حتمل امل�سئولية 

احلالية  الن��ت��ق��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  لإدارة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

وحتقيق امل�ساحلة ال�ساملة بني الليبيني، وتوحيد 

النتخابات  عقد  اإىل  و���س��وًل  الليبية  املوؤ�س�سات 

الوطنية يف موعدها املحدد يف دي�سمرب من العام 

اجل���اري، وذل��ك كخطوة هامة وف��ارق��ة لانتقال 

م�ستدام  �سيا�سي  ون��ظ��ام  ج��دي��د  واق���ع  اإىل  بليبيا 

ي�ستند اإىل اإرادة ال�سعب الليبي باختيارهم احلر.

ك��م��ا اأك����د ال��رئ��ي�����س ا���س��ت��م��رار امل��وق��ف امل�سري 

الليبية  للدولة  العليا  امل�سلحة  لتحقيق  ال��ه��ادف 

احلفاظ  مبادئ  من  ينبع  وال���ذي  الأول،  املقام  يف 

الأم���ن  وا���س��ت��ع��ادة  الليبية،  الأرا����س���ي  على وح���دة 

موحد،  وطني  بجي�س  ليبيا  ومتتع  وال���س��ت��ق��رار، 

واإنهاء التدخات الأجنبية، وخروج كافة املرتزقة 

واملقاتلني الأجانب من ليبيا، واأن م�سر على اأمت 

يف  الليبية  للحكومة  خرباتها  لتقدمي  ا�ستعداد 

الوطنية  املوؤ�س�سات  ل�ستعادة  امل��ج��الت،  خمتلف 

وال�سرطية  الأمنية  تلك  خا�سًة  الليبية،  للدولة 

بهدف حتقيق الأمن وال�ستقرار

الرئا�سي  املجل�س  رئ��ي�����س  اأع����رب  ج��ان��ب��ه؛  م��ن 

للم�ساندة  والعرفان  التقدير  خال�س  عن  الليبي 

ان��دلع  منذ  الليبية  ل�سقيقتها  ال�سادقة  امل�سرية 

الأزم����ة بها وح��ت��ى الآن، وه��و الأم����ر امل��ت��وق��ع من 

الإط��ار  ه��ذا  يف  مثمناً  للرئي�س،  احلكيمة  القيادة 

وال�سادقة  احلثيثة  وجهودها  ال��رائ��د،  م�سر  دور 

وامل�����س��ت��م��رة يف دع����م اأ���س��ق��ائ��ه��ا يف ل��ي��ب��ي��ا يف اإط����ار 

البلدين  تربط  التي  والأخ��وي��ة  املمتدة  العاقات 

وال�سعبني ال�سقيقني، خا�سًة عن طريق امل�ساهمة 

يف توحيد اجلي�س الوطني الليبي، ف�سًا عن الدور 

احليوي لنقل التجربة امل�سرية التنموية اإىل ليبيا 

وال�ستفادة من خربة واإمكانات ال�سركات امل�سرية 

العريقة يف هذا ال�سدد.

ك��م��ا اأك����د امل��ن��ف��ي اأن م�سر ك��ان��ت ع��ل��ى ال����دوام 

العامل املرجح يف تفعيل ودعم جهود ت�سوية الأزمة 

الليبية يف خمتلف امل�سارات ال�سيا�سية والع�سكرية 

والقت�سادية، وذلك يف �سوء اأنها اأكرث الدول درايًة 

لل�سيد  تقديره  عن عميق  الليبي، معرباً  بالواقع 

الرئي�س وال�سعب امل�سري للوقوف بجانب اأ�سقائهم 

والتطلع  الن��ت��ق��ال��ي��ة،  امل��رح��ل��ة  اإدارة  يف  الليبيني 

القادمة  ال��ف��رتة  خ��ال  امل�ساندة  تلك  ل�ستمرار 

امللقاة على  التاريخية  للم�سئولية  لدعم حتملهم 

عاتقهم. واأ�ساف املتحدث الر�سمي اأن اللقاء �سهد 

البلدين  بني  والتن�سيق  التعاون  اآف��اق  ا�ستعرا�س 

وذل���ك بهدف  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��ف��رتة  ال�سقيقني خ���ال 

م�ساندة اجلهود الليبية لقيادة املرحلة النتقالية، 

خا�سًة من خال تاأهيل الكوادر الليبية يف خمتلف 

امل�سرية  التنموية  التجربة  نقل  وك��ذا  امل��ج��الت، 

الأم���ن  ا���س��ت��ع��ادة  ج��ه��وده��ا يف  وت��ع��زي��ز  ليبيا،  اإىل 

وال�ستقرار يف �سائر اأنحاء الباد، حيث مت التوافق 

على تكثيف امل�ساورات والزيارات املتبادلة بني كبار 

امل�سئولني من اجلانبني خال الفرتة املقبلة.

وكان املنفي ونائبه مو�سى الكوين قد زارا يوم 

الثاثاء فرن�سا والتقيا بالرئي�س اإميانويل ماكرون 

يف اأول جولة خارجية للمجل�س الرئا�سي اجلديد 

منذ توليه ال�سلطة يف الباد، موؤقتا حتى موعد 

النتخابات العامة يف 24 دي�سمرب املقبل.

الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئي�س  اأن  اإىل  ي�سار 

املوؤقتة عبد احلميد الدبيبة كان حط يف القاهرة يف 

18 فرباير املا�سي يف اأول زيارة ر�سمية منذ ت�سكيل 

احلكومة الليبية اجلديدة.

اأنقرة -رويرتز

ذك�����رت و���س��ائ��ل اإع������ام ر���س��م��ي��ة ت��رك��ي��ة ام�����س 

اأك��ار ونظريه  ال��دف��اع خلو�سي  اأن وزي��ر  اخلمي�س 

الرو�سي �سريغي �سويغو اتفقا خال ات�سال هاتفي 

اإط��اق  وق��ف  انتهاك  دون  للحيلولة  العمل  على 

النار يف �سمال �سوريا.

اأع��رب��ت تركيا  ويف وق��ت �سابق ه��ذا الأ���س��ب��وع، 

لل�سفري الرو�سي عن اعرتا�سها وخماوفها ب�ساأن 

ت�ساعد العنف موؤخراً يف �سمال غرب �سوريا، بعد 

بالقرب  بلدات  اأن ق�سفت طائرات حربية رو�سية 

من حدود تركيا وم�ست�سفى يف املنطقة.

وقال اأكار اإنه اتفق مع �سويجو على التعاون من 

اأجل ال�سيطرة على “اجلماعات الإرهابية”، ح�سب 

تعبريه، يف �سمال �سوريا.

الأي��ام  اإىل  ال�سوري  ال�سمال  الأزم���ة يف  وت��ع��ود 

النظام  دفاعات  تركيا  باتهام  ب��داأت  املا�سية، حني 

ال�سوري ب�سرب �سهاريج نفط يف مناطق �سيطرتها 

م�ساحات  طالت  ح��رائ��ق  اأ�سعل  م��ا  �سوريا،  �سمال 

وا�سعة من تلك املنطقة، اإىل اأن ا�ستدعت الرو�س 

مطالبًة بوقف الهجمات.

وق�سفت  ع����ادت  اأن  اإل  رو���س��ي��ا  م���ن  ك���ان  ف��م��ا 

طائراتها م�ساء الأحد املا�سي، مناطق قريبة من 

غربي  ب�سمال  وخم��ي��م��ات  ال�سكان  كثيفة  ب��ل��دات 

�سوريا قرب احلدود الرتكية، وذلك يف اأول هجوم 

من نوعه هذا العام، ح�سب ما اأكده �سهود وم�سادر 

يف املعار�سة.

الثاثاء،  اأنقرة،  ا�ستدعت  الأ�سا�س،  وعلى هذا 

ال�سفري الرو�سي ملناق�سة الأو�ساع جنوب اأرا�سيها.

�سوريا  �سمال  وا�سعة من  مناطق  اأن  اإىل  ي�سار 

تطال حمافظات اإدلب، واأماكن من حلب، والرقة، 

ال��رتك��ي��ة  ال���ق���وات  ل�����س��ي��ط��رة  واحل�����س��ك��ة، تخ�سع 

وال��ت�����س��ك��ي��ات امل��ت��ح��ال��ف��ة م��ع��ه��ا ن��ت��ي��ج��ة عمليات 

ع�سكرية �سنتها اأنقرة منذ عام 2016.

وا�شنطن - رويرتز

قال ع�سو بارز يف جمل�س النواب الأمريكي 

اإب��ق��اء  اإىل  ت�سعى  ب��اي��دن  ج��و  الرئي�س  اإدارة  اإن 

املوعد  بعد  اأفغان�ستان  يف  الأم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات 

النهائي املقرر لن�سحابها )يف الأول من مايو(، 

بينما تبحث التو�سل لتفاق ت�سمح فيه حركة 

طالبان لقوة اأمريكية ملكافحة الإره��اب بالبقاء 

يف الباد ملواجهة تنظيم داع�س.

وق���دم���ت ت�����س��ري��ح��ات رئ��ي�����س جل��ن��ة ال��ق��وات 

تفا�سيل  �سميث  اآدم  ال��ن��واب  مبجل�س  امل�سلحة 

ج���دي���دة ع���ن روؤي�����ة ب���اي���دن لعملية ال�����س��ام يف 

اأفغان�ستان التي بداأتها اإدارة �سلفه دونالد ترمب.

واأك����د م�����س��وؤول��ون اأم��ريك��ي��ون اأن ب��اي��دن مل 

يتخذ اأي قرار ب�ساأن املوعد النهائي ل�سحب اآخر 

جمموعة من القوات الأمريكية من اأطول حرب 

تخو�سها وا�سنطن.

وك�������ان ب����اي����دن ق����د ق�����ال اإن�������ه ����س���ي���ك���ون م��ن 

يف  املحدد  النهائي  باملوعد  الوفاء  “ال�سعب” 
التفاق امل��ربم بني وا�سنطن وحركة طالبان يف 

فرباير 2020.

اأم���ام منتدى ملجلة  ق��ال �سميث،  م��ن جهته، 

حتدث  اإنه  الإنرتنت،  بولي�سي” على  “فورين 
�سوليفان  جيك  ال��ق��وم��ي  الأم����ن  م�ست�سار  اإىل 

ووزير الدفاع لويد اأو�سنت ب�ساأن الن�سحاب.

باأن  عاماً  �سعوراً  اأن هناك  “اأعتقد  واأ�ساف: 

اأق��ل��ه من  �سابق لأوان����ه،  م��ن مايو  الأول  موعد 

الناحية اللوج�ستية.. لدينا نحو 3500 جندي يف 

اأفغان�ستان. وحلفاوؤنا لديهم حوايل 7000«.

اأك��رث من 10000  “ل ميكنك �سحب  وت��اب��ع: 

ج���ن���دي ب�����اأي ح����ال م���ن الأح��������وال خ����ال �ستة 

اأ�سابيع”. وذكر اأن “املهمة الأوىل” لاإدارة هي 

التحدث مع طالبان ب�ساأن ال�سماح للقوات التي 

اأط��ول  بالبقاء لفرتة  املتحدة  ال��ولي��ات  تقودها 

قليًا.

اإدارة بايدن  “ما تريد  واأردف �سميث قائًا: 

القيام به هو التفاو�س بعد الأول من مايو ثم 

على الأقل ا�ستك�ساف اخليار: هل غريت طالبان 

راأي���ه���ا ب��ي��ن��م��ا.. ت��ق��ات��ل داع�������س ب��ق��در م���ا تقاتل 

احلكومة الأفغانية. هل �سيتغري موقفهم ب�ساأن 

الوجود الأمريكي؟ اأنا اأ�سك يف ذلك. لكن اأظن 

اأن الإدارة تعتقد اأن الأمر ي�ستحق احلديث«.

العربية-وكاالت

اأكد وزير اخلارجية الإيطايل، لويجي دي مايو، 

يف طرابل�س ام�س اأن الحتاد الأوروبي ي�ساند م�سار 

ال�سام. وق��ال دي  ال�ستقرار يف ليبيا على طريق 

ام�س  م��ن طرابل�س  م��وؤمت��ر �سحايف  م��اي��و خ��ال 

اخلمي�س “�سنوا�سل التزامنا مبراقبة وقف اإطاق 

النار وحظر الت�سليح يف ليبيا”، موؤكدا دعم الحتاد 

الأوروبي حلكومة الوحدة الوطنية يف ليبيا.

واأك��د دي مايو اأن التعاون مع ليبيا �سيتوا�سل 

بالب�سر،  ال�سرعية والجت��ار  الهجرة غري  ملكافحة 

كما اأع���رب ع��ن ارت��ي��اح ب���اده لإع���ادة فتح ت�سدير 

النفط الليبي وتبني اأجندة حكومة الوحدة لاأمور 

العاجلة لليبيني.

ومن جانبه اأكد وزير اخلارجية الفرن�سي جان 

اإيف لو دريان، يف املوؤمتر ال�سحايف الذي عقده مع 

نظرييه الأملاين والإيطايل مبدينة طرابل�س على 

دعم الحتاد الأوروب��ي للحكومة الليبية اجلديدة، 

“يتم العمل على ان�سحاب جميع  اأن��ه  م�سددا على 

املرتزقة من ليبيا”.

وقال يف املوؤمتر ال�سحايف: “اأجري هذه الزيارة 

بعد انتخاب رئي�س حكومة ليبية جديدة وح�سولها 

اأن  ويجب  للباد  مهمة  مرحلة  ه��ذه  الثقة.  على 

و�سيادتها”.  ا�ستقرارها  با�ستعادة  لليبيا  ت�سمح 

ل��ي��ب��ي��ا مع  ه��ن��ا يف  ع���رب وج������ودي  “اأثبت  وت���اب���ع: 

نظريي الأمل��اين والإي��ط��ايل، اأن الحت��اد الأوروب��ي 

الوحدة  وه��ذه  الليبي،  بامللف  يتعلق  فيما  موحد 

�سرورية لأن ليبيا من الدول القريبة لنا”.

الأزم��ة  لتداعيات  نلتفت  اأن  “علينا  واأ���س��اف: 

يف ليبيا ع��ل��ى اأوروب������ا، مب��ا يف ذل���ك ال��ه��ج��رة غري 

مهم  ليبيا  ا�ستقرار  اأن  كما  والإره�����اب.  ال�سرعية 

ل�ستقرار �سمال اإفريقيا وال�سرق الأو�سط ومنطقة 

ال�ساحل”.

ول���ف���ت ج����ان اإي�����ف ل�����ودري�����ان، اإىل اأن�����ه خ��ال 

بر�سالة  “بعثنا  الليبية،  ال�سلطات  م��ع  مناق�سات 

جانب  اإىل  الأوروب����ي  الحت���اد  اأن  مفادها  ب�سيطة 

النتقال  ب��دء  مل�ساعدتها على  اجل��دي��دة،  احلكومة 

الإيجابي الذي ينتظره ال�سعب الليبي، وهذا يعني 

اأنه على النتخابات املقررة يف 24 دي�سمرب اأن جترى 

امل�ساعدة”.  لتقدمي  م�ستعدون  ونحن  مبوعدها، 

الن�سحاب الكامل للمرتزقة الأجانب

كما �سدد وزير اخلارجية الفرن�سي على تنفيذ 

وق���ف اإط����اق ال��ن��ار ال���ذي مت��ت امل��واف��ق��ة عليه يف 

اأكتوبر املا�سي، م�سيفا: “يعني هذا بدء العاقات 

واإع��ادة فتح الطريق �ساحليا، وعلى املدى الطويل 

���س��ي��وؤدي ه���ذا ل���س��ت��ع��ادة ال���س��ت��ق��رار والأم�����ن. كما 

الكامل للمرتزقة الأجانب،  نعمل على الن�سحاب 

لت�ستعيد ليبيا �سيادتها”.

مرة  “لأول  بالقول:  حديثه  ل��ودري��ان  واختتم 

منذ مدة طويلة توجد نافذة لفر�س جديدة، وجئنا 

اإىل هنا للتاأكيد على م�ساندتنا للحكومة الليبية”.

وج���دد وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأمل��ان��ي��ة هايكو ما�س، 

تاأكيده على دعم باده حلكومة الوحدة الوطنية يف 

ليبيا.وقال ما�س، خال املوؤمتر ال�سحفي الثاثي 

امل�سرتك يف طرابل�س اليوم اخلمي�س، :”اأردنا عرب 

هذه الزيارة اإثبات عزمنا على الوقوف اإىل جانب 

ب��اده  اأن  اإىل  م�سريا  الليبية”،  ال��وح��دة  حكومة 

الأط����راف  ع��ل��ى  الت�سليح  ح��ظ��ر  عملية  ���س��رتاق��ب 

ال��ق��وات  ان�����س��ح��اب  اأن  يف ليبيا. واأك����د م��ا���س، ع��ل��ى 

الأجنبية واملرتزقة من ليبيا �سرط اأ�سا�سي لاإعداد 

لانتخابات املقبلة، قائا :”نحن الآن جنني ثمار 

اإىل  لليبيني”. وي�سار  م�سار برلني والف�سل يعود 

اأن وفد وزراء اخلارجية الثاثة - وزير اخلارجية 

اإيف لودريان”، ووزي��ر اخلارجية  “جان  الفرن�سي 

الأملانية “هايكو ما�س”، ووزير اخلارجية الإيطايل 

و�سل  لهم-  املرافق  والوفد  مايو”  دي  “لويجي 
مهمة  يف  طرابل�س،  العا�سمة  اإىل  اخلمي�س  اليوم 

�سيا�سيا  الليبي  ال�ساأن  م�ستجدات  لبحث  اأوروب��ي��ة 

عبد  ال��وح��دة  حكومة  رئي�س  وا�ستقبلهم  واأم��ن��ي��ا. 

احل��م��ي��د ال��دب��ي��ب��ة، ون��ظ��ريت��ه��م وزي����رة اخل��ارج��ي��ة 

الليبية جناء املنقو�س.

الليبية  العا�سمة  وو���س��ل  الليبية  امل��وؤ���س�����س��ات 

طرابل�س اليوم اخلمي�س وزير اخلارجية الإيطايل 

لويجي دي مايو، رفقة نظرييه الفرن�سي جان اإيف 

لو دريان والأملاين هايكو ما�س، يف زيارة تهدف اإىل 

للتعاون  الأوروب����ي  الحت���اد  ا�ستعداد  على  التاأكيد 

الأه���داف  لتحقيق  الليبية  املوؤ�س�سات  مع  والعمل 

امل�سرتكة، وفقاً ملا �سرح به دي مايو. واأفادت م�سادر 

قناتي “العربية” و”احلدث” باأن الوزراء الثاثة 

ال��وح��دة  حكومة  رئي�س  م��ع  حم��ادث��ات  �سيجرون 

الوطنية عبد احلميد الدبيبة وعدد من امل�سوؤولني 

الليبيني حول جملة من الق�سايا امل�سرتكة، اأبرزها 

الهجرة غري القانونية والتعاون القت�سادي.

وفور و�سوله لليبيا قال هايكو ما�س: “لأوروبا 

م�سلحة كبرية يف ال�سام يف ليبيا. اإذا عملنا معاً، 

ال��ي��وم تظهر  ورحلتنا  ف��رق كبري،  اإح����داث  ميكننا 

الوحدة بني اأملانيا واإيطاليا وفرن�سا اللتني نخو�س 

معهما يف اأوروبا حملة من اأجل ليبيا. املهمة الأكرب 

الآن هي توحيد الباد.. والتح�سري لانتخابات يف 

دي�سمرب وتنفيذ ومراقبة اتفاق وقف اإطاق النار 

القوات  جلميع  الكامل  الن�سحاب  ذل��ك  يف  مب��ا   -

م�ستقبل  يعود  عندما  فقط  الأج��ان��ب.  واملقاتلني 

ليبيا باأيدي الليبيني مرة اأخرى، ميكن اأن يتحول 

وقف اإطاق النار اإىل �سام وم�ساحلة حقيقية«.

وكان دي مايو قد قال ع�سية الزيارة الثاثية 

فرن�سا  م���ع  امل�����س��رتك��ة  “اأهدافنا  اإن  ل��ط��راب��ل�����س 

القت�سادي  بالنتعا�س  تتمثل  ليبيا،  واأملانيا لأجل 

حتريك  واإع���ادة  فيها  الأن�سطة  وا�ستئناف  للباد 

الظروف  للجمود وحماية  تعر�ست  التي  الأو�ساع 

الجتماعية للمواطنني الليبيني«.

اأي�ساً  يجب  “لكن  قائًا:  مايو  دي  وا�ستدرك 

اأن نقول اإن التعاون مع ليبيا يتمثل يف العمل اأي�ساً 

ع��ل��ى وق���ف ت��دف��ق��ات ال��ه��ج��رة فنحن ن��ق��رتب من 

ال�سيف، وهو حلظة نحتاج فيها اإىل اأق�سى قدر من 

التعاون لكي نتمكن من اإدارة ق�سية الهجرة غري 

القانونية«.

اأخ���رى،  اأوروب���ي���ة  دول  م��ع  “اإيطاليا،  اأن  واأك���د 

الأوروب����ي  الحت���اد  ا�ستعداد  على  التاأكيد  �ستعيد 

لتحقيق  الليبية  املوؤ�س�سات  م��ع  والعمل  للتعاون 

الأهداف امل�سرتكة«.

وب��نينّ دي مايو اأن ه��ذه ال��زي��ارة الثانية له اإىل 

لرئي�س  زي���ارة  واح���د. كما عن  اأ�سبوع  طرابل�س يف 

ال���وزراء الإي��ط��ايل ماريو دراغ��ي لليبيا “يف الأي��ام 

ال��ق��ادم��ة«.ب��دوره، اأعلن دراغ��ي الأرب��ع��اء اأن��ه يعتزم 

الوحدة  دع��م��اً حلكومة  اإب��ري��ل  ليبيا مطلع  زي���ارة 

الوطنية اجلديدة.

اأوروب���ي  مل�سوؤول  الأوىل  دراغ���ي  زي���ارة  و�ستكون 

كبري منذ اأداء حكومة الدبيبة لليمني يف 15 مار�س 

من�سبه  توليه  منذ  ل��دراغ��ي  خارجية  زي���ارة  واأول 

ال�سهر الفائت.

اإيطاليا  �سيا�سة  اأن  ب��اده  برملان  دراغ���ي  واأب��ل��ع 

تتمثل “يف دعم حكومة الوحدة الوطنية يف ليبيا 

بهدف الو�سول اإىل اإجراء انتخابات يف دي�سمرب«.

وتابع: “يف الوقت الراهن من ال�سرورة اأن يتم 

اح��رتام وقف اإط��اق النار ويبدو اأن ثمة تطورات 

م�سجعة يف هذا ال�سعيد مبعنى اأن اأطراف، مرتزقة 

وغري مرتزقة، بداأت تغادر الباد«.

اأق��وم بزيارة اإىل  “اأنا �سخ�سياً �سوف  واأ���س��اف: 

الأ�سبوع  اأي حال يف  اأو على  اإبريل،  اأو7   6 ليبيا يف 

الأول من اأبريل«.

اإىل  بلد منق�سم  �سنوات من اجلمود يف  وعقب 

5 فرباير  يف  عاماً(   61( الدبيبة  ُع��ني  مع�سكرين، 

رئي�ساً للوزراء اإىل جانب املجل�س الرئا�سي، من قبل 

75 م�سوؤوًل ليبياً من جميع الأط��راف اجتمعوا يف 

جنيف حتت رعاية الأمم املتحدة. وح�سلت حكومة 

الوحدة الوطنية التي تتاألف من نائبي رئي�س و26 

وزيراً و�ستة وزراء دولة، على ثقة الربملان الليبي يف 

العا�سر من ال�سهر احلايل.

السيسي للمنفي: موقفنا ثابت من إنهاء التدخالت األجنبية وخروج المرتزقة من ليبيا

اتفاق تركي روسي لوقف االنتهاكات في شمال سوريا

نائب أميركي: بايدن يسعى إلبقاء قوة بأفغانستان لمكافحة داعش

التزام أوروبي ثالثي بمراقبة وقف إطالق النار ودعم االستقرار في ليبيا  

العربية-وكاالت

الربيطاين،  العموم  ملجل�س  جل�سة  يف 

بوري�س  ال��ربي��ط��اين،  ال�����وزراء  رئي�س  ق��ال 

ق���وات يف  ن�سر  ي�ستبعد  اإن���ه ل  ج��ون�����س��ون، 

ل��اأمم  م�ستقبلية  مهمة  اإط���ار  يف  اليمن، 

ال��وزراء الربيطاين  اأن رئي�س  اإل  املتحدة. 

�سدد على اأن ظروف اليمن يجب اأن تكون 

خمتلفة متاماً عما هي عليه الآن.

ُيذكر اأن املبادرة ال�سعودية ب�ساأن احلل يف 

اليمن تلقى دعماً دولياً متزايداً.

ياأتي ذلك فيما رحبت الوليات املتحدة 

ب�سماح احلكومة اليمنية لأربع �سفن وقود 

جتارية بدخول ميناء احلديدة.

اأمٌر  وال�سلع  الوقود  اأن تدفق  واعتربت 

بالغ الأهمية لإي�سال امل�ساعدات الإن�سانية.

اإنها تقدر هذا  وقالت الوليات املتحدة 

اجلمهورية  حكومة  اتخذته  ال��ذي  القرار 

اليمنية، م�سددة على �سرورة و�سول الوقود 

لت�سغيل  ت��اأخ��ري،  دون  ال��ب��اد  اأ����س���واق  اإىل 

امل�ست�سفيات، و�سماِن احل�سول على الغذاء 

وامل��ي��اه، وامل�����س��اع��دة ب�سكل ع��ام يف تخفيف 

معاناة ال�سعب اليمني. ودعت وا�سنطن يف 

بيان، اإىل املزيد من اخلطوات مبا ي�سمن 

الإن��ه��اء ال��ف��وري للهجوم يف م���اأرب، ووقف 

جميع  جتل�س  واأن  ال�سامل،  ال��ن��ار  اإط���اق 

اأجل  من  املفاو�سات  اإىل طاولة  الأط���راف 

���س��ي��اق مت�سل، ج��دد  و���س��ع��ب��ه. ويف  ال��ي��م��ن 

الحتاد الأوروبي ترحيبه باملبادرة وو�سفها 

بالإيجابية، وباأنها خطوٌة نحو ال�سام.

االنباط-وكاالت

اأع�����ط�����ب م�������س���ت���وط���ن���ون اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ون 

اإط��ارات  اخلمي�س،  ام�س  فجر  متطرفون، 

وا �سعارات معادية  ع�سرات ال�سيارات، وخطنّ

ب��ل��دة ك��ف��ر ق��ا���س��م، يف �سمايل  ل��ل��ع��رب، يف 

اإ�سرائيل

وع���ل���ى اإح������دى ال�������س���ي���ارات ال���ت���ي ك��ان��ت 

متوقفة يف القرية، مت خطنّ �سعار الطرد اأو 

القتل ، ور�سْم جنمة داود ال�سدا�سية

وك����ان م�����س��ت��وط��ن��ون اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون، قد 

من  بالعديد  الأخ���رية  ال�سنوات  يف  ق��ام��وا 

الغربية  ال�سفة  يف  امل��م��اث��ل��ة  الع���ت���داءات 

املحتلة واملدن والبلدات العربية يف اإ�سرائيل

وُيطلق امل�ستوطنون على هذه الهجمات 

ا�سم تدفيع الثمن

وقالت ال�سرطة الإ�سرائيلية يف ت�سريح 

مكتوب اأر�سلت ن�سخة منه لاأنا�سول اإنها 

ت��ل��ق��ت ب���اغ���اً ع���ن ث��ق��ب اإط������ارات ع�����س��رات 

وعبارة  داود  رم��وز جنمة  املركبات وط��اء 

)طرد اأو قتل( يف كفر قا�سم

واأ�����س����اف����ت اأن������ه ي���ج���ري ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 

ماب�سات احلادث

وي��ت��ه��م ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون يف ال����داخ����ل، 

ال�����س��رط��ة الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة، ب��ال��ت��ق�����س��ري يف 

ماحقة مرتكبي مثل هذه الهجمات

من   %20 نحو  الفل�سطينيون  ل  وُي�سكنّ

عدد ال�سكان يف اإ�سرائيل البالغ اأكرث من 9 

مايني ن�سمة

لندن - العربية

ج��دي��د وم��ه��م ظ��ه��ر ع��ن احل��ي��اة اخلا�سة 

ل�����س��وري الأ����س���ل ارت���ك���ب ب��ع��د ظ��ه��ر الث��ن��ني 

املا�سي جمزرة يف ولية كولورادو، �سفك بها 

اأحمد العليوي العي�سى دم 10 اأمريكيني ق�سوا 

مقتلة  �سابع  يف  بندقيته،  بر�سا�س  �سرعى 

جماعية حتدث يف الوليات املتحدة حتى الآن 

هذا العام.

مدينة  يف  �سنة   21 قبل  امل��ول��ود  العي�سى، 

مع  وامل��ق��ي��م  ال�������س���وري،  “الرقة” ب��ال�����س��م��ال 
ال��ولي��ات  اأع���وام يف  عائلته منذ ك��ان عمره 3 

املتحدة احلا�سل على جن�سيتها، وهو ما ذكرته 

اأم�س،  مو�سع  تقرير  يف  “العربية.نت”  عنه 

�سيمثل اليوم اأمام حمكمة ي�سمع من قا�سيها 

بالقتل من  10 تهم  واأه��م��ه��ا  ل��ن ير�سيه،  م��ا 

من  بعدد  اليوم  للوارد  وفقا  الأوىل،  الدرجة 

و�سائل الإع��ام الأمريكية. اأما اجلديد املهم 

اأ�سامة املو�سى،  ب�ساأنه، ف��رواه �سهره ال�سوري 

“ال�سن”  ل�سحيفة  ع��ائ�����س��ة،  �سقيقته  زوج 

الربيطانية، وملخ�سه اأن العي�سى كان منبوذ 

ال��ذات “وحيدا وغريبا” مل تكن له �سديقة 

يف ح��ي��ات��ه ق���ط، وي��ق��ي��م يف ق��ب��و اأ���س��ف��ل منزل 

البعيدة   Arvada عائلته ال�سخم مبدينة

حيث   Boulderمدينة عن  كيلومرتا   33

ن�سف   15-AR ط���رازه���ا  ب��ب��ن��دق��ي��ة  ارت���ك���ب 

اأوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة، ث���اين اأك���رب مقتلة ح��دث��ت يف 

تاريخ الولية.

قال �سهره، املقيم يف Denver عا�سمة 

كولورادو، اإنه ما من مرة قام وزوجته بزيارة 

عائلتها املقيمة يف منزل مكون من 7 غرف نوم 

دائما  بعيدا  وراأي��ت��ه يجل�س  “اإل  و6 حمامات 

اآخ��ر، ويبقى �سامتا ل يقول  اأي �سخ�س  عن 

�سيئا لأحد )..(. كان ينزوي فقط اىل جانب 

اجلل�سة، ل معنا، مع اأن��ه يعمل مع اإخوته يف 

مطعم متلكه العائلة، ومل يكن له الكثري من 

الأ�سدقاء” م�سيفا اأنه كان معروفا باأنه غبي، 

“ول  ملتزما  م�سلما  يكن  ومل  ذك��ي��ا،  ولي�س 

اأدري اأي نوع من امل�سلمني كان، فهو ل يذهب 

اإىل امل�سجد الذي اأذهب اإليه “كما قال.

“ كاد ميوت من البكاء«
�سقيق  اأن  وذك�����ر  رواي����ت����ه،  ال�����س��ه��ر  ت���اب���ع 

من  ال�سفلي  الطابق  يف  دائما  “عا�س  زوجته 

دولر”  األ��ف   800 ثمنه  البالغ  العائلة  منزل 

 Sultan Grill واأن��ه كان يعمل يف مطعم

ل��ل��م��اأك��ولت ال�����س��رق��ي��ة، وال��ق��ري��ب م��ن منزل 

اإغ��اق��ه منذ  التي متلكه، وال���ذي مت  العائلة 

ارت��ك��ب اأح��م��د العي�سى جم��زرت��ه. اأم���ا وال���ده، 

م�سطفى، فهو يف حالة ذهول �سديد مما قام 

به ابنه من قتل مدمر “اىل درجة كاد ميوت 

معها من البكاء” واأن العائلة لي�س لديها اأي 

فكرة عن �سبب هجومه بالر�سا�س على من 

 King Soopers �سوبرماركت  يف  كانوا 

بل اعتقدت يف البداية اأنه كان اأحد ال�سحايا، 

اأن  اأي�سا،  ال�سهر  روى  دمهم.  �سافك  ولي�س 

اأحد اأفراد عائلة زوجته البالغة 30 �سنة، ات�سل 

“اأخوك  لها:  وق��ال  املا�سي،  الثنني  ي��وم  بها 

عائلتها  منزل  اإىل  قتل” فهرعت  لقد  م��ات، 

ملعرفة ما حدث “ومنه ات�سلت بي وقالت اإن 

جنونيا،  الأم��ر  ك��ان  بالر�سا�س..  ُقتل  اأحمد 

وك��ن��ا جميعا يف ح��ال��ة ذه����ول. ث��م علمنا بعد 

�ساعتني اأنه حي، وهو من من قام بالقتل )..( 

اأن��ا ل اأع��رف ما ح��دث مع ه��ذا الرجل. نحن 

فقط ل نعرف ما الذي جعله ي�ساب باجلنون. 

ه��ذا اأم��ر فظيع على الأ���س��رة وذوي ال�سحايا 

وعلى والدته خديجة، وعلى اإخوته وزوجتي، 

وعلى اأمريكا” ون�سي ال�سهر اأن يقول: وعلى 

العامل باأ�سره.

بريطانيا: قد نرسل قوة عسكرية إلى اليمن

إسرائيل.. شعارات ُتخّير الفلسطينيين 
بين »الطرد أو القتل«(

السوري الذي قتل 10 أميركيين 
كان يقيم بقبو منزل عائلته
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ام�سرتدام – وكاالت 

ماركو  ال�سابق  هولندا  مهاجم  طالب 

امليي�ييسييوؤوليين عيين قييوانيين كرة  فييان با�سنت 

الت�سلل.  قاعدة  اإلغاء  يف  بالتفكري  القدم 

و�ييسييهييدت الييريييا�ييسيية الييكييثييري مييين حييياالت 

نظام  للجدل منذ تطبيق  املثرية  الت�سلل 

املخاوف  وتزايدت  امل�ساعد  الفيديو  حكم 

ميين الييوقييت املييطييلييوب التييخيياذ اليييقيييرارات 

ودقيييية احلييييياالت. وقييييال املييجييليي�ييس اليييدويل 

القوانن  �سن  عيين  امليي�ييسييوؤول  الييقييدم  لييكييرة 

قانون  مراجعة  يوا�سل  اإنييه  ال�سهر  هييذا 

مطالبة  مثل  مقرتحات  ويدر�س  الت�سلل 

باالحتاد  التطوير  مدير  فينجر  اأر�ييسيين 

اليييييييدويل )اليييفيييييييفيييا( بييياإعيييطييياء اأفيي�ييسييلييييية 

لييلييمييهيياجييم بيي�ييسييكييل اأكيييييير ميييين اليييقيييانيييون 

احلايل. واأبلغ فان با�سنت، املدير التقني 

حمطة  و2018،   2016 عامي  بن  للفيفا 

جدا  مهتما  زلييت  “ال  �سبورت�س:  �سكاي 

بقاعدة الت�سلل الأنني مقتنع باأنها لي�ست 

اإزالييتييهييا  “اأود  قيياعييدة جيييييدة«. واأ�يييسييياف: 

دون  ميين  الييقييدم ممكنة  كيييرة  اأن  الإظييهييار 

اأف�سل  �ستكون  باأنها  مقتنع  واأنييا  الت�سلل 

“كرة  يف غييييياب هيييذه اليييقييياعيييدة«. واأكيييييد: 

اأوؤمييين  زلييت  ال  لكنني  رائييعيية  لعبة  الييقييدم 

باأنها من املمكن اأن تتح�سن اأكرث وت�سبح 

اأن  ويييجييب  واإثييييارة  وت�سلية  اإمييتيياعييا  اأكيييرث 

اإىل  با�سنت  فان  واأ�سار  ذلك«.  على  نعمل 

من  االهييتييمييام  تنتزع  الت�سلل  قيييرارات  اأن 

االأحداث داخل امللعب.

70

فان باستن يطالب بألغاء التسلل 

بولتر تبدأ مشوار ميامي بانتصار 

رونالدو يقدم اقتراحاته لفريقه 

سيسيه يفقد عائلته بحادث سير 

امريكا – وكاالت 

على  بولرت  كاتي  الريطانية  فازت 

اأول  يف  بلي�سكوفا  كري�ستينا  الت�سيكية 

نقطة  االألييف  ذات  ميامي  بطولة  اأدوار 

اإليييييز  البلجيكية  مييع  مييوعييدا  لت�سرب 

 319 مريتينز. وتغلبت بولرت، امل�سنفة 

املحرتفات،  التن�س  العييبييات  بيين  عامليا 

 6-4 بييواقييع  الت�سيكية  مناف�ستها  على 

الثاين من  للدور  لت�سعد  و3-6،  و3-6 

الييبييطييوليية االأمييريييكييييية حيييييث �ييسييتييواجييه 

واملر�سحة  عامليا   17 امل�سنفة  مريتينز، 

الت�سيكية  فييييازت  بيييدورهيييا،  لييلييقييب.   16

تيييريييييزا مييارتييييينييكييوفييا عييلييى الييكييازاخييييية 

و6-  4-6 بنتيجة  �سفيدوفا  يارو�سالفا 

2، لت�سرب موعدا يف الدور الثاين مع 

املر�سحة  اأنييدرييي�ييسييكييو،  بيانكا  الييكيينييدييية 

للقب. الثامنة 

وك������������������االت   –  روم����������������������ا 

عن  اإيييطييايل،  �سحفي  تقرير  ك�سف 

اقيييييرتاحيييييات اليييرتيييغيييايل كييرييي�ييسييتيييييانييو 

الإدارة  ييييوفييينيييتيييو�يييس،  جنييييم  رونييييياليييييدو 

الييينيييادي الييعييجييوز، بيي�ييسيياأن دعيييم الييفييريييق 

�سحيفة  وبييحيي�ييسييب  املييقييبييل.  املييو�ييسييم  يف 

االإيطالية،  �سبورت”  ديلو  “الجازيتا 
حتى  بعقد  يرتبط  الذي  رونالدو  فاإن 

اإدارة  2022، طلب من  يونيو/ حزيران 

يييوفيينييتييو�ييس �ييسييم �ييسييفييقييتيين مييين اأجيييل 

حتييقيييييق طيييميييوحيييات اليييفيييرييييق وحيي�ييسييد 

مل  اأن  “يبدو  واأ�يييسيييافيييت:  االألييييقيييياب. 

ال�سمل مع كرمي بنزميا غري مرجح ما 

مل يعد رونالدو اإىل ريال مدريد، لكن 

36 عاما يرغب يف  الرتغايل �ساحب الي

اأن ي�سم يوفنتو�س العًبا ُي�سبه املهاجم 

الفرن�سي«. واأفاد التقرير باأن رونالدو 

يييا بيي�ييسييم �ييسييانييع االأليييعييياب،  طييالييب اأيييي�يييسً

ميييكيينييه اليييقيييييييام بيييتيييميييرييييرات ُمييتييقيينيية. 

مينديز  “خورخي  ال�سحيفة:  وتابعت 

وكيل اأعمال رونالدو �سيلتقي مع اإدارة 

هذه  لكن  م�ستقبله،  ملناق�سة  يوفنتو�س 

اجلييليي�ييسيية �ييسييتييكييون بييعييد نييهيياييية املييو�ييسييم 

يييتييواجييد  اأن رونييياليييدو  يييذكيير  متييياميييا«. 

الرتغال،  بييالده  منتخب  رفقة  حالًيا 

لكاأ�س  املوؤهلة  الت�سفيات  يف  للم�ساركة 

العامل يف قطر 2022.

القاهرة – وكاالت 

�سي�سيه  رزاق  االإيييييفييييواري  يييفييق  مل 

�سدمته  من  ال�سكندري  االحتاد  العب 

اليييتيييي عييا�ييسييهييا خييييالل االأييييييييام الييقييليييييليية 

املييا�ييسييييية، وذلييييك عييقييب ا�ييسييتييبييعيياده من 

اليييقيييائيييمييية الييينيييهيييائييييييية مليينييتييخييب بييييالده 

االأمم  لييكيياأ�ييس  امليييوؤهيييلييية  الييتيي�ييسييفيييييات  يف 

جديدة.  �سدمة  تلقى  حتى  االأفريقية 

وذلك  كبرية  �سدمة  االإيفواري  وتلقى 

�سقيقاته  ميين  و2  واليييدتيييه  وفييياة  عييقييب 

األيم يف بييالده. وميين املقرر  اإثيير حييادث 

اأن يييغييادر الييالعييب اإىل كييوت ديييفييوار يف 

واجب  لتلقي  املقبلة  القليلة  ال�ساعات 

العزاء. على اجلانب االآخر قام حممد 

م�سيلحي رئي�س نادي االحتاد بتقدمي 

واجب العزاء لالعب بعد علمه باخلر 

املحزن.

االنباط – عمان 

القدم،  كرة  التنفيذية الحتيياد  الهيئة  �سادقت 

على النظام اجلديد لبطوالت الفئات العمرية ت 

2021، اخلا�س  للمو�سم احلييايل   19 17، ت  15، ت 

والثانية  االأوىل  واليييدرجيييات  املييحييرتفيين،  بيياأنييدييية 

اجلديد  النظام  وي�سهم  واالأكييادمييييييات.  والثالثة، 

اإعطاء كافة الفرق  لبطوالت الفئات العمرية، يف 

النظر  بغ�س  النخبة،  دوري  يف  املناف�سة  فر�سة 

الدعم  توجيه  اإىل  باالإ�سافة  اليينييادي،  درجيية  عيين 

لالأندية التي تويل فرق الفئات العمرية اهتماماً 

اأكر، ما يعزز من م�ساعي االحتاد يف تطوير قطاع 

رئي�سية.  اأولييوييية  ت�سكل  والييتييي  العمرية،  الفئات 

الدعم  زييييادة  للبطوالت،  اجلييديييد  النظام  وراعيييى 

والتي  العمرية،  بالفئات  املهتمة  لالأندية  املييايل 

الييدرجييات  اأنييدييية  ميين  النهائية  للمراحل  تييتيياأهييل 

االأوىل والثانية والثالثة. وطلب االحتاد من اأندية 

الراغبة  املرخ�سة  واالأكييادمييييييات  الثالثة  الدرجة 

الفئات  حتييديييد  الييعييام،  هيييذا  بييبييطييوالت  بامل�ساركة 

العمرية املراد امل�ساركة بها بالبطوالت، مع �سرورة 

لغايات  املطلوبة  الوثائق  بجميع  االحتييياد  تزويد 

الرتخي�س واإر�ييسييالييهييا عيير الييريييد االلييكييرتوين 

 ،  club.licensing@jfa.com.jo
مبوعد اأق�ساه نهاية ال�سهر اجلاري 2021-3-31، 

حيث يعد الرتخي�س �سرطاً اأ�سا�سياً مل�ساركة الفرق 

مبيينييافيي�ييسييات املييو�ييسييم اجليييدييييد. وتيينييطييلييق بييطييوالت 

الفئات العمرية اعتباراً من الثلث االأخري من �سهر 

حزيران املقبل، مع تق�سيم الفئات املعتمدة هي وفق 

 2003/2002 �سنة: مواليد   19 التايل:   فئة حتت 

فئة حتت 17 �سنة: مواليد 2005/2004 فئة حتت 

15 �سنة: مواليد 2007/2006 فئة حتت 13 �سنة: 

مواليد 2010/2009/2008

وتيييالييييييياً الييينيييظيييام اجليييدييييد ليييبيييطيييوالت الييفييئييات 

املحرتفن:  بييطييوالت   :2021 للمو�سم  العمرية 

العمرية  الييفييئييات  بييطييوالت  جميع  االأول:  الييييدور 

الأندية املحرتفن تقام بنظام الييدوري املجزاأ من 

مرحلة واحييدة، بحيث يلعب كل فريق 11 مباراة 

اىل  االأوىل  ال�ستة  املراكز  �ساحبة  الفرق  وتتاأهل 

الدور الثاين. الدور الثاين )دوري النخبة(: يقام 

وتقام  االأول،  الييدور  من  املتاأهلة  الفرق  مب�ساركة 

الكامل ذهاباً  الييدوري  الييدور بنظام  مباريات هذا 

واإياباً، خالل املو�سم 2021، بحيث يلعب كل فريق 

)10( مباريات.

والثالثة:  والثانية  االأوىل  الييدرجييات  بطوالت 

والثانية  االأوىل  الييدرجييات  الأنييدييية  االأول  الييييدور 

االأدوار  وتييقييام  املجموعات  بنظام  يقام  والثالثة: 

الالحقة بنظام خروج املغلوب من مباراة واحدة، 

يف  ت�سارك  النهائي  ن�سف  للدور  املتاأهلة  والفرق 

العمرية.  الييفييئييات  بييطييوالت  ميين  الثانية  املييرحييليية 

الفرق  املرحلة  هييذه  يف  ت�سارك  الثانية:  املرحلة 

اأندية  االأول لبطوالت  الييدور  املتاأهلة من  االأربعة 

واالأكادمييات  والثالثة  والثانية  االأوىل  الدرجات 

باالإ�سافة اإىل الفرق اأ�سحاب املراكز من )12-7( 

املحرتفن،  الأندية  العمرية  الفئات  بطوالت  من 

وتيييقيييام ميييبيييارييييات هييييذه املييرحييليية بيينييظييام اليييييدوري 

املييجييزاأ من مرحلة واحييدة بحيث يلعب كل فريق 

9 مييبيياريييات. تييتيياأهييل الييفييرق اأ�ييسييحيياب املييراكييز من 

للم�ساركة يف بطوالت  الثانية  املرحلة  )1-6( من 

املو�سم  املحرتفن خالل  الأندية  العمرية  الفئات 

القادم 2022 بغ�س النظر عن درجة النادي يف هذا 

الرتتيب من )7- والفرق احلا�سلة على  املو�سم، 

الأندية  العمرية  الفئات  بطوالت  يف  ت�سارك   )10

واالأكادمييات  والثالثة  والثانية  االأوىل  الدرجات 

خالل مو�سم 2022، بغ�س النظر عن درجة النادي.

ا�سطنبول – وكاالت 

تركيا،  مييدرب  جوني�س  �سينول  قييال 

مواجهة  اأ�سعب  مع  تعامل  فريقه  اإن 

العامل  كيياأ�ييس  بت�سفيات  جمموعته  يف 

ليييييفييوز  جييييدا  جيييييييدة  بييطييريييقيية   ،2022

الييقييائييد  عييلييى هييوليينييدا. و�ييسييجييل   )2-4(

املخ�سرم بوراك يلماظ ثالثة اأهداف، 

من  مييتيياأخييرة  انتفا�سة  تركيا  لتحبط 

�ييسيييييفييتييهييا هيييولييينيييدا وتييييفييييوز عييليييييهييا يف 

كيياأ�ييس  بت�سفيات  ميي�ييسييوارهييمييا  م�ستهل 

العامل.  وقال جوني�س، الذي كان يقود 

النهائي  قبل  اليييدور  بلغت  حيين  تركيا 

ميييوؤمتييير  يف   ،2002 الييييعييييامل  كيييياأ�ييييس  يف 

مييبيياراة  واأكييييرث  اأول  “كانت  �ييسييحييفييي: 

اأهييمييييية يف الييطييريييق نييحييو كيياأ�ييس الييعييامل 

على  مييبيياراة  “قدمنا  وزاد:  قييطيير«.  يف 

علينا  يتعن  مبا  وقمنا  م�ستوى  اأعلى 

مباراة  حتتاجه  ما  وكذلك  بييه،  القيام 

بيييهيييذا املييي�يييسيييتيييوى، وجنييحيينييا يف اإييييقييياف 

خيييطيييورة هيييجيييوم هيييولييينيييدا«. واأ�يييسييياف: 

على  و�سنعمل  هدفن  ا�ستقبلنا  “لكننا 
اإىل  اإ�يييسيييارة  يف  االأمور”،  هيييذه  اإ�ييسييالح 

دقيقتن  يف  هولندا  �سجلتهما  هدفن 

يف اليي�ييسييوط الييثيياين لييتييهييدد بييالييعييودة يف 

يف  الت�سجيل  يلماظ  وافتتح  النتيجة. 

الدقيقة )14( �سمن املجموعة ال�سابعة 

واأبييدلييت  بالعب  ا�سطدمت  بت�سديدة 

اجتاهها، و�ساعف الغلة من ركلة جزاء 

اأتاتورك  اأخرى يف �ستاد  20 دقيقة  بعد 

قبل   )0-2( تييركيييييا  لييتييتييقييدم  االأومليييبيييي 

ح�سمت  تييركيييييا  اأن  وبيييدا  اال�يييسيييرتاحييية. 

املييييبيييياراة حييين �ييسييجييل هييياكيييان �ييسييالييهييان 

اأوغلو الهدف الثالث يف بداية ال�سوط 

�سجل  الهولندي  املنتخب  لكن  الثاين، 

هييدفيين يف دقيييييقييتيين ليييتيييزداد اآمييياليييه يف 

اأجهز  يلماظ  لكن  النتيجة.  يف  العودة 

عييلييى اأحييييالم هييوليينييدا بييهييدف رائيييع من 

ال�سخ�سية  ثالثيته  ليكمل  حرة،  ركلة 

لرتكيا.  كاملة  املييبيياراة  نقاط  وي�سمن 

مع  عاما،   35 الييي �ساحب  يلماظ  واتفق 

الييبييداييية  “هذه  قيييييال:  حيييييث  ميييدربيييه، 

اأكيير  فهولندا  االأهمية  غاية  يف  كانت 

�سعداء  “نحن  واأردف:  ليينييا«.  مناف�س 

ن�سيان هذا  بالفخر، لكن يجب  ون�سعر 

�سرنكز  الأننا  وقييت،  اأ�سرع  يف  االنت�سار 

التالية  املييبيياراة  على  الغد  ميين  اعتبارا 

مع الرنويج«.

الريا�ض – وكاالت 

ثنائي  العمري  وح�سن  النجعي  �سامي  �سدد 

الثالث  ح�سد  اأهييمييييية  على  اليي�ييسييعييودي،  املنتخب 

نيييقييياط يف مييييبيييياراة فييليي�ييسييطيين اليييثيييالثييياء املييقييبييل، 

ر�سالة  ووجها  امل�سرتكة،  االآ�سيوية  بالت�سفيات 

لييلييجييهيياز الييفيينييي ليييالأخييي�يييسييير. واليييتيييقيييى امليينييتييخييب 

اليي�ييسييعييودي نييظييريه الييكييويييتييي ودًييييييا، اخلييمييييي�ييس يف 

املع�سكر االإعييدادي الذي يقام حالًيا يف العا�سمة 

�سمن  فل�سطن،  ملييواجييهيية  ا�ييسييتييعييداًدا  الييريييا�ييس، 

لكاأ�س  املييوؤهييليية  امليي�ييسييرتكيية  االآ�ييسيييييوييية  الت�سفيات 

�سامي  وقيييال   .2023 اآ�ييسيييييا  وكيياأ�ييس   2022 الييعييامل 

النجعي يف ت�سريحات تلفزيونية: “مباراتنا اأمام 

فل�سطن مهمة للغاية، و�سندخل املباراة مركزين 

مييين اأجيييييل حيي�ييسييد الييينيييقييياط اليييثيييالث ال�ييسييتييكييمييال 

امل�سوار بالت�سفيات االآ�سيوية«. واأ�ساف النجعي: 

بف�سل  االأول  ال�سعودي  للمنتخب  “ان�سمامي 
توفيق اهلل ودعاء الوالدين، واأ�سكر اجلهاز الفني 

اأخيييييب  ولييين  بيييقيييدراتيييي،  ثييقييتييهييم  عييلييى  للمنتخب 

ظنهم باإذن اهلل«. من جانبه، قال ح�سن العمري: 

حتقق،  و�ييسييرف  يل  حييلييم  املنتخب  يف  “وجودي 
وارتداء �سعار املنتخب م�سوؤولية كبرية، و�ساأكون 

ح�سن  واأمت  اهلل«.  بيياإذن  اجلميع  ظن  ح�سن  عند 

باملنتخب،  و�سعنا  يف  مييا  كييل  “�سنقدم  الييعييمييري: 

ن�سعدهم  و�سوف  معنا،  اجلماهري  وقفة  وننتظر 

بح�سد االنت�سارات يف املباريات القادمة«.

نظام جديد لبطوالت الفئات العمرية الكروية 

بداية رهيبة لمنتخب تركيا امام هولندا 

السعودية تستعد لمواجهة فلسطين المهمة 
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 االنباط-عمان

ام�س  العايد  علي  الثقافة  وزي��ر  افتتح 

اخل��م��ي�����س م��ع��ر���س ال��ف��ن��ان��ة ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة 

عنوان  حمل  ال��ذي  العرموطي  جاناريتا 

»من الأ�شود اإىل الأبي�س«.

واأثنى الوزير يف املعر�س الذي ح�شره 

العرموطي  ���ش��ال��ح  ال��ن��ائ��ب  ���ش��رف  �شيف 

ع��ل��ى الأع���م���ال ال��ت��ي ا���ش��ت��م��ل��ه��ا امل��ع��ر���س، 

م�����ق�����دراً ج����ه����ود ال���ف���ن���ان���ة ال���ع���رم���وط���ي، 

وال��ر���ش��ائ��ل الإن�����ش��ان��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي 

ت��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه��ا الأع����م����ال ال��ف��ن��ي��ة، وم��ا 

قائاًل  اإيجابية،  وطاقة  تفاوؤل  من  حتمل 

»اإن���ن���ا ف���خ���ورون ب���واح���دة م���ن خ��ري��ج��ات 

واإن  الثقافة،  لوزارة  التابع  الفنون  معهد 

ال�شباب هم م�شتقبل الوطن«.

العرموطي  النائب  اأع���رب  جهته،  م��ن 

و�شفها  التي  الفنانة  لأعمال  تقديره  عن 

ب��امل��ب��دع��ة، ال���ت���ي مت����زج يف اأع��م��ال��ه��ا بني 

الثقافة والعلم واجلمال. 

عمال   30 نحو  على  امل��ع��ر���س  وي�شتمل 

الأكريلك  ب��ني  واأل���وان  خمتلفة،  باأحجام 

والزيتي واملواد املختلفة، كما �شم املعر�س 

جت���رب���ة يف درا�����ش����ة الأل���������وان وع��الق��ت��ه��ا 

ب���احل���رف ال���ع���رب���ي ع���ن ط���ري���ق ال���دوائ���ر 

)الأقرا�س  فيها  ا�شتخدمت  التي  اللونية 

امل�شغوطة(.

وت���ن���اول امل��ع��ر���س ال����ذي اف��ت��ت��ح �شمن 

للم�شاهدين  وب��ث  ال�شحي،  الربوتوكول 

بو�شائل التوا�شل الجتماعي يف مو�شوعه 

والتحزيز  التنقيط  ب��اأ���ش��ل��وب  ال��ب��ورت��ري��ه 

ال���دائ���ري لإ���ش��ب��اع م��ف��ردات ال��ع��م��ل ال��ذي 

مينحه نوعا من احلركة.

 ك��م��ا حت����اول ال��ف��ن��ان��ة ال��ع��رم��وط��ي يف 

اأعمالها البحث عن الالمرئي يف اجلانب 

الإن�����ش��اين م��ن خ���الل ال��وج��ه ال����ذي يعد 

وجوانياته،  الإن�شان  دواخ��ل  لك�شف  عتبة 

وه��ي يف ذل��ك ت��ق��ارب ب��ني احل�����ش��ي امل��رئ��ي 

اللون  والروحي من خالل توظيف طاقة 

واخلط.

وا���ش��ت��م��ل��ت الأع���م���ال ع��ل��ى م��و���ش��وع��ات 

باأ�شلوب  الإن�شان  ق�شايا  تناولت  خمتلفة 

تعبريي، ومنها جائحة كورونا وتاأثريها، 

الت�شادات  درا���ش��ة  وف��ق  الإن�����ش��ان،  وع��زل��ة 

والليل  والأبي�س،  الأ�شود  بني  والثنائيات 

والنهار، واملراأة والرجل.

�شبقت  التي  الفنانة يف كلمتها  واأعربت 

على  ت�شفي  ال��دائ��رة  اأن  املعر�س،  افتتاح 

امل�شاهدة طاقة اإيجابية، واأنها يف جتربتها 

اللغات،  الفن  بني  العالقة  ق��راءة  حت��اول 

والفن والنف�س، والفن العربي الإ�شالمي 

ومرجعّياته واآفاق الفن املعا�شر.

ال��ع��رم��وط��ي  ال���ف���ن���ان���ة  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 

حا�شلة على بكالوريو�س اللغة الإجنليزية 

وال��ف��رن�����ش��ي��ة م��ن ج��ام��ع��ة ال��ب��را، ودب��ل��وم 

ف��ن��ون م��ن م��ع��ه��د ال��ف��ن��ون ال��ت��اب��ع ل���وزارة 

ال��ث��ق��اف��ة. ���ش��ارك��ت يف ع���دد م��ن امل��ع��ار���س 

امل�شركة يف الأردن وخارجه، ولها درا�شات 

والنف�س  باللغات  الفن  عالقة  يف  وبحوث 

الب�شرية.

 ترجمات-ابوظبي

اب��ت��ك��ر ب���اح���ث���ون يف امل��ك�����ش��ي��ك ق��ن��اع��اً 

ل���الأن���ف يف ظ���ل ك���ورون���ا، ميكن  ج���دي���داً 

وفقا  الطعام،  ت��ن��اول  اأث��ن��اء  فقط  و�شعه 

لتقرير �شدر الأربعاء.

يتم  التي  الأن���ف«  »اأق��ن��ع��ة  ع��ن  وُك�شف 

ارت����داوؤه����ا حت���ت ق���ن���اع ك���ام���ل يف ف��ي��دي��و 

ت��و���ش��ي��ح��ي، ح��ي��ث ي��ج��ل�����س رج���ل وام����راأة 

لتناول الغداء، وفقاً لوكالة »رويرز«.

يخلعان  ال���زوج���ان  ال��ف��ي��دي��و  وُي��ظ��ه��ر 

ال��ق��ن��اع  ع��ن  ليك�شفا  ال��ع��ادي��ة  اأق��ن��ع��ت��ه��م��ا 

اخلا�س بالأنف فقط، قبل تناول الطعام 

على طاولة خارجية.

على  بالفكرة  املراقبني  بع�س  ورح��ب 

انتقال  »�شتقلل  اإن��ه��ا  ق��ائ��ل��ني  »ت���وي���ر«، 

ال���ف���ريو����س«، ب��ي��ن��م��ا ���ش��خ��ر اآخ������رون من 

املظهر.

وذك����رت ج��ام��ع��ة »ج��ون��ز ه��وب��ك��ن��ز« اأن 

اخل���الي���ا ال��ب�����ش��ري��ة ال���ت���ي مت��ن��ح ال��ن��ا���س 

ح��ا���ش��ة ال�������ش���م، ن��ق��ط��ة دخ�����ول رئ��ي�����ش��ي��ة 

ل���ف���ريو����س ك����ورون����ا، م���ا ي��ج��ع��ل اأغ��ط��ي��ة 

الأنف مهمة.

ال�شيطرة  م��راك��ز  درا����ش���ات  واأظ���ه���رت 

ع����ل����ى الأم���������را����������س وال������وق������اي������ة م��ن��ه��ا 

ميكن  امل����زدوج  الإخ���ف���اء  اأن   ،)CDC(

انت�شار فريو�س  اأن يقلل ب�شكل كبري من 

كورونا.

ومل ي��ذك��ر ال��ت��ق��ري��ر ا���ش��م ال��ب��اح��ث��ني 

اأن  اأو متى ميكن  اأو �شركتهم  املك�شيكيني 

اأقنعة الأنف متاحة للجمهور. ت�شبح 

العني االخباري-وكاالت

�شارعاً  تعر�س  ج��وخ  ل��ف��ان  ل��وح��ة  بيعت 

وك��ان��ت حم��ف��وظ��ة يف جمموعة  ب��اري�����س  يف 

100 عام مقابل  مقتنيات خا�شة لأكرث من 

يف  دولر(  مليون   16.60( ي��ورو  مليون   14

مزاد ام�س اخلمي�س.

ح��ددت  ق��د  �شوذبيز  م���زادات  دار  وك��ان��ت 

قيمة لوحة »م�شهد �شارع يف مومناتر« بني 

خم�شة وثمانية ماليني يورو.

 ،1887 ع���ام  اإىل  ال��ل��وح��ة  ت���اري���خ  وي���ع���ود 

تيو  �شقيقه  مع  يقيم  فان جوخ  كان  عندما 

الفرن�شية. العا�شمة  يف 

وزير الثقافة يفتتح معرض من األسود إلى األبيض للفنانة العرموطي

أحدث »تقاليع« كورونا.. كمامات لألنف أثناء تناول الطعام

بيع لوحة 
لفان جوخ 

في مزاد بـ14 
مليون يورو

القضاء البريطاني يوجه ضربة 
لجوني ديب

شعر بآالم بالبطن.. فكانت المفاجأة 
دودة هائلة طولها باألمتار

وكاالت - اأبوظبي

اخلمي�س،  ام�س  الربيطاين،  الق�شاء  رف�س 

يف  احل��ق  دي��ب  ج��وين  الهوليوودي  النجم  منح 

ال��دع��وى  خ�����ش��ارت��ه  ب��ع��د  بال�شتئناف  حم��اك��م��ة 

�شد »ذي �شن« التي و�شفته باأنه زوج عنيف يف 

حق طليقته اأمبري هريد.

ويف الثاين من نوفمرب، خ�شر ديب الدعوى 

ال���ت���ي رف���ع���ه���ا ����ش���د جم���م���وع���ة »ن����ي����وز غ����روب 

ل�����ش��ح��ي��ف��ة »ذي ���ش��ن«  ال��ن��ا���ش��رة  ن��ي��وزب��ي��ربز« 

ب��ت��ه��م��ة ت�����ش��وي��ه ال�����ش��م��ع��ة، ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة م��ق��ال 

ن�شرته يف اأبريل 2018.

وكان املقال قد ا�شتند اإىل اأقوال املمثلة التي 

حتدثت عن تعنيف املمثل زوجته ال�شابقة اأربع 

ع�شرة مرة، وهي اتهامات ينفيها جوين ديب.

اأن  ال�شتئناف  حمكمة  يف  الق�شاة  واع��ت��رب 

قائلني  ومن�شف«،  »متكامل  الأ�شا�شي  احلكم 

»دّع���م  الق�شية  يف  ال��ن��ظ��ر  امل��ك��ل��ف  ال��ق��ا���ش��ي  اإن 

خال�شاته بحجج �شلبة مل يظهر حتى من باب 

اأو  اإىل مقاربة مغلوطة  ت�شتند  اأنها  الفرا�س 

خطاأ قانوين«.

وك���ان���ت امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا يف ل��ن��دن اأ����ش���درت 

عقدتها  جل�شات  بعد  ال�شحيفة  ل�شالح  حكماً 

على مدى ثالثة اأ�شابيع يف يوليو املا�شي.

اأن  ح���ك���م���ه  يف  ن����ي����ك����ول  ال����ق����ا�����ش����ي  وراأى 

بدرجة  »�شحيحة  اأوردت��ه��ا  ال��ت��ي  التو�شيفات 

كبرية« لأن »الأكرثية ال�شاحقة من العتداءات 

اإثباتها« املفر�شة جرى 

ترجمات - اأبوظبي

مت���ّك���ن اأط����ب����اء يف ت���اي���الن���د م����وؤخ����را، من 

ت��خ��ل��ي�����س رج����ل ك����ان ي���ع���اين م���ن اأوج�������اع يف 

�شريطية  دودة  اأك����رب  م���ن  ال��ب��ط��ن،  م��ن��ط��ق��ة 

اخلم�شني  الأع���وام  خ��الل  ال��ب��الد،  يف  �شجلت 

املا�شية.

وب���ح�������ش���ب م����رك����ز اأب������ح������اث الأم������را�������س 

التي  الدودة  الطفيلية يف تايالند، فاإن طول 

ا�شتخرجت من بطن الرجل الذي مل يك�شف 

عن ا�شمه، بلغ 18 مرا.

اأن ���ش��ب��ب ظ���ه���ور ه��ذه  وي��ع��ت��ق��د الأط����ب����اء 

لتناوله حلم  ي��ع��ود  ال��رج��ل،  بطن  ال���دودة يف 

بقري ينء، يحتوي على يرقات.

وح�����ش��ب��م��ا ذك����رت ���ش��ح��ي��ف��ة »دي���ل���ي ���ش��ت��ار« 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ف��ق��د اأع��ط��ي ال��رج��ل امل��ري�����س 

يحّفز  دواء  ع��ام��ا،   67 العمر  م��ن  يبلغ  ال��ذي 

الدودة على اخلروج من بطنه.

وي��ط��ل��ق ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى ه���ذه ال�����دودة ا���ش��م 

ال��ب��ق��ر«،  »���ش��ري��ط��ي��ة  اأو  ���ش��اج��ي��ن��ات��ا«  »ت��ي��ن��ي��ا 

وت���دخ���ل ج�����ش��م الإن�������ش���ان ب��ع��د ت��ن��اول��ه للحم 

البقري غري املطهو ب�شكل جيد.

من  راتانابيتون  �شاوانيا  الدكتورة  ووف��ق 

هذه  فاإن  الطفيلية،  الأمرا�س  اأبحاث  مركز 

الدودة قادرة على العي�س يف اجل�شم الب�شري 

لأكرث من 30 عاما.

ون�����ش��ح��ت ���ش��اوان��ي��ا ع��ائ��ل��ة ال���رج���ل ال���ذي 

يجروا  اأن  العمالقة  ال��دودة  منه  ا�شتخرجت 

لديهم  تكون  اأن  يحتمل  اإذ  طبية،  فحو�شات 

ذات الدودة، دون اأن يعرفوا.

ترجمات-ابوظبي

الآون���ة  يف  وظيفته  خ�شر  اأن  ب��ع��د 

الأخ�����رية ووج����د ن��ف�����ش��ه ع���اط���اًل عن 

اإن���������ذار، حت���ول  ����ش���اب���ق  دون  ال���ع���م���ل 

م��ل��ي��ون��ري  اإىل  اأ������ش�����رايل  م����واط����ن 

��ا دون ���ش��اب��ق اإن�����ذار، ح��ي��ث رب��ح  اأي�����شً

4.8 مليون دولر عقب  جائزة بقيمة 

، لكنه  م�شاركته يف م�شابقة يان�شيب 

لن يت�شلم املبلغ دفعة واحدة، بل من 

يتلقى دفعات مالية قدرها  اأن  املقرر 

 20 20 األف دولر �شهرًيا على مدى ال�

املقبلة عاًما 

الإع���الن عن  ال��راب��ح ع��دم  وف�شل 

الإع�����الم، وك�شف  و���ش��ائ��ل  ه��وي��ت��ه يف 

م�����ش��ئ��ول��و م�����ش��اب��ق��ة ال��ي��ان�����ش��ي��ب اأن���ه 

اإح��دى  »ب��ون��دي«، وه��ي  م��ن �شاحية 

���ش��واح��ي م��دي��ن��ة »���ش��ي��دين« ب��ولي��ة 

»ن��ي��و ���ش��اوث وي��ل��ز« الأ���ش��رال��ي��ة، مع 

ي����وؤدي مهاًما  ك���ان  اأن���ه  اإىل  الإ����ش���ارة 

من  مكاملة  تلقى  عندما  بيته  خ���ارج 

زف  وال���ذي  امل�شابقة  م�شئويل  اأح���د 

اإليه اخلرب ال�شعيد

ت�شديقه  ع��دم  عن  الرابح  واأع��رب 

اأو���ش��ح  كما  الهاتفية،  امل��ك��امل��ة  خ��الل 

مل�شئول امل�شابقة اأنه كان يقود �شيارته 

يف ت��ل��ك الأث���ن���اء وع��ل��ي��ه ال��ت��وق��ف يف 

احلال ل�شتيعاب املفاجاأة

ق����د مت  اأن������ه  اإىل  ����ا  اأي���������شً واأ������ش�����ار 

ومن  موؤخًرا،  وظيفته  من  ت�شريحه 

ثم فاإن هذه الرثوة جاءته يف الوقت 

امل��ن��ا���ش��ب ب��ال�����ش��ب��ط، م�����ش��ي��ًف��ا اأن����ه ل 

يطيق �شرًبا لإبالغ زوجته باخلرب

واأجاب الرابح على �شوؤال م�شئويل 

امل�شابقة ب�شاأن ما ينوي فعله برثوته 

منها  لال�شتفادة  يخطط  اإن��ه  ق��ائ��اًل 

كان  اأنه  اإىل  ولفت  املبكر،  تقاعده  يف 

الآن  لكن  اأخ��رى  وظيفة  ع��ن  يبحث 

البحث  م��ن  ملزيد  داٍع  هناك  يعد  مل 

اإم��ك��ان��ه ال��ت��ق��اع��د يف احل���ال دون  ويف 

اأو ق��ل��ق م���ن الأع����ب����اء امل��ال��ي��ة،  ت����ردد 

رحالت  يف  ال�شفر  يود  اأن��ه  وا�شتطرد 

دول���ي���ة مب���ج���رد ف��ت��ح احل�������دود، اإىل 

���ش��ي��ارة وق���ارب والقيام  ���ش��راء  ج��ان��ب 

برحالت �شيد

رجل سعيد الحظ يتلقى 20 ألف دوالر 
شهرًيا لمدة 20 عاًما


