
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

اللقاح ٠٠ الحل الرئيس 
لمواجهة التبعات االقتصادية

 لـ »كورونا« الثالثة

غالء األسعار يطحن المواطنين ٠٠ 
والحكومة »تتفرج«

االأنباط-دالل عمر

حالة  يف  االردين  االقت�صادي  الو�صع 

�صعبة جدا ,وخا�صة يف ال�صنوات االخرية 

ن�سب  ازدات   , ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  ظ���ل  يف 

وملحوظ  كبري  ب�سكل  والبطالة  الفقر 

وبع�ض  التموينية  املواد  اأ�سعار  وارتفاع   ,

اللوم  يلقون  ب�سكل كبري,والتجار  ال�سلع 

الوبائية  وال��ظ��روف  رم�سان  �سهر  على 

اع����را�����ض  اىل  اأدى  مم����ا   , احل����ال����ي����ة 

امل����واط����ن����ن ع���ل���ى ال�����غ�����اء وامل���ن���ا����س���دة 

بحيث   , اال���س��ع��ار  لتخفي�ض  باحلكومة 

�سد  م��ق��اط��ع��ة  ح��م��ات  ع���دة  تفعيل  مت 

منتجات معينة يف االيام االخرية .

ال���ت���وا����س���ل م���ع رئ��ي�����ض جمعية  ب��ع��د 

حماية امل�ستهلك الدكتور حممد عبيدات 

ح���ول اأ���س��ب��اب ارت��ف��اع اال���س��ع��ار ق���ال ب��اأن 

بكميات  ال�سراء  على  امل��واط��ن��ون  تهافت 

ك���ب���رية اأك�����ر م���ن ح��اج��ت��ه��م خ���وًف���ا من 

اال�سواق  من  فقدانها  اأو  �سعرها  ارتفاع 

, وط���م���ع واح���ت���ك���ار ب��ع�����ض ال���ت���ج���ار من 

اأ�سحاب النف�ض ال�سعيفة , ومدة احلظر 

املفرو�سة.

التفا�صيل �ص »4«

االأنباط- نور حتاملة 

واحلركة  االقت�سادي  العامود  واج��ه 

ال��ت��ج��اري��ة يف ال��ع��دي��د م��ن ال���دول ت��اأزم��ا 

جائحةكورونا,  تداعيات  بفعل  ملمو�سا 

وكان االردن من دول ال�سفوف االوىل يف 

وانخفا�ض  االقت�سادي  باالنهيار  التاأثر 

واالن  وتعطلهم,  االف���راد  دخ��ل  م�ستوى 

ن��ح��ن يف ����س���دد حت����ذي����رات ح����ول ق��رب 

موجة ثالثة من الفايرو�ض �ست�سرب كما 

فكيف  وعاملية,  اقليمية  دول  يف  �سربت 

القت�ساد االردن املواجهة وال�سمود؟ 

ار�سيد,  مازن  االقت�سادي  املحلل  قال 

من  الثالثة  امل��وج��ة  مو�سوع  يف  �سنكون 

ك����ورون����ا م��ت�����س��ائ��م��ن الن���ن���ا راأي����ن����ا م���اذا 

دعم  يوجد  الثانية فا  املوجة  حدث يف 

مبا�سر مثل الدول االخرى التي دعمت 

ال��ق��ط��اع��ات االك���ر ت�����س��ررا وق���د �ساهم 

يراها  التي  امكانياته  ق��در  على  االردن 

الت�سهيات  ار�سيد متوا�سعة من خال 

التي قدمها ال�سمان االجتماعي وتاأجيل 

البنوك  مع  بالتعاون  القرو�ض  اق�ساط 

اال�سعار  مراقبة  خ��ال  وم��ن  التجارية 

يف �سهر رم�سان وغ��ريه, لكن هذه كلها 

ع���ودة احل��رك��ة  ع��ل��ى  ت�ساعد  ل��ا���س��ف ال 

على  اال�سرار  وتخفيف  للبلد  التجارية 

القطاعات.

التفا�صيل �ص »5«

3 64 وفاة و2699 إصابة بفيروس كورونا 

الملك : ضرورة التركيز على 
مساعدة المحتاجين تكريسًا لقيم 
الرحمة والتكافل في شهر رمضان

التقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق الزكاة

الأربعاء   9  رم�سان   1442 هـ  - املوافق  21  ني�سان  2021 م - العدد  5670    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 تقدير إسرائيلي: فتح تواجه خطرا 
حقيقيا بعد انقسامها الحاد

رئيس الوزراء: لجنة وزارية لتطوير القطاع العام القوات المسلحة تتسلم أجهزة ومعدات 
DTRA االنباط- عمانمن الوكالة األميركية

 اأكد رئي�ض الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة, 

ال���وزراء  رئي�ض  برئا�سة  وزاري����ة  جلنة  ت�سكيل 

اعتماد  مهمة  ت��ت��وىل  ال��ع��ام,  ال��ق��ط��اع  لتطوير 

القطاع  لتطوير  وم�����س��اري��ع  وب��رام��ج  �سيا�سات 

العام ودرا�سة الت�سريعات ذات العاقة, واعتماد 

خمرجات اللجنة العليا الإعادة الهيكلة للجهاز 

احلكومي.

وقال يف رده على �سوؤال العن هيفاء النجار, 

امل��وؤ���س�����س��ي  االأداء  ت��ط��وي��ر  اإدارة  ت��اأ���س��ي�����ض  اإن 

ب��ع��د اإل��غ��اء وزارة ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال��ع��ام, ج��اء 

لتطوير اأداء اجلهاز احلكومي وتقييم وتطوير 

اخل���دم���ات احل���ك���وم���ّي���ة, وت��ع��زي��ز دور وح����دات 

املوؤ�س�سي يف الدوائر احلكومية, الفتاً  التطوير 

اإىل حم���ور ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واخل��دم��ات 

التنفيذي  الربنامج  ت�سمنه  ال��ذي  احلكومية 

اإطار  التاأ�سريي للحكومة )2021-2024(, وفق 

تلتزم  للقيا�ض  زمني حمدد وموؤ�سرات وا�سحة 

التخطيط  اأن  واأو�سح اخل�ساونة  به احلكومة. 

حتديد  ي�سمل  احلكومية  للخدمات  ال�سمويل 

االأولويات وتطوير �سجل وطني للخدمات.

.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عّمان

امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأق���ام���ت   

ال��ث��اث��اء,  ال��ع��رب��ي, ام�����ض  – اجلي�ض  االأردن��ي��ة 

قدمتها  التي  وامل��ع��دات  االأج��ه��زة  ا�ستام  حفل 

ال����وك����ال����ة االأم����ريك����ي����ة خل���ف�������ض ال���ت���ه���دي���دات 

االإ���س��ن��اد  جم��م��وع��ة  يف   ,DTRA ال��دف��اع��ي��ة 

امل�سلحة  القوات  جهود  لدعم  وذلك  الكيماوي, 

واالأجهزة االأمنية وعدد من املوؤ�س�سات الوطنية 

ب��امل��ع��دات  رف���ده���ا  م���ن خ���ال  م��ه��ام��ه��ا  اأداء  يف 

واالأجهزة والكوادر التدريبية, بح�سور امل�ساعد 

العميد  الدفاعية  للتخطيط والتنظيم واملوارد 

النعيمات. اإبراهيم  الركن 

وقال العميد الركن النعيمات: »اإن العاقة 

الها�سمية  االأردنية  اململكة  التي تربط  الوثيقة 

ب�سكل  انعك�ست  االأمريكية  املتحدة  وال��والي��ات 

اإي���ج���اب���ي وك���ب���ري يف زي�����ادة ال���ت���ع���اون امل�����س��رك 

م��ع ال��وك��ال��ة االأم��ريك��ي��ة خل��ف�����ض ال��ت��ه��دي��دات 

ال��دع��م  ال��وك��ال��ة  ق��دم��ت  ح��ي��ث   ,)DTRA(

الوطنية,  واملوؤ�س�سات  االأردنية  امل�سلحة  للقوات 

الدفاعية  ال��ق��درات  م�ستوى  رف��ع  اإىل  اأدى  م��ا 

اأط��ر  حت��دي��د  يف  امل�ساهمة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ل��دي��ه��ا, 

وا�سحة تتنا�سب مع االإمكانات املتاحة وطبيعة 

ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ي ف��ر���س��ت��ه��ا ال��ت��ه��دي��دات احل��ال��ي��ة 

وو�سع  الثغرات  حتديد  ذلك  �سمل  وامل�ستقبلية 

احل����ل����ول امل��ن��ا���س��ب��ة ل���ه���ا م����ن ح���ي���ث ال���ت���دري���ب 

واال�ستفادة  اخلربات  وتبادل  واملوارد  والتاأهيل 

م���ن االإم���ك���ان���ي���ات وال���ت���دري���ب ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 

الوطني«. 

التفا�صيل �ص »3«

الهواري إيقاف ١2 موظف في 
مستشفى السلط عن العمل 

 الحكومة تؤكد
 حرصهاعلى أداء الصلوات وفقًا 

للبرتوكوالت المعتمدة

 وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية 
سيسهم بإحداث نقالت نوعية

 في مستوى الخدمات

 األعيان يقر 3 قوانين كما وردت
 من النواب

االنباط-وكاالت

التطورات  اإن  اإ�سرائيليان,  باحثان  قال 

ال������درام������ي������ة, اخل����ا�����س����ة ب����االن����ت����خ����اب����ات 

بانق�سام  املقبلة,  الفل�سطينية  الت�سريعية 

3 قوائم منف�سلة, تتحدى  حركة فتح اإىل 

اأب���و م����ازن, وت�����س��ع هيمنة ف��ت��ح يف  م��ك��ان��ة 

خطر حقيقي ف�سا عن ا�ستقرار ال�سلطة

التفا�صيل �ص »8«

االنباط-عبداهلل خري�صات

ق����رر وزي���رال�������س���ح���ة ال���دك���ت���ور ف���را����ض 

م�ست�سفى  يف  موظفاً   12 اإي��ق��اف  ال��ه��واري 

بعد  وذل���ك  العمل  ع��ن  احل��ك��وم��ي  ال�سلط 

بالق�سية  ال��ظ��ن  ق��رار  يف  اأ���س��م��اءه��م  ورود 

م�ست�سفى  بق�سية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  التحقيقية 

ال�����س��ل��ط اجل����دي����د, وال������ذي ت����ويف ف��ي��ه��ا 9 

م���واط���ن���ن ن��ت��ي��ج��ة ان���ق���ط���اع االأك�����س��ج��ن 

عنهم.

وج�����اء ذل����ك ال���ق���رار ا����س���ت���ن���اداً الأح���ك���ام 

 2020 ل�صنة   9 رق��م  املدنية  اخل��دم��ة  نظام 

وت��ع��دي��ات��ه, ح��ي��ث ق����رر ال���وزي���ر وق��ف��ه��م 

50% م���ن روات��ب��ه��م  ال��ع��م��ل و����س���رف  ع���ن 

وعاواتهم خال ال�ستة �سهور االأوىل من 

توقيفهم. تاريخ 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

م��راع��اة  على  حر�سها  احلكومة  اأك���دت 

ق���ي���ام اأ����س���ح���اب ال���دي���ان���ت���ن االإ����س���ام���ي���ة 

وامل�����س��ي��ح��ي��ة ب��ت��اأدي��ة ال�����س��اة يف امل�����س��اج��د 

وال���ك���ن���ائ�������ض خ�����ال احل���ظ���ر اجل����زئ����ي اأو 

ال�سامل.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

ق���ال وزي����ر ال�����س��ح��ة, ال���دك���ت���ور ف��را���ض 

الطبية  امل�����س��وؤول��ي��ة  ق��ان��ون  اإن  ال���ه���واري, 

ال�سحية  املهن  دفع  يف  �سي�سهم  وال�سحية 

ن��ق��ات نوعية  ق��دم��ا اإىل االأم���ام واإح���داث 

املقدمة  ال�سحية  اخل��دم��ات  م�����س��ت��وى  يف 

العاجية,  ال�سياحة  دعم  ويف  للمواطنن 

ال ���س��ي��م��ا ل��ل��م��ر���س��ى م���ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة 

وزير  واأك��د  للعاج.  القادمن  واالأجنبية 

ال��ل��ج��ان  اأع�����س��اء يف  اأداء  ال�����س��ح��ة, خ���ال 

ال��ف��رع��ي��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة ال��ق�����س��م ال��ق��ان��وين 

اأمام الوزير.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

ام�ض  جل�سته  يف  االأع��ي��ان  جمل�ض  اأق��ر   

في�سل  املجل�ض  رئي�ض  برئا�سة  ال��ث��اث��اء, 

ال��ف��اي��ز وح�����س��ور ه��ي��ئ��ة ال��������وزارة, ث��اث��ة 

م��ن جمل�ض  وردت  ك��م��ا  ق��وان��ن  م�����س��اري��ع 

ال����ن����واب. واأق�����ر االأع����ي����ان امل���ع���دل ل��ق��ان��ون 

ال���ف���وائ�������ض امل����ال����ي����ة مب����ا ي����ع����دل ج����دول 

ال���وح���دات احل��ك��وم��ي��ة اخل��ا���س��ع��ة ل��ق��ان��ون 

الوحدات اىل  اثر نقل عدد من  الفوائ�ض 

الغاء  اىل  اإ�سافة  العامة,  امل��وازن��ة  ق��ان��ون 

اي  ب��اإ���س��اف��ة  املتعلقة  احل��ك��وم��ة  �ساحية 

ال��ذي ي�سمل  وح��دة حكومية اىل اجل��دول 

25 وح���دة ح��ك��وم��ي��ة م��ل��ت��زم��ة وف��ق  ح��ال��ي��اً 

م��ايل موجود  فائ�ض  اأي  ب��اإع��ادة  ال��ق��ان��ون 

لديها اإىل اخلزينة العامة للدولة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-وكاالت

ال ت���زال ال��ت��ف��ج��ريات ال��ن��ووي��ة وامل��ج��ازر 

بحق  اال���س��ت��ع��م��اري��ة  فرن�سا  ارتكبتها  ال��ت��ي 

اجل���زائ���ري���ن, ت��ل��ق��ي ب��ظ��ال��ه��ا ع��ل��ى ح��ي��اة 

رغم  م�ستمرة  فاآثارها  العربي,  البلد  �سكان 

ا�ستقاله  اأكر من ن�سف قرن على  م�سي 

عام 1962

ويف 8 اأبريل/ ني�سان اجلاري, دعا رئي�ض 

�سنقريحة,  �سعيد  اجلزائري  اجلي�ض  اأركان 

ف��رن�����س��ا اإىل ت�����س��ل��ي��م ب����اده خ���رائ���ط ح��ول 

اأم���اك���ن ال��ت��ج��ارب ال���ن���ووي���ة, ال��ت��ي اأج��ري��ت 

ب�����س��ح��رائ��ه��ا يف ���س��ت��ي��ن��ي��ات ال��ق��رن امل��ا���س��ي, 

لتطهري املنطقة من االإ�سعاعات

وق�������ال ����س���ن���ق���ري���ح���ة, ل������دى ا���س��ت��ق��ب��ال��ه 

فران�سوا  الفرن�سية  اجليو�ض  اأرك��ان  رئي�ض 

انعقاد  اأن��ت��ظ��ر دع��م��ك��م, خ���ال  ل��وك��وان��ر: 

ال������دورة 17 ل��ل��ف��وج امل��خ��ت��ل��ط اجل���زائ���ري- 

يف  املزمع  التجارب(  ملف  )ح��ول  الفرن�سي 

مايو/ اأيار 2021

ر���س��م��ي��ا و���س��ع��ب��ي��ا, ت��ط��ال��ب اجل���زائ���ر اإىل 

اليوم باري�ض, بالك�سف عن اأماكن خملفاتها 

ال��ن��ووي��ة, مل��ع��اجل��ة االأم����ر ف��ن��ي��ا, وت��ع��وي�����ض 

ال�سحايا, وهو ما ترف�سه فرن�سا

ال����دورة ي��ه��دف اإىل  اأن ان��ع��ق��اد  واأ����س���اف 

ال��ت��ك��ف��ل ال��ن��ه��ائ��ي ب��ع��م��ل��ي��ات اإع������ادة ت��اأه��ي��ل 

ب��ه��م��ا  )ج�������رت  اإك�������ر  اإن  و  رق�������ان  م���وق���ع���ي 

جت�����ارب ن����ووي����ة(, وم���واف���ات���ن���ا ب��اخل��رائ��ط 

الطبوغرافية.

التفا�صيل �ص »9«

 االستعمار الفرنسي للجزائر.. آثار حية لجرائم بشعة
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املحلي

اأن تزداد جرعة الّتديُّن يف رم�ضان ويف زمن جائحة كورونا، كيف ال ورم�ضان  من الطبيعي 

�ضهر التوبة والرحمة واملغفرة والعتق من النار وت�ضفيد ال�ضياطني، ورم�ضان اخلري تت�ضاعف 

فيه احل�ضنات وتزداد يف اأوجه اخلري والطاعات؛ وخ�ضو�ضاً يف اأيام رم�ضان اخلري اأماًل بال�ضفح 

جرعته  اإزدادت  فالكل  ك��ورون��ا  جلائحة  االأم���ر  وك��ذل��ك  اجل��ن��ة؛  ج��ائ��زة  على  واحل�ضول  والتوبة 

فاإجتماع رم�ضان ك�ضهر  االإميانية كنتيجة خلوفه من اهلل تعاىل وحت�ّضبه الأي ط��ارىء؛ ولهذا 

ف�ضيل مع جائحة كورونا يعّظم اجلرعة االإميانية والروحانية على �ضبيل ُح�ضن اخلتام والتقّرب 

اإىل اهلل تعاىل:

1. بالطبع كنتيجة التباعد االإجتماعي واجل�ضدي وامل�ضافات االآمنة؛ النا�س يف بيوتها معظم 

الوقت يف ظل العمل باحلد االأدن��ى يف معظم مواقع العمل يف القطاعني العام واخلا�س؛ وهذه 

االأكيد  االإمي���ان  �ضوب  الدينية  احل�ضابات  واإع���ادة  للتفّكر  فر�ضاً  جميعاً  النا�س  تعطي  احل��ال��ة 

والرا�ضخ والتقّرب بالعبادات اإىل اهلل تعاىل.

٢. رغم احلزن الكبري ياإغالق امل�ضاجد والكنائ�س كنتيجة للجائحة وحفاظاً على اأرواح و�ضحة 

و�ضالمة النا�س؛  مما حدا باجلميع باملكوث يف منازلهم؛ واأخذت العائلة يف البيت الواحد اإقامة 

بيوتهم حماية  واإلتزموا يف  ال�ضاأن  بالفتاوي يف هذا  النا�س  واإلتزم  البيوت؛  الدينية يف  ال�ضعائر 

الأنف�ضهم ولالآخرين وهذا مقيا�س حُل�ضن املواطنة واإحرتام القرارات احلكومية وقانون الدفاع 

و�ضيادة القانون ب�ضكل عام.

٣. لوال جائحة كورونا لوجدنا عملياً كل النا�س  

ترتاد امل�ضاجد يف رم�ضان باإ�ضطراد واأعداد امل�ضلني يزداد لدرجة اأن امل�ضاجد ال تت�ضع للم�ضلني 

يوم اجلمعة حتديداً، وهذه ظاهرة ح�ضنة لكن املطلوب اإ�ضتمرارها وخ�ضو�ضاً ظاهرة اإ�ضطحاب 

االأهل الأبنائهم للم�ضاجد مع �ضرورة متابعتهم؛ ونتمنى ذلك اأن يعود الألقه بعد جائحة كورونا.

ن يكون اأكرث يف بداية رم�ضان واإبان اإ�ضطراد اأعداد  ٤. الواقع يقول باأن اإزدياد حاالت الّتديُّ

امل�ضابني يف فايرو�س كورونا لكنه �ضرعان ما يخفُّ ال بل يعود ملا قبل رم�ضان وقبل كورونا نهاية 

�ضهر رم�ضان وحال اإنتهاء جائحة كورونا، ولكن علينا اأخذ املو�ضوع بح�ضن نّية؛  لكن ذلك موؤ�ضراً 

لي�س طيباً عند البع�س ممن يركب موجة التدّين عند اخلوف اأو يف رم�ضان وبعدها تعود االأمور 

لن�ضابها االأويل.

يف  ال��ّر  واأع��م��ال  الطاعات  من  النا�س  لينهل  طبيعي  فهو  نّية  بُح�ضن  املو�ضوع  اأخ��ذن��ا  اإذا   .٥

رم�ضان ووقت ال�ضدائد، وعند ال�ضدائد بالطبع يرجع النا�س اإىل اهلل تعاىل؛ لكنهم وجب عليهم 

اأن يذكروا اهلل تعاىل عند ال�ضدائد وعند الرفاه على ال�ضواء؛ لكن االأمر بالن�ضبة ملنظور اآخر ُيعّد 

نفاقاً ورياًء دينياً خ�ضو�ضاً واأن ربَّ العاملني يعلم ذلك؛ اأال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري!

ولي�س  الوقت  ط��ول  النا�س  �ضلوكيات  على  وليظهر  وباإ�ضتدامة  مطلوب  التديُّن  دميومة   .٦

�ضلوكيات  لكنه  عبادات فقط  لي�س  بالطبع  والتدّين  بعينها؛  كورونا  اأو جائحة  رم�ضان  �ضهر  يف 

ومعامالت على االأر�س؛ ولهذا فالدين املعاملة.

لرتبية  مهم  ُج��ّل  باإميانهم  و�ضلوكياتهم  اأفعالهم  ٌتقرن  اأن  على  وال�ضباب  اجليل  تدريب   .٧

جيل روحاين على االأر�س ولي�س بالكالم، وجيل ينعك�س تدينه على معامالته مع النا�س؛ فجيل 

ال�ضباب هو امل�ضتقبل الذي نركن عليه ونتطلع باأن يكونوا اأدوات ومناذج �ضاحلة بحول اهلل تعاىل.

كورونا  جلائحة  كنتيجة  م��وت  ح��االت  من  حولنا  يجري  مما  ال�ضباب  ي�ضتفيد  اأن  نتمّنى   .٨

اإىل اهلل  والعودة  واالإعتدال؛  والت�ضامح  الو�ضطية  للعودة لدين  واإره��اب  وكذلك من دمار وقتل 

اهلل  بحول  حولنا  ممن  االآخرين  على  ذلك  لينعك�س  النف�س  مع  والت�ضالح  ال��ذات  مع  وال�ضدق 

تعاىل.

ن قبل وبعد رم�ضان وجائعة كورونا اإميان وتوبة، لكن العودة  ٩. االإبقاء على َنف�س وترية الّتديُّ

اإىل الواقع نف�ضه قبل رم�ضان وجائحة كورونا رياء اأو خوف ولي�س تقّرب من اهلل تعاىل؛ ولذلك 

اخل�ضوع والتدين جّل مهم.

ن على ما هي عليه برم�ضان وخالل  ب�ضراحة: نتمّنى من اهلل تعاىل اأن ت�ضتمر ظاهرة الّتديُّ

الطريق  ون��ك��ون على  ُم��رائ��ي؛  تعاىل ال  تائب هلل  لنكون جمتمع  ذل��ك  بعد  وم��ا  ك��ورون��ا  جائحة 

امل�ضتقيم وبثبات دومنا �ضعوداً او هبوطاً؛ ونتطلع ليثوب النا�س لر�ضدهم بالقرب من اهلل تعاىل 

حّباً هلل وب�ضكل دائم دومنا م�ضالح اأو �ضمن اأوقات معينه فقط!

د. محمد طالب عبيدات

ن في   ظاهرة الّتديُّ
رمضان  في زمن كورونا

�ضلط عد�ضة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الملك : ضرورة التركيز على مساعدة المحتاجين 
تكريسًا لقيم الرحمة والتكافل في شهر رمضان

التقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق الزكاة

رئيس الوزراء: لجنة وزارية لتطوير القطاع العام

 الحكومة تؤكد حرصها على أداء الصلوات وفقًا للبرتوكوالت المعتمدة

 أوقاف عمان األولى تنفذ حملة أسبوع العناية بالمساجد

 تربوية األعيان تبحث تحديات قطاع التعليم العالي

 تجارة االردن تطالب بتقليص ساعات الحظر الجزئي وإلغاء الشامل

االنباط- عمان

الرتكيز على  ���ض��رورة  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  اأك��د جاللة   

الرحمة  لقيم  تكري�ضاً  والتخفيف عنهم،  املحتاجني  م�ضاعدة 

والتكافل يف �ضهر رم�ضان الف�ضيل، خ�ضو�ضا يف ظل الظروف 

ال�ضعبة جراء وباء كورونا.

ولفت جاللة امللك، خالل لقائه يف ق�ضر احل�ضينية ام�س 

اإىل  الزكاة،  �ضندوق  اإدارة  جمل�س  واأع�ضاء  رئي�س  الثالثاء، 

���ض��رورة ت��وظ��ي��ف اأم����وال ال��زك��اة يف ت��ع��زي��ز االإن��ت��اج��ي��ة ودع��م 

وتوفري  امل��واط��ن��ني  لتمكني  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  امل�ضاريع 

التعاون  اأهمية  اإىل  م�ضرياً  ال��دخ��ل،  وم�ضادر  العمل  فر�س 

بيانات  ق��اع��دة  وت��ط��وي��ر  امل��وؤ���ض�����ض��ات،  جميع  ب��ني  والتن�ضيق 

وطنية ل�ضمان و�ضول الدعم مل�ضتحقيه.

وع���ر ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ن ت��ق��دي��ره ل��ل��ج��ه��ود ال��ت��ي يبذلها 

ال�����ض��ن��دوق وال��ع��ام��ل��ون ف��ي��ه وال��داع��م��ون ل��ه وم��ن��ه��م القطاع 

اخلا�س، يف دعم االأ�ضر املحتاجة.

ب�����دوره، ق���دم م��دي��ر ع���ام ���ض��ن��دوق ال���زك���اة ال��دك��ت��ور عبد 

اأن ال�ضندوق �ضيقدم خالل �ضهر  اأكد فيه  اإيجازاً،  ال�ضمريات 

اأ���ض��رة مببلغ  األ���ف   ٦٥ ل���  رم�����ض��ان م�����ض��اع��دات عينية ون��ق��دي��ة 

 100 عن  الديون  بت�ضديد  و�ضيقوم  دينار،  ماليني   ٦ يتجاوز 

االأ�ضر.  لتمكني  �ضغرياً  تاأهيلياً  م�ضروعاً   ٢0 وت�ضليم  غارمة، 

 ٢01٩ ع��ام  منذ  وجل��ان��ه،  ال�ضندوق  ق��ام  ال�ضمريات،  وح�ضب 

وتنفيذا لتوجيهات جاللة امللك مل�ضاعدة االأردنيات الغارمات، 

٤ ماليني دينار، كما  ٧000 غارمة مببلغ جتاوز  ب�ضداد ديون 

ملا  كورونا،  جائحة  خالل  م�ضاعدات،  وجلانه  ال�ضندوق  قدم 

٢٥ مليون  اإج��م��ايل جت��اوز  اأ���ض��رة مببلغ  األ��ف   11٨ ي��زي��د ع��ن 

العديد  مي��ّك��ن  اأن  ا�ضتطاع  ال�����ض��ن��دوق  اأن  اإىل  ول��ف��ت  دي��ن��ار. 

اأ���ض��را  لت�ضبح  �ضهرية  معونة  تتلقى  ك��ان��ت  ال��ت��ي  االأ���ض��ر  م��ن 

اإي��ج��اد ف��ر���س ع��م��ل، حيث  منتجة وع��ام��ل��ة، و���ض��اه��م ذل��ك يف 

1٢0 م�ضروعا تاأهيليا �ضنويا، وهي منح غري  يقدم ال�ضندوق 

م�ضرتدة.

وح�����ض��ر ال��ل��ق��اء رئ��ي�����س ال�����وزراء، ورئ��ي�����س ال���دي���وان امللكي 

الها�ضمي، وم�ضت�ضارة جاللة امللك لل�ضيا�ضات، ووزير االأوقاف 

وال�ضوؤون واملقد�ضات االإ�ضالمية، ومفتي عام اململكة.

االنباط- عمان

 اأكد رئي�س الوزراء الدكتور ب�ضر اخل�ضاونة، ت�ضكيل جلنة 

وزارية برئا�ضة رئي�س الوزراء لتطوير القطاع العام، تتوىل 

القطاع  لتطوير  وم�ضاريع  وبرامج  �ضيا�ضات  اعتماد  مهمة 

خمرجات  واعتماد  العالقة،  ذات  الت�ضريعات  ودرا�ضة  العام 

اللجنة العليا الإعادة الهيكلة للجهاز احلكومي.

اإن تاأ�ضي�س  وقال يف رده على �ضوؤال العني هيفاء النجار، 

اإدارة تطوير االأداء املوؤ�ض�ضي بعد اإلغاء وزارة تطوير القطاع 

اأداء اجلهاز احلكومي وتقييم وتطوير  العام، جاء لتطوير 

اخلدمات احلكومّية، وتعزيز دور وحدات التطوير املوؤ�ض�ضي 

يف الدوائر احلكومية، الفتاً اإىل حمور تطوير القطاع العام 

التنفيذي  الرنامج  ت�ضمنه  ال��ذي  احلكومية  واخل��دم��ات 

التاأ�ضريي للحكومة )٢0٢1-٢0٢٤(، وفق اإطار زمني حمدد 

وموؤ�ضرات وا�ضحة للقيا�س تلتزم به احلكومة.

للخدمات  ال�ضمويل  التخطيط  اأن  اخل�ضاونة  واأو���ض��ح 

وطني  �ضجل  وتطوير  االأول��وي��ات  حتديد  ي�ضمل  احلكومية 

احلكومية،  للخدمات  �ضاملة  م��راك��ز  واإن�����ض��اء  ل��ل��خ��دم��ات، 

من  تقدميها  واق���ع  وتقييم  اخل��دم��ات  اأمت��ت��ة  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

خالل من�ضة بخدمتكم والزيارات غري املعلنة ملراكز تقدمي 

اخلدمات، ل�ضمان االرتقاء بها

االنباط- عمان

مراعاة  على  حر�ضها  احلكومة  اأك��دت 

ق���ي���ام اأ����ض���ح���اب ال���دي���ان���ت���ني االإ���ض��الم��ي��ة 

امل�ضاجد  يف  ال�����ض��الة  ب��ت��اأدي��ة  وامل�ضيحية 

وال��ك��ن��ائ�����س خ����الل احل���ظ���ر اجل���زئ���ي اأو 

الطبية  ال���رت���وك���والت  ووف����ق  ال�����ض��ام��ل، 

املطلوبة.

وكان جمل�س الوزراء قرر يوم اأول من 

اأم�س املوافقة على ال�ضماح للم�ضلني باأداء 

حيث  االق���دام  على  ���ض��رياً  اجلمعة  �ضالة 

ت�ضمل  الغاية  لهذه  �ضاعة  تخ�ضي�س  مت 

خ���روج امل��واط��ن��ني وع��ودت��ه��م مب��ا يف ذل��ك 

التخ�ضي�س  ه��ذا  وينطبق  ال�ضالة،  م��دة 

اجلمعة  �ضالة  اإق��ام��ة  على  امل��دة  وبنف�س 

امل�ضيحيني. العظيمة عند االأخوة 

االنباط- عمان

 نفذت مديرية اأوقاف عمان االأوىل يف  م�ضجد 

ربعي بن عامر يف جبل الق�ضور، م�ضاء االإثنني، 

حملة “اأ�ضبوع العناية بامل�ضاجد”.

واو�ضحت املديرية يف بيان ام�س الثالثاء، ان 

ونظافة  �ضيانة  اأعمال  تنفيذ  ت�ضتهدف  احلملة 

امل�ضجد  بقاء  ل�ضمان  املديرية،  م�ضاجد  جلميع 

وا�ضتجابة  وال�ضكينة،  للطماأنينة  باعثة  بيئة 

الدكتور  االأوق�����اف  وزي���ر  اأطلقها  ال��ت��ي  للحملة 

حممد اخلاليلة للعناية بامل�ضاجد.

واأك�����د اأم����ني ع���ام ال������وزارة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 

ال��وزارة  دور  العقيل خ��الل م�ضاركته يف احلملة 

يف العناية ببيوت اهلل تعاىل، وعمارتها ورعايتها، 

اأّج��ل  من  امل�ضاجد  و�ضيانة  نظافة  اأن  اإىل  الفتا 

االأعمال واأ�ضرفها، الأنها اأطهر البقاع وحما�ضن 

العلم والدعوة والرتبية.

�ضنويا  ه��ذه احلملة  تنظم  ال����وزارة  اأن  واك���د 

مع حلول �ضهر رم�ضان املبارك، للقيام ب�ضيانة 

امل�ضاجد والتاأكد من جاهزيتها  ورعاية ونظافة 

من  الف�ضيل.  ال�ضهر  خ��الل  امل�ضلني  ال�ضتقبال 

االأوىل  اأوق��اف عمان  جهته، قال مدير مديرية 

اإن هذه احلملة فيها  الدكتور معاوية البطو�س 

اأن  وتنزيهها، مبينا  امل�ضاجد  تاأكيد على تعظيم 

مثل هذه احلمالت هي جزء من عمارة امل�ضاجد 

و�ضبب يف ح�ضور القلب واجلوارح ليعمها اخل�ضوع 

االأم��ني  م�ضاعد  احلملة  يف  و���ض��ارك  وال�ضكينة. 

لل�ضوؤون املالية واخلدمات ماجد العبادي، ومدير 

مديرية امل�ضاجد الدكتور حممد القواقنة.

االنباط- عمان

 بحثت جلنة الرتبية والتعليم يف جمل�س 

االأعيان برئا�ضة العني الدكتور وجيه عوي�س، 

والتعليم  الرتبية  وزي��ر  م��ع  ال��ث��الث��اء،  ام�س 

الدكتور  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  والتعليم 

حممد اأبو قدي�س، اأبرز حتديات قطاع التعليم 

العايل و�ضبل النهو�س به.

اإن قطاع  ال��ع��ني ال��دك��ت��ور ع��وي�����س  وق����ال 

�ضهد  العايل  التعليم  �ضيما  ال  العام،  التعليم 

ا  ت��راج��ًع��ا خ���الل ال��ف��رتة امل��ا���ض��ي��ة، خ�ضو�ضً

خ���الل اأزم����ة ف��ريو���س ك���ورون���ا، ال��ت��ي غ��ريت 

الكثري من اأ�ضكال احلياة، وعلى راأ�ضها التعليم 

واأ�ضاليبه.

واأ����ض���ار اإىل اأه��م��ي��ة اإع����ادة ال��ن��ظ��ر يف اآل��ي��ة 

ت��ع��ي��ني جم��ال�����س اأم���ن���اء اجل��ام��ع��ات، واأ���ض�����س 

املعتمدة  واالآل��ي��ات  روؤ���ض��اء اجلامعات،  اختيار 

يف الرتقيات االأكادميية، موؤكًدا اأهمية اإيجاد 

اآل��ي��ة لتقييم وم�����ض��اءل��ة روؤ����ض���اء اجل��ام��ع��ات، 

ل�ضمان كفاءة القيادات االأكادميية، و�ضرورة 

اإعادة النظر يف �ضيا�ضات واأ�ض�س القبول.

ا����ض���ت���ح���داث  ن���ح���و  ال����ت����وج����ه  اإىل  ودع��������ا 

ت��خ�����ض�����ض��ات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وت��ق��ن��ي��ة ح��دي��ث��ة 

بالذكاء  املرتبطة  التخ�ض�ضات  من  وغريها 

اال�ضطناعي، الذي يت�ضدر اهتمامات العامل 

اأج���م���ع، م���ع اأه��م��ي��ة ت��وف��ري ال��ب��ن��ى التحتية 

امل��ن��ا���ض��ب��ة ل��ذل��ك، اإ���ض��اف��ة اإىل ت��وف��ري ك���وادر 

ب�ضرية موؤهلة لتدري�س تلك التخ�ض�ضات.

من جهته، حت��دث الوزير اأب��و قدي�س عن 

العايل،  التعليم  قطاع  يف  واالإدارة  احلاكمية 

وم�����ض��اءل��ة  لتقييم  ن��ظ��اًم��ا  ه��ن��اك  اأن  م��ب��ي��ًن��ا 

الر�ضمية،  اجلامعات  االأكادميية يف  القيادات 

االأم��ن��اء،  جمال�س  تقييم  على  مبنًيا  وي��ك��ون 

كما ي�ضمل ا�ضافة اىل رئي�س اجلامعة، نوابه 

وعمداء الكليات وروؤ�ضاء االأق�ضام.

ج��دي��دة الختيار  اأ�ض�س  وج���ود  اإىل  واأ���ض��ار 

روؤ�ضاء اجلامعات، غري املوجودة حالًيا، التي 

ت��ن�����س ع��ل��ى ت��ع��ي��ني رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ب�����اإرادة 

ملكية �ضامية بعد تن�ضيب من جمل�س التعليم 

اجلن�ضية  الرئي�س  يف  ي�ضرتط  حيُث  العايل، 

وت��ك��ون مدة  اأ�ضتاذية فقط،  ورت��ب��ة  االأردن��ي��ة 

الرئا�ضة ٤ اأعوام.

واأكد الوزير اأن الوزارة ما�ضية يف طريقها 

ل��ت��ط��ب��ي��ق م���ع���اي���ري االع����ت����م����اد ع���ل���ى ج��م��ي��ع 

اأن  اإىل  الفًتا  واخلا�ضة،  الر�ضمية  اجلامعات 

اال�ضرتاتيجية  م��ع  ت���ت���واءم  ال������وزارة  خ��ط��ط 

الوطنية لتنمية املوارد الب�ضرية.

وا�ضاف ان هناك حتديا كبريا يواجه قطاع 

و�ضيا�ضات  ب�”اأ�ض�س  يتمثل  ال��ع��ايل،  التعليم 

قبول  يتم  ل��ن  اأن���ه  على  م�����ض��دًدا  القبول”، 

ولن  م�ضبع،  اأك��ادمي��ي  برنامج  اأي  ا�ضتحداث 

للتخ�ض�ضات  ا�ضتيعابية  طاقات  اأي  رفع  يتم 

تخ�ض�س  اأي  ف��ت��ح  �ضيتم  ح��ني  يف  ال���راك���دة، 

وهي  امل�ضتقبل”،  “تخ�ض�ضات  �ضمن  يندرج 

التخ�ض�ضات املهنية والتقنية والتكنولوجية 

اأن هناك عدة  اأب��و قدي�س  واأو���ض��ح  احلديثة. 

�ضيناريوهات قّيد الدرا�ضة بخ�ضو�س �ضيا�ضات 

القبول، منوًها اإىل اأنه �ضيتم اإيقاف التج�ضري 

من كليات املجتمع اإىل اجلامعات للتخ�ض�ضات 

الراكدة ب�ضكل تدريجي.

وفيما يتعلق بتداعيات جائحة كورونا على 

التعليم، بني الوزير اأبو قدي�س اأنه مت اللجوء 

موؤكًدا  مفاجئ،  ب�ضكل  ُبعد  عن  التعليم  اإىل 

“تعليم تفاعلي  اأن يندرج �ضمن  اأن املطلوب 

ع��ن ُبعد”، وه��و م��ا دف��ع ال����وزارة اإىل توجيه 

اجلامعات بتزويد هيئاتها التدري�ضية باأجهزة 

لوحية وحوا�ضيب �ضخ�ضية، الإ�ضفاء التفاعل 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، واأن اجل��ام��ع��ات  ال��ع��م��ل��ي��ة  ع��ل��ى 

طرحت عطاءات بخ�ضو�س ذلك.

االنباط- عمان

طالب ممثل قطاع املواد الغذائية يف غرفة 

جتارة االأردن رائد حمادة، احلكومَة بتقلي�س 

�ضاعات احلظر اجلزئي، واإلغاء احلظر ال�ضامل 

اأيام اجلمعة من كل اأ�ضبوع.

كما طالب بتو�ضيع مظلة خدمات التو�ضيل 

امل��ن��زيل، لت�ضمل امل��راك��ز ال��ت��ج��اري��ة وحم��الت 

املياه.  تعبئة  وحمطات  واملخابز  اخل�ضار  بيع 

اإن غرفة جتارة  وقال يف بيان اليوم الثالثاء، 

ال���ذي عقد  االأردن ط��ال��ب��ت خ���الل االج��ت��م��اع 

والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  املا�ضي  ال�ضهر 

الدكتور  ال����وزراء  وت��راأ���ض��ه رئي�س  وال��ت��م��وي��ن، 

ب�ضر اخل�����ض��اون��ة وح�����ض��ره ع���دد م��ن ال����وزراء 

وامل�ضوؤولني وممثلي القطاع اخلا�س، ب�ضرورة 

متديد �ضاعات العمل وتو�ضيع مظلة خدمات 

اأيام  ال�ضامل  احلظر  واإلغاء  املنزيل  التو�ضيل 

واإن��ق��اذ  االق��ت�����ض��اد،  لتن�ضيط عجلة  اجل��م��ع��ة، 

امل��ن�����ض��اآت م��ن التعرث واالإغ�����الق. واأ����ض���اف ان 

ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ج��اري��ة واخل��دم��ي��ة يف ع��م��وم 

اململكة مل تعد حتتمل املزيد من االإغالقات، 

اأو تقلي�س �ضاعات العمل خالل الفرتة املقبلة، 

م�ضرياً اإىل اأن �ضاعات العمل امل�ضموح بها، غري 

ك��اف��ي��ة، وت��رب��ك ال��ت��ج��ار وامل��واط��ن��ني، وت�ضبب 

ازدحامات يف االأ�ضواق، خا�ضة خالل ال�ضاعات 

االأخ���رية ما قبل ب��دء احلظر اجلزئي. ولفت 

اىل اأن عودة احلكومة اإىل احلظر ال�ضامل اأيام 

املطاعم  خا�ضة  قطاعات،  بعدة  اأ�ضر  اجلمعة 

وحم��ال بيع احللويات، حيث ان ٥0 باملئة من 

اجلمعة.  ي��وم  يف  تكون  االأ�ضبوعية  مبيعاتها 

واو�ضح حمادة باأن حماية االقت�ضاد الوطني، 

عما  بعيدا  اجلميع،  على  م�ضرتكة  م�ضوؤولية 

و�ضفه ب�ضبح االإغالقات، التي ا�ضرت بالناجت 

داعياً  العامة،  واالإي�����رادات  االإج��م��ايل،  املحلي 

التجارية  القطاعات  ملطالب  اال�ضتجابة  اإىل 

واخلدمية. وحول احلركة التجارية على �ضراء 

املواد الغذائية والرم�ضانية، قال اإنها اأقل من 

من  برم�ضان  مقارنة  االع��ت��ي��ادي،  م�ضتواها 

اأع��وام �ضابقة، موؤكداً توفر خم��زون جيد من 

خمتلف ال�ضلع الغذائية واالأ�ضا�ضية التي يكرث 

الف�ضيل،  رم�ضان  �ضهر  خ��الل  عليها  الطلب 

بعرو�س واأ�ضعار ت�ضجيعية. وي�ضكل قطاع املواد 

الغذائية ٣0 باملئة من حجم القطاع التجاري، 

وي�����ض��م اأك����رث م��ن ٥0 األ����ف م��ن�����ض��اأة يف عموم 

اململكة.

 الصناعة والتجارة تراجع بنود 
اتفاقيات التجارة الحرة

 وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية سيسهم 
بإحداث نقالت نوعية في مستوى الخدمات

االنباط- عمان

املهند�ضة  والتجارة  ال�ضناعة   قالت وزيرة 

م��ه��ا ع��ل��ي، ان ال�����وزارة ت�����ض��ع��ى اىل م��راج��ع��ة 

احل��رة  ال��ت��ج��ارة  اتفاقيات  يف  ال���واردة  البنود 

وحتقيق  م��ن��ه��ا  اال���ض��ت��ف��ادة  ف��ر���س  لتح�ضني 

االداء  م����وؤ�����ض����رات  ع���ل���ى  اإي���ج���اب���ي���ة  ع����وائ����د 

ملعوقات  املنا�ضبة  احللول  وو�ضع  االقت�ضادي، 

ال��ت�����ض��دي��ر، يف ����ض���وء ن��ت��ائ��ج ال��ت��ق��ي��ي��م ال��ت��ي 

القطاع  م��ع  بال�ضراكة  درا���ض��ات��ه��ا  اع���داد  يتم 

اخلا�س.

وا�ضارت يف ردها على �ضوؤال العني الدكتور 

االأع��ي��ان  جل�ضة  خ���الل  احل��م��ارن��ة  م�ضطفى 

امل���ت���ب���ع���ة ع���ن���د ت��وق��ي��ع  امل���ع���اي���ري  ام���������س، اىل 

االتفاقيات، وابرزها حجم التجارة مع الدول 

ال�ضادرات  تناف�ضية  زيادة  امل�ضتهدفة، وفر�س 

من املنتجات االأردنية.

كذلك،  ت�ضمل  املتبعة  امل��ع��اي��ري  ان  وق��ال��ت 

م���دى ت��وف��ري م��ن��اخ ج����اذب ل��ال���ض��ت��ث��م��ار من 

خ���الل ف��ر���س ال��ن��ف��اذ اىل اال����ض���واق، ا���ض��اف��ة 

القطاع  يف  االقت�ضادي  التعاون  ج��وان��ب  اىل 

عن  ف�ضاًل  امل�ضرتك،  االهتمام  ذات  اخل��ا���س 

اىل  بالنفاذ  اخلا�س  القطاع  ا�ضتفادة  فر�س 

ا�ضواق تلك الدول ب�ضروط تف�ضيلية.
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قال وزير ال�ضحة، الدكتور فرا�س الهواري، اإن 

قانون امل�ضوؤولية الطبية وال�ضحية �ضي�ضهم يف دفع 

املهن ال�ضحية قدما اإىل االأم��ام واإح���داث نقالت 

املقدمة  ال�ضحية  اخل��دم��ات  م�ضتوى  يف  نوعية 

للمواطنني ويف دعم ال�ضياحة العالجية، ال �ضيما 

للمر�ضى من الدول العربية واالأجنبية القادمني 

للعالج.

واأك����د وزي����ر ال�����ض��ح��ة، خ���الل اأداء اأع�����ض��اء يف 

اللجان الفرعية املتخ�ض�ضة الق�ضم القانوين اأمام 

املتعلقة  الق�ضايا  ملتابعة  الثالثاء،  ام�س  ال��وزي��ر، 

بح�ضور  وال�ضحية،  الطبية  امل�ضوؤولية  بقانون 

عبدالهادي  الدكتور  العليا  الفنية  اللجنة  رئي�س 

الريزات.

اأهمية دعم اللجان  اأكد الدكتور الهواري  كما 

من  خ��ب��رياً   ٣٩ ت�ضم  التي  املتخ�ض�ضة  الفرعية 

وال�ضحية  الطبية  امل��ه��ن  اخت�ضا�ضات  خمتلف 

للقيام باأعمالها املتعلقة بدرا�ضة الق�ضايا الطبية 

وال�ضحية املحولة اإليها من اللجنة الفنية العليا 

وعلى اأكمل وجه . و�ضدد على �ضرورة تعامل هذه 

اللجان مع الق�ضايا املنظورة ب�ضرية ومو�ضوعية 

وت�ضاركية يف اتخاذ القرار، كون االأردن من اأوائل 

ال��ق��ان��ون يف املنطقة  التي �ضنت مثل ه��ذا  ال���دول 

للحفاظ على حقوق مقدمي اخلدمات ال�ضحية 

ا���ض��ت��ن��ادا الأح��ك��ام ق��ان��ون  ومتلقيها، وال����ذي ج���اء 

امل�ضوؤولية الطبية وال�ضحية رقم ٢٥ ل�ضنة ٢01٨.

اأن عدد  اأو���ض��ح ال��دك��ت��ور ب��ري��زات  م��ن جهته، 

العليا  الفنية  للجنة  حتويلها  مت  التي  الق�ضايا 

من اجلهات املعنية و�ضلت اإىل ٢٢0 ق�ضية، جرى 

ت�ضكيل جلان فرعية ل� 1٧٥ ق�ضية منها، وبلغ عدد 

من  االأويل  التقرير  ا�ضتالم  مت  ال��ت��ي  الق�ضايا، 

اللجان الفرعية املتخ�ض�ضة 11٧ من 1٧٥ ق�ضية، 

وعدد الق�ضايا التي مت ا�ضتالم تقرير االعرتا�س 

عليها 1٩ من ٢٦ ق�ضية.

وح�����ض��ب ب���ري���زات، ب��ل��غ ع���دد اأع�����ض��اء ال��ل��ج��ان 

وم��ن   1٩٢ ت��اري��خ��ه  ل��غ��اي��ة  املتخ�ض�ضة  ال��ف��رع��ي��ة 

املتوقع و�ضول عدد الق�ضايا املحولة اإىل اللجنة 

الفنية العليا حتى نهاية العام احلايل ل� ٣00 ق�ضية 

وو�ضول عدد اأع�ضاء اللجان الفرعية املتخ�ض�ضة 

اإىل ٢٥0 ع�����ض��واً. ودع���ا ال��دك��ت��ور ب��ري��زات اأع�ضاء 

الدقة  حت��ري  اإىل  املتخ�ض�ضة  الفرعية  اللجان 

واملو�ضوعية يف تناول الق�ضايا املتعلقة بال�ضكاوي 

والق�ضايا الطبية املحالة اإليها من اللجنة الفنية 

وال�ضفافية  العدالة  حتقيق  يف  ت�ضاهمه  ملا  العليا 

الطبية  وال���ك���وادر  امل��واط��ن��ني  م�ضلحة  وت��ع��ك�����س 

وال�ضحية على حد �ضواء. يذكر اأن اللجنة الفنية 

املحولة  الق�ضايا  يف  الفنية  اخل��رة  تقدم  العليا 

ال�ضكاوى  ودرا���ض��ة  الق�ضائية  اجل��ه��ات  م��ن  اإليها 

والنقابات  ال�ضحة  وزي��ر  من  املحولة  وال��دع��اوي 

التي  الفنية  اخل��رة  وتقدمي  وال�ضحية  الطبية 

بال�ضرعة  وال�ضحية  الطبية  بامل�ضوؤولية  تتعلق 

املمكنة، التي تهم جميع االأطراف واتخاذ القرارات 

الالزمة بخ�ضو�ضها.
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ق���ال م��ع��ن��ي��ون ب��ق��ط��اع �حل���ج و�ل���ع���م���رة، �إن ���ض��ع��ف �إق��ب��ال 

��ضتئنافها  بعد  �لعمرة  منا�ضك  �أد�ء  يف  �لر�غبني  �لأردن��ي��ني 

�ل�ضحية  �ل���ض��ر�ط��ات  ب�ضبب  ج���اء  �مل��ا���ض��ي،  ���ض��ب��اط  ب�ضهر 

و�لتي  ك��ورون��ا،  جائحة  فر�ضتها  �لتي  �ل�ضفر  وب��روت��وك��ولت 

�نعك�ضت على �رتفاع تكاليف تلك �لرحالت.

و�لناطق  و�ل�ضفر  �ل�ضياحة  وكالء  جمعية  �ضر  �أمني  وبني 

�ل��ث��الث��اء، �ن �ل���ض��ر�ط��ات  �م�����س  ذي����اب،  �أب���و  ك��م��ال  با�ضمها 

للحجر  �مل��ع��ت��م��ر  وخ�����ض��وع  ج����و�،  �ل�����ض��ف��ر  ي��ك��ون  �إن  ت�ضمنت 

�ىل  بالإ�ضافة  �أي��ام،   3 مل��دة  لل�ضعودية  و�ضوله  حني  �ل�ضحي 

مغادرته  قبل  �لأول  ك��ورون��ا،  لفريو�س  فحو�ضات   4 �إج��ر�ئ��ه 

قبل  و�لثالث  �ل�ضحي،  باحلجر  �إقامته  بعد  و�لثاين  �لأردن، 

مغادرته �ل�ضعودية، و�لر�بع حني و�ضوله لالأر��ضي �لأردنية.

�لر�غبني  على  ��ضرطت  �ل�ضعودية  �أن  ذي��اب  �ب��و  و�أو���ض��ح 

يكون  باأن  �حلايل  رم�ضان  �ضهر  �لعمرة خالل  منا�ضك  ب��اإد�ء 

�أو تلقى جرعة  �ل�ضخ�س قد تلقى جرعتني من لقاح كورونا 

�إ���ض��اب��ت��ه  �أو  ي��وم��ا،   14 تلقيه �جل��رع��ة  ع��ل��ى  وم�����ض��ى  و�ح����دة 

بالفريو�س وتعافيه منه.

�لوقائية  و�لتد�بري  �لحر�زية  �لإج���ر�ء�ت  هذه  �ن  و�أك��د 

للحفاظ  منها  تاأتي حر�ضا  �ل�ضعودية،  ��ضرطتها  �لتي  كافة 

ومنع  �ل�ضريفني،  �حل��رم��ني  ق��ا���ض��دي  و���ض��الم��ة  �ضحة  على 

�نت�ضار �لوباء بني �ملعتمرين.

ق��ب��ل جائحة  ل����الأردين  �ل��ع��م��رة  رح��ل��ة  تكلفة  �ن  و����ض��اف 

كورونا، كانت تر�وح بني 250-210 دينار�، بح�ضب �خلدمات 

�لدن��ى  �حل��د  يقدر  فيما  �لفندقية،  �لغرف  و��ضعار  �ملقدمة 

للرحلة بالأ�ضهر �ل�ضابقة بنحو 850 دينار�، م�ضري� �ىل �أنه يف 

�ضهر رم�ضان �حلايل تقدر تكلفة �لرحلة باحلد �لأدنى 1200 

دينار.

توقفت  �أن  بعد  �ل��ع��م��رة  رح���الت  ب��اب  فتح  �إن���ه منذ  وق���ال 

للت�ضجيل  �ملو�طنني  من  �إقبال  هناك  يوجد  ل  �أ�ضهر،  لعدة 

�أنه  لإد�ء منا�ضك �لعمرة، �ل حلالت فردية قليلة، لفتا �ىل 

�ملعتمرين  �أع��د�د  يقدر  كان  �جلائحة  وقبل  �ملا�ضية  بالأعو�م 

�لأردنيني قر�بة 200 �ألف معتمر.

 208 ب�  يقدر عددها  �لتي  و�لعمرة  �حل��ج  �ضركات  �أن  وب��ني 

خمتلف  يف  منت�ضر�  ف��رع��ا   50 ن��ح��و  �ىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ���ض��رك��ات 

حمافظات �ململكة، يعمل فيها ب�ضكل مبا�ضر وغري مبا�ضر نحو 

3 �آلف موظف، جميعها مغلقة ب�ضبب تد�عيات �جلائحة.

ودعا �جلهات �ملخت�ضة للوقوف مع هذه �ل�ضركات ودعمها 

�لتي  �ملادية  �لزم��ة  و�خل��روج من  للمحافظة على دميومتها 

تعانيها.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال �أم����ني ���ض��ر غ��رف��ة جت����ارة ع��م��ان بهجت 

�ضاهم  �لعمرة  برحالت  �جل��وي  �لنقل  ����ض��ر�ط  �إن  ح��م��د�ن، 

برفع كلفة �لرحلة على �ملعتمرين، لفتا �ىل �أن نحو 80 باملئة 

عرب  �لعمرة  منا�ضك  لأد�ء  يذهبون  �لأردنيني  �ملعتمرين  من 

�ملنافذ �لربية ومن خالل حافالت �لنقل �ل�ضياحي.

و�أكد �أن قطاع �لنقل �لدويل و�ل�ضياحي ت�ضرر� ب�ضكل كبري 

�ل�ضياحية  �حل��رك��ة  وت��وق��ف  �ل��ربي��ة،  �ملعابر  �غ��الق��ات  ب�ضبب 

ب��اإن��ق��اذ  �ملعنية  �جل��ه��ات  مطالبا  ك���ورون���ا،  ب�ضبب  ع���ام  ب�ضكل 

�خل�ضائر  من  و�لتخفيف  �ل�ضمود  على  وم�ضاعدته  �لقطاع 

�لت�ضهيالت  وتقدمي  دعمه  وذل��ك من خالل  به،  �لتي حلقت 

�لالزمة للمحافظة على ��ضتمر�رية �أعماله.

عمان –االنباط

�لتقت وزيرة �ل�ضناعة و�لتجارة و�لتموين �ملهند�ضة مها علي �ل�ضفري �لُعماين 

�لقت�ضادية  �لعالقات  تعزيز  �آليات  بحث  ومت  �ملعمري  مرهون  �ل�ضيخ  عمان  يف 

و�لتجارية و�ل�ضتثمارية بني �لبلدين وتعظيم �ل�ضتفادة من �لفر�س �ملتاحة يف 

��ضتثمارية  �إقامة م�ضاريع  كال �لبلدين وحتفيز �لقطاع �لأردين و�لعماين جلهة 

يف �لعديد من �ملجالت.

تنفيذ  ومتابعة  �مل�ضركة  �للجان  �نعقاد  دوري���ة  �أهمية  على  �لتاأكيد  مت  كما 

�لتفاقيات �ملربمة بني �لطرفني يف كافة �ملجالت مبا يكفل �إ�ضفاء �ضيغة عملية 

على م�ضامني �لتعاون بني �لبلدين و�ل�ضعبني �ل�ضقيقني.

 اقبال ضعيف على اداء مناسك العمرة بسبب االشتراطات الصحية والتكاليف المرتفعة

 وزيرة الصناعة والتجارة تلتقي السفير العماني

االنباط-عمان

�أهمية  �لنقل، وجيه ع��ز�ي��زة،  �أك��د وزي��ر   

�لعام  �لنقل  و�ضائط  ونظافة  كفاءة  تعزيز 

ذ�ت جودة  ت��ردد منتظم وخدمة  وج��ود  مع 

مميزة للمو�طنني.

ت��روؤ���ض��ه �جتماع  و���ض��دد ع���ز�ي���زة، خ���الل 

�إع���ادة  در����ض��ة  مل�����ض��روع  �لتوجيهية  �للجنة 

�ل���ع���ام يف مدينتي  �ل��ن��ق��ل  خ��ط��وط  ه��ي��ك��ل��ة 

نبيل  �لبيئة  وزي��ر  و�ل��زرق��اء، بح�ضور  �إرب��د 

م�������ض���اروة، �م�����س �ل���ث���الث���اء، ع��ل��ى ���ض��رورة 

لإنهاء  كافة  �ملعنية  �جلهات  جهود  ت�ضافر 

يعمم  نقل متميز  �أمن��وذج  ليكون  �لدر��ضات 

على مدن �ململكة كلها.

وع��ر���س �ل��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى �مل�����ض��روع �ل��ذي 

جت��ري در����ض��ت��ه ب��دع��م ومت��وي��ل م��ن �لبنك 

�لأوروب�����ي لإع����ادة �لإع���م���ار و�ل��ت��ن��م��ي��ة، �إىل 

�ضركات  باإن�ضاء  تتمثل  �لتي  �مل�ضروع  �أهد�ف 

�إد�رة �حل��اف��الت،  نقل ج��دي��دة وف��ق من��وذج 

�ل��دول،  م��ن  �لعديد  ب��ه يف  ه��و معمول  كما 

ع�����ض��ري  ت�����ض��م��ي��م  وت���وف���ري ح���اف���الت ذ�ت 

�ملوثوقية  عالية )من حيث  بجودة  وخدمة 

و���ض��رع��ة �ل��و���ض��ول و�ل��ف��ع��ال��ي��ة و�لأم������ان(، 

م��ن خالل  �لأج���ور  تقا�ضي  وت��وف��ري خدمة 

نظام �لدفع �لإلكروين.

�لبيئة  �أمني عام وز�رة  وح�ضر �لجتماع 

و�أمني عام وز�رة �لنقل وروؤ�ضاء جلان بلدية 

وم���دي���ر ع����ام ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م �ل��ن��ق��ل �ل���ربي 

بالوكالة ومديرو �ملديريات �لفنية يف وز�رة 

�لنقل وهيئة تنظيم �لنقل �لربي.

 وزير النقل يؤكد أهمية تعزيز كفاءة ونظافة وسائط النقل العام

االنباط- عمان

�أع���ل���ن���ت �مل���وؤ����ض�������ض���ة �ل���ع���ام���ة ل��ل�����ض��م��ان 

�لج��ت��م��اع��ي ع��ن ���ض��رف رو�ت����ب متقاعدي 

وق��ت مبكر عن  �حل��ايل يف  لل�ضهر  �ل�ضمان 

ح�ضاباتهم  يف  تكون  بحيث  �ملعتاد،  �لتاريخ 

�ل��ب��ن��ك��ي��ة ي����وم �خل��م��ي�����س �مل���ق���ب���ل، ل��ت��م��ك��ني 

�ضهر  يف  �حتياجاتهم  تلبية  من  �ملتقاعدين 

رم�ضان �لف�ضيل.

�م�س  �ضحفي  ب��ي��ان  يف  �ملوؤ�ض�ضة  و�أك���دت 

�ضتكون  �لتقاعدية  �ل��رو�ت��ب  �أن  �ل��ث��الث��اء، 

�أل��ف   )264( ل��ن��ح��و  �لبنكية  �حل�����ض��اب��ات  يف 

�جمالية  بقيمة  �ملقبل،  �خلمي�س  متقاعد 

تبلغ نحو )112( مليون دينار .

و��ضافت �نها قامت ب�ضرف دفعة مقدمة 

م��ن �ل���ر�ت���ب �ل��ت��ق��اع��دي ع��ن ���ض��ه��ر ني�ضان 

بالتز�من  وذل��ك  �حل��ايل  ني�ضان   12 بتاريخ 

مع حلول �ضهر رم�ضان �ملبارك.

االنباط-عبداهلل خري�سات

ق�����رر وزي���ر�ل�������ض���ح���ة �ل����دك����ت����ور ف���ر�����س 

م�ضت�ضفى  يف  م��وظ��ف��اً   12 �إي��ق��اف  �ل��ه��و�ري 

�ل�����ض��ل��ط �حل��ك��وم��ي ع��ن �ل��ع��م��ل وذل����ك بعد 

بالق�ضية  �ل��ظ��ن  ق���ر�ر  يف  �أ���ض��م��اءه��م  ورود 

م�ضت�ضفى  ب��ق�����ض��ي��ة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ي��ة 

�ل�����ض��ل��ط �جل����دي����د، و�ل�������ذي ت�����ويف ف��ي��ه��ا 9 

مو�طنني نتيجة �نقطاع �لأك�ضجني عنهم.

وج�����اء ذل����ك �ل����ق����ر�ر �����ض���ت���ن���اد�ً لأح���ك���ام 

 2020 ل�ضنة   9 رق��م  �مل��دن��ي��ة  ن��ظ��ام �خل��دم��ة 

وت���ع���دي���الت���ه، ح��ي��ث ق����رر �ل����وزي����ر وق��ف��ه��م 

50% م����ن رو�ت���ب���ه���م  �ل���ع���م���ل و�����ض����رف  ع����ن 

من  �لأوىل  �ضهور  �ل�ضتة  خالل  وعالو�تهم 

تاريخ توقيفهم، ثم �ضرف 25% من جمموع 

رو�ت���ب���ه���م وع���الو�ت���ه���م ب��ع��د �ل�����ض��ت��ة ���ض��ه��ور 

�لأوىل.

االنباط- عمان

 و������ض����ل����ت جل����ن����ة �ل����ع����م����ل و�ل���ت���ن���م���ي���ة 

مناق�ضة  �لنيابية،  و�ل�ضكان  �لجتماعية 

ل��ق��ان��ون �لعمل  �مل���ع���دل  �ل��ق��ان��ون  م�����ض��روع 

.2020 ل�ضنة 

�للجنة  عقدته  �جتماع  خالل  ذلك  جاء 

�م�����س �ل��ث��الث��اء، ب��رئ��ا���ض��ة �ل��ن��ائ��ب ح�ضني 

�لعمل  جلنة  رئي�س  وح�ضور  �حلر��ضي�س، 

�لأعيان  جمل�س  يف  �لجتماعية  و�لتنمية 

عي�ضى مر�د وجلنة �ملر�أة هيفاء �لنجار.

�لقانون  م�ضروع  �إن  �حلر��ضي�س،  وق��ال 

ج���اء ت��ن��ف��ي��ًذ� ل���رب�م���ج ت�����ض��غ��ي��ل �لأردن���ي���ني 

وت��ن��ظ��ي��م ���ض��وق �ل��ع��م��ل وت��وف��ري م��زي��د من 

�حل��م��اي��ة �ل��ق��ان��ون��ّي��ة ل��ل��ع��م��ال م���ن خ��الل 

لأحكام  �ملخالفني  على  بالعقوبات  �لت�ضدد 

�لعقوبات  جمع  على  و�لن�ّس  �لعمل  قانون 

�ملحكوم بها �إذ� تعددت �ملخالفات �ملرتكبة.

منع  �إىل  ي��ه��دف  �مل�����ض��روع  �ن  و�����ض���اف 

�ل�ضوق  د�خ��ل  �إىل  �لو�فدة  �لعمالة  ت�ضّرب 

�ل�ضائدة  �لفو�ضى  حل��ال��ة  ن��ظ��ر�ً  �لأردن���ّي���ة 

يف ����ض���وق �ل��ع��م��ل ول����الإح����الل �ل��ت��دري��ج��ي 

�لعمالة  حمّل  �لأردن��ّي��ة  للعمالة  و�لفوري 

�لو�فدة من خالل �لت�ضدد يف ��ضتخد�مها. 

�إقر�ر  �للجنة �ضرورة  �ع�ضاء  �أكد  بدورهم 

ق���ان���ون ن���وع���ي ي���ر�ع���ي م�����ض��ل��ح��ة �ل��ع��ام��ل 

�إىل  م�ضريين  حتيز،  دون  �لعمل  و�ضاحب 

�أهمية �أن يتمتع “معدل �لعمل” بن�ضو�س 

وم������و�د م���رن���ة ول ت���ت���ع���ار����س م����ع �أح���ك���ام 

و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  تخالف  ول  �ل�ضريعة 

و�لقيم �لتي يوؤمن بها �ملجتمع.

م�ضروع  يرتكز  �ن  �ضرورة  على  و�ضددو� 

�إي���ج���اد ب��ي��ئ��ة ع��م��ل مالئمة  �ل��ق��ان��ون ع��ل��ى 

و�إجر�ء �لتعديالت �لتي تكفل متكني �ملر�أة 

من  ح��ق��وق��ه��ا.  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ  وت�ضغيلها 

�لذي  �لنهج  و�لنجار  مر�د  ثمن  جانبهما، 

تقوم به “�لعمل �لنيابية” عرب �لت�ضاركية 

موؤكدين  �لعالقة،  ذ�ت  �جلهات  جميع  مع 

لتعديلها  �لقانون  مو�د  جميع  فتح  �أهمية 

ظل  يف  ما�ضة  وح��اج��ة  مطلبا  ُي��ع��د  ف��ذل��ك 

�لظروف و�لتطور�ت �ملتجددة.

ي��ج��ب  م������و�د  ه����ن����اك  �أن  �إىل  و�أ�������ض������ار� 

 29 �مل���ادت���ني  م���ا ورد يف  �أب���رزه���ا  ت��ع��دي��ل��ه��ا 

تعريف  ح���ول  �ل��ق��ان��ون  م�����ض��روع  م��ن  و69 

�مل��ر�أة  عمل  ل�ضمان  “�لتحر�س”  م�ضطلح 

ودميومته.

االنباط- عمان

�ل�ضمالية  �لع�ضكرية  �ملنطقة  �أحبطت   

�مل��خ��در�ت،  مكافحة  �إد�رة  م��ع  وبالتن�ضيق 

�م�������س �ل���ث���الث���اء، ع��ل��ى �إح�����دى و�ج��ه��ات��ه��ا 

حم����اول����ة ت�����ض��ل��ل ث����الث����ة �أ����ض���خ���ا����س م��ن 

�لأر��ضي �ل�ضورية �إىل �لأر��ضي �لأردنية.

و����ض���رح م�����ض��در ع�����ض��ك��ري م�������ض���وؤول يف 

�لأردن��ي��ة  �مل�ضلحة  للقو�ت  �لعامة  �لقيادة 

قو�عد  تطبيق  مت  �أن��ه  �لعربي،  �جلي�س   –

�أح��ده��م  �إ���ض��اب��ة  �إىل  �أدى  م��ا  �ل���ض��ت��ب��اك، 

وتر�جعهم د�خل �لعمق �ل�ضوري.

�ملنطقة  تفتي�س  وبعد  �أن��ه  �مل�ضدر  وبني 

ك���ب���ت���اج���ون،  ح����ب����ة   200000 ����ض���ب���ط  مت 

وحتويلها �إىل �جلهات �ملخت�ضة.

�مل�����ض��ل��ح��ة  �ل����ق����و�ت  �أن  �مل�������ض���در  و�أك�������د 

بكل  �ضتتعامل  �لعربي  �جلي�س   - �لأردن��ي��ة 

�أو حماولة  �أي عملية ت�ضلل  قوة وحزم مع 

ت�ضول  م��ن  ومنع  �حل��دود  حلماية  تهريب 

له نف�ضه �لعبث بالأمن �لوطني �لأردين.

 الضمان: صرف رواتب 
المتقاعدين الخميس المقبل

الهواري إيقاف ١٢ موظف في 
مستشفى السلط عن العمل 

العمل النيابية تواصل مناقشة معدل العمل

 المنطقة العسكرية الشمالية تحبط 
محاولة تسلل وتهريب مخدرات

موقعه  بحكم  تنفيذي  م�ضوؤوؤل  �ي  ينظر  عندما  �لنجاح  وق�ض�س  �ليجابيات  تتعزز 

�لذي و�ضل �إليه  ونفوذ موقعه �لذي و�ضل �ليه �إىل نف�ضه �ول وتاريخه خا�ضة باأن �لنا�س 

تعرف �لنا�س وعليه �لنظر  �ىل �ي �آخر

�أو �إىل �ي مو�طن  �آخ��ر   �أك��ان م�ضوؤوؤل تنفيذيا مثله ولكن مبوقع   مبو�ضوعيه �ضو�ء 

�ن حترك �ي  للعامل  ر�أي��ي بحكم خربتي وقر�ءتي ومتابعتي  �ملحرمات يف  مر�جع ومن 

م�ضوؤوؤل تنفيذي �جتاه �لآخر �ي حقد ملو�ضوع �ضخ�ضي  ملو�ضوع قر�به �أو منطقه �أو �ضله �و 

م�ضلحه �أو �نتقام �أو ح�ضد فالأ�ضل �لنظر �إىل �ي مو�ضوع لالخر بعني �لتقييم �ملو�ضوعي 

للعمل و�لإجناز و�لكفاءه و�لنجاح و�لتغا�ضي عن �ي بعد �ضخ�ضي لقر�به �أو حقد �ضخ�ضي 

�أو �نتقام  لن �لأ�ضل �أي�ضا �لت�ضامح و�لرفع عن �ي بعد �ضخ�ضي ومن يقر�أ تقدم �لعامل 

يجد باأن �أي م�ضوؤوؤل تنفيذي يدعم �لناجح وياأخذ بيده ويزيل �ي عقبات �أمامه و�لنجاح 

تر�كمي 

و�مل�ضوؤوؤل �لتنفيذي �ل�ضعيف و�ملردد يعترب عقبه يف �لتطوير ولال�ضف بع�ضهم يعترب 

�لناجح عقبه �مامه و�لأ�ضل فاإن �مل�ضوؤوؤل �لو�ثق و�لقوي يف عمله يد�فع عن مروؤوؤ�ضيه 

�لعامل  دوله ويف  �ي  وتقدم  �أ�ضباب جناحه  لأنهم  و�ملنجزين ويحافظ عليهم  �لناجحني 

يردد مثل يقول )لو د�مت لغريك ما و�ضلت لك(ويقول �ملثل)،�زرع خري� حت�ضد خري�( 

و�ن �خطر ما يو�جه �ي جمتمع �أو موؤ�ض�ضه عندما ينت�ضر �لتذمر و�لإحباط لدى �لناجح 

فنت  ع��رب  و�ملنجز  �لناجح  حت���ارب  و�ضلل  وناعقني  معيقني  م��ن  ي��ح��ارب  �ل���ذي  و�ملنجز 

�لدعو�ت  �أجمل  وما  وحقد   �نتقام  �أو  مناطقيه  �أو  �ضخ�ضيه  لأ�ضباب  وق�ض�س  و��ضاعات 

عندما تاأتيك من �أنا�س تخدمهم ول تعرفهم �أو تعرفهم لنها ودعو�ت �ل�ضره قد تكون 

�ضبب �لنجاه من موت حمقق بعد �أن ي�ضتجيب خالق �لكون للدعو�ت وقال ر�ضولنا و�ضيدنا 

حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم)�ذ� مات �بن �آدم �نقطع عمله �إل من ثالث �ضدقة جاريه �أو 

علم ينتفع به �أو ولد �ضالح يدعو له((�ضدق �ضيدنا ور�ضولنا حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم 

و�خري� قيل)�لإجناز و�لنجاح ما بتغطى بغربال ويبقى لجيال( 

د .مصطفى محمد عيروط

المسؤؤل التنفيذي الناجح

االنباط- عمان

 �أقامت �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�ضلحة �لأردنية – �جلي�س 

�لعربي، �م�س �لثالثاء، حفل ��ضتالم �لأجهزة و�ملعد�ت �لتي 

�لدفاعية  �لتهديد�ت  خلف�س  �لأم��ريك��ي��ة  �لوكالة  قدمتها 

لدعم  وذل��ك  �لكيماوي،  �لإ�ضناد  جمموعة  يف   ،DTRA
جهود �لقو�ت �مل�ضلحة و�لأجهزة �لأمنية وعدد من �ملوؤ�ض�ضات 

�لوطنية يف �أد�ء مهامها من خالل رفدها باملعد�ت و�لأجهزة 

و�لتنظيم  للتخطيط  �مل�ضاعد  بح�ضور  �لتدريبية،  و�لكو�در 

�إبر�هيم �لنعيمات. و�ملو�رد �لدفاعية �لعميد �لركن 

�لوثيقة  �ل��ع��الق��ة  “�إن  �لنعيمات:  �ل��رك��ن  �لعميد  وق���ال 

�ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �لها�ضمية  �لأردن��ي��ة  �ململكة  تربط  �لتي 

�لتعاون  زي��ادة  يف  وكبري  �إيجابي  ب�ضكل  �نعك�ضت  �لأمريكية 

�مل�������ض���رك م���ع �ل���وك���ال���ة �لأم���ريك���ي���ة خل��ف�����س �ل��ت��ه��دي��د�ت 

�مل�ضلحة  للقو�ت  �لدعم  �لوكالة  قدمت  حيث   ،)DTRA(

رف��ع م�ضتوى  �إىل  �أدى  م��ا  �ل��وط��ن��ي��ة،  و�مل��وؤ���ض�����ض��ات  �لأردن���ي���ة 

حتديد  يف  �مل�ضاهمة  �إىل  �إ�ضافة  لديها،  �لدفاعية  �ل��ق��در�ت 

�لبيئة  وطبيعة  �ملتاحة  �لإمكانات  مع  تتنا�ضب  و��ضحة  �أطر 

ذلك  �ضمل  و�مل�ضتقبلية  �حلالية  �لتهديد�ت  فر�ضتها  �لتي 

حت��دي��د �ل��ث��غ��ر�ت وو����ض���ع �حل���ل���ول �مل��ن��ا���ض��ب��ة ل��ه��ا م���ن حيث 

�ل��ت��دري��ب و�ل��ت��اأه��ي��ل و�مل����و�رد وت��ب��ادل �خل���رب�ت و�ل���ض��ت��ف��ادة 

و�أك��د  �لوطني”.  �مل�ضتوى  على  و�ل��ت��دري��ب  �لإم��ك��ان��ي��ات  م��ن 

�ملهند�س  �ل��رك��ن  �لعميد  �ل���ض��ر�ت��ي��ج��ي،  �لتخطيط  م��دي��ر 

�ضركة  م��ع  و�ملميزة  �لوثيقة  �ل�ضر�كة  �أهمية  �لفالح،  ب�ضام 

)DTRA(، يف ن�ضر نظام مر�قبة حدودي متكامل، مثمناً 

�مل�ضاعدة  و�ملعد�ت  باملو�د  �لأردن  بتزويد  �مل�ضتمرة  �مل�ضاعدة 

ملو�جهة جائحة فريو�س كورونا.

عماد  �لركن  �لعميد  �مللكي،  �لهند�ضة  �ضالح  مدير  وب��ني 

�لتطهريي  و�ملخترب  و�ملعد�ت  �لك�ضف  �أجهزة  �أن  �خلماي�ضة، 

كبرية  و�أهمية  �إيجابي  �أث��ر  لها  ك��ان  �ل�ضركة،  قدمتها  �لتي 

ملو�جهة جائحة فريو�س كورونا،  �لتطهري  تنفيذ عمليات  يف 

م���وؤك���د�ً ع��ل��ى ����ض��ت��م��ر�ر �ل�����ض��ر�ك��ة و�ل��ت��ع��اون مل��ا ل��ه م�ضلحة 

�لبلدين �ل�ضديقني. م�ضركة بني 

من جهته، قال �مللحق �لدفاعي �لأمريكي، �لعقيد ديفيد 

�لدفاعية  �لتهديد�ت  من  للحد  تعمل  �لوكالة  “�إن  كوب�س: 

مع نظريتها �لأردنية منذ ت�ضع �ضنو�ت، قدم خاللها �ملعد�ت 

�ملتطورة �لتي من �ضاأنها حت�ضني م�ضتوى �لأد�ء، و�لتي تتعزز 

�جلانبني”،  ب��ني  �لتدريبية  �ل�ضر�كة  خ��الل  م��ن  با�ضتمر�ر 

يربط  �ل���ذي  �مل�����ض��رك  و�ل��ت��ع��اون  �ل��ق��وي��ة  بالعالقة  م�ضيد�ً 

�جلانبني، مهنئاً مبئوية تاأ�ضي�س �لدولة �لأردنية.

�ضباط  كبار  من  ع��دد  ح�ضره  �ل��ذي  �لحتفال  نهاية  ويف 

�مل�ضاعد  �ضلم   ،)DTRA( لقو�ت �مل�ضلحة، ومندوب وكالة�

مقدمة  �ضكر  ر�ضالة  �لدفاعية  و�ملو�رد  و�لتنظيم  للتخطيط 

لوكالة  �ل��ع��رب��ي  – �جل��ي�����س  �لأردن���ي���ة  �مل�ضلحة  �ل��ق��و�ت  م��ن 

�لآل��ي��ات  بع�س  يبني  ق�ضري  فيديو  وع��ر���س   ،)DTRA(

و�ملباين و�لأجهزة �لتي مت متويلها عن طريق �لوكالة.

االنباط- عّمان

ت�����ض��ج��ي��ل  ع����ن  �ل�����ض��ح��ة  وز�رة  �أع���ل���ن���ت   

ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  �إ���ض��اب��ة  وف���اة و2699   64

لريتفع  �لثالثاء،  �م�س  �ململكة  يف  �مل�ضتجد 

و692181  وف��اة   8372 �إىل  �لإج��م��ايل  �لعدد 

�إ�ضابة.

 935 وت��وزع��ت �لإ���ض��اب��ات �جل��دي��دة على 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة �ل��ع��ا���ض��م��ة ع���ّم���ان، 493 

يف  حالة   83 منها  �إرب���د،  حمافظة  يف  حالة 

�ل��زرق��اء،  310 ح��الت يف حمافظة  �ل��رم��ث��ا، 

 139  ، �مل����ف����رق،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح�����الت   203

يف  ح���الت   109 �لبلقاء،  حمافظة  يف  ح��ال��ة 

ح��الت يف حمافظة   106 �ل��ك��رك،  حمافظة 

عجلون، 101 حالة يف حمافظة معان، منها 

حالة و�حدة يف �لبر�، 92 حالة يف حمافظة 

 72 جر�س،  حمافظة  يف  حالة   88 �لطفيلة، 

51 ح���ال���ة يف  ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة �ل��ع��ق��ب��ة، 

حمافظة ماأدبا.

و�أ����ض���ار �مل���وج���ز �لإع���الم���ي �ل�����ض��ادر عن 

�أن عدد  �إىل  �ل�ضحة  ووز�رة  �ل��وزر�ء  رئا�ضة 

 34091 �إىل  و�ضل  حالّيا  �لن�ضطة  �حل��الت 

دِخلت 
ُ
�أ �لتي  �حل��الت  بلغ عدد  بينما  حالة، 

فيما  ح��ال��ة،   265 �مل�ضت�ضفيات  �إىل  �ل��ي��وم 

�إج��م��ايل  ب��ل��غ  253 ح���ال���ة، يف ح���ني  غ�����ادرت 

عدد �حلالت �ملوؤّكدة �لتي تتلقى �لعالج يف 

�مل�ضت�ضفيات 2029 حالة.

�لقدرة �ل�ضتيعابية للم�ضت�ضفيات  وحول 

يف �ململكة، بني �ملوجز �أن ن�ضبة �إ�ضغال �أ�ضّرة 

باملئة،   35 بلغت  �ل�����ض��م��ال  �إق��ل��ي��م  يف  �ل��ع��زل 

�لعناية  �أ����ض���ّرة  �إ���ض��غ��ال  ن�ضبة  ب��ل��غ��ت  بينما 

�إ�ضغال  ن�ضبة  بلغت  فيما  باملئة،   63 �حلثيثة 

�أجهزة �لتنّف�س �ل�ضطناعي يف �لإقليم ذ�ته 

39 باملئة.

�ل��ع��زل  �أ����ض���ّرة  �إ���ض��غ��ال  ن�ضبة  �أن  و�أ����ض���اف 

ب��امل��ئ��ة، يف حني   39 �ل��و���ض��ط بلغت  �إق��ل��ي��م  يف 

�حلثيثة  �لعناية  �أ�ضّرة  �إ�ضغال  ن�ضبة  و�ضلت 

�إ���ض��غ��ال  ن�ضبة  ب��ل��غ��ت  بينما  ب��امل��ئ��ة،   57 �إىل 

�أجهزة �لتنّف�س �ل�ضطناعي يف �لإقليم ذ�ته 

31 باملئة.

يف  �ل��ع��زل  �أ���ض��ّرة  �إ�ضغال  ن�ضبة  بلغت  كما 

ن�ضبة  بلغت  بينما  باملئة،   24 �جلنوب  �إقليم 

باملئة،   29 �حلثيثة  �ل��ع��ن��اي��ة  �أ����ض���ّرة  �إ���ض��غ��ال 

�لتنّف�س  �أج��ه��زة  �إ���ض��غ��ال  ن�ضبة  بلغت  فيما 

�ل�ضطناعي يف �لإقليم ذ�ته 18 باملئة.

5232 حالة  كما �أ�ضار �ملوجز �إىل ت�ضجيل 

و�مل�ضت�ضفيات،  �ملنزيل  �لعزل  يف  �ليوم  �ضفاء 

 649718 �إىل  �ل�ضفاء  حالت  �إجمايل  لي�ضل 

حالة.

و�أ�ضاف �أن 19621 فح�ضاً خمربّياً �أجري 

�لفحو�ضات  ع��دد  �إج��م��ايل  لي�ضبح  �ل��ي��وم، 

�ل��ت��ي �أج��ري��ت منذ ب��دء �ل��وب��اء وح��ت��ى �لآن 

ن�ضبة  �أن  �إىل  لف���ت���اً  ف��ح�����ض��اً،   6522141

و�ضلت  �ليوم  لهذ�  �لإيجابّية  �لفحو�ضات 

76ر13 باملئة، مقارنة مع �لن�ضبة  �إىل قر�بة 

06ر14  بلغت  و�لتي  �أم�س  ي��وم  �ضجلت  �لتي 

باملئة.

 64 وفاة و٢699 إصابة بفيروس كورونا 

DTRA القوات المسلحة تتسلم أجهزة ومعدات من الوكالة األميركية
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الد�ستوري، حتدثت عن  اليمني  اأق�سمت  اأن  بعد  الر�سمية  با�سرت احلكومة مهامها  اأن  منذ 

للمواطن  والإقت�سادي  املعي�سي  الواقع  لتح�سني  ومقرتحات  وروؤى  وت�سورات  وبرامج  خطط 

الأردين، واحلد من انت�سار وباء كورونا والتوجه لفتح القطاعات متهيدا لعودة احلياة لطبيعتها، 

كما حتدثت عن ثورة اإدارية، وثورة اإ�ستثمارية تهدف اإىل جذب املزيد من الإ�ستثمارات، وثورة 

ال�سامل  ال�سحي  التاأمني  بتطيق  وال��ب��دء  العمل،  عن  العاطلني  من  الآلف  ع�سرات  لت�سغيل 

النواب  جمل�س  من  املحلية  الإدارة  قانون  و�سحبت  اخل�سو�س،  بهذا  جلنة  و�سكلت  للمواطنني 

وهي  اأ�سهر  ومنذ  الأف�����س��ل،  نحو  لتح�سينه  عليه  الإيجابية  التعديالت  بع�س  اإج���راء  لغايات 

اأثر ذلك مت حل املجال�س  اأ�سبوع لآخر، وعلى  تطلق وع��ودات باأنها �سرت�سله ملجل�س النواب من 

امللك  جاللة  اأطلق  كما  احلكومة،  اأدراج  يف  القانون  م�سروع  زال  ما  تاريخة  ولغاية  البلدية، 

الت�سريعات  للبدء بحوار وطني لتحديث  ال�سامية  الثاين حفظه اهلل ورعاه توجيهاته  عبداهلل 

الناظمة للحياة ال�سيا�سية كقانون الأحزاب ال�سيا�سية، وقانون الإنتخاب، وقانون الإدارة املحلية، 

واجتمع روؤ�ساء ال�سلطات الثالث لهذه الغاية منذ اأ�سهر، واعرتفوا ب�سرورة اإعادة النظر بهذه 

الت�سريعات الناظمة للحياة ال�سيا�سية، واتفقوا على البدء بتنظيم حوارات وطنية لهذه الغاية، 

اإل اأنه ولغاية الآن مل يتم العمل اأو انطالق اأي حوار بهذا اخل�سو�س، ولدى ا�ستعرا�س كافة 

الطروحات والت�سورات والطموحات واملقرتحات والوعود احلكومية ن�ستنتج ويت�سح لنا اأنه مل 

يتم حتقيق اأي �سيء مما ورد اأعاله، وبقيت جمرد وعود وبرامج وخطط نظرية على ورق لدى 

خزائن احلكومة ومل يتحقق اأي منها على اأر�س الواقع، فاحلظر اجلزئي وال�سامل يوم اجلمعة 

والإ�سابات  الوفيات  واأع���داد  م��وج��ودا،  زال  ما  ال�سعبية  القت�سادية  القطاعات  بع�س  واإغ��الق 

ال�سيا�سية ما زال معطال،  اليومية بكورونا مرتفعا، ون�سبة الإيجابية عالية، وقطار احلوارات 

والتاأمني  ارت��ف��اع،  يف  والفقر  البطالة  ون�سب  ال��ن��واب،  ملجل�س  يقدم  مل  املحلية  الإدارة  وق��ان��ون 

نلم�س  اأننا مل  �سابقة، كما  اإعالميا ووع��ودا منذ عدة حكومات  زال حديثا  ال�سامل ما  ال�سحي 

اأي ثورة اإدارية، اأو حتى اأي خطة اأو ت�سور لتحقيق هذه الثورة، ل بل على العك�س مل�سنا بطءا يف 

بع�س الإج��راءات الإداري��ة وبالأخ�س التعيينات يف مواقع الإدارة العليا، حيث اأن هناك العديد 

اأما بالن�سبة  اأ�سهر طوال بدون مدراء عامني،  املوؤ�س�سات والدوائر احلكومية ما زالت منذ  من 

ال��وزاري  التعديل  يف  الإ�ستثمار  وزي��ر  من�سب  الغاء  مت  فقد  ح��رج،  ول  فحدث  الإ�ستثمار  لثوة 

الآن،  حتى  له  بديل  يعني  ومل  ال�ستثمار،  هيئة  عام  مدير  ا�ستقالة  وقبول  للحكومة،  الأخ��ر 

دائرة الأرا�سي العامة بدون مدير عام منذ ما يزيد عن �سنة ، ومعهد الإدارة العامة بدون مدير 

عام منذ ما يزيد عن �ستة اأ�سهر، وقبلها اأمني عام وزارة ال�سحة، والآن اأمني عام وزارة ال�سحة 

ل�سوؤون الأوبئة، ورئي�س املركز الوطني لالأوبئة بدل من معايل فرا�س الهواري، وكان هناك قرار 

حكومي لعدم التمديد ملوظفي الفئات العليا ملن بلغ ال�سن القانوين اإل اأنها ك�سرت هذا القرار 

وهذه القاعدة ومددت لبع�سهم، حتى كبح جماح ارتفاع اأ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية للمواطنني مل 

في�س،  من  غي�س  هذا  ولكن  يطول  املجال  هذا  يف  وال�سرح  عليه،  ال�سيطرة  احلكومة  ت�ستطع 

نتمنى من احلكومة اأن تعيد النظر يف ا�سرتاتيجية عملها وخططها وبراجمها، وتدر�س وتقيم 

اإجنازاتها ومدى كفاءة بع�س وزرائها ممن يتولون ويديرون امللفات احل�سا�سة وال�ساخنة التي 

تهم املواطنني، حتى ل جند نف�سها يوما ما اأمام مطالبات �سعبية وا�سعة باإقالتها اأو اإ�ستقالتها 

كما حدث حلكومات �سابقة، حمى اهلل الأردن وقيادته احلكيمة و�سعبه الويف من كل مكروه.

رافع شفيق البطاينة

 سمعة الحكومة تحتضر 
شعبيا 

الأربعاء    21  /  4  / 2021

االنباط-عمان

تدعم اأيلة اجلهود الوطنية التي تقودها �سلطة 

واملوؤ�س�سات  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة 

اآم��ن  �سيف  اإىل  و���س��وًل  ال��ع��الق��ة  ذات  الوطنية 

تعزيز  م��ع  مبكراً  القت�سادية  الفعاليات  وفتح 

ح�سول القطاعات القت�سادية على لقاحات �سد 

.)19-COVID( فرو�س كورونا

اأيلة للتطوير وبالتعاون  و�ساركت �سركة واحة 

اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  مع 

واإدارة  ل��الأم��ن  الوطني  وامل��رك��ز  ال�سحة  ووزارة 

الأزم���������ات ح��م��ل��ة ت��ط��ع��ي��م ���س��ام��ل��ة ل��ل��م��وظ��ف��ني 

اخل��دم��ات  م�سغلي  ج��ان��ب  اىل  فيها  وال��ع��ام��ل��ني 

والفنادق بعد فتح مركز للتطعيم داخل امل�سروع 

ملدة يومني كاملني. 

واأ���س��ف��رت ه��ذه احلملة ع��ن و���س��ول م��ا ن�سبته 

92% م��ا ب��ني ن�سبة احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى امل��ط��ع��وم او 

ال�سابة  بعد  ال��ت��ع��ايف  مرحلة  يف  ه��م  م��ن  ن�سبة 

ممن حقق مناعة طبيعية ، فيما �سيجري تطعيم 

ب��ع�����س احل������الت اخل���ا����س���ة م��ث��ل غ���ر امل��وؤه��ل��ني 

للتطعيم واملوظفني يف مرحلة التعايف بعد مرور 

اأع��داد غر  الإ�سابة، وترتكز  تاريخ  اأ�سهر من   3

اأعمارهم  تقل  من  على  املطعوم  على  احلا�سلني 

عن 30 عاماً.

واأك�����د امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة واح����ة اأي��ل��ة 

للتطوير املهند�س �سهل دودين على اأهمية تكاتف 

كافة اجلهود الوطنية و�سوًل اإىل �سيف اآمن يتم 

والتجارية  ال�سياحية  القطاعات  جميع  فتح  فيه 

وال�����س��ن��اع��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة الق��ت�����س��ادي��ة 

الن�ساط  بن�سبة كبرة من  ت�ساهم  التي  اخلا�سة 

املثلث  منطقة  اإىل  اإ�سافة  الأردين،  القت�سادي 

حتوز  والتي  رم«  وادي  ال��ب��رتاء  »العقبة  الذهبي 

على ح�سة وافرة من احلركة ال�سياحية الوافدة.

و���س��دد امل��ه��ن��د���س دودي����ن ع��ل��ى ال��ت��زام اأي��ل��ة ب��اأن 

تكون يف م�ساف املوؤ�س�سات التي تدعم جهود فتح 

القطاعات يف العقبة وحتمل م�سوؤولياتها الوطنية 

 )19-COVID( �سد  التطعيم  حملة  بتعزيز 

ورف�����ع ن�����س��ب��ة م���ن ح�����س��ل��وا ع��ل��ى ال��ل��ق��اح��ات بني 

على  الت�سجيل  وت�����س��ج��ي��ع  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

املن�سود  ال��ه��دف  لتحقيق  بذلك  اخلا�سة  املن�سة 

حيث  املجتمع.  و�سالمة  �سحة  على  احل��ف��اظ  يف 

ح��ق��ق��ت ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات وامل�����س��غ��ل��ني وا���س��ح��اب 

املحال التجارية العاملة داخل م�سروع ايلة ن�سبة 

مرتفعة جتاوت 79% ممن ح�سلوا على اللقاح.

اهتماماً  للتطوير  اأي��ل��ة  واح���ة  �سركة  وت��ب��دي 

ح��ث��ي��ث��اً ب���اجل���وان���ب امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����س��ح��ة و���س��الم��ة 

امل��وظ��ف��ني وع��ائ��الت��ه��م و���س��ي��وف اأي���ل���ة وم��دي��ن��ة 

الأردين،  وال��ت��ج��اري  ال�سياحي  والقطاع  العقبة 

وت��ع��ك�����س اجل���ه���ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا اأي���ل���ة م��ن��ذ ب��دء 

تداعيات جائحة كورونا )COVID-19( على 

الأردن يف اذار 2020 اإميانها باأهمية الو�سول اإىل 

بيئة عمل �سحية واآمنة وتوفر كافة ال�سمانات 

ال�سرورية لإن�سيابية العمل وا�ستمراره.

خطوط  يف  اأي��ل��ة  كانت  اجلائحة،  ب��داي��ة  ومنذ 

املواجهة الأوىل عرب ال�ستجابة للخطة الوطنية 

مل��ك��اف��ح��ة ت��داع��ي��ات اأزم�����ة ك���ورون���ا، ح��ي��ث ب���ادرت 

توزيع  لربنامج  وامل�����س��ان��دة  ال��دع��م  بتقدمي  اأي��ل��ة 

م�ستلزمات الوقاية لعدد من املوؤ�س�سات الوطنية 

يف  اجلمهور  م��ع  واملبا�سر  ال��دائ��م  التوا�سل  ذات 

منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة.

ك��م��ا واأط��ل��ق��ت اأي��ل��ة ب��رن��ام��ج تعقيم ل��ع��دد من 

تقدمي  ووا���س��ل��ت  العقبة  يف  احلكومية  امل��دار���س 

الدعم ل�سندوق التكافل ملت�سرري جائحة كورونا 

�سلطة  اطلقته  ال���ذي  العمل  ع��ن  املتعطلني  م��ن 

منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة.

اأزم��ة  تداعيات  ملواجهة  اأيلة  م��ب��ادرات  وتعك�س 

املجتمع  جتاه  التزامها   19-COVID كورونا 

املوؤ�س�سات  وم�����س��ان��دة  دع���م  ب��دوره��ا يف  وق��ي��ام��ه��ا 

الوطني  العمل  يف  الفاعلة  وامل�ساهمة  املحلية، 

التزاماً بنهجها وروؤيتها املوؤ�س�سية.

ك��م��ا واأط��ل��ق��ت اأي��ل��ة ب��رن��ام��ج تعقيم ل��ع��دد من 

تقدمي  ووا���س��ل��ت  العقبة  يف  احلكومية  امل��دار���س 

الدعم ل�سندوق التكافل ملت�سرري جائحة كورونا 

�سلطة  اطلقته  ال���ذي  العمل  ع��ن  املتعطلني  م��ن 

منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة.

اأزم��ة  تداعيات  ملواجهة  اأيلة  م��ب��ادرات  وتعك�س 

املجتمع  جتاه  التزامها   19-COVID كورونا 

املوؤ�س�سات  وم�����س��ان��دة  دع���م  ب��دوره��ا يف  وق��ي��ام��ه��ا 

الوطني  العمل  يف  الفاعلة  وامل�ساهمة  املحلية، 

التزاماً بنهجها وروؤيتها املوؤ�س�سية.

أيلة تدعم الجهود الوطنية للوصول إلى صيف آمن 
في المثلث الذهبي

أطلقت حملة تطعيم للموظفين 

عبيدات: المقاطعة وسيلة لمحاربة الجشع وارشيد يدعو الحكومة للتدخل السريع

غالء األسعار يطحن المواطنين ٠٠ والحكومة »تتفرج«

االأنباط-دالل عمر

حالة  يف  الردين  الق��ت�����س��ادي  ال��و���س��ع 

الخرة  ال�سنوات  ،وخا�سة يف  �سعبة جدا 

يف ظل جائحة كورونا ، ازدات ن�سب الفقر 

وارتفاع   ، ب�سكل كبر وملحوظ  والبطالة 

اأ�سعار املواد التموينية وبع�س ال�سلع ب�سكل 

ك��ب��ر،وال��ت��ج��ار ي��ل��ق��ون ال���ل���وم ع��ل��ى �سهر 

رم�سان والظروف الوبائية احلالية ، مما 

الغالء  على  املواطنني  اع��رتا���س  اىل  اأدى 

 ، ال�سعار  لتخفي�س  باحلكومة  واملنا�سدة 

بحيث مت تفعيل عدة حمالت مقاطعة �سد 

منتجات معينة يف اليام الخرة .

بعد التوا�سل مع رئي�س جمعية حماية 

حول  عبيدات  حممد  ال��دك��ت��ور  امل�ستهلك 

اأ���س��ب��اب ارت���ف���اع ال���س��ع��ار ق���ال ب���اأن تهافت 

املواطنون على ال�سراء بكميات كبرة اأكرث 

اأو  �سعرها  ارتفاع  من  خوًفا  حاجتهم  من 

ف��ق��دان��ه��ا م��ن ال����س���واق ، وط��م��ع واح��ت��ك��ار 

بع�س التجار من اأ�سحاب النف�س ال�سعيفة 

ال�سباب  بانها  املفرو�سة  احلظر  وم��دة   ،

الرئي�سة لرفع اأ�سعار بع�س ال�سلع.

ال��ل��وم  ي��ل��ق��ون  ال��ت��ج��ار  اأن  اإىل  م�����س��ًرا 

�سلع هم من  هنالك  ولكن  املواطنني  على 

 ، الدجاج  مثل  ا�سعارها  ارتفاع  يف  ت�سببوا 

بكثر من  اأك��رث  �سعرها  برفع  يقومون  اأو 

ن�سب ارتفاع �سعرها يف البور�سات العاملية.

واأ������س�����اف ع���ب���ي���دات »ن���ح���ن يف ح��م��اي��ة 

ي���دع���و اىل  ه���ا����س���ت���اج  اأي  م����ع  امل�����س��ت��ه��ل��ك 

اأ�سعارها ، ويف  مقاطعة ال�سلع التي ترتفع 

بياننا الخر قلنا باننا �سندعو املواطنني 

اىل م��ق��اط��ع��ة ���س��راء وا���س��ت��ه��الك ال��دج��اج 

ب�����س��ب��ب ارت���ف���اع ���س��ع��ره واي ���س��ل��ع��ة اأخ���رى 

يرتفع �سعرها(.

ال���رق���اب���ة من  اأن م�����س��األ��ة  واأك������د ع��ل��ى 

يف  ال�سواق  مراقبة  مديرية  اخت�سا�سات 

حماية  ول��ك��ن   وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزارة 

ملراقبة  ميدانية  بجولت  تقوم  امل�ستهلك 

اأ���س��ع��ار ال�سلع وت��ر���س��د هذه  ت��ط��ور ح��رك��ة 

اجلهات  م��ع  مبتابعتها  وت��ق��وم  ال��ت��ط��ورات 

املو�سوع  اث��ارة  خ��الل  اأو من  العالقة  ذات 

يف و���س��ائ��ل الع�����الم ، مم���ا اأ����س���ار ع��ل��ى اأن 

التي �سدرت مبو�سوع  الأخ��رة  ال��ق��رارات 

النباتية  ل��ل��زي��وت  ���س��ع��ري��ة  ���س��ق��وف  و���س��ع 

اأ�سعار  ارتفاع  من  حدت  والدجاج  وال�سكر 

بيعها.

ويف ح���دي���ث خ���ا����س ل«الن������ب������اط« م��ع 

اإر�سيد  م��ازن  القت�سادي  والباحث  املحلل 

،حتدث عن ارتفاع اأ�سعار ال�سلع يف رم�سان 

ب��ان��ه م��ن ال�����س��ع��ب تخفيف رف���ع ال���س��ع��ار 

وخ�سو�سا يف رم�سان بالعودة اىل النظرية 

ال�سلعة  على  الطلب  زاد  كلما  القت�سادية 

بعدم  ت��وق��ع  لكنه   ، ال���س��ع��ار  ارتفعت  كلما 

القوة  الطلب لن  ارتفاع كبر على  وجود 

نتيجة  تراجعت  امل��واط��ن  ل��دى  ال�سرائية 

باأنها  واأ�ساف   ، املالية  والقرو�س  لكورونا 

ف��ر���س��ة ان��ت��ه��ازي��ة ل��ل��ت��ج��ار ب��رف��ع ال���س��ع��ار 

بتواجد �سلع مثل الدجاج كان �سبب ارتفاع 

العر�س  نق�س  الخ����رة  الي����ام  يف  ���س��ع��ره 

على  اأك��د  ،كما  التجار  لدى  الكميات  وقلة 

ارتفاع ال�سعار مبالحظته ال�سخ�سية على 

ا. �سلع معينة قبل اأيام رم�سان اأي�سً

اأن وظيفة احلكومة  على  اإر�سيد  واأ�سار 

بو�سع  رم�سان  �سهر  يف  ،حت��دي��ًدا  املراقبة 

بها  يتقيد  وتخالف من ل  �سعرية  �سقوف 

قامت  بانها  تقول  احلكومة  ب��ان  ،م�سيفا 

بتلك المور لكن لال�سف مازالت تتواجد 

ارتفاعات بع�س ال�سلع يف مناطق معينة.

وحت������دث اأي�������س���ا ع����ن وع�����ي امل���واط���ن���ني 

مبقاطعة بع�س ال�سلع ، وقال باأن املقاطعة 

ك��ان��ت ف��ع��ال��ة ول��ك��ن ت��دخ��ل احل��ك��وم��ة من 

املفرت�س اأن يكون اأ�سرع وخ�سو�سا يف مادة 

ال�ستقرار  تعيد  حتى  الدجاج  مثل  مهمة 

ل��الأ���س��ع��ار جم����ددا ب��ا���س��ت��راد ك��م��ي��ات من 

بالغر�س  يفي  ل  التاجر  ك��ان  اذا  اخل���ارج 

لعر�سه للمادة ليغطي احتياجات املواطن 

من �سمن اأ�سعار معقولة.

وق�������ال ع����ن ����س���ه���ر رم�������س���ان يف ال���ع���ام 

احلايل بانه ا�ستثنائي لأن القوة ال�سرائية 

ل�سافة  داع��ي  ول  كبر  ب�سكل  مرتاجعة 

يف  املواطن  على  ا�سافية  مالية  �سغوطات 

ظل اأزمة كورونا.

وب��احل��دي��ث ع���ن ال��و���س��ع الق��ت�����س��ادي 

الو�سع  ب���اأن  ق���ال   ، الردن  م�ستوى  ع��ل��ى 

����س���واء ع��ل��ى ال�سعيد  ح��ال��ي��ا ج���دا ���س��ع��ب 

على  اأو  امل���واط���ن  اأو  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد 

كما   %15 الفقر  ن�سبة  ،بحيث  ال�����س��رك��ات 

م�ستوياتها  اأعلى  اىل  و�سلت  البطالة  اأن 

قبل  كانت  بحيث   %25 بن�سبة  التاريخية 

اأرق��ام حكومية  19% ،وه��ذه  كورونا بن�سبة 

تقول  امل�ستقلة  ،الرق���ام  م�ستقلة  ولي�ست 

بان البطالة يف الردن ت�سل اىل 40% ، كما 

وو�سفها  احلكومة  مديونية  ع��ن  حت��دث 

48 مليار  التاريخية  اأعلى م�ستياتها  باأنها 

دولر بزيادة 3 مليارات عن ال�سنة املا�سية 

ب��اأن احلكومة  وق��ال   ، وه��ذا �سيء خميف 

عندما ت�ستدين وخا�سة من اخلارج تقوم 

لدعم  ولي�س  اأخر  دين  ل�سداد  بال�ستدانة 

ال��ق��ط��اع��ات ب���ل ت���ق���وم ب��ت��خ�����س��ي�����س �سيئ 

 ، املت�سررة  القطاعات  لدعم  ج��دا  ب�سيط 

م�سيفا بانه يتواجب على احلكومة و�سع 

خطط م�سبقة بتوقع حدوث ارتفاع ال�سلع 

م��ث��ل ك��ل ع���ام وع����دم ال��ت��ف��اج��ئ ب��ا���س��ت��راد 

ي��ط��راأ عليها  ق��د  التي  م��ن اخل���ارج  ال�سلع 

ارتفاع .

املقومات  ب��اأن الردن ل ميلك  واأ���س��اف 

ل���ي���دع���م ال���ق���ط���اع���ات امل���ت�������س���ررة وح��ت��ى 

املواطن ، بل يقوم البنك املركزي بتن�سيق 

م��ع ال��ب��ن��وك الردن���ي���ة ال��ت��ج��اري��ة بتاجيل 

القرو�س على القل �سهر او �سهرين وهذا 

ل يحل الق�سية ، ذات ال�سيء مع ال�سركات 

وفائدة  بتقدمي قرو�س مي�سرة  ال�سغرة 

م��ت��دن��ي��ة مب���دة ���س��داد ط��وي��ل��ة ول��ك��ن ه��ذه 

دعم  لي�ست  وه��ي  ومديونية  قرو�س  كلها 

 ، م��ب��ا���س��ر  ب�سكل  ا����س���رار  لتخفيف  م���ادي 

الو�سع �سعب وبحاجة اىل �سنوات  لذلك 

طويلة قد ت�سل اىل 4 �سنوات اأو اكرث حتى 

ن�سعر بان القت�ساد الردين تعافى ب�سكل 

تدريجي.

وب���احل���دي���ث م���ع ال�����س��ي��د خ��ل��ي��ل احل���اج 

ت��وف��ي��ق م��ن غ��رف��ة جت���ارة ع��م��ان ق���ال ب��ان 

ال�����س��وق امل��ح��ل��ي ي�سهد ح��ال��ه م��ن ال��رك��ود 

ك��ان��ت م���ن ق��ب��ل ك���ورون���ا ب��خ��م�����س ���س��ن��وات 

برتاجع يف املبيعات يف خمتلف القطاعات 

التكاليف  ارت��ف��اع  ب�سبب  ال��غ��ذائ��ي  ومنها 

املعي�سية وعدم الزيادة يف الرواتب .

ك��م��ا اأك����د ع��ل��ى ال�����س��رر ال����ذي احلقته 

متفاوتة  بن�سب  القطاعات  باغلب  كورونا 

�سرر  اىل  اأدى  اجلزئي  واحلظر  الركود   ،

ت��راج��ع  ادى اىل  ق��ط��اع مم��ا   1٦ واغ����الق 

القدرة ال�سرائية وو�سوح اآثار كورونا على 

دخل ال�سرة الردنية فانعك�س على ال�سوق 

يف رم�سان .

وق���ال ب���ان رم�����س��ان احل���ايل مل ي�سهد 

ال��دواج��ن ، وبانها  ارت��ف��اع يف ال���س��ع��ار ال 

اأزم������ة م��ت��ك��ررة دون م�����س��ائ��ل��ة و���س��ت��ت��ك��رر 

م�ستقباًل اذ مل ن�سع حد ، ونوه بان الغذاء 

والطلب   ، �سعره  على  حم��اف��ظ  امل�ستورد 

ع��ل��ى ال���دواج���ن مل ي��ك��ن ف��ي��ه ت��ه��اف��ت بل 

رم�سان  يف  �سيء  كل  على  �سعيف  الطلب 

اقل  حالياً  الردين  ال�سوق  بحيث   ،  2021

امل���وا����س���م يف ارت���ف���اع ال����س���ع���ار ع��ل��ى امل����واد 

الرتفاع  كان  الدواجن  با�ستثناء  الغذائية 

التجار  فيه  يلتزم  م��ربر ومل  وغ��ر  كبر 

وزارة  و�سعتها  التي  ال�سعرية  بال�سقوف 

التجارة وال�سناعة. 

ويف ���س��ي��اق احل��دي��ث ، ق���ال ب���ان ال��غ��الء 

وال��غ��ذاء  التموينية  ب��امل��واد  لي�س  احل���ايل 

ب��ل ب���امل���واد الخ����رى ، وب����ان اأ���س��ع��ار امل���واد 

العربية  ال���دول  يف  الق���ل  ه��ي  التموينية 

حالياً ، وقال »الغالء احلايل مربر ، فنحن 

ن�ستورد 80% من غذائنا بالتايل يحكمنا 

تكاليف  وه���ي  اخ���رى  اج���ور  التكاليف  يف 

مربرة«.

رداً على لوم املواطنني للتجار قال بان 

ا�سعار  ب��ارت��ف��اع  ع��الق��ة  لهم  لي�س  التجار 

ال��دواج��ن ، ب��ل ارت��ف��ع��ت ا���س��ع��ار ال��دواج��ن 

امل��ن��ت��ج��ة حم��ل��ًي��ا ، ط��ل��ب ك��ث��ر م���ع نق�س 

ب��وج��ود كميات كافية من  واك��د  ال��ع��ر���س، 

املواد الغذائية .

 اتاحة المجال لتقديم اقرارات ضريبة 
الدخل للسنة 2020 قبل نهاية حزيران

 المفرق: تعاون بين لجان البلديات 
والزراعة لمكافحة الجراد

 بلدية السلط تؤكد جاهزيتها 
التعاون لمكافحة الجراد

االنباط- عمان

اأع��ل��ن م��دي��ر ع���ام دائ����رة ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

وامل��ب��ي��ع��ات ال��دك��ت��ور ح�����س��ام اأب����و ع��ل��ي، ات��اح��ة 

اقرارات  بتقدمي  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  املجال 

بها  م��رف��ق��ا   2020 لل�سنة  ال��دخ��ل  �سريبة 

م�����س��ّودة ل��ل��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة اخل��ت��ام��ي��ة، ودف���ع 

�سريبة الدخل املعلنة فيها قبل نهاية الفرتة 

اأن يتم  30 ني�سان احلايل على  القانونية يف 

تقدمي هذه البيانات املالية ب�سورتها النهائية 

وال�سولية قبل نهاية �سهر حزيران املقبل.

وق�����ال اب����و ع��ل��ي يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ام�����س 

الثالثاء، ان هذا الجراء جاء للت�سهيل على 

لها  بال�سماح  املختلفة  والقطاعات  ال�سركات 

ال�سنة  عن  الدخل  �سريبة  اإق���رارات  بتقدمي 

للتمكن  لها  فر�سة  واع��ط��اء   2020 املالية 

م���ن اع�����داد ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة اخل��ا���س��ة بها 

ب�سورتها النهائية وال�سولية وتقدميها قبل 

نهاية �سهر حزيران املقبل.

اإق���رارات  بتقدمي  امللزمني  املكلفني  ودع��ا 

�سريبة الدخل عن ال�سنة املالية 2020 اىل 

يتم  اأن  ومراعاة  الكرتونيا  تقدميها  �سرورة 

الواقعية  باملعلومات  الإق����رارات  ه��ذه  تعبئة 

وال�سحيحة  التي  تعرب  عن  دخولهم  الواقعية 

واحلقيقية عن اأن�سطة اأعمالهم خالل  العام 

�سريبة  اق�����رارات  ال���دائ���رة    2020.  ووفرت 

امل��ال��ي��ة   2020  اخل��ا���س��ة  بال�سنة  ال���دخ���ل 

ب��رن��ام��ج   على م��وق��ع��ه��ا الل����ك����رتوين وع���ل���ى 

فئات  املكلفني  اللكرتونية  جلميع  احلكومة 

ومناطق  و�سركات  واف���راد  م�ستخدمني   من 

  .   www.istd.gov.تنموية على موقعها

-jo  

االنباط- املفرق

الرحمن  يا�سر عبد  املفرق  اوعز حمافظ 

العدوان لروؤ�ساء جلان البلديات يف املحافظة، 

والآليات  الإمكانات  كامل  و�سع  على  للعمل 

ومعدات الر�س يف البلدية مل�ساعدة كوادر فرق 

مديرية زراعة املحافظة ملكافحة اجلراد.

ام�س  �سحفي  ت�سريح  يف  ال��ع��دوان  واك���د 

تعاون اجلميع يف مكافحة  الثالثاء، �سرورة 

التن�سيق  اللجان  روؤ�ساء  مطالبا  الآف��ة،  هذه 

امل��ب��ا���س��ر م��ع م��دي��ر زراع����ة حم��اف��ظ��ة امل��ف��رق 

ملتابعة اي تطورات �سمن منطقة اخت�سا�س 

كل بلدية مبو�سوع انت�سار اجلراد ومكافحته.

من جهة اخرى، ا�ستحدثت مديرية زراعة 

حم��اف��ظ��ة امل��ف��رق غ��رف��ة عمليات ع��ل��ى م��دار 

الأرب����ع وال��ع�����س��ري��ن ���س��اع��ة، ل��ر���س��د جتمعات 

اجلراد يف املحافظة.

ودع���������ت امل�����دي�����ري�����ة ج���م���ي���ع امل������زارع������ني 

اأي جتمعات  والتبليغ يف حال ر�سد  لالنتباه 

مديرية  ال�ساخنة:  اخل��ط��وط  على  للجراد 

زراع��������ة امل���ف���رق)امل���ه���ن���د����س���ة ام�����ل ال����روم����ي 

ع��ائ�����س��ة  وامل��ه��ن��د���س��ة   ،0799778461
خزاعلة 0772596489(، مديرية زراعة 

ح�سان  خ�سر  )املهند�س  ال�سمالية  ال��ب��ادي��ة 

القرم  �سيف  واملهند�س   ،0799059631
0775688170(، مديرية زراعة البادية 
ال�سالم  عبد  )امل��ه��ن��د���س  الغربية  ال�سمالية 

املومني 0772034462، واملهند�س ي�سار 

وم��دي��ري��ة   ،)0777340250 زري���ق���ات 

الهادي  عبد  )املهند�س  الروي�سد  لواء  زراع��ة 

0772192416، واملهند�س خالد  املا�سي 

عالوي 0799523003(.

االنباط- ال�سلط

ت��اأك��ي��د ل����دور ب��ل��دي��ة ال�����س��ل��ط ال���ك���ربى يف 

امل�ساندة وبتوجيهات من  و  تقدمي اخلدمات 

و  ال��ه��داي��ات  نايف  البلقاء  حمافظ  عطوفة 

يف  خرباتها  و  اإمكاناتها  كافة  البلدية  �سعت 

مكافحة و ر�س املبيدات احل�سرية 

و مناطقها الثمانية يف خمتلف حمافظة 

ال���ب���ل���ق���اء، حت����ت ت�������س���رف م���دي���ري���ة زراع�����ة 

احلكومية  اجلهات  البلقاء وجميع  حمافظة 

اجل��راد  ح�سرات  مبكافحة  املعنية  اجلهات  و 

الذي دخل اململكة

الكربى  ال�سلط  بلدية  رئي�س جلنة  وق��ال 

علي بطاينة اإن بلدية ال�سلط 

ق��د وف���رت ك����وادر ب�سرية م��درب��ة واآل��ي��ات 

للعمل على ر�س املبيدات  .

و �سدد البطاينة على دور و اأهمية وقوف 

موؤ�س�سات املجتمع املدين 

���س��ف��اً واح�������داً ل���دع���م اجل���ه���ود ال��وط��ن��ي��ة 

ملكافحة اجلراد 

موؤكداً على وقوف بلدية ال�سلط الكربى 

بجميع اإمكاناتها اإىل جانب الوطن واملواطن
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 اما املطلب االكرب الذي طالب به الكثريون فهو الغاء املادة 197 من قانون العقوبات 

التعليق على هذا املطلب فال بد  الل�سان . وحتى امتكن من  املتعلقة بتهمة اطالة  وهي 

ال��واردة يف الف�سل الثاين من الباب الثالث من  امل��ادة وهي  من ان ا�ستعرا�ص ن�ص هذه 

بالنظام  تتعلق  وه��ي   . العامة  االدارة  على  الواقعة  باجلرائم  واملتعلق  العقوبات  قانون 

الق�ساء  امام  املواطنني  الدولة من خما�سمة  العام للدولة واحلكمة منها حماية رموز 

لتح�سيل حقوقهم وحماية انف�سهم ، وهذه الرموز هي جاللة امللك وجاللة امللكة و�سمو 

ويل العهد ، او احد او�سياء العر�ص ، او احد اع�ساء النيابة العامة .

وقد ورد يف ن�ص هذه املادة : -

1 - يعاقب باحلب�ص من �سنة اىل ثالث �سنوات كل من

اأ - ثبتت جراأته باإطالة الل�سان على جاللة امللك

ب - ار�سل ر�سالة خطية او �سفوية او الكرتونية او اي �سورة او ر�سم هزيل اىل جاللة 

بكرامة  امل�ص  اىل  ي��وؤدي  ب�سكل  الر�سم  او  ال�سورة  او  الر�سالة  تلك  بو�سع  ق��ام  او   ، امللك 

جاللته او يفيد بذلك . وتطبق العقوبة ذاتها اذا حمل غريه على القيام بتلك االفعال .

ح - اذاع باأي و�سيلة كانت ما مت ذكره يف البند ) ب ( من الفقرة ) 1 ( من هذه املادة .

د - تقول او افرتى على جاللة امللك بقول او فعل مل ي�سدر عنه ، او عمل على اإذاعته 

ون�سره بني النا�ص .

٢ - يعاقب بالعقوبة املن�سو�ص عليها يف الفقرة ) 1 ( من هذه املادة اذا كان ما ورد فيها 

موجهاً �سد جاللة امللكة ، او ويل العهد ، او احد او�سياء العر�ص ، او احد اع�ساء النيابة .

ومن هذا جند ان هذه املادة تتعلق بت�سرفات حمددة اجتاه ا�سخا�ص حمددين فيها 

، وذلك للمكانة اخلا�سة لهم ولي�ص ال�سخا�سهم . واذا كان القانون حمى املوظف العام 

العام  او يهينه من احلق  اثناء قيامه مبهام وظيفته واعترب حما�سبة من يعتدي عليه 

، وو�سع عقوبات على  ه��ذا احل��ق  بتنازله عن  ي�سقط  �سكوى منه وال  وال��ذي ال يتطلب 

، فكيف نطالب بتجريد  العقوبات  193 من قانون  و   191 امل��واد  من يفعل ذلك مبوجب 

جاللة امللك ومن ذكروا بهذه املادة من هذا احلق ؟ وان ال نوفر لهم احلماية املتوفرة الأي 

موظف عام ؟وخا�سة ان من�سب جاللته يتطلب حماية ا�سافية خا�سة .

وقد قال البع�ص ان ن�سو�ص القانون العام توفر هذه احلماية جلاللته ) ا�سوة بغريه 

املت�سرر  �سكوى  ت�سرتط  القانون  يف  اقامتها  والتي  اجلرائم  ه��ذه  من   ) املواطنني  من 

وت�سقط بالتنازل عن ال�سكوى . وهل يعقل وهل من املنطقي ان يتم اعتبار جاللة امللك 

مبا ميثله من رمزية املن�سب مثله مثل املواطن العادي يف حال توجيه اي ذم او �ستم او 

حتقري جلاللته ؟ وهل يعقل ان تكون معاقبة من يقوم بذلك الفعل م�سروطة ب�سكوى 

جاللته على املواطن الذي قام بذلك ؟ وهل من امل�سلحة ان جنعل منه خ�سماً للمواطنني 

؟ وكذلك االمر بالن�سبة جلاللة امللكة وويل العهد وا�سيف اليهم الو�سي على العر�ص يف 

حال وجوده واع�ساء النيابة العامة كونهم اخل�سم ال�سريف يف القانون والذين ميثلون 

احلق العام والذين راأى امل�سرع ان ال يجعل منهم خ�سماً للمواطنني يف هذه الق�سايا .

ا�ستخدام  �سوء  ، وقد يكون جرى  امل��ادة  ا�ستخدام هذه  نعم قد يكون هناك ثغرات يف 

لها ، ولكن معاجلة هذه احلاالت ال يكون باإلغائها ، وامنا بو�سع �سوابط متنع من �سوء 

ا�ستخدامها ، وو�سع عقوبات رادعة على كل من يفعل ذلك ، وادخ��ال بع�ص التعديالت 

عليها وخا�سة يف مدة العقوبة جلهة تخفيفها ، وميكن ان يتم قنونة مرجعية حتريك 

هذه الدعوى ولي�ص عن طريق �سكوى مواطن واحالة من مدعي عام . وميكن ان تقوم 

بع�ص  عن  خا�ص  ملكي  عفو  با�سدار  بالتو�سية  واالآخ��ر  احلني  بني  احلكومية  اجلهات 

املدانني بهذه التهمة وح�سب ظروف كل حالة منها . ولكن ال يجوز ابداً الغاوؤها وترك 

جاللته مادة تلوكها االل�سن ، ويتم توجيه ال�ستائم واالهانات له دون رادع قانوين ودون 

اي حما�سبة ملن يفعلون ذلك . وان القول بالغاء هذه املادة ب�سكل كامل هو مبثابة اعطاء 

�سفحات  على  جند  و�سوف   ، جلاللته  يتعر�ص  ب��ان  ودب  هب  من  لكل  االخ�سر  ال�سوء 

التوا�سل االجتماعي الداخلية من ميار�ص ما متار�سه املعار�سة اخلارجية يف هذا املجال 

. علماً ان ا�ستخدام م�سطلح اطالة الل�سان هو تخفيف للو�سف احلقيقي لهذه اجلنحة 

وهي الذم وال�ستم والقدح . علماً ان معظم االنظمة امللكية يف العامل ان مل يكن جميعها 

امل��ادة وامن��ا االختالف هو بدرجة  ا�سبانيا وال��دمن��ارك وال��روي��ج فيها مثل ه��ذه  ومنها 

العقوبة وبطريقة حتريك الدعوى . حيث ين�ص القانون اال�سباين باحلب�ص ملدة �سنتني 

باحلب�ص  ال��دمن��ارك  يف  القانون  وين�ص   . خلفه  او  �سلفه  او  بامللك  بالت�سهري  يقوم  مل��ن 

ملدة اربعه ا�سهر لكل من ي�سهر بامللك / امللكة . ان التهجم واالعرتا�ص على هذه املادة 

املواطنني  من  الكثري  نظر  وجهة  من  حمق  مطلب  يكون  قد  كاملة  بالغائها  واملطالبة 

ولكنه مطلب يراد به باطل بالن�سبة لبع�سهم االآخر .

اللواء المتقاعد مروان العمد

 حديث حول المادة 195 
عقوبات »2«

اللقاح ٠٠ الحل الرئيس لمواجهة التبعات االقتصادية لـ »كورونا« الثالثة

 األعيان يقر 3 قوانين كما وردت من النواب

 491 محكومًا يستبدلون سجنًا سالبًا للحرية بخدمة المجتمع خالل 3 سنوات

 األميرة غيداء طالل توقع اتفاقية مع مبادرة شركة إم إس دي لألمهات

الأنباط- نور حتاملة 

العديد  يف  التجارية  واحل��رك��ة  االقت�سادي  العامود  واج��ه 

تاأزما ملمو�سا بفعل تداعيات جائحةكورونا، وكان  الدول  من 

االردن من دول ال�سفوف االوىل يف التاأثر باالنهيار االقت�سادي 

وانخفا�ص م�ستوى دخل االفراد وتعطلهم، واالن نحن يف �سدد 

حتذيرات حول قرب موجة ثالثة من الفايرو�ص �ست�سرب كما 

�سربت يف دول اقليمية وعاملية، فكيف القت�ساد االردن املواجهة 

وال�سمود؟ 

مو�سوع  يف  �سنكون  ار�سيد،  م��ازن  االقت�سادي  املحلل  ق��ال 

املوجة الثالثة من كورونا مت�سائمني الننا راأينا ماذا حدث يف 

املوجة الثانية فال يوجد دعم مبا�سر مثل الدول االخرى التي 

قدر  على  االردن  �ساهم  وقد  ت�سررا  االك��ر  القطاعات  دعمت 

امكانياته التي يراها ار�سيد متوا�سعة من خالل الت�سهيالت 

القرو�ص  اق�ساط  وتاأجيل  االجتماعي  ال�سمان  قدمها  التي 

بالتعاون مع البنوك التجارية ومن خالل مراقبة اال�سعار يف 

ت�ساعد على  كلها لال�سف ال  ه��ذه  لكن  وغ��ريه،  �سهر رم�سان 

عودة احلركة التجارية للبلد وتخفيف اال�سرار على القطاعات 

االكر ت�سرًرا من كورونا م�ستنكرا ماذا �سيحدث لو كان هناك 

موجة ثالثة. 

وتابع ار�سيد يف حديث له مع “االأنباط”، ال ميلك االردن 

اإالمكانيات ملواجهة املوجة الثالثة النه ا�ستنزفها مع اال�سف يف 

املوجة االوىل وما ترتب عليها من حظر �سامل ملدة �سهرين، 

ف���االردن  ك���ان خ��ط��اأ ال يغتفر،  ه���ذا  “ان  ق��ول��ه  م��وؤك��دا ح�سب 

اقت�ساده يف ظل  لدعم  املالية  واإمكانياته  قدراته  كل  ا�ستنزف 

ازمة كورونا خالل املوجة االوىل عندما فر�ص احلظر ال�سامل 

وبالغ فيه”. واأ�ساف هناك دول كان عدد اال�سابات فيها اكرب 

عادت الأعمالها مبكراً او ا�سرع من االردن الذي ا�ساف ا�سبوعني 

او ثالث من احلظر عن فرن�سا وايطاليا وغريها من الدول 

وكان هذا خطاأ كبري، حيث يف املوجة الثانية مل تتمكن الدولة 

من ان تفعل ما هو اكر كما اننا لن نتمكن اي�سا خالل املوجة 

الثالثة نظراً ل�سعوبتها. 

واأو���س��ح ار���س��ي��د ان��ه م��ن ال�سعب م��واج��ه��ة امل��وج��ة الثالثة 

او طرقا تدعم  م���وارد مالية  يف ح��ال وج��وده��ا الننا ال منلك 

كالم  ه��ذا  االقت�ساد  ندعم  ان  وق��ال  م���ادي،  ب�سكل  القطاعات 

فارغ الن احلكومة �ست�سطر لال�ستدانة من اخلارج ومنذ بداية 

دوالر  مليار   3 ح��وايل  االردن  ا�ستدان  اليوم  لتاريخ  اجلائحة 

وهو رقم كبري جدا وكلما اقرت�سنا من اخلارج او من الداخل 

تذهب ل�سداد دي��ون اخ��رى مما ي�سعنا يف حلقة مفرغة تدور 

يف اال�ستدانة من اجل دفع ديون �سابقة لي�ص لزيادة االنتاجية 

ان  م��وؤك��داً  الزخم لالقت�ساد،  وع��ودة  التجارية  ودع��م احلركة 

احلل لي�ص باملديونية النها توؤجل االنفجار لل�سنوات القادمة. 

واأ�سار اىل ان احلل الوحيد يبقى �سحيا يف ت�سجيع النا�ص 

الأخذ اللقاح والتمييز االيجابي بني اآخذ اللقاح ومن مل ياأخذه، 

ويف حال قدوم موجة ثالثة جعل اللقاح اجباري بغ�ص النظر 

ع��ن وج��ه��ات نظر ال��ن��ا���ص او ع��االق��ل ان ي��ك��ون ه��ن��اك ت�سجيع 

الأخذ اللقاح ب�سكل غري مبا�سر “مثال ان يكون احلظر ال�ساعة 

التا�سعة عو�سا عن ال�سابعة مع حرية التنقل ب�سكل اكرب دون 

اخذهم  تثبت  �سهادات  يحملون  الذين  لالأفراد  م�سائي  حظر 

اجلرعة الثانية من اللقاح”، ومع انه ال يرى فائدة من حظر 

يوم اجلمعة لكن يف حال بقاءه حث النا�ص على اخد اللقاح من 

خالل حرية التنقل ملن اخذ �سهادة اجلرعتني وحتى من غري 

كمامة اي�سا وهناك دول ذهبت يف هذا االجت��اه من الت�سجيع 

الذي يوجه �سعوبها نحو اأهمية اللقاح. 

وجاء هذا الكالم على اثر الت�سريحات االخرية الأمني عام 

وزارة ال�سحة ل�سوؤون االأوبئة واالأمرا�ص ال�سارية الدكتور عادل 

كورونا  ثالثة من فريو�ص  ملوجة  ي�ستعد  االردن  ان  البلبي�سي، 

واملتوقع اأن يتاأثر بها ب�سبب املتحورات التي ت�سرب يف خمتلف 

اللقاح  تلقي  ع��رب  جتنبها  امكانية  اىل  م�سرياً  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 

واال�ستمرار بتطبيق اجراءات ال�سالمة العامة.

النباط- عمان

ام�ص  جل�سته  يف  االأع���ي���ان  جم��ل�����ص  اأق����ر   

ال��ث��الث��اء، ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����ص امل��ج��ل�����ص في�سل 

الفايز وح�سور هيئة الوزارة، ثالثة م�ساريع 

قوانني كما وردت من جمل�ص النواب.

الفوائ�ص  لقانون  امل��ع��دل  االأع��ي��ان  واأق���ر 

املالية مبا يعدل جدول الوحدات احلكومية 

اخلا�سعة لقانون الفوائ�ص اثر نقل عدد من 

اإ�سافة  العامة،  املوازنة  قانون  اىل  الوحدات 

اىل الغاء �سالحية احلكومة املتعلقة باإ�سافة 

اي وحدة حكومية اىل اجلدول الذي ي�سمل 

ح��ال��ي��اً 25 وح����دة ح��ك��وم��ي��ة م��ل��ت��زم��ة وف��ق 

القانون باإعادة اأي فائ�ص مايل موجود لديها 

اإىل اخلزينة العامة للدولة.

ويت�سمن اجل��دول، الوحدات احلكومية: 

ال���ب���ن���ك امل�����رك�����زي، امل��ح��ك��م��ة ال���د����س���ت���وري���ة، 

االإذاع��ة  موؤ�س�سة  االأردين،  احل��ج��ازي  اخل��ط 

املدنية،  اال�ستهالكية  املوؤ�س�سة  والتلفزيون، 

امل���وؤ����س�������س���ة ال���ع���ام���ة ل���الإ����س���ك���ان وال��ت��ط��وي��ر 

احل�سري، الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب، �سلطة 

منطقة  �سلطة  امل��ي��اه،  �سلطة  ال��ب��رتا،  اقليم 

العقبة، مركز ايداع االأوراق املالية، �سندوق 

التنمية  �سندوق  امل���دين،  ال�سحي  ال��ت��اأم��ني 

ا�سافة  ال��ربي��د،  توفري  �سندوق  والت�سغيل، 

بالكامل:  للحكومة  اململوكة  ال�سركات  اىل 

االأردنية لل�سوامع، الربيد االأردين، ال�سمرا 

ل��ت��ول��ي��د ال���ك���ه���رب���اء، ال���ك���ه���رب���اء ال��وط��ن��ي��ة، 

املجموعة االأردنية للمناطق احلرة واملناطق 

عمان،  بور�سة  االأردنية،  املطارات  التنموية، 

االأردن )مياهنا(، مياه  العقبة، مياه  تطوير 

العقبة، ومياه الريموك.

وواف������ق االأع����ي����ان ع��ل��ى م���ع���دل ال���ط���ريان 

املدين مبا يعيد هيكلة جمل�ص مفو�سي هيئة 

ال��ط��ريان امل���دين، بحيث ي��ت��األ��ف م��ن رئي�ص 

متفرغ ومفو�سني اثنني متفرغني، بداًل عن 

رواتبهم  حتديد  يتم  وان  مفو�سني،  خم�سة 

وفقا الأحكام نظام اخلدمة املدنية.

واق����ر امل��ج��ل�����ص امل���ع���دل ل��ق��ان��ون ���س��ن��دوق 

اجلي�ص  االردن��ي��ة/  امل�سلحة  ال��ق��وات  �سهداء 

ت�سكيل  الإع����ادة  االم��ن��ي��ة،  واالج��ه��زة  العربي 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة امل�������س���رتك���ة اخل��ا���س��ة 

الدفاع  مديريتي  دم��ج  �سوء  يف  بال�سندوق، 

املدين والدرك يف مديرية االمن العام، حيث 

القوات  من  �سابط  برئا�سة  اللجنة  تت�سكل 

من  اثنان  �سباط،  اأربعة  وع�سوية  امل�سلحة، 

االأم���ن ال��ع��ام، وواح���د م��ن ال��ق��وات امل�سلحة، 

واآخر من املخابرات العامة.

و�سادق االأعيان على قرار جمل�ص النواب 

امل��ت�����س��م��ن م��واف��ق��ت��ه ع��ل��ى ال��ق��ان��ون امل��وؤق��ت 

لقانون  معدل  “قانون   2010 ل�سنة   35
ال�سركات” كما عّدله جمل�ص االأعيان.

����س���وؤال���ني للعينني  امل��ج��ل�����ص  ن��اق�����ص  ك��م��ا 

الدكتور م�سطفى احلمارنة، وهيفاء النجار.

ان النباط- عمَّ

��ي  ال��تَّ املجتمعية  االإ����س���الح  ب��دائ��ل  ��ن��ت  م��كَّ  

ع االأردين ق��ب��ل ن��ح��و 4 ���س��ن��وات،  ه���ا امل�����س��رِّ اأق���رَّ

491 حمكوًما يف جرائم ب�سيطة من ا�ستبدال 
البة للحرية بخدمة املجتمع  جن ال�سَّ عقوبة ال�سَّ

خالل ال�3 �سنوات االخرية، من بينها 264 متَّ 

تنفيذها على اأر�ص الواقع.

العدل  وزارة  ادرة عن  ال�سَّ االأرق���ام  واأ���س��ارت 

الثَّالثة االوىل  االأ�سهر  اأنَّ  اإىل  الثالثاء،  ام�ص 

م��ن ال��ع��ام احل���ايل، اأ���س��درت املحاكم االأردن��ي��ة 

��ج��ن بجنح  74 ح��ك��ًم��ا ع��ل��ى حم��ك��وم��ني ب��ال�����سَّ
عدد  يف  املجتمع  بخدمة  وا�ستبدالها  ب�سيطة، 

ولة، ومتَّ تنفيذ 60 حكًما على  من موؤ�س�سات الدَّ

اأر�ص الواقع من ِقبل املحكومني.

وبلغت االأحكام الواردة يف �سهر كانون الثَّاين 

 23 �سباط  �سهر  وخ���الل  حكما،   17 امل��ا���س��ي 

حكما، ويف �سهر اآذار 25 حكماً.

يف  البديلة  عقوباتهم  حمكوما   21 ون��ف��ذ 

حمكوما  و19  امل��ا���س��ي،  ���اين  ال���ثَّ ك��ان��ون  �سهر 

خالل �سهر �سباط املا�سي، بينما ا�ستبدل 20 

�سهر  يف  للحرية  ال�ّسالبة  عقوباتهم  حمكوًما 

على  قانونية  تعديالت  و�سمحت  املا�سي.  اآذار 

على  بناء  للمحكمة،  االأردين  العقوبات  قانون 

احل��ال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وم��واف��ق��ة امل��ح��ك��وم عليه 

باأن تق�سي باإحدى بدائل االإ�سالح املجتمعية 

العقوبة  تنفيذ  بوقف  اأو جميعها، عند احلكم 

�سمن  ت�سريعي  تعديل  يف  للمحكوم،  االأ�سلية 

منذ  االأردن  يتبعها  ال��ت��ي  االإ����س���الح  م�����س��رية 

�سنوات.

واأقرت التعديالت عام 2017 باإ�سافة املادة 

االإ���س��الح  ب��دائ��ل  على  ت  ون�سَّ مكرر”،   25“
والتي  ثانيا”  م��ك��رر   54“ وامل����ادة  املجتمعي، 

خاللهما  وم���ن  تطبيقه،  ���س��روط  على  ت  ن�سَّ

يحق للمحكمة عند احلكم يف جناية اأو جنحة 

اأو احلب�ص مّدة ال تزيد على �سنة واحدة اأن تاأمر 

يف قرارها اإيقاف تنفيذ العقوبة، وفقاً لالأحكام 

وال�سروط املن�سو�ص عليها يف هذا القانون، اإذا 

اأو  اأو ما�سيه  اأخ��الق املحكوم عليه  اأنَّ من  راأت 

�ِسنِّه اأو الظروف التي ارتكبت فيها اجلرمية ما 

يبعث على االعتقاد باأّنه لن يعود اإىل خمالفة 

القانون.

وات�ّسمت التَّعديالت باملرونة بحيث راعت اأنَّ 

خمالفة القانون تكون يف بع�ص االأحيان ب�سبب 

ثورة غ�سب اأو ا�سطراب يف ال�سلوك، واأنَّ هذه 

واملحكوم،  املجتمع  على  ف��وائ��د  لها  العقوبات 

ال��ذي  امل��ح��ك��وم  رزق  م�����س��در  ينقطع  ال  بحيث 

�سي�سكل عبًئا على عائلته واأطفاله.

ال��ع��ق��وب��ات  ال������وزارة لتطبيق ه���ذه  ووق���ع���ت 

بينها،  ة موؤ�س�سات من  ع��دَّ تفاهم مع  مذكرات 

والرتبية  وال�سباب  واالأوق�����اف  ال��زراع��ة  وزارة 

��ان ال��ك��ربى، م��ع م��راع��اة  والتعليم واأم��ان��ة ع��مَّ

النوع االجتماعي وذوي االإعاقة، وتوفر بدائل 

ف  وُي��ع��رِّ وخ�سو�سيتها.  فئاتهم  م��ع  تتنا�سب 

القانون اخلدمة املجتمعية باأنَّها اإلزام املحكوم 

عليه بالقيام بعمل غري مدفوع االأجر خلدمة 

املجتمع ملدة حتددها املحكمة، ال تقل عن 40 

يتم  اأن  �ساعة، على   200 �ساعة وال تزيد عن 

ة ال تزيد عن �سنة، وتتم  تنفيذ العمل خالل مدَّ

املراقبة املجتمعية ملدة حتددها املحكمة ال تقل 

عن 6 اأ�سهر وال تزيد عن 3 �سنوات.

النباط- عمان

وقعت رئي�سة هيئة اأمناء موؤ�ّس�سة ومركز احل�سني لل�ّسرطان 

���س��م��و االأم�����رية غ��ي��داء ط���الل ات��ف��اق��ي��ة م��ع ال��رئ��ي�����ص وامل��دي��ر 

اآن  ماري  الدكتورة  لالأمهات”،  دي  اإ�ص  “اإم  ملبادرة  التنفيذي 

بهدف  لل�سرطان،  احل�سني  ملوؤ�س�سة  ِمنحة  لتقدمي  اإت��ي��ب��ت، 

تعزيز م�ستوى الرعاية ال�سحية املقدمة لل�سيدات يف االأردن، 

خالل اجتماع عقد عرب تقنية االت�سال املرئي.

وتت�سمن  املنطقة،  يف  نوعها  من  االأوىل  املِنحة  هذه  وتعد 

يعمل  ال��ذي  ال��ث��دي،  ل�سرطان  االأردين  الربنامج  جهود  دع��م 

عن  وذل��ك  لل�سرطان،  احل�سني  وم��رك��ز  موؤ�س�سة  مظلة  حت��ت 

طريق ن�سر الوعي والتثقيف والقيام بفحو�سات الك�سف املبكر 

عن �سرطان الثدي، وتعزيز اخلدمات ال�سحية املقدمة للمراأة، 

ال �سيما الن�ساء احلوامل واالأمهات اجلدد.

وقالت االأمرية غيداء: “اأعتز ب�سراكتنا مع مبادرة “اإم اإ�ص 

دي لالأمهات” التي تهدف اإىل تكري�ص اجلهود من اأجل رفع 

م�ستوى الرعاية ال�سحية ل�سيداتنا يف االأردن”.

من جهتها، قالت الدكتورة ماري اآن اإتيبت، اإن مبادرة “اإم 

يف  ملمو�ص  اإيجابي  ت��اأث��ري  لها  �سيكون  لالأمهات”  دي  اإ���ص 

م��ع مركز  امل��ب��ادرة  م�سروع  يج�سد  امل����راأة، حيث  جم��ال �سحة 

احل�سني لل�سرطان يف االأردن فر�سة لتعزيز م�ستوى الرعاية 

ال�سحية والوقائية التي تركز على احتياجات املري�ص، ومنها 

يف  اجل���دد  واالأم��ه��ات  للن�ساء  املقدمة  املبكر  الك�سف  خ��دم��ات 

االأردن.

واإفريقيا  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  رئي�ص  ق��ال  جانبه،  من 

يف “اإم اإ�ص دي”، رينان اأوزي��رييل، “اإن الو�سول اإىل الرعاية 

ال�سحية ال ميكن حتقيقه اإال من خالل ال�سراكة”، معتربا اأن 

التعاون مع موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان مهم لتوفري الو�سول 

اإىل اخلدمات ال�سحية والعديد من الن�ساء االأردنيات.

وح�سر االجتماع املدير العام ل�سركة “اإم اإ�ص دي” امل�سرق 

العربي، �ساندرا خوري، ومدير ال�سيا�سات والتوا�سل واإ�سراك 

احل�سني  مركز  ع��ام  وم��دي��ر  بيبي،  ح�سن  ال�سركة  يف  املر�سى 

ملوؤ�س�سة  العامة  وامل��دي��رة  من�سور،  عا�سم  الدكتور  لل�سرطان 

احل�سني لل�سرطان ن�سرين قطام�ص.

 فرق أمانة عمان تنذر منشآت 
وتزيل بسطات مخالفة

 إدارية النواب تبحث إنهاء عقود 
موظفين في دائرة قاضي القضاة

النباط- عمان

 ب��ح��ث��ت ال��ل��ج��ن��ة االإداري�������ة ال��ن��ي��اب��ي��ة، 

خ���الل االج���ت���م���اع ال����ذي ع��ق��دت��ه، ام�����ص 

علي  الدكتور  النائب  برئا�سة  الثالثاء، 

اإن��ه��اء عقود عاملني يف  ق��رار  ال��ط��راون��ة 

رئي�ص  بح�سور  ال��ق�����س��اة،  قا�سي  دائ���رة 

ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة ب����ال����دائ����رة ال��ق��ا���س��ي 

الطوالبة. من�سور 

ا�ستمعت  اللجنة  اإن  ال��ط��راون��ة  وق��ال 

ال���ت���ي ع��ر���س��ه��ا م��وظ��ف��ان  امل��ظ��ل��م��ة  اإىل 

م��ن جت��اوز  ب��ال��رغ��م  اإن��ه��اء عقديهما  مت 

ع��دي��دة،  ل�سنوات  ال��دائ��رة  يف  خدمتهما 

خيارين  اأم��ام  و�سعهما  يف  متثلت  والتي 

مع نهاية عقديهما؛ اإما تخفي�ص مقدار 

اأن  واأ���س��اف  اخل��دم��ات.  اإن��ه��اء  اأو  العقد، 

قرار اإنهاء العقود بات ي�سكل حتديا اأمام 

ع��ام،  ب�سكل  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  يف  اأ�سحابها 

االأ�سل  اأن  �سيما  ال  بهم،  ال�سرر  ويلحق 

اإال  عليها  ي��ع��ني  ال  ال�����س��ام��ل��ة  ال��ع��ق��ود  يف 

التي اليتم  والكفاءات  اأ�سحاب اخلربات 

عنها. التخلي 

اإن��ه��اء  واأ���س��ار ال��ط��راون��ة اإىل اأن ق��رار 

ال���ع���ق���ود ال ي���وج���د ف���ي���ه م����ن ال��ن��اح��ي��ة 

�سريعة  ال��ع��ق��د  الأن  اإ���س��ك��ال��ي��ة،  االإداري�����ة 

املتعاقدين له بداية ونهاية، ولكن هناك 

روح القانون ميكن العمل من خاللها.

العامة  ال��ن��ي��اب��ات  رئي�ص  ق��ال  ب���دوره، 

تعمل  الق�ساة  قا�سي  دائرة  اإن  بالدائرة 

بنود  وه��ن��اك  ال��دول��ة،  موؤ�س�سات  �سمن 

عليها  ت���واف���ق  ���س��ام��ل  ع��م��ل  ع��ق��د  اأي  يف 

املتعاقدين. �سريعة  والعقد  املتعاقدين، 

تعمل  ال��دائ��رة  اأن  الطوالبة  واأ���س��اف 

ع��ل��ى اإي��ج��اد اإح����الل وظ��ي��ف��ي م��ن خ��الل 

ت����دري����ب وت����اأه����ي����ل م��وظ��ف��ي��ه��ا خل��دم��ة 

ال��دائ��رة وجت��وي��د اخل��دم��ات ال��ت��ي تقدم 

اإجراءات  اأن هناك  للمواطن، منوها اإىل 

اإذا  بها  ال�سري  للموظف  يحق  قانونية 

���س��ع��ر ب���وج���ود ظ��ل��م حل���ق ب���ه م���ن خ��الل 

االإدارية. املحكمة 

م��ن ج��ان��ب��ه��م، دع���ا ال��ن��ائ��ب��ان اأع�����س��اء 

ال���ل���ج���ن���ة االإداري�������������ة غ��������ازي ال�����ب�����داوي 

الق�ساة  قا�سي  دائ���رة  ال��ع��م��ري،  و���س��امل 

بالرتاجع عن قرارها ومراعاة الظروف 

االق���ت�������س���ادي���ة ال�����س��ع��ب��ة ال���ت���ي مي���ر ب��ه��ا 

كورونا،  جائحة  تداعيات  ظل  يف  وطننا 

البطالة  ارتفاع معدالت  ت�سببت يف  التي 

ون�سب الفقر يف املجتمع.

النباط- عمان

لدائرة  التابعة  التفتي�ص  فرق  وجهت   2
اأمانة  واملهني يف  ال�سحي  والتفتي�ص  الرقابة 

عمان 95 اإنذاراً ملن�ساآت خمالفة االثنني من 

34 خمالفة  749 زي���ارة، جنم عنها  خ��الل 

�سحية ومهنية و6 اإغالقات اأخرى.

ون��ف��ذ ف��ري��ق ال��ط��وارئ وم��راك��ز التفتي�ص 

واملهنية،  ال�سحية  الرقابة  لدائرة  التابعني 

وب��ال��ت��ع��اون م��ع دائ����رة ال�����س��ب��ط ال��ع�����س��وائ��ي، 

ج����والت م�����س��رتك��ة ع��ل��ى ال��ب��اع��ة امل��ت��ج��ول��ني، 

اأ�����س����ف����رت ع����ن 69 زي�������ارة ل��ب�����س��ط��ات ب��ي��ع، 

ب�سطة   62 واإزال�����ة  منها   7 خم��ال��ف��ة  ج���رى 

2092 لرتاً من الع�سائر  خمالفة واإت��الف 

ال�سالمة  يتعلق بجوالت  وفيما  الرم�سانية. 

7 خمالفات  نتج عنها   2 كان عددها  العامة 

ال��دف��اع على �سبوطات  اأم���ر  اأف����راد مب��وج��ب 

وزارة الداخلية.

االربعاء   21/ 4 / 2021
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين
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العربية-وكاالت

اأن  بعد  التبغ  ���س��رك��ات  اأ���س��ه��م  ت��راج��ع��ت 

قد  االأم��ريك��ي��ة  ب��اأن احلكومة  تقرير  اأف��اد 

على  حتتوي  التي  بال�سجائر  فقط  ت�سمح 

التي  النيكوتني  من  منخف�سة  م�ستويات 

ال ت�سبب االإدمان.

�سرتيت جورنال«  »وول  ذكرت �سحيفة 

االأم��ر  على  اأ���س��خ��ا���ص مطلعني  ع��ن  ن��ق��ًا 

االأمريكية ميكن  وال��دواء  الغذاء  اإدارة  اأن 

املنتول  �سجائر  حلظر  اأي�����س��اً  تتحرك  اأن 

بايدن فر�ص متطلبات  اإدارة  تدر�ص  حيث 

النيكوتني. خلف�ص حمتوى 

واإىل ذلك، خ�سرت �سركة األرتيا غروب 

ل�سجائر  املنتجة   Altria Group
6 م���ل���ي���ارات  م����ارل����ب����ورو م����ا ي����ق����رب م����ن 

يف  االث��ن��ني،  ال�سوقية  قيمتها  م��ن  دوالر 

ح���ني ت��راج��ع��ت اأ���س��ه��م ب��ري��ت�����ص اأم���ريك���ان 

 British American ت���وب���اغ���و 

يف   %7.3 ب��ن�����س��ب��ة   Tobacco Plc
ل��ن��دن يف وق��ت مبكر م��ن ام�����ص ال��ث��اث��اء، 

عليه  واطلعت  »بلومربغ«،  ذكرته  ملا  وفقاً 

»العربية.نت«.

ياأتي ذلك، فيما يقدر املحللون اأن �سانع 

 Lucky Strike سجائر لكي �سرتايك�

اأرب���اح���ه من  ي��ح�����س��ل ع��ل��ى رب���ع اإىل ث��ل��ث 

نكهات  ت�سيف  التي  التجارية  العامات 

.Newport املنتول مثل

وت���راج���ع���ت ���س��رك��ة اإم����ربي����ال ب���ران���دز 

التي   ،Imperial Brands Plc
Kool و ال��ت��ج��اري��ة  ع��ام��ات��ه��ا  ت�����س��م��ل 

ت�سل  بن�سبة   ،American Spirit
 22 ���س��رك��ة  ���س��ه��م  ق��ف��ز  ف��ي��م��ا   .%7.3 اإىل 

تبيع  ال���ت���ي   ،Century Group
منخف�سة  م�ستويات  ذات  �سجائر  بالفعل 

11% ي��وم  ب��ن�����س��ب��ة  ج����داً م���ن ال��ن��ي��ك��وت��ني، 

االثنني.

عن  والعقاقري  االغذية  ادارة  وامتنعت 

فيما  االثنني.  ي��وم  التقرير  على  التعليق 

اإن  ج��ورن��ال  �سرتيت  وول  �سحيفة  ق��ال��ت 

على  ح��ظ��ر  ف���ر����ص  ت���در����ص  ب���اي���دن  اإدارة 

اأو  النيكوتني  اأو قيود على  املنتول  �سجائر 

كليهما.

من   %53 على  األرتيا  �سركة  وت�ستحوذ 

حجمه  البالغ  االأمريكية  ال�سجائر  �سوق 

90 مليار دوالر �سنوياً.

�سنغافورة - رويرتز

م�ستوى  الأع��ل��ى  النفط  اأ�سعار  ارتفعت 

ف��ي��م��ا ي���زي���د ع���ن ���س��ه��ر ام�������ص ال���ث���اث���اء، 

وتوقعات  ليبية  �سادرات  بتعطل  مدعومة 

ب���رتاج���ع خم����زون����ات اخل�����ام يف ال���والي���ات 

ت��زاي��د االإ���س��اب��ات بفريو�ص  ل��ك��ن  امل��ت��ح��دة 

كورونا يف اآ�سيا حد من املكا�سب.

القاهرة على  القوة  ليبيا حالة  واأعلنت 

ال�سادرات من ميناء احلريقة، وقالت اإنها 

اأخ��رى  من�ساآت  لي�سمل  االإج���راء  مت��دد  قد 

املقرر  ومن  امليزانية.  حول  خاف  ب�سبب 

برميل  األ���ف  ح���وايل   180    حتميل  ي��ت��م  اأن 

يوميا من ميناء احلريقة يف اأبريل.

وارت��ف��ع��ت ال��ع��ق��ود االآج���ل���ة خل���ام برنت 

0.34% اإىل 67.34، كما ارتفع خام تك�سا�ص 

0.27% اإىل 63.55 دوالر.

وي�������س���ادف ال���ي���وم ال����ذك����رى ال�����س��ن��وي��ة 

االأم��ريك��ي  اأ���س��ع��ار اخل���ام  ل��ه��ب��وط  االأوىل 

�سببه  ك��ان  وال���ذي  ال�سفر،  دون  اخلفيف 

تراجع الطلب العاملي على النفط مبقدار 

ال���ث���ل���ث يف ت���ف���اع���ل م���ع ج���ائ���ح���ة ف���ريو����ص 

ك��ورون��ا واإج����راءات االإغ���اق ال��ت��ي و�سلت 

ذروتها يف هذا الوقت من العام املا�سي.

 %30 م��ن  ب��اأك��ر  النفط  اأ�سعار  ارتفعت 

اإع��ادة  ب��اأن  تفاوؤل  و�سط  العام،  مطلع  منذ 

ف��ت��ح االق���ت�������س���ادات ���س��ت��دع��م اال���س��ت��ه��اك 

وت��وا���س��ل ا���س��ت��ن��زاف امل��خ��زون��ات ال��ع��امل��ي��ة، 

وت��وق��ع��ات وك��ال��ة ال��ط��اق��ة ال��دول��ي��ة بنمو 

ال���ط���ل���ب ال���ع���امل���ي ع���ل���ى ال���ن���ف���ط مب��ل��ي��وين 

برميل يوميا يف الن�سف الثاين من 2021.

للم�سرتين  اأرخ�������ص  ال��ن��ف��ط  وي�����س��ب��ح 

ب��ع��م��ات اأخ����رى غ��ري ال����دوالر االأم��ريك��ي 

وه���ي ال��ع��م��ل��ة امل��ق��وم ب��ه��ا ال��ن��ف��ط يف حالة 

العملة االأمريكية. �سعف 

وق���ال���ت اآي.اإن.ج�������ي اإي��ك��ون��وم��ي��ك�����ص يف 

م��ذك��رة »ي�����س��ت��م��ر ���س��ع��ف ال����دوالر يف دع��م 

ال�����س��ل��ع االأول����ي����ة... رغ���م امل���خ���اوف ب�����س��اأن 

الطلب على النفط يف مناطق معينة«.

ك���م���ا ي����دع����م االأ�����س����ع����ار ت����وق����ع����ات ب����اأن 

خم����زون����ات اخل������ام ون�������واجت ال��ت��ق��ط��ري يف 

ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ان��خ��ف�����س��ت االأ����س���ب���وع 

البنزين  خمزونات  ارتفعت  بينما  املا�سي، 

وف��ق��ا ال���س��ت��ط��اع م��ب��دئ��ي اأج��رت��ه روي��رتز 

يوم االثنني.

اإع����ان بيانات  ق��ب��ل  ي��اأت��ي اال���س��ت��ط��اع 

واإدارة  ال��ي��وم  االم��ريك��ي  ال��ب��رتول  معهد 

م��ع��ل��وم��ات ال��ط��اق��ة، ال�����ذراع االح�����س��ائ��ي��ة 

لوزارة الطاقة االأمريكية، يوم االأربعاء.

ال��وط��ن��ي��ة للنفط يف  امل��وؤ���س�����س��ة  واأع��ل��ن��ت 

ال��ق��اه��رة  ال��ق��وة  ي���وم االث��ن��ني ح��ال��ة  ليبيا 

ع���ل���ى ال���������س����ادرات م����ن م���ي���ن���اء احل��ري��ق��ة 

النفطي وقالت اإنها قد متدد هذا االإجراء 

حول  ن��زاع  ب�سبب  اأخ���رى  من�ساآت  لي�سمل 

امليزانية مع م�سرف ليبيا املركزي.

ق��د  ال���ت���وق���ف  اإن  اآي.ان.ج����������ي  وق���ال���ت 

 280 ب��واق��ع  الليبي  ال��ن��ف��ط  اإن��ت��اج  يقل�ص 

األف برميل يوميا ليقل عن مليون برميل 

ت�����س��ري��ن  اأك���ت���وب���ر  ي��وم��ي��ا الأول م����رة م��ن��ذ 

االأول.

العربية-وكاالت

�سربت  التي  �ستوب«  »غيم  اأزم��ة  خ�سم  يف 

االأ����س���واق يف وق���ت ���س��اب��ق م��ن ال��ع��ام اجل���اري، 

اخل�سائر  هو  للم�سهد  الرئي�سي  العنوان  كان 

الفادحة التي منيت بها �سناديق التحوط بعد 

اأن قرر �سغار امل�ستثمرين الرهان �سد حيتان 

ال�سوق يف ظاهرة مل حتدث من قبل.

عليها  يح�سل  التي  ال��روات��ب  تف�سر  ورمب��ا 

الغ�سب  ف��ورة  اأ�سباب  ال�سناديق  تلك  مديرو 

لطاملا  الذين  امل�ستثمرين  �سغار  انتابت  التي 

ك��ان��وا ل��ق��م��ة ���س��ائ��غ��ة ل��ت��ل��ك ال�����س��ن��ادي��ق واأح���د 

على  حققوها  ال��ت��ي  الهائلة  ال���روات  اأ���س��ب��اب 

ال�سنني. مدار 

 Visual مل����وق����ع  اإح�������س���ائ���ي���ة  وت�������س���ري 

ال�����س��ن��وي  ال���دخ���ل  اأن  اإىل   Capitalist
مل�������س���وؤويل اأك�����رب ع�����س��رة ���س��ن��ادي��ق حت����وط يف 

ال���ع���امل ي��ح��وم ح���ول م�����س��ت��وي��ات م��ل��ي��ار دوالر 

ت�����س��ب��ب يف م��راك��م��ة ث����روات هائلة  ���س��ن��وي��ا م��ا 

لتلك العائات على مدار �سنني من العمل يف 

االأ�سواق.

ر�سوم  ا�سرتاتيجية  ال��ت��ح��وط  ول�سناديق 

2% ���س��ن��وي��ا من  م��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه��ا ت��ق��در ب��ن��ح��و 

20% من  االإدارة ونحو  االأ�سول حتت  اإجمايل 

�سايف الربح.

واإليكم الدخل ال�سنوي ملديري اأكرب ع�سرة 

�سناديق حتوط بالعامل:

-1 جيم �سيمونز: رجل الريا�سيات ال�سهري 

تكنولوجيز«  »ري��ن��ي�����س��ان�����ص  ���س��رك��ة  وم��وؤ���س�����ص 

الإدارة �سناديق التحوط، والذي اقتحم املجال 

ال�سنوي  ال��دخ��ل  وي��ق��در   ،1982 ب��ال��ع��ام  امل���ايل 

تقدر  فيما  دوالر  مليار   1.8 بنحو  ل�سيمونز 

ثروته الكلية بنحو 23.5 مليار دوالر.

اأ����س���ه���ر م���دي���ري  -2 ك���ري�������ص ه�����ون: اأح�����د 

���س��ن��ادي��ق ال���ت���ح���وط، وال�����ذي ي��دي��ر ���س��ن��دوق 

TCI Fund Management ويقدر 
اأي�سا  دوالر  مليار   1.8 بنحو  ال�سنوي  دخ��ل��ه 

فيما تقدر ثروته االإجمالية بنحو 16.9 مليار 

دوالر.

االأعمال  رواد  اأ�سهر  اأح��د  غريفن:  كني   3-

 Citadel �سندوق  اإدارة  على  يعمل  وال��ذي 

دوالر  مليار   1.5 بنحو  ال�سنوي  دخله  ويقدر 

مليار   15 بنحو  االإجمالية  ثروته  تقدر  فيما 

دوالر.

-4اي���������زي ان����غ����ان����در: ي����دي����ر امل���ل���ي���اردي���ر 

 Millennium ����س���ن���دوق  االأم�����ريك�����ي 

ال�سنوي  دخله  ويقدر   Management
ث��روت��ه  ت��ق��در  ف��ي��م��ا  دوالر  م��ل��ي��ار   1.5 ب��ن��ح��و 

الكلية بنحو 7 مليارات دوالر.

-5ت�سي�ص كوملان: يدير امل�ستثمر االأمريكي 

ويقدر   Tiger Global حت��وط  �سندوق 

مليار   1.4 بنحو  املتو�سط  يف  ال�سنوي  دخ��ل��ه 

دوالر فيما تبلغ ثروته نحو 6.9 مليار دوالر.

-6���س��ت��ي��ف��ن ك��وه��ني: ي��ل��ق��ب ك��وه��ني مبلك 

من  ال�سنوي  دخله  ويقدر  التحوط  �سناديق 

مليار   1.3 بنحو   Point72 ���س��ن��دوق  اإدارة 

دوالر فيما تبلغ ثروته نحو 5 مليارات دوالر.

-7دي����ف����ي����د ت���ي���رب: ي���دي���ر ت���ي���رب ����س���ن���دوق 

 Appaloosa Management
املتعرة  بال�سركات  اال�ستثمار  يف  واملتخ�س�ص 

1.3 م��ل��ي��ار دوالر  وي��ب��ل��غ دخ��ل��ه ال�����س��ن��وي ن��ح��و 

فيما تقدر ثروته بنحو 13 مليار دوالر.

-8رميوند داليو: يدير امل�ستثمر االأمريكي 

االإي���ط���ال���ي���ة ����س���ن���دوق حت���وط  االأ������س�����ول  ذو 

ويبلغ   Bridgewater Associates
فيما  دوالر  م��ل��ي��ار   1.1 ن��ح��و  ال�����س��ن��وي  رات��ب��ه 

تقدر ثروته الكلية بنحو 16.9 مليار دوالر.

-9����س���ت���ي���ف���ن م�����ان�����دل: ي����دي����ر امل�����س��ت��ث��م��ر 

 Lone Pine االأم��ريك��ي ���س��ن��دوق حت��وط 

 835 بنحو  ال�سنوي  دخله  ويقدر   Capital
بنحو  الكلية  ثروته  تقدر  فيما  دوالر  مليون 

2.8 مليار دوالر.

امل�����س��ت��ث��م��ر  ي���دي���ر  ب��ي��ل��ت��ز:  ن��ي��ل�����س��ون   10-

 Trian االأم��ريك��ي ال�����س��اب ���س��ن��دوق حت��وط

اأي�سا  ال�سنوي  دخله  وتيقدر   Partners
ث��روت��ه  ت��ب��ل��غ  ف��ي��م��ا  دوالر  م��ل��ي��ون   835 ب��ن��ح��و 

الكلية نحو 1.7 مليار دوالر.

بايدن يعلن الحرب على التدخين.. وأسهم شركات التبغ تحترق

أسعار النفط ترتفع ألعلى مستوى في شهر.. وبرنت فوق 67 دوالرا

باألسماء.. 10 أشخاص دخلهم السنوي نحو مليار دوالر 
من صناديق التحوط

المستثمرون األفراد يفرضون 
سطوتهم في أسواق 

العمالت المشفرة

خطة حكومية جديدة في بريطانيا 
تسمح بالحصول على تمويل

 سكني بـ %95

رجل أعمال مصري يكسب مليارات 
الجنيهات في أسبوع

العربية-وكاالت

م��ع م��وج��ة ال��ت��ق��ل��ب��ات االأخ�����رية ال��ت��ي 

ال��دور  ع��اد  امل�سفرة،  العمات  بها  منيت 

ال�����ذي مي��ك��ن ل�����س��غ��ار امل�����س��ت��ث��م��ري��ن اأن 

اأ�سواق اال�ستثمار حول العامل  يلعبوه يف 

تلك  اأن جن��ح��ت  ب��ع��د  ل��ل��ظ��ه��ور جم����ددا 

التحوط  �سناديق  كبار  تكبيد  يف  الفئة 

موقعة  يف  ال���دوالرات  مبليارات  خ�سائر 

اأ�سهم »املميز« ال�سهرية التي دارت رحاها 

يف وقت �سابق خال يناير املا�سي.

غالبية  فيه  كانت  ال��ذي  ال��وق��ت  ففي 

االأ������س�����ول امل�������س���ف���رة ت�����س��ه��د ت���راج���ع���ات 

قيا�سية على مدار االأيام القليلة املا�سية 

ك���ان���ت عملة  ال��ب��ي��ت��ك��وي��ن،  ذل����ك  مب���ا يف 

اأن�����س��ئ��ت كمزحة،  ال��ت��ي  ك��وي��ن«،  »ال����دوج 

قيا�سي  اإق��ب��ال  و�سط   %20 بنحو  ترتفع 

م���ن امل�����س��ت��ث��م��ري��ن االأف������راد ال���ذي���ن ب��ات��و 

امل���ح���رك ال��رئ��ي�����س��ي ل��ل�����س��وق وي��ت��اأه��ب��ون 

العمات  عمالقة  على  للتغلب  جم���ددا 

البيتكوين،  حيتان  ذل��ك  يف  مبا  امل�سفرة 

بح�سب تقرير لوكالة بلومربغ.

ع����امل  »ح������������وت« يف  ل����ق����ب  وي����ط����ل����ق 

واالإث����ارة  ب��ال��غ��م��و���ص  امل��ل��يء  البيتكوين 

ع���ل���ى امل�����س��ت��ث��م��ر ال������ذي ت�������رتاوح ح��ج��م 

 100 اإىل  اآالف   10 ب���ني  م���ا  حم��ف��ظ��ت��ه 

ه��وؤالء  ث���روات  يجعل  م��ا  بيتكوين  األ���ف 

االأ���س��خ��ا���ص ت��ق��در مب��اي��ني ال����دوالرات 

التي  احلالية  القيا�سية  امل�ستويات  م��ع 

امل�سفرة. العملة  حتققها 

م���اك���غ���ل���ون،  م���اي���ك  اإىل  وب���ال���ن�������س���ب���ة 

 Bloomberg ل���������دى  امل�����ح�����ل�����ل 

من  يحدث  ما  فاإن   Intelligence
يف  االأف�����راد  للم�ستثمرين  ق���وي  ظ��ه��ور 

نتيجة  اإال  هو  ما  امل�سفرة  االأ�سول  عامل 

اجلائحة  ت��ب��ع��ات  م��ن  حمكمة  لعا�سفة 

ت�سببت يف الكثري من ال�سيولة باالأ�سواق 

اتخذتها  ال��ت��ي  التحفيز  اإج�����راءات  ب��ع��د 

البنوك املركزية باالإ�سافة اإىل اإجراءات 

االإغ�����اق وال���ت���ي ات���اح���ت ال���وق���ت ال��ك��ايف 

ل��ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة م��ن امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ل��ل��ره��ان 

وامل�ساربة.

قوة مفرطة

ويف وق���ت ك��ان��ت ف��ي��ه ك��اف��ة االأ����س���ول 

امل�سفرة حتلق يف وقت �سابق من االأ�سبوع 

امل��ا���س��ي م���ع ط����رح ���س��رك��ة »ك���وي���ن ب��ي��ز« 

كانت  تعمل يف هذا احلقل،  �سركة  ك��اأول 

امل�ستثمرين  اأح���د  م��ن  م��زي��ف��ة  ت��غ��ري��دة 

�سعر  ح����اد يف  ب��ه��ب��وط  ك��ف��ي��ل��ة  االأف�������راد 

ا�ستثمارية  ب��ق��اع��دة  ل��ت��ذك��ر  البيتكوين 

ه���ام���ة م���ف���اده���ا »ال���ت���ق���ل���ب���ات ال�����س��دي��دة 

اأمر �سائع«. لاأ�سعار 

وت�����س��ب��ب��ت ال��ت��غ��ري��دة ال��ت��ي ادع����ت اأن 

القيام  ب�سدد  االأمريكية  اخلزانة  وزارة 

ب�سن حملة على عمليات غ�سيل االأموال 

هبوط  يف  امل�سفرة  االأم����وال  با�ستخدام 

يوم  ت���داوالت  يف   %15 بنحو  البيتكوين 

العملة  اأن الم�����س��ت  ب��ع��د  امل��ا���س��ي  االأح���د 

االإطاق  على  م�ستوياتها  اأعلى  امل�سفرة 

حول م�ستويات 65 األف دوالر للبيتكوين 

الواحد.

ت�سبب   « ب��ل��وم��ربغ  ت��ق��ري��ر  وي�����س��ي��ف 

اأ����س���ع���ار  ان����ه����ي����ار  ت����غ����ري����دة خ���اط���ئ���ة يف 

ال��ب��ي��ت��ك��وي��ن ح��ت��ى م���ع ت��ب��ن��ي ال��ع��م��ات 

امل�سفرة على نطاق وا�سع يف وول �سرتيت 

بها  يتمتع  التي  واملقدرة  بالقوة  يذكرنا 

االأفراد«. امل�ستثمرون 

العربية-وكاالت

ب����داأ امل��ق��ر���س��ون يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ت��ق��دمي 

وديعة  ي��ق��دم��ون  للذين  ع��ق��اري��ة  ق��رو���ص 

�سمان  خ��ط��ة  مب��وج��ب  ف��ق��ط،   %5 بن�سبة 

حكومية جديدة.

اأعلن عنها  التي  ال�سيا�سة  ت�سميم  ومت 

م�سرتي  من  املزيد  مل�ساعدة  امليزانية،  يف 

العقار الأول مرة، يف تاأمني منزل.

لكن االإطاق ياأتي مع ا�ستمرار ارتفاع 

م�ستويات  اإىل  بريطانيا  يف  املنازل  اأ�سعار 

قيا�سية.

اأن ال�سفقات االأرخ�ص  ويرى املحللون 

القادرين على دفع وديعة  متاحة الأولئك 

.%10 بن�سبة 

امل�ستخدمة  ال�سيا�سات  املخطط  وي�سبه 

واالقت�ساد  االإ�سكان  �سوق  لتعزيز  �سابًقا 

الدعم  ت��ق��دمي  ع��ن  ف�سًا  بريطانيا،  يف 

ي�سرتون منزاًل الأول مرة، بح�سب ما  ملن 

.BBC نقلته 

الأي  متاًحا  اجل��دي��د  املخطط  �سيكون 

اإىل  ت�سل  بتكلفة  منزاًل  ي�سرتي  �سخ�ص 

يكن  مل  م��ا  اإ���س��رتل��ي��ن��ي،  ج��ن��ي��ه   600000

�سراء للتاأجري اأو كمنزل ثاٍن.

�سماًنا  الربيطانية  احلكومة  وت��ق��دم 

لتعوي�ص   ،%15 بن�سبة  عام  ب�سكل  جزئًيا، 

ع��ن  امل���ق���رت����ص  ت���خ���ل���ف  اإذا  امل���ق���ر����س���ني 

ال�سداد.

دبي - العربية

اأظ����ه����ر اآخ������ر حت���دي���ث ل���ب���ي���ان���ات ث����روة 

»فورب�ص«  جملة  تن�سره  الذي  املليارديرات 

االأم��ريك��ي��ة، ارت��ف��اع��اً ك��ب��رياً يف ث���روة رجل 

االأع�����م�����ال امل���������س����ري، امل���ل���ي���اردي���ر ن��ا���س��ف 

�ساوير�ص، اإىل اأعلى م�ستوياتها التاريخية، 

دون الك�سف عن اأ�سباب االرتفاع.

مليار   8.7 نحو  �ساوير�ص  ث��روة  وبلغت 

دوالر، حتى يوم االثنني، بزيادة 200 مليون 

3 مليارات جنيه يف  اأك��ر من  تعادل  دوالر 

التي  »فورب�ص«  لبيانات  وفقاً  اأيام،   10 اآخر 

»العربية.نت«. عليها  اطلعت 

ك��م��ا ح���اف���ظ ن��ا���س��ف ����س���اوي���ر����ص، ع��ل��ى 

للعام  اإف��ري��ق��ي��اً،  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  ترتيبه 

ترتيبه  حت�سن  فيما  التوايل،  على  الثالث 

للمليارديرات  فورب�ص  موؤ�سر  على  العاملي 

 ،2020 ع����ام  يف   330 م���ن   297 امل���رك���ز  اإىل 

اأن���ه ل��ي�����ص ال��رتت��ي��ب االأف�����س��ل ل��ه على  اإال 

 252 ال�  ترتيبه  كان  حيث  العاملي،  ال�سعيد 

يف عام 2019.

ال��روة خ��ال ع��ام كورونا،  وم��ع تراكم 

مليار   3.3 بنحو  ���س��اوي��ر���ص  ث���روة  ازدادت 

دوالر من 5 مليارات دوالر العام املا�سي.

االأ���س��ا���س��ي  ال�سبب  »ف��ورب�����ص«  واأرج���ع���ت 

 %6 تبلغ  ح�سة  اإىل  �ساوير�ص،  ث��روة  وراء 

الريا�سية،  للماب�ص  »اأدي��دا���ص«  �سركة  يف 

ف��ي��م��ا ت��ظ��ه��ر ب���ي���ان���ات م���وؤ����س���ر »ب���ل���وم���ربغ 

ل���ل���م���ل���ي���اردي���رات«، م�����س��اه��م��ات اأخ�������رى ل��� 

»�ساوير�ص« يف �سركة OCI NV، ف�سًا 

اأكرب  �سركة الفارج هول�سيم،  عن ح�سة يف 

�سركة اأ�سمنت يف العامل.

كورونا  ف��ريو���ص  جائحة  قلبت  ع��ام  ويف 

االق���ت�������س���ادات ال��ع��امل��ي��ة راأ�����س����اً ع��ل��ى ع��ق��ب، 

وه�����ددت ���س��ب��ل م��ع��ي�����س��ة ال��ن��ا���ص يف اأن���ح���اء 

امل���ل���ي���ارات  اأ����س���ح���اب  رق���ع���ة  زادت  ال����ع����امل، 

ات�ساعاً و�سم النادي املخملي اأع�ساء جدداً 

وراك����م اأم�����وااًل اأك����ر يف م��ف��ارق��ة ���س��ارخ��ة 

من  االأعظم  ال�سطر  به  مير  ال��ذي  للواقع 

الب�سرية.

»فورب�ص«،  ذكرت جملة  ال�سدد،  يف هذا 

العامل  يف  امل��ل��ي��ارات  الأ���س��ح��اب  قائمتها  اأن 

بلغ  قيا�سياً  رقماً  ن�سخها  اأح��دث  يف  �سمت 

�سركة  موؤ�س�ص  يت�سدرهم  مليارديراً   2755

على  الرابع  للعام  بيزو�ص  جيف  »اأم��ازون« 

التوايل.

واأف��������ادت »ف���ورب�������ص« ب�����اأن ق��ي��م��ة ث���روة 

بلغت جمتمعة  العامل  املليارات يف  اأ�سحاب 

احلايل،  العام  خال  دوالر  تريليون   13.1

8 تريليونات العام املا�سي. ارتفاعاً من 

لندن - رويرتز

ال��دوالر الأق��ل م�ستوى يف حوايل  نزل 

االآ�سيوية  اجلل�سة  خ��ال  اأ�سابيع  �سبعة 

ت��ف��اوؤل  ت��ن��ام��ي  ال��ي��ورو م��ع  ارت��ف��ع  بينما 

التطعيمات  وت����رية  ح��ي��ال  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

�سندات  عائدات  ا�ستمرت  كما  اأوروب��ا،  يف 

التي  امل��رت��ف��ع��ة  امل�����س��ت��وي��ات  اخل��زان��ة دون 

�سجلتها يف مار�ص/ اآذار.

وه���ب���ط ال��������دوالر م���ن���ذ ب����داي����ة ���س��ه��ر 

اأب�����ري�����ل ن���ي�������س���ان م����ع ت����راج����ع ع����ائ����دات 

 14 ذروة  عن  االأمريكية  اخلزانة  �سندات 

املا�سي.  ال�سهر  يف  الم�ستها  التي  �سهرا 

وال���ه���ب���وط ع���ل���ى ال��ن��ق��ي�����ص مم����ا ح���دث 

ال����دوالر  ارت���ف���ع  ح���ني  االأول،  ال���رب���ع  يف 

م���ع ���س��ع��ود ع����ائ����دات ����س���ن���دات اخل���زان���ة 

االأمريكية ما يعني عائدات اأعلى للعملة 

االأمريكية.

اإىل   %0.1 ال���������دوالر  م���وؤ����س���ر  ون������زل 

م�����س��ت��وى  اأع���ل���ى  ���س��ج��ل  ب��ع��دم��ا   90.952

.90.877 خال اجلل�سة االآ�سيوية عند 

دوالر،   1.2065 اإىل   %0.3 اليورو  وزاد 

وه���و اأع���ل���ى م�����س��ت��وى يف ���س��ب��ع��ة اأ���س��اب��ي��ع 

بعدما تخطى م�ستوى اأ�سا�سيا عند 1.20 

دوالر يف اجلل�سة ال�سابقة.

وك��ت��ب��ت ي��و-ن��ا ب��ارك-ه��ي��ج��ر اخل��ب��رية 

اإن  للعماء  مذكرة  يف  بنك  كومرت�ص  يف 

الهبوط االأخري للدوالر يرجع لتاأكيدات 

جمل�ص االحتياطي االحتادي

لل�سوق باأنه لن ينهي �سيا�سة التحفيز 

النقدي قريبا، يف حني اأن حت�سن حمات 

لكنها  اليورو.  يدعم  اأوروب��ا  يف  التطعيم 

اأ�سافت اأن الو�سع قد يتغري �سريعا.

وا�ستطردت قائلة »التعايف االقت�سادي 

ي��رف��ع توقعات  امل��ت��ح��دة ق��د  ال��والي��ات  يف 

الت�سخم ما يوؤجج التكهنات بزيادة �سعر 

الفائدة. قد يتغري

ح������ال االأخ������ب������ار اخل����ا�����س����ة ب���ك���ورون���ا 

اإن  اإذ  اأخ�����رى  م����رة  ال���ي���ورو  م��ن��ط��ق��ة  يف 

ال�سبابية ال تزال �سديدة«.

م�ستوى  ال���دوالر  ك�سر  ال��ني،  ومقابل 

م�ساره،  يعك�ص  اأن  قبل  الليل،  اأثناء   108

اإىل  اجل���ل�������س���ة  خ������ال   %0.3 وي����رت����ف����ع 

االأ���س��رتايل  ال����دوالر  وارت��ف��ع   .108.450

ن��ظ��رية  زاد  ك���م���ا   ،0.7808 اإىل   %0.7

ونزلت   .0.7223 اإىل   %0.6 النيوزيلندي 

و700  األ���ف���ا   53 حل����وايل   %3.5 ب��ت��ك��وي��ن 

دوالر.

الدوالر يهبط ألقل مستوى في أكثر من 7 أسابيع
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة  ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان �سركة احمد �سماره و�سركاه  وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )6322( بتاريخ 

1995/9/23  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : احمد �سماره و�سركاه

اإىل �سركة : ورثة احمد �سماره

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
اللجنة  ب��ان  اجل��دي��ده  اجلمال  ام  بلدية  يف  العموم  لط��الع  يعلن 

بقرارها  قررت  ال�سمالية  البادية  للواء  والبنية  للتنظيم  اللوائية 

اللجنة  ق��رار  على  املوافقة   )2020/9/2( تاريخ   )  23/1  ( رقم 

املحلية للتنظيم ملجل�س حملي منطقة الكوم الحمر ور�سم احل�سان 

يف بلدية ام اجلمال اجلديده رقم )1/20 ( تاريخ )2020/6/30 ( 

املت�سمن املوافقة على خمطط احداث طريق تنظيمي �سعة )6( مرت 

�سمن القطعة رقم )706( حو�س رقم )1( الطنطور يف بلدة الكوم 

الحمر خلدمة القطعة رقم )731( من نف�س احلو�س وذلك ح�سب 

من  �سهر  ملدة  لالعرتا�س  اعالنه  واي��داع  الغاية  لهذه  املعد  املخطط 

لذوي  ويجوز  حمليتني  وجريدتني  الر�سمية  باجلريدة  ن�سره  تاريخ 

العالقة الطالع على املخطط يف مبنى البلدية وتقدمي اعرتا�ساتهم 

ان  على  الر�سمي  ال��دوام  اوق��ات  خالل  البلدية  لدى  واقرتاحاتهم 

تكون مدعمة باملخططات التو�سيحية والوثائق الثبوتية.

احمد عواد ال�سحيم

مت�سرف لواء البادية ال�سمالية

رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية

اعـــــــــــالن
يعلن لطالع العموم يف منطقة احل�سن ان اللجنة اللوائية للتنظيم قد قررت 

2020/10/26 املعطوف على قرار اللجنة  1547 ( تاريخ   بقرارها رقم ) 

املحلية ملنطقة احل�سن رقم ) 713 ( تاريخ 2020/10/22 املت�سمن املوافقة 

على حتويل احكام القطعة رقم )173( حو�س )12/البلد ( لوحة رقم 52 

من ارا�سي احل�سن من �سكن د اىل جتاري طويل �سريطة ال�سم والتوحيد مع 

القطعة رقم 172 كون القطعتني لنف�س املالك ومقام عليهما بناء . وفر�س 

عام   79 رقم  والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   2/47 امل��ادة  ح�سب  تعوي�س 

1966 وذلك كون قيمة الفائدة العائدة اىل ال�سخ�س من الر�س اكرث مما لو 

منح الرتخي�س بدون تعديل مبلغ ) ع�سرة دنانري ( /م2 حتويله.

اليه  امل�سار  التعديل  على  املوافقة  اللوائية  اللجنة  تقرر  املداولة  وبعد 

تاريخ   )713( رقم  احل�سن  ملنطقة  املحلية  اللجنة  ق��رار  وح�سب  اع��اله، 

واع��الن  املحلية  الدارة  وزي��ر  ملعايل  القرار  ه��ذا  ورف��ع   .2020/10/22

وجريدتني  الر�سمية  باجلريدة  ن�سره  تاريخ  من  �سهر  ملدة  لالعرتا�س  ذلك 

حمليتني ا�ستنادا للمادة )25( من قانون التنظيم وفق املخططات املرفقة.

رئيس بلدية اربد الكربى
املهندس حسني سالم بني هاني
رئيس اللجنة اللوائية لبلدية اربد الكربى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )1/40( من قانون ال�شركات رقم)22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة امين البدو و�سركاه  

 )  116079( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2017/2/12 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

تعلن مؤسسة احمد فتحي عوض 

الزيتاوي مطعم دومينو

باأن اجلائزة التي مت ال�سحب عليها بتاريخ 2021/4/11

وهي �سيارة كيا �سرياتو موديل 2021 قد ربحها

 ال�سيد �سفيان �سلطان كرمي القا�سي الكوبون رقم 0011446

وموافقة وزارة ال�سناعة والتجارة 120/29/2/4

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : سلمان محمد سلمان ابو سرحان

ال�سنة  خالل  متقطع  يوم  ع�سرين  من  اكرث  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

الواحدة لدى �سركة فيالدلفيا للطاقة ال�سم�سية ذ.م.م دون عذر ر�سمي او مربر قانوين لذا فان 

 48 خالل  للعمل  العودة  ب�سرورة  ينذرك  الردين  العمل  قانون  من  28/ه�  املاده  وح�سب  املنذر 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا العالن وبعك�س ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية .

املنذر / شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة  ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان �سركة �سالح والعنابي وفار�س  وامل�سجلة 

بتاريخ   )105468( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2012/10/1  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سالح والعنابي وفار�س

اإىل �سركة : احمد �سالح و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200143832(

ل�سنة  رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )37( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن 

�سركة جرب والطراونه و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية 

ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد    2014/9/22 بتاريخ   )18055( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/20 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عبد ال�سالم ها�سم يو�سف جرب  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الثنيه - ال�سبحيات – ت: 0799857652

الرقم  على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200164005(

 ،  1997 ل�سنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )37( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن 

�سركة خوان مانول مونيو�س �سان�سيز و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

لت�سفية  قد تقدمت بطلب   2017/10/8 بتاريخ  الرقم )117309(  حتت 

ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/8 

م�سفيا  �سان�سيز   مونيو�س  مانول  خ��وان  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

لل�سركة .

�سارع   – ال�سيفوي  قرب   – العاملية   – العقبة   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

الكرامه – عمارة 42 – ت: 0780298747

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
يعلن لطالع العموم يف منطقة علعال ان اللجنة اللوائية للتنظيم قد قررت 

بقرارها رقم ) 443 ( تاريخ  2020/5/28 املعطوف على قرار اللجنة املحلية 

ملنطقة علعال رقم ) 31 ( تاريخ 2020/3/10 املت�سمن املوافقة على تعديل 

م�سار ال�سارع املار بني القطع ذوات الرقام ) 199،201،208،198،197،229 

على  لي�سبح  علعال  ارا�سي  من   17 رقم  لوحة   ) الفقارة   /13( حو�س   )

احلد الفرازي للقطع ذوات الرقام ) 199،201،208،197 ( وذلك تفاديا 

للف�سالت والقتطاعات.

اليه  امل�سار  التعديل  على  املوافقة  اللوائية  اللجنة  تقرر  املداولة  وبعد 

 )31( رقم  علعال  ملنطقة  املحلية  اللجنة  بقرار  جاء  ما  وح�سب  اع��اله، 

2020/3/10. ورفع هذا القرار ملعايل وزير الدارة املحلية واعالن  تاريخ 

وجريدتني  الر�سمية  باجلريدة  ن�سره  تاريخ  من  �سهر  ملدة  لالعرتا�س  ذلك 

حمليتني ا�ستنادا للمادة )25( من قانون التنظيم وفق املخططات املرفقة.

رئيس بلدية اربد الكربى
املهندس حسني سالم بني هاني
رئيس اللجنة اللوائية لبلدية اربد الكربى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )1/40( من قانون ال�شركات رقم)22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممود جربان و�سركاه

 )  80780( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2006/4/26 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

الربعاء   21/ 4 / 2021
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 ك��ع��ادت��ي، جت��ول��ت م��ن ج��دي��د يف ع����دٍد م��ن امل��خ��اب��ز ال��َع��ّم��ان��ي��ة، ودق��ق��ت ال��ن��ظ��ر يف 

الُعمال  وتابعت  وال�شهية،  الكثرية  واأ�شكالها  ب��اأن��واع��ه��ا  امل��خ��ب��وزات  م��ن  َمعرو�شاتها 

واملوظفني العاملني فيها ودققت النظر يف م�شلكياتهم، وغريها من املظاهر وامل�شاِهد 

اإىل  َينتمي  لكونه  “را�شًبا”،  والبع�ض الآخر �شلبًيا و  “جيًدا فقط”،  التي بع�شها كان 

املجتمعات البدائية وع�شور ما قبل احل�شارة والتح�شر.

امليدانية: *من مالحظاتي 

الورقية  النقود  مع  يتعاملون  مبعظمهم،  واخل��ب��ازون،  “الكا�ض”  موظفو  زال  ما   �

واملعدنية بدون فقازات!

وامل��خ��ب��وزات  اخلبز  يف  اأنفا�شهم  نفث  املانعة  الأق��ن��ع��ة  ي��رت��دون  ل  العاملني  بع�ض   �

املُ�شَتين. ووجوه 

� عاملون اآخرون يتعاملون مع الطحني والعجني باأيٍد عارية متاًما، كونهم يعتقدون 

اأن التعامل مع مادة العجني ل َي�شح بقفازات!

جد  اَر�َشة  ُمَ وهو  مهنًيا،  ول  اأخالقًيا  ل  َت�شرًفا  الأف��ران،  اأح��د  يف  فجاأة  �شاهدت    �

باخت�شار،  واإن�شاين.  واأخالقي  ديني ومهني  وازع  كل  يتجردون من  واأ�شحابها  �شلبية، 

اأمام مدخل جانبي يف  تقع  َحوامل حديدية  على  و�شع اخلبز  مبا�شرًة  يتم  كيف  راأيت 

املخبوزات  “بغية تربيد  للهواء  لتعري�ض هذا اخلبز  العام،  ال�شارع  ُي�شرف على  املخبز 

اأن  ذل��ك  جميًعا،  امل��واط��ن��ني  بحق  ُميتة  خطايا  م��ن  ذل��ك  َيحمله  م��ا  م��ع  �شريًعا!”، 

“عامل  الهواء املُلَوث بكل امللِوثات و�ُشخام ال�شيارات الذي يلت�شق باخلبز، يتحول اإىل 

ولإ�شابتهم  “التدريجي”،  فموتهم  النا�ض  اإم��را���ض  “ت�شهيل  �شاأنه  م��ن  ُم�شاِعد!” 

باأمرا�ٍض عديدة منها ال�شرطان – العدو الأول للحياة الب�شرية! 

اأو�شاع و�شالحية  ُتراِقب بدقة  التي  الدول الأجنبية  �  ُمالَحظة: يف قوانني بع�ض 

خا�شة،  اأجهزة  با�شتخدام  اخلبز  تربيد  يجري  الب�شري،  لال�شتهالك  الغذائية  امل��واد 

وُت�شرف اجلهات احلكومية ذات العالقة على اأو�شاع تعقيمها.

باأنف�شهم،  املختلفة  واملَ��خ��ب��وزات  اخل��ب��ز  مل�����ض  ع��ن  ي��ت��ورع��ون  ل  املُ�����ش��تي��ن  غالبية   �

بحكم  دارج  ك�شلوك  اأو  يتوهمون،  كما  “الأح�شن!” منها  لأخ��ذ  اإم��ا  منهم  حماولة  يف 

لالأمرا�ض،  فورية  وناقلة  قبيحة  باأقل من  لي�شت  وهي مار�شة  التاريخية”،  “العادة 
ّددين  وحُمَ حمدودين  وموظفني  باعٍة  يف  ينح�شر  اأن  يجب  املخبوزات  توزيع  اأن  ذلك 

الأف��ران  يف  املختلفة  املُنتجات  مل�ض  من  منعهم  يجب  الذين  املُ�شتين،  يخدمون  ّمن 

الغذائية. واملتاجر 

� �شاهدُت يف الغالبية ال�شاحقة من الأفران، اأن موظفيها يرتدون مالب�شهم العادية 

اأثناء عملهم، دون الأردية اخلا�شة مبوقع العمل، والتي منها “مريول” اأبي�ض اللون 

�شني يف املَ�شايف. ُمطاِبق مِلَا هو لدى الأطباء واملَُمرِّ

� يف الغالب، ل يوجد تباعد بني امل�شتين يف الأفران.

للنا�ض، من  املُمِر�شة  القدمية  عادتها  زالت على  ما  “البلدية”  الأفران  “بع�ض”  ـ 

خالل ا�شتخدامها اأوراق )�شحائف( اجلرائد اليومية لتغليف اخلبز بها..!!!

� املَخبوزات اجلاهزة على �شاكلة فطائر الزعت بالزيت؛ واجلنب، والبي�ض، وغريها، 

الطلق”،  “الهواء  ل�شاعات طويلة يف  ُم�شرَعًة  ُتعَر�ض بدون تغطية بال�شتيكية، وتبقى 

واأمام املُ�شتين ويف متناول اأيديهم!  

وللحديث بقية تاأتي تباًعا.

األكاديمي مروان سوداح

ثات..! َمخابز وملوِّ
االنباط-وكاالت

قال باحثان اإ�شرائيليان، اإن التطورات الدرامية، 

الفل�شطينية  الت�شريعية  بالنتخابات  اخل��ا���ش��ة 

املقبلة، بانق�شام حركة فتح اإىل 3 قوائم منف�شلة، 

يف  فتح  هيمنة  وت�شع  م���ازن،  اأب���و  مكانة  تتحدى 

خطر حقيقي ف�شال عن ا�شتقرار ال�شلطة

واأ�شاف يوحنان ت�شوريف وكوبي ميخائيل يف 

اأبحاث  معهد  اأ�شدرها  التي  امل�شتكة  درا�شتهما 

الأمن القومي بجامعة تل اأبيب، اأن “جهود حممود 

عبا�ض وقيادة فتح ملنع النق�شامات يف الفتة التي 

�شبقت انتخابات املجل�ض الت�شريعي يف مايو 2021، 

تكللت بالنهيار، ما ت�شبب بانق�شام فتح اإىل ثالث 

قوائم منف�شلة، ما يزيد حدة اجل��دل وال�شراع 

على ال�شلطة، والغ�شب على القيادة الفل�شطينية”

ال����16  ال�����ش��ن��وات  “فتح واج��ه��ت يف  اأن  واأ����ش���ارا 

ع��ل��ى مكانتها  ب��ظ��الل��ه��ا  تلقي  امل��ا���ش��ي��ة حت��دي��ات 

وي�شرع  الفل�شطينية،  ال�شاحة  يف  مهيمن  كعامل 

ال�شتقرار  وي��ق��و���ض  لقيادتها،  اخل��الف��ة  ح���روب 

حما�ض  مكانة  ويح�شن  الغربية،  بال�شفة  الأمني 

ب��دي��ال ل��ف��ت��ح، وق���د ت����وؤدي ه���ذه ال��ت��ط��ورات لقيام 

اإ�شرائيل بتعميق تدخلها يف ال�شلطة الفل�شطينية، 

م��ا ���ش��ي��وؤدي ب����دوره ل��زي��ادة ك��ب��رية يف الحتكاك 

الدول  مع  التوترات  وت�شاعد  الفل�شطينيني،  مع 

العربية، وتقوي�ض اتفاقات التطبيع”

لالنتخابات  ب��دع��وت��ه  “عبا�ض  اأن  واأو���ش��ح��ا 

اتخذ مقامرة خطرية، رغم اأن قراره جاء ب�شغط 

لأنه  املتحدة،  الوليات  الإدارة يف  وتغيري  اأوروب���ي 

بايدن،  اإدارة  م��ن  �شتقربه  النتخابات  اأن  اعتقد 

وبينما  ترامب،  بعد حقبة  العالقات معها  وتعيد 

الداخلية  انتخاباتها  اإج��راء  متكنت حما�ض عقب 

من توحيد �شفوفها، والوقوف كهيئة واحدة اأمام 

الن�شقاق  انك�شف  فقد  الفل�شطينيني،  الناخبني 

الداخلي يف حركة فتح”

واأك��دا اأن “اأبو م��ازن ال��ذي تعر�ض لنتقادات 

حادة من اجلمهور الفل�شطيني منذ �شنوات، اتخذ 

�شل�شلة من الإج����راءات التي ع��ززت ب�شكل كبري 

�شيطرته على فتح وال�شلطة ومنظمة التحرير، 

الرئي�شية يف  ال�شخ�شيات  ع��دد من  رغ��م ظهور 

فتح، التي بداأت تناف�شه، ما زاد من قلقه ب�شاأن 

بوادر خيانة حميطة به”

واأ�شافا اأن “�شيا�شة عبا�ض ات�شمت بالتن�شيق 

ملفاو�شات  و�شعى  اإ�شرائيل،  مع  ال�شارم  الأم��ن��ي 

الدبلوما�شي  ال��ن�����ش��ال  ا���ش��ت��م��رار  م��ع  �شيا�شية 

وال���ق���ان���وين وال�������دويل، امل�����ش��م��م حل�����ش��د ال��دع��م 

على  ال�����ش��غ��ط  وزي�����ادة  الفل�شطينية،  للق�شية 

اإ�شرائيل، لكن �شيا�شته ف�شلت بتحقيق اإجنازاتها، 

ول���ذل���ك ت��ك��ث��ف��ت ال����دع����وات ل��ت��غ��ي��ري احل��ك��وم��ة 

كما  واإ���ش��الح��ات  بتعديالت  املطالبة  م��ن  ب���دًل 

ال����روح من  ب��ه��ذه  و�شمعت �شيحات  امل��ا���ش��ي،  يف 

معار�شيه”

ال��ق��وائ��م  “اإن�شاء  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ان  واأ����ش���ار 

املنف�شلة يزيد من عمق الأزم��ة التاريخية التي 

�شقطت فيها فتح عند اإعالن النتخابات املقبلة، 

ولذلك باتت فتح الآن بحاجة لي�ض فقط لقيادة 

��ا ل�شيا�شة ج��دي��دة، وزي���ادة  ج��دي��دة، ول��ك��ن اأي�����شً

اجلامعات  وخريجي  ال�شباب  ب��ني  جاذبيتها  يف 

امل�شكوك  العمل، ومع ذلك فمن  والعاطلني عن 

ع��ن فقدان  احل��دي��ث  املمكن  م��ن  ي��ك��ون  اأن  فيه 

الهيمنة، اأو انتهاء م�شار فتح”

اأن  ي���ب���دو  “على ه����ذه اخل��ل��ف��ي��ة  اإن�����ه  وق�����ال 

اأو تاأجيلها بات مهماًل،  اإلغاء النتخابات  فر�ض 

الفل�شطيني،  ال�����ش��ارع  يف  حم�شو�شة  ف��اأج��واوؤه��ا 

واجلمهور الذي اأبدى رغبة جماهريية للم�شاركة 

فيها، يرفع �شقف التوقعات بالتجديد يف اأعقابها، 

اأبو  �شي�شع  رف�شها  اأو  اإلغائها  ق��رار  ف��اإن  لذلك 

مازن وفتح يف زاوية ال�شخرية يف اأعني خ�شومهم 

ال�شيا�شيني واأو�شاط اجلمهور، ويظهرهم �شعفاء 

وخائفني من عواقبها، ما يجعلهم ياأملون من 

اإ�شرائيل اأن متنع النتخابات”

الأم��ن  تو�شية  رف�����ض  م���ازن  “اأبو  اأن  واأك����دا 

الإ�شرائيلي بتاأجيل النتخابات ب�شبب خماطرها 

الكامنة، لأن فوز حما�ض، �شيقويها ب�شكل كبري، 

ف�شاًل عن تقوي�ض ا�شتقرار ال�شلطة، واإ�شعاف 

قدرة عملها، ويتعار�ض مع امل�شالح الإ�شرائيلية، 

احلالية  الإ�شرائيلية  احلكومة  تف�شل  ول��ذل��ك 

الو�شع الراهن على التقدم يف العملية ال�شيا�شية 

فل�شطينية  ���ش��ل��ط��ة  ع���رب  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني،  م���ع 

م�����ش��ت��ق��رة وق����وي����ة ب���ق���ي���ادة امل��ع�����ش��ك��ر ال��وط��ن��ي 

الفل�شطيني، اأف�شل من تقوية حما�ض”

واأو����ش���ح ال��ب��اح��ث��ان “من ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، ل 

ميكن لإ�شرائيل التدخل يف العملية النتخابية 

اأو اإلغاءها، وم��ع ذل��ك، وم��ن اأج��ل تقليل ال�شرر 

بالتن�شيق  لإ�شرائيل  ميكن  مل�شاحلها،  املحتمل 

وم�شر  والأردن  واأوروب�����ا  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع 

ودول اخلليج، حماولة التاأثري على الجتاه الذي 

�شيقود فيه اأبو مازن، رغم اأنه باعتاف اجلميع، 

مل تعد هناك اإمكانية لإع��ادة توحيد قوائم فتح 

النتخابية” وختما بالقول اأن “اإ�شرائيل معنية 

بزيادة مراكز قوة فتح ونفوذها، ويف الوقت نف�شه، 

عليها ح�شد العنا�شر املروجة للعملية ال�شيا�شية 

باعتبارها جزًء من �شيا�شتها اخلارجية، �شواء يف 

الوليات املتحدة وال�شاحة العربية والدولية، كي 

تو�شح لأبو مازن خطورة الأم��ر، لأن نتائج فوز 

ت�شفر  قد  الغربية  ال�شفة  انتخابات  يف  حما�ض 

عن وقف التن�شيق الأمني بني اإ�شرائيل وال�شلطة 

الفل�شطينية، وتاآكل �شرعيتها الدولية والعربية 

على نطاق وا�شع”

االنباط-وكاالت

 على الرغم من عدم ت�شكيل حكومٍة جديدٍة يف 

كيان الحتالل الإ�شرائيلّي، اإّل اأّن ماكينة البط�ض 

الداخل،  فل�شطني  يف  الأ�شالنيني  ال�ُشّكان  �شّد 

الأم��ر  ع��ال��ّي��ٍة،  وب��وت��ريٍة  ل  تتوا�شَ ال�����48،  مناطق 

الذي ل يتك جماًل لل�شّك باأّن رئي�ض احلكومة 

النتقالّية بنيامني نتنياهو وال�شركاء معه، قرروا 

ال���ش��ت��م��رار يف حربهم ال�����ش��رو���ض ���ش��ّد ال��وج��ود 

العربّي يف فل�شطني املُحتّلة، بهدف ال�شيطرة على 

الأر�ض وهتك العر�ض

ويف ُم���وازاة ذل��ك، يقوم الإع��الم العربّي على 

ب��ح��م��ل��ة حت��ري�����ضٍ منهجّيٍة  م�����ش��ارب��ه  خُم��ت��ل��ف 

ُي��ط��لَ��ق  م���ا  داخ����ل  الفل�شطينيني  ال�����ُش��ّك��ان  ���ش��ّد 

عليه اخّل��ط الأخ�شر بهدف �شيطنة ع��رب ال���48 

واإع��ط��اء النطباع  اإىل ج��اّلٍد،  ال�شحّية  وحتويل 

للُمتّلقني باأّن العرب يف اإ�شرائيل هم جمموعة من 

املارقني الذين يعملون على الإخالل  الل�شو�ض 

بالنظام الّعام

العليا  املتابعة  اأ�شدرت جلنة  ال�شباق  ويف هذا 

اخّل��ط  داخ��ل  العربية-الفل�شطينّية  للجماهري 

منه  ُن�شخًة  ال��ي��وم(  )راأي  تلّقت  ب��ي��ًن��ا،  الأخ�����ش��ر 

و�شوائب  الحتالل  اعتداءات جي�ض  اأّن  فيه  جاء 

الع�شابات الفا�شية على القد�ض املحتلة وامل�شجد 

الأق�شى املبارك، منذ الليلة الأوىل ل�شهر رم�شان 

املبارك، دون توقف، لي�شت مف�شولة عن عدوان 

اأهايل  ذاتها على  وال�شوائب  البولي�شية  الأجهزة 

يافا العرب، اأ�شحاب املكان، ول عن جرمية هدم 

اأم�ض الثنني، بل   186 ال�  قرية العراقيب للمّرة 

ت�شنها  التي  ال�شاملة  احل��رب  �شمن  كلها  تندرج 

اإ�شرائيل على �شعبنا الفل�شطيني يف جميع اأماكن 

تواجده

الحتالل  اإّن  ا  اأي�شً بيانها  يف  املتابعة  وقالت 

ُي�شّعد حربه على امل�شلني واملرابطني يف امل�شجد 

املباركة،  الأي��ام  املبارك وباحاته يف هذه  الأق�شى 

اأداء  من  ملنعهم  حماولة  يف  ال�شائمني  ويالحق 

املقابل،  الف�شيل. ويف  ال�شهر  و�شعائر  �شلواتهم، 

اقتحام  ال�شتيطانية  الإره����اب  لع�شابات  يتيح 

باحات الأق�شى يومًيا

وت��اب��ع ال��ب��ي��ان: لقد راأي��ن��ا يف الأي����ام الأخ���رية 

هذه الع�شابات يتقدمها �شريك بنيامني نتنياهو 

ال�شيا�شي، اإيتمار بن غفري، تلميذ الإرهابي البائد 

مئري كهانا، زعيم حركة كاخ الإرهابية

ووف��ًق��ا ل��ل��ب��ي��ان: ي�شمل ال���ع���دوان الح��ت��اليل 

اأماكن  رم�شان،  ليايل  م��ن  ليلة  ك��ل  ويف  يومًيا، 

جتمع املقد�شيني يف مدينتهم، وخا�شة عند اأبواب 

البلدة القدمية، مثل باب العمود وباب ال�شاهرة، 

وراأينا م�شاء اأم�ض الأّول، الأحد، الفا�شي بن غفري 

عند  عربداتها  يف  امل�شتوطنني  ع�شابات  يت�شدر 

العن�شري  امل�شتوطن  �شريكه  م��ع  ال��ع��ام��ود،  ب��اب 

وا�شح  موؤ�شر  ه��ذا  وك��ل  �شموتريت�ض،  بت�شلئيل 

لنوايا الت�شعيد الحتاليل الإجرامّي

مب��وازاة ذلك، اأو�شح بيان جلنة املتابعة، وهي 

اأعلى هيئٍة متثيلّيٍة لفل�شطينيي الداخل اأو�شح: 

ي�شن البولي�ض الإ�شرائيلّي اعتداءات يومية على 

اأهايل يافا العرب، الذين يت�شدون بعزة النتماء 

ل�شتفزازات وموؤامرات ع�شابات امل�شتوطنني التي 

حتاول ت�شريب البيوت والعقارات، ويف ذات الوقت 

تقوم بتنغي�ض حياة الأهايل العرب يف مدينتهم

اأّن يافا عرو�ض فل�شطني،   و�شّدّد البيان على 

ك��اأخ��ت��ه��ا ال��ع��ا���ش��م��ة الأب���دي���ة ل���دول���ة فل�شطني، 

ميكن  ل  الفل�شطيني،  ال��ت��اج  ج��وه��رة  وك��اله��م��ا 

اأْن  ب��رم��ت��ه��ا،  ال�شهيونية  واحل���رك���ة  لإ���ش��رائ��ي��ل 

تنتق�ض من هويتهما

و يف ذات الوقت ، م�شى البيان قائاًل، اأقدمت 

اأجهزة التدمري اأم�ض الثنني، ويف ظل الظروف 

اجلوية احلارة القا�شية، ويف ظل ال�شيام يف ال�شهر 

الف�شيل، على هدم قرية العراقيب للمّرة ال� 186، 

التي  واأه��ل��ه،  النقب  رم��ز �شمود  �شارة  العراقيب 

بو�شر البناء فيها للمّرة 187

ُعالوًة على ما ُذِكر اآنًفا، قالت املتابعة يف ختام 

توحي  الإ�شرائيلية  اجل��رائ��م  �شل�شلة  اإّن  بيانها: 

مبوؤ�شرات م�شتقبل اأخطر ي�شمل العدوان ال�شامل 

و�شعبنا  الفل�شطينية  جماهرينا  على  وال��وا���ش��ع 

يف  ذروة  مّنا  يتطلب  وه���ذا  برمته،  الفل�شطيني 

الوطنية  اجل��اه��زي��ة  ل��رف��ع  امل�����ش��وؤول��ي��ة،  م�شتوى 

وتعزيز املناعة ال�شيا�شية، واأّل ن�شمح بال�شتفراد 

اأْو  وق��ران��ا  مدننا  م��ن  مدينة  واأي  منطقة  ب���اأي 

جمموعة م�شتهدفة، يف جميع املناطق. وعلينا اأْن 

ن�شتعد للكفاح ون�شد النار العن�شرية يف كل مكان 

املتابعة  جلنة  بيان  ق��ول  ح��ّد  على   ، فيه  ت�شتعل 

العليا ل�شوؤون اجلماهري الفل�شطينّية يف الداخل

االنباط-وكاالت

رئي�ض  مقتل  ال��ث��الث��اء،  ت�����ش��اد،  اأع��ل��ن جي�ض 

اجلمهورية اإدري�ض ديبي، متاأثرا بجروح اأ�شيب 

بها اأثناء تواجده يف �شاحة املعارك مع متمردين 

�شمال البالد

وقال اجلي�ض، يف بيان بثه التلفزيون الر�شمي، 

لفظ  اإيتنو  ديبي  اإدري�����ض  اجلمهورية  رئي�ض  اإن 

اأن��ف��ا���ش��ه الأخ�����رية م��داف��ع��ا ع��ن وح���دة و�شالمة 

الأرا�شي يف �شاحة املعركة

واأ�شاف: نعلن ببالغ الأ�شى لل�شعب الت�شادي 

، وذل��ك غداة  الثالثاء  نباأ وف��اة ماري�شال ت�شاد، 

اإعالن فوزه بولية رئا�شية �شاد�شة

برماندوا  ع��زم  با�شم اجلي�ض  املتحدث  واأف���اد 

اأغونا ، للتلفزيون، اأن ديبي اأ�شيب خالل معارك 

�شد املتمردين �شمال البالد خالل عطلة نهاية 

الأ�شبوع ، دون مزيد من التفا�شيل

وذك��ر برماندوا اأغونا اأن��ه مت ت�شكيل جمل�ض 

حممد  بقيادة  ال��ب��الد،  لإدارة  انتقايل  ع�شكري 

اإدري�ض ديبي، جنل الرئي�ض الراحل، قائد احلر�ض 

الرئا�شي

وتابع: مت ت�شكيل جمل�ض ع�شكري بقيادة جنل 

اجل��رال حممد اإدري�ض ديبي ، لفتا اأن املجل�ض 

اجتمع على الفور واأعلن ميثاق انتقال ال�شلطة

حمليون  �شحفيون  ك�شف  بعدما  ذل��ك  ج��اء 

ال��ربمل��ان واحلكومة على خلفية مقتل  ع��ن ح��ل 

ب���دء خ��ط��وات لت�شكيل  اإىل  واأ�����ش����اروا  ال��رئ��ي�����ض، 

جمل�ض ع�شكري برئا�شة حممد اإدري�ض ديبي ملدة 

18 �شهرا

وح�����ش��ب ت��ق��ري��ر ل��وك��ال��ة اأ���ش��و���ش��ي��ت��ي��د ب��ر���ض 

الأمريكية، ل ميكن على الفور تاأكيد ظروف وفاة 

ملنطقة  زيارته  �شبب  بعد  يعرف  كونه مل  ديبي، 

املعارك، وما اإذا كان يقاتل بنف�شه يف ال�شتباكات 

اجلارية مع املتمردين املعار�شني حلكمه، اأم كان 

يف زيارة للقوات امل�شاركة ومت ا�شتهدافه

ويف ه������ذا ال���������ش����اأن، ل���ف���ت���ت ه���ي���ئ���ة الإذاع��������ة 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة ب��ي ب��ي ���ش��ي ، اأن دي��ب��ي ت��وج��ه اإىل 

اخل���ط���وط الأم���ام���ي���ة ع��ل��ى احل�����دود ب���ني ب���الده 

ال��ت��ي تقاتل �شد  ق���وات اجلي�ض  زي���ارة  ل���  وليبيا 

متمردين

والإثنني، اأعلنت اللجنة النتخابية يف ت�شاد، 

اإع��ادة انتخاب ديبي، ال��ذي يحكم منذ 30 عاما، 

من  باملئة   79.32 على  بح�شوله  �شاد�شة  لولية 

الأ�شوات، يف القتاع الرئا�شي الذي جرى يف 11 

اأبريل/ ني�شان اجلاري

وو�شل اإدري�ض ديبي اإىل ال�شلطة بعدما عينه 

قائدا  ح��ربي،  ال�شابق ح�شني  الت�شادي  الرئي�ض 

رئا�شيا  م�شت�شارا  ث��م  ال��ت�����ش��ادي��ة،  ل��ل��ق��وات  ع��ام��ا 

لل�شوؤون الع�شكرية

م�شلحة  ديبي حركة  اأ�ش�ض  اختالفهما  وبعد 

�شماها حركة الإنقاذ الوطني واأطاح بحربي ثم 

توىل الرئا�شة يف فرباير/�شباط 1991

 تقدير إسرائيلي: فتح تواجه خطرا حقيقيا بعد انقسامها الحاد

واصل عدوانه لطرد سكان القدس وزرع المستوطنين باحياء يافا

 االحتالل يصعد حربه على فلسطينيي الداخل

 بعد ساعات من انتخابه لوالية سادسة.. مقتل رئيس تشاد أثناء المعارك

االنباط-وكاالت

 37( �شواركه  عماد  الأ�شري  يوا�شل   

ع���اًم���ا(، م���ن اأري���ح���ا اإ����ش���راب���ه امل��ف��ت��وح 

يف  التوايل  على   34 لليوم  الطعام  عن 

ا  رف�شً الإ�شرائيلي؛  الحتالل  �شجون 

يف  ي��ق��ب��ع  ح���ي���ث  الإدارّي،  لع���ت���ق���ال���ه 

“ع�شقالن« زنازين �شجن 

وي����ع����اين م����ن ت����ده����ور م�����ش��ت��م��ر يف 

ف��ق��د م��ن وزن��ه  و���ش��ع��ه ال�شحي ح��ي��ث 

12 كغم

�شهر  منذ  معتقل  ���ش��وارك��ه  الأ���ش��ري 

اأ���ش��درت خم��اب��رات  2020، حيث  مت��وز 

اعتقال  اأوام��ر  ثالثة  بحّقه  الحتالل 

�شهور،  اأرب��ع��ة  منهما  ك��ل  م���دة  اإدارّي 

علًما اأنه متزوج واأب خلم�شة اأطفال

�شابق  اأ�شري  �شواركه  اأن  اإىل  وي�شار 

���ش��ن��وات يف  ع�شر  م��ا جمموعه  اأم�����ش��ى 

العتقال  رهّن  ُجلها  الحتالل  �شجون 

الإداري

االنباط-وكاالت

اأك��د الرئي�ض ال�شيني �شي جني بينغ اأن 

ولي�ض  العدالة  يريد  دول��ه  بغالبية  ال��ع��امل 

احل���واج���ز  ب���ن���اء  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ال��ه��ي��م��ن��ة 

الأخ���رى  ال���دول  ال�شغوط على  وم��ار���ش��ة 

من قبل بع�ض الدول �شي�شر باجلميع ولن 

يفيد اأحداً

ال�شيني  الرئي�ض  ع��ن  �شينخوا  ونقلت 

قوله يف كلمة خالل منتدى )بو اآو الآ�شيوي( 

اأبداً  اإن بالده لن ت�شعى اإىل الهيمنة  اليوم 

بغ�ض النظر عن م�شتوى تطورها كما اأنها 

لن ت�شارك يف �شباق ت�شلح عاملي معرباً عن 

انتقاده للنظام العاملي القائم وقال اإن نظام 

احلوكمة العاملي يجب اأن يكون اأكرث اإن�شافاً 

كما اأن القواعد التي ت�شعها دولة اأو بع�ض 

الدول ل ميكن فر�شها على دول اأخرى

اأن )م���ب���ادرة احل���زام  اأك���د �شي  اإىل ذل���ك 

ال�����ش��ني طريق  ال��ت��ي طرحتها  وال��ط��ري��ق( 

مفتوح للجميع ولي�شت م�شاراً خا�شاً ملوكاً 

لطرف واحد مرحباً بجميع الدول املهتمة 

التعاون  يف  امل�شاركة  اأج���ل  م��ن  بالن�شمام 

وجني الفوائد

ت��ع��م��ل م���ع جميع  ال�����ش��ني  اإن  واأ�����ش����اف 

مبادرة  بناء  اأج��ل  م��ن  الراغبني  امل�شاركني 

احلزام والطريق كم�شار يوؤدي اإىل تخفيف 

م�شاريع  اأن  مو�شحاً  النمو  وزي����ادة  الفقر 

امل���ب���ادرة ق��د ت�شاعد ع�����ش��رات امل��الي��ني من 

الأ�شخا�ض على التخل�ض من الفقر بحلول 

عام 2030

االنباط- وكاالت

و����ش���ل���ت ط����ائ����رة م�������ش���اع���دات ام���ارات���ي���ة، 

ع���ل���ى م��ت��ن��ه��ا ك���م���ي���ات ك���ب���رية م����ن ل��ق��اح��ات 

العا�شمة  اإىل  الثالثاء،  ي��وم  “كوفيد-19”، 
ال�شورية دم�شق

و���ش��ريت ال��ط��ائ��رة، هيئة ال��ه��الل الأح��م��ر 

الإم����ارات����ي ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع ج��م��ع��ي��ة ال��ه��الل 

الأحمر ال�شوري، للحد من تداعيات جائحة 

كورونا على ال�شاحة ال�شورية

امل�شاعدات  ه��ذه  ت��اأت��ي  وام،  وك��ال��ة  وح�شب 

انت�شار  ملكافحة  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ش��ت��ج��اب��ة  �شمن 

دول��ي��ا،  للجائحة  وال��ت�����ش��دي  “كوفيد-19” 
الدولة  بها  التي ت�شطلع  للمبادرات  وتعزيزا 

الدولية  اجل��ه��ود  ل��دع��م  ال��ق��ي��ادة،  بتوجيهات 

للت�شدي لنت�شار فريو�ض كورونا

الإم�����ارات يف  “تبذل دول���ة  واأ���ش��اف��ت وام، 

ال��دول  مل�شاعدة  كبرية  “جهودا  ال�شدد  ه��ذا 

اأو�شاعها  جت���اوز  على  وال�شديقة  ال�شقيقة 

مرحلة  لبلوغ  بجانبها  وال��وق��وف  ال�شحية، 

ت�شتهدف  وام،  واأ���ش��ارت  الأزم����ة«  م��ن  التعايف 

هذه اللقاحات العاملني باخلطوط الأمامية 

باملجال الطبي، واأ�شحاب احلالت الإن�شانية 

الأم��را���ض  واأ���ش��ح��اب  ال�شن  وك��ب��ار  ال�شعبة، 

يذكر  النزوح  اأماكن  يف  والأ�شخا�ض  املزمنة، 

ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي، قامت  اأن هيئة 

م�شبقا وبالتعاون مع جمعية الهالل الأحمر 

ال�شوري، باإر�شال م�شاعدات طبية بلغت 97.2 

امل�����ش��اع��دات،  تلك  وت�شمنت  ���ش��وري��ا  اإىل  طنا 

امل�شتلزمات الطبية واأدوات احلماية والوقاية 

الفريو�ض،  ع��ن  الك�شف  واأج��ه��زة  ال�شخ�شية 

والتي كان لها ال��دور الكبري يف تعزيز قدرات 

الدفاع  خط  يف  والعاملني  الطبية  الطواقم 

الأول يف مواجهة اجلائحة

 األسير سواركه يواصل إضرابه عن الطعام 
لليوم ال 34 رفًضا العتقاله اإلداري

 الرئيس الصيني: العالم يريد 
العدالة وليس الهيمنة

 اإلمارات ترسل طائرة مساعدات 
محملة بلقاحات كورونا إلى دمشق
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االنباط-وكاالت

قال قيادي بارز يف حزب ليكود ، بزعامة 

رئ���ي�������س ال���������وزراء الإ����س���رائ���ي���ل���ي ب��ن��ي��امي��ن 

ال�������وزراء يف ط��ري��ق��ه  رئ��ي�����س  اإن  ن��ت��ن��ي��اه��و، 

للمعار�سة

عن  بو�ست  ج��روزال��ي��م  �سحيفة  ونقلت 

القيادي ميكي زوهار القول، خالل اجتماع 

منا�سب  �ساغلي  الرتتيبات، لختيار  للجنة 

يف  ليكود  اأن  يتفهم  اإن���ه  رئي�سية،  برملانية 

ع�سو  �ساأل  وعندما  املعار�سة.  اإىل  طريقه 

ال��ك��ن��ي�����س��ت ع���ن ال��ق��ائ��م��ة امل�����س��رتك��ة اأح��م��د 

الطيبي عمن �سيكون زعيم املعار�سة، اأجاب 

اأنه �سيكون بنيامني نتنياهو زوهار 

نتجه  اأننا  ن�ستوعب  اإننا  زوهار:  واأ�ساف 

نعرف  ل  اأن��ن��ا  تعتقدون  ه��ل  امل��ع��ار���س��ة  اإىل 

كيف تبدو املعار�سة؟ نحن نعرف

وجن�����ح م���ع���ار����س���و ن��ت��ن��ي��اه��و يف مت��ري��ر 

م����ق����رتح����ات����ه����م ل���ل�������س���ي���ط���رة ع����ل����ى جل��ن��ة 

الكني�ست  تدير  وال��ت��ي  ال��ق��وي��ة،  الرتتيبات 

دعم  بف�سل  وذل���ك  ح��ك��وم��ة،  ت�سكيل  حل��ني 

ح���زب ال��ق��ائ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة امل���وح���دة ب��زع��ام��ة 

الكني�ست من�سور عبا�س ع�سو 

ريفلني  روؤوف���ني  اإ�سرائيل  رئي�س  وكلف 

ن�����س��ي��ان/اأب��ري��ل اجل��اري  يف وق��ت �سابق م��ن 

وذلك  اجلديدة،  احلكومة  بت�سكيل  نتنياهو 

بعد انتخابات غر حا�سمة كانت الرابعة يف 

غ�سون عامني

جرت  التي  النتخابات  نتائج  ت�سفر  ومل 

يف 23 اآذار/م���ار����س ع��ن ف��ائ��ز وا���س��ح، وظل 

منق�سما  اإ���س��رائ��ي��ل  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال��ط��ي��ف 

م��وال  اأح��ده��م��ا  ق�سمني،  اإىل  عامة  ب�سورة 

لنتنياهو والآخر ي�سعى لالإطاحة به

النتخابات  نتائج  نتنياهو  حزب  وت�سدر 

الكني�ست  يف  م��ق��ع��دا،   30 ع��ل��ى  ب��احل�����س��ول 

ت���اله ح���زب ي�س  120 م��ق��ع��دا،  امل���وؤل���ف م���ن 

ا�ستبعد  ال��ذي  لب��ي��د،  يائر  بزعامة  عتيد 

التحالف مع ليكود، وح�سل على 17 مقعدا. 

الديني  �سا�س  الثالثة جاء حزب  املرتبة  ويف 

املحافظ باحل�سول على ت�سعة مقاعد

االنباط-وكاالت

قالت �سحيفة “جروزاليم بو�ست”، اإن 

من  اأك��ر  اق��رتب  اإ�سرائيل  يف  العام  املدعي 

ال��وزراء  رئي�س  اأن  لإع��الن  م�سى  وق��ت  اأي 

موؤهل”  “غر  ن��ت��ان��ي��اه��و  بنيامني  امل��ك��ل��ف 

الف�ساد  ق�سية  ب�سبب  البالد  قيادة  ملوا�سلة 

العام

اأفيخاي  الإ�سرائيلي،  العام  املدعي  وقال 

ال����وزراء  اإن ه��ج��م��ات رئ��ي�����س  م��ان��دل��ب��ل��ي��ت، 

ال�������س���دي���دة ع��ل��ى ���س��ل��ط��ات اإن����ف����اذ ال��ق��ان��ون 

جت����اوزت اخل���ط���وط ال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت��ك��ون 

مبثابة اأ�سا�س لإعالن عدم لياقته للمن�سب

واأ�ساف اأن ف�سل نتانياهو يف تعيني وزير 

للعدل كان عالمة اأخرى على اأنه قد ُيعلن 

اأن��ه غ��ر م��وؤه��ل، حتى لو  امل��ط��اف  يف نهاية 

ك��ان  اإذا  ا�ستقالته  ط��ل��ب  ال��ق��ان��ون  ي��ك��ن  مل 

يحتفظ مبنا�سب حكومية

نتانياهو  اإن  ماندلبليت  قال  ذل��ك،  ومع 

ميكن اأن يظل يف من�سبه يف الوقت احلايل 

يف ����س���وء مت�����س��ك��ه ب��ال��ق��ي��ود ال���ت���ي ف��ر���س��ه��ا 

امل�ساركة  ع��ن  بالبتعاد  عليه  ال��ع��ام  امل��دع��ي 

الق�سائية  والتعيينات  ال��ق��انون  اإن��ف��اذ  يف 

ميكن  التي  ال�سيا�سية  التغيرات  وكذلك 

اأن توؤثر عليه

الإ����س���رائ���ي���ل���ي متهم  ال�������وزراء  ورئ���ي�������س 

ب��ق��ب��ول ه���داي���ا ف���اخ���رة وم���ن���ح ت�����س��ه��ي��الت 

نافذة يف مقابل  اإعالمية  تنظيمية جلهات 

يف  اإيجابية  اإعالمية  تغطية  على  ح�سوله 

نتانياهو،  ينفي  فيما  منف�سلة،  ق�سايا   3

توجه  للحكومة  رئي�س  اأول  يعترب  ال���ذي 

تلك  من�سبه،  يف  وه��و  ر�سمية  اتهامات  له 

املزاعم

التما�سا  العليا  املحكمة  رف�ست  والأحد، 

حكومة  بت�سكيل  ن��ت��ان��ي��اه��و،  ت��ك��ل��ي��ف  ���س��د 

ح��ال��ة من  ت�سهد  ال��ت��ي  ال��ب��الد  ج��دي��دة يف 

4 انتخابات  اجلمود ال�سيا�سي اأدلت لإقامة 

ت�سريعية يف غ�سون عامني

“ح�سن  جم��������م��������وع��������ة  وك������������ان������������ت 

الل��ت��م��ا���س  ق��دم��ت  ال��ت��ي  الدميقراطية” 

ق��ال��ت اإن ق����رار رئ��ي�����س ال���دول���ة، روؤوف����ني 

حكومة  لت�سكيل  نتانياهو  بتكليف  ريفلني، 

“لي�س معقول« جديدة 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة  ال����ق����وان����ني  مت���ن���ح  ول 

املالحقات  من  ح�سانة  اأي  ال���وزراء  رئي�س 

ال��ق�����س��ائ��ي��ة، ل��ك��ن��ه ل��ن ي��ك��ون جم���ربا على 

الو�سائل  ك��ل  ا�ستنفاد  بعد  اإل  ال�ستقالة 

اإدانته الق�سائية �سده حال 

االنباط-وكاالت

ل ت����زال ال��ت��ف��ج��رات ال��ن��ووي��ة وامل���ج���ازر 

ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت��ه��ا ف��رن�����س��ا ال���س��ت��ع��م��اري��ة بحق 

اجلزائريني، تلقي بظاللها على حياة �سكان 

رغم م�سي  م�ستمرة  فاآثارها  العربي،  البلد 

اأكر من ن�سف قرن على ا�ستقالله عام 1962

اأبريل/ ني�سان اجل��اري، دعا رئي�س  ويف 8 

اأرك���ان اجلي�س اجل��زائ��ري �سعيد �سنقريحة، 

فرن�سا اإىل ت�سليم بالده خرائط حول اأماكن 

التجارب النووية، التي اأجريت ب�سحرائها يف 

�ستينيات القرن املا�سي، لتطهر املنطقة من 

الإ�سعاعات

رئي�س  ا�ستقباله  ل��دى  �سنقريحة،  وق���ال 

اأركان اجليو�س الفرن�سية فران�سوا لوكوانرت: 

اأنتظر دعمكم، خالل انعقاد الدورة 17 للفوج 

املختلط اجل��زائ��ري- الفرن�سي )ح��ول ملف 

التجارب( املزمع يف مايو/ اأيار 2021

ر���س��م��ي��ا و���س��ع��ب��ي��ا، ت��ط��ال��ب اجل���زائ���ر اإىل 

اليوم باري�س، بالك�سف عن اأماكن خملفاتها 

ال���ن���ووي���ة، مل��ع��اجل��ة الأم�����ر ف��ن��ي��ا، وت��ع��وي�����س 

ال�سحايا، وهو ما ترف�سه فرن�سا

واأ����س���اف اأن ان��ع��ق��اد ال������دورة ي��ه��دف اإىل 

التكفل النهائي بعمليات اإعادة تاأهيل موقعي 

رق��ان و اإن اإك��ر )ج��رت بهما جت��ارب نووية(، 

وموافاتنا باخلرائط الطبوغرافية، لتحديد 

م��ن��اط��ق دف���ن ال��ن��ف��اي��ات امل��ل��وث��ة، امل�����س��ع��ة اأو 

الكيماوية غر املكت�سفة حلد اليوم

ويف 13 ف��رباي��ر/ ���س��ب��اط امل��ا���س��ي، اأح��ي��ت 

اجل��زائ��ر ال��ذك��رى احل��ادي��ة وال�����س��ت��ني لأول 

جت���رب���ة ن���ووي���ة ف��رن�����س��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة رق���ان 

�ُسميت  ع��م��ل��ي��ة  يف   ،1960 ع����ام  ب��ال�����س��ح��راء 

اجلربوع الأزرق

واآن���ذاك، ق��ال وزي��ر اخلارجية اجلزائري 

ال���ن���ووي  ال��ت��ف��ج��ر  اإن  ب�����وق�����دوم،  ����س���ربي 

الفرن�سي كان بقوة 70 كيلوطنا، وهو ما يعادل 

من ثالثة اإىل اأربعة اأ�سعاف قنبلة هرو�سيما 

اليابان  املتحدة  ال��ولي��ات  بها  )التي ق�سفت 

عام 1945( وكان له تداعيات اإ�سعاعية كارثية

ال�سلطات  اأج���رت  و1966،   1960 ب��ني  وم��ا 

ال�ستعمارية الفرن�سية �سل�سلة جتارب نووية 

الأر���س و13  ف��وق  بال�سحراء اجلزائرية )4 

بينما  فرن�سيني،  م�سوؤولني  بح�سب  حتتها(، 

يقول موؤرخون جزائريون اإن العدد اأكرب

اإىل  اجل���زائ���ر  ت��ط��ال��ب  و�سعبيا،  ور���س��م��ي��ا 

اليوم باري�س، بالك�سف عن اأماكن خملفاتها 

ال���ن���ووي���ة، مل��ع��اجل��ة الأم�����ر ف��ن��ي��ا، وت��ع��وي�����س 

ال�سحايا، وهو ما ترف�سه فرن�سا

ب��ج��ان��ب ال��ت��ف��ج��رات ال���ن���ووي���ة، ت��ع��ر���س 

اجلزائريون لأب�سع اجلرائم من طرف جي�س 

ال�ستعمار الفرن�سي على مدار 132 عاما

الرئي�س  ق���ال   ،2020 اأي�����ار  م��اي��و/   7 ويف 

اجلزائري عبد املجيد تبون، اإن فرن�سا قتلت 

غاية  اإىل   1830 منذ  اجل��زائ��ر  �سكان  ن�سف 

1962، وعدد ال�سحايا بلغ 5.5 ماليني

وه����و ي��ق�����س��د ال�����س��ح��اي��ا خ����الل احل��ق��ب��ة 

ولي�س   ،)1962  1830( بكاملها  ال�ستعمارية 

 ،)1962  -1954( ال��ت��ح��ري��ري��ة  ال��ث��ورة  ف���رتة 

والتي حت�سي 1.5 مليون قتيل

ولعل اأب��رزه��ا جم��از 8 م��اي��و/ اأي���ار 1945، 

ح��ي��ث ق��ت��ل��ت ق�����وات ال���س��ت��ع��م��ار يف م��ن��اط��ق 

���س��ط��ي��ف وق����امل����ة وخ����راط����ة )������س�����رق(، وف���ق 

تقديرات ر�سمية، 45 األف �سخ�س، خرجوا يف 

مظاهرات للمطالبة با�ستقالل بالدهم

قال الرئي�س اجلزائري عبد املجيد تبون، 

منذ  اجل��زائ��ر  �سكان  ن�سف  قتلت  فرن�سا  اإن 

1830 اإىل غاية 1962، وعدد ال�سحايا بلغ 5.5 

ماليني

ويف 3 ي��ول��ي��و/ مت���وز امل��ا���س��ي، ا���س��ت��ع��ادت 

اجلزائر رفات 24 من قادة املقاومة ال�سعبية 

�سد الحتالل الفرن�سي، بعد 170 عاما على 

احتجازها مبتحف الإن�سان يف باري�س

 ،2016 اإع��الم فرن�سية يف  و�سائل  وك�سفت 

عن وجود 18 األف جمجمة تعود جلزائريني 

املتحف،  ه��ذا  روؤو�سهم، حمفوظة يف  ُقطعت 

م��ن��ه��ا 500 ف��ق��ط مت ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ه��وي��ات 

اأ�سحابها

 ،1957 الأول  ت�����س��ري��ن  اأك���ت���وب���ر/   17 ويف 

األ��ف ج��زائ��ري يف باري�س  تظاهر ح��وايل 60 

���س��د ا���س��ت��ع��م��ار ف��رن�����س��ا ل��ب��ل��ده��م، وط��ال��ب��وا 

واألقت  بالر�سا�س  فواجهتهم  بال�ستقالل، 

بالع�سرات منهم يف نهر ال�سني

وح�سب تقديرات، بلغت ح�سيلة ال�سحايا 

اآلف  اإىل  اإ�سافة  مفقود،  و800  قتيل،   1500

املعتقلني

وقال كمال بلعربي، نائب برملاين جزائري 

�سابق، اإن مطالبة فرن�سا بخرائط التفجرات 

النووية هو مطلب �سعبي ور�سمي

واأ�ساف بلعربي، وهو �ساحب مبادرة �سن 

قانون ل� جترمي ال�ستعمار �سابقا يف الربملان: 

م���ط���ال���ب اجل����زائ����ري����ني ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��ع��وي�����س 

�سحايا التفجرات وا�ستعادة خرائط اأماكن 

التجارب، وكل ما يتعلق بهذه اجلرمية

واأ������س�����اف: ال��ت��ف��ج��رات يف رّق������ان وع��ني 

النووي  الق�سف  اأ�سعاف  اأرب��ع��ة  ت�ساوي  اإك��ر 

الأمريكي على هرو�سيما وناغازاكي باليابان

وتابع: ال�سلطات اجلزائرية و�سعت ر�سميا 

ملفا، �سنة 2020، على م�ستوى الأمم للنظر 

يف ت��ع��وي�����س ف��رن�����س��ا ل�����س��ح��اي��ا ال��ت��ف��ج��رات 

النووية، لكن الق�سية مل تتحرك

وعن اأب�سع جمازر فرن�سا، قال بلعربي اإن 

ال�ستعمار قتل نحو 70 األف جزائري، ولي�س 

45 األفا، يوم 8 مايو/ اأيار 1945، عندما طالب 

ومطالبة  با�ستقاللهم  �سلميا  اجل��زائ��ري��ون 

احل��رب  نهاية  بعد  بوعدها  ب��ال��وف��اء  فرن�سا 

العاملية الثانية )1939- 1945(

واأردف اأن عدد �سحايا جمازر 8 مايو 1945 

موثق يف الأر�سيف الأمريكي ب�70 األف �سحية

و�سدد على اأن اجلزائر لن ت�سكت عن حقها 

و�ستظل تطالب بالتعوي�سات يف حق �سحايا 

التفجرات وخمتلف اجلرائم

ارتكزت  الفرن�سية  ال�ستعمارية  ال�سيا�سة 

على ت�سجيع ال�ستيطان يف اجلزائر، وحتويل 

اإىل طابع  الإ����س���الم���ي  اجل���زائ���ري  ال��ط��اب��ع 

اأوروبي

اأم��ا عامر رخيلة، م��وؤرخ وحم��اٍم، فقال اإن 

ال�سيا�سة ال�ستعمارية الفرن�سية ارتكزت على 

ت�سجيع ال���س��ت��ي��ط��ان يف اجل���زائ���ر، وحت��وي��ل 

اإىل طابع  الإ����س���الم���ي  اجل���زائ���ري  ال��ط��اب��ع 

اأوروبي

واأ�ساف: لذلك اتخذت )فرن�سا( �سيا�ستني 

متوازيتني، وهي ت�سجيع ال�ستيطان الأوروبي 

ولي�س الفرن�سي فقط، لتمكينهم من خرات 

البالد الفالحية خا�سة يف �سمالها

وت����اب����ع: ك��م��ا اع���ت���م���دت ع��ل��ى ال��ت�����س��ف��ي��ة 

حق  يف  اإب���ادة  جرائم  ارتكبت  حيث  العرقية، 

اجلزائريني لتحقيق تفوق اجلن�س الأوروبي 

على اجلزائري

وق����ال رخ��ي��ل��ة اإن ف��رن�����س��ا ان��ت��ه��ج��ت نف�س 

ال�����س��ي��ا���س��ة ط��ي��ل��ة ال���ق���رن ال�������19، ويف ال��ق��رن 

اجل��زائ��ري��ني  على  الت�سييق  اع��ت��م��دت  ال����20 

وتهجرهم و�سلبهم كل و�سائل احلياة

ارتكبت   1945 ع��ام  فرن�سا  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

جمزرة ب�سعة يف حق ال�سعب اجلزائريني من 

8 اإىل 16 مايو 1945، وقتلت 45 األف �سخ�س

بداأت  اأن فرن�سا  والأخطر، ح�سب رخيلة، 

�سنة 1935 ت�سعى لالنت�ساب اإىل ما ي�سمى ب� 

ذل��ك بتفجر  ، ومتكنت من  النووي  النادي 

اأول قنبلة نووية يف 13 فرباير/ �سباط 1960، 

ب�سحراء اجلزائر

و امل��وؤ���س��ف اأّن���ه���ا خ��ال��ف��ت ل��وائ��ح ال��ق��ان��ون 

ال��������دويل، وج��ع��ل��ت اجل����زائ����ر ح��ق��ل جت���ارب 

لتفجراتها النووية ، ح�سب رخيلة

بتجاربها  تقوم  ظلت  فرن�سا  اأن  واأو���س��ح 

التجارب  ا�ستمرت  حني  يف   ،1966 غاية  اإىل 

البيولوجية اإىل 1978

وتابع اأنه بني 1960 و1966 حفر ال�ستعمار 

خ��ن��ادق يف اجل��ن��وب اجل���زائ���ري ل��رم��ي وردم 

املخلفات النووية التي اأكلت الزرع وال�سرع

النووية  املخلفات  جرمية  اأن  على  و�سدد 

م�ستمرة، عن طريق تف�سي الأمرا�س وتلوث 

البيئة وانقرا�س احليوانات

وتابع: من حق اجلزائر املطالبة با�ستعادة 

اخل���رائ���ط ال��ت��ي حت���دد اأم���اك���ن ال��ت��ف��ج��رات 

واخلنادق التي ت�سم بقايا التفجرات واملواد 

امل�سعة التي ل تزال اآثارها م�ستمرة اإىل اليوم

وخ���ت���م ب������اأن ع�����دد ���س��ح��اي��ا ال��ت��ف��ج��رات 

ي���ع���ّد ب��������الآلف، ول���ك���ن ل مي��ك��ن اإح�������س���اوؤه 

الإع��الم  بعيدا عن  اأّنها متت  باعتبار  بدقة، 

واملنظمات احلقوقية

 قيادي بارز بحزب ليكود: نتنياهو في طريقه للمعارضة

 ماندلبليت يحذر نتنياهو بأنه قد يعلن عدم أهليته لرئاسة الحكومة بسب قضية الفساد

 االستعمار الفرنسي للجزائر.. آثار حية لجرائم بشعة

االنباط-وكاالت

ق����ال رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ت�����س��ري��ف الأع���م���ال 

بلده  اإن  ال��ث��الث��اء،  دي����اب،  ح�سان  اللبنانية، 

مير مبرحلة �سعبة، ويفتقد اإىل جهد عربي 

موحد

ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان اأ����س���دره دي����اب بختام 

اأي���ام، منذ   3 ا�ستمرت  التي  اإىل قطر  زي��ارت��ه 

الأحد، التقى فيها اأبرز امل�سوؤولني القطريني 

لبحث الأحداث الداخلّية اللبنانّية

واأ���س��اف دي���اب، يف بيانه ال��ذي اطلع عليه 

فاإن  ال�سديد،  اأنه لالأ�سف  الأنا�سول،  مرا�سل 

لبنان مير مبرحلة �سعبة، ويفتقد اإىل جهد 

اللبنانيني،  يجمع  دور  واإىل  م��وح��د،  ع��رب��ي 

ويقطع الطريق على ال�ستثمار يف خالفاتهم

واأ�سار اإىل اأن هذا يوم مميز يف هذه الدوحة 

الكرمية التي تفتح قلبها دائما للبنانيني، ومل 

تتخل يوما عن حمبتها للبنان

واأو�سح اأنه تباحث مع �سمو الأمر )متيم 

بن حمد( وم��ع معايل رئي�س ال���وزراء )خالد 

بن خليفة بن عبدالعزيز( وامل�سوؤولني هنا يف 

ال�سوؤون العربية، وانعكا�سات غياب الت�سامن 

العربي على الأزمة اللبنانية

قطر  ال�سقيقة  يف  وجدنا  بالفعل،  وتابع: 

ما نبحث عنه، حيث متت لقاءاتنا يف اإطار من 

الأخ��وة غر امل�ستغربة، واأك��دت لنا دولة قطر 

موقفها الثابت من دعم لبنان و�سعبه واأمنه 

وا�ستقراره ، دون ذكر تفا�سيل اأكر

وم��ن��ذ اأك���ر م��ن ع���ام، ي��ع��اين لبنان اأزم���ة 

اق��ت�����س��ادي��ة ط��اح��ن��ة ه��ي الأ����س���واأ م��ن��ذ انتهاء 

احلرب الأهلية عام 1990، اأدت اإىل انهيار مايل 

غر م�سبوق يف تاريخ البالد

اجلمهورية  رئي�س  ب��ني  خ��الف��ات  وج����راء 

�سعد  املكلف  احلكومة  ورئي�س  ع��ون  مي�سال 

حكومة  ت�سكيل  ع��ن  لبنان  يعجز  احل��ري��ري، 

ال��راه��ن��ة،  الأع���م���ال  ت�سريف  حكومة  تخلف 

برئا�سة دياب، التي ا�ستقالت يف 10 اأغ�سط�س/ 

اآب املا�سي، اإثر انفجار مرفاأ العا�سمة بروت 

ال��ذي اأ�سفر عن مقتل اأك��ر من 200 �سخ�س 

واإ�سابة حوايل 4000 اآخرين

االنباط-وكاالت

�ساندرز  ب��رين  الأمريكي  ال�سناتور  ق��ال   

اإن على  اأم����ام م��وؤمت��ر ج��ي �سرتيت ال��وط��ن��ي 

الع�سكرية  امل�ساعدة  تنظيم  املتحدة  الوليات 

لإ�سرائيل ، حيث القى ع�سوا جمل�س ال�سيوخ 

الأمريكي برين �ساندرز واإليزابيث وارن كلمة 

اأمام املوؤمتر الوطني جيه �سرتيت يوم الإثنني

وعقد موؤمتر جي �سرتيت ، وهي جماعة 

افرتا�سيا  موؤمترا  اأمريكية،  ي�سارية  يهودية 

���س��م��ت ف��ي��ه جل��ن��ة م���ن امل��ت��ح��دث��ني ت����رتاوح 

م���ن ق����ادة الأح������زاب الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اإىل كبار 

الدميقراطيني الأمريكيني

اأنه  بقوة  اأعتقد  خطابه  يف  �ساندرز  وق��ال 

ا اأن نكون م�ستعدين ملمار�سة  يجب علينا اأي�سً

�سغوط حقيقية، مبا يف ذلك تقييد امل�ساعدات 

اأي من  ع��ل��ى حت��رك��ات م��ن  رًدا  الأم��ري��ك��ي��ة، 

اجلانبني تقو�س فر�س ال�سالم

اأن  ه��ي  احلقيقة  اأن  اإىل  ���س��ان��درز  واأ����س���ار 

ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ت���ق���دم ق������دراً ه���ائ���اًل من 

اأنها  كما  لإ���س��رائ��ي��ل.  الع�سكرية  امل�����س��اع��دات 

تقدم بع�س امل�ساعدات الإن�سانية والقت�سادية 

للفل�سطينيني. ومن املنا�سب متاًما للوليات 

امل��ت��ح��دة اأن ت��ق��ول م��ا مي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام ه��ذه 

امل�ساعدة وما ل يجوز ا�ستخدامها فيه

لإ�سرائيل،  بامل�ساعدة  يتعلق  فيما  وتابع: 

اأن  يف راأي���ي، ف��اإن ال�سعب الأم��ري��ك��ي ل يريد 

ال�سيا�سات  لدعم  ت�ستخدم  الأم���وال  اأن  ي��رى 

ال�سعب  وتعامل  الإن�سان  حقوق  تنتهك  التي 

الفل�سطيني كب�سر من الدرجة الثانية

وم���ن جهتها دع���ت ال�����س��ن��ات��ور الأم��ري��ك��ي��ة 

اإليزابيث وارن اإىل تقييد امل�ساعدات الع�سكرية 

لإ�سرائيل يف خطابها امل�سجل م�سبًقا يف املوؤمتر 

الفرتا�سي

وقالت وارن: اإذا كنا جادين يف وقف التو�سع 

اإيجاد  الأط��راف على  ال�ستيطاين وم�ساعدة 

حل الدولتني، ف�سيكون من غر امل�سوؤول األ 

لنا  املتاحة  الأدوات  جميع  احل�سبان  يف  ناأخذ 

واأ�سافت اأحدها هو منع ا�ستخدام امل�ساعدات 

خ��الل  م��ن  املحتلة  الأرا����س���ي  يف  الع�سكرية 

م�����س��اع��دات ع�سكرية  ت��ق��دمي  ال���س��ت��م��رار يف 

لتعديل  اإ�سرائيل  فاإننا ل ندفع  غر مقيدة، 

م�سارها

وقالت وارن: اإذا كنا جادين يف وقف التو�سع 

اإيجاد  الأط��راف على  ال�ستيطاين وم�ساعدة 

حل الدولتني، ف�سيكون من غر امل�سوؤول األ 

لنا  املتاحة  الأدوات  جميع  احل�سبان  يف  ناأخذ 

واأ�سافت اأحدها هو منع ا�ستخدام امل�ساعدات 

خ��الل  م��ن  املحتلة  الأرا����س���ي  يف  الع�سكرية 

ال�ستمرار يف تقدمي م�ساعدات ع�سكرية غر 

مقيدة، فاإننا ل ندفع اإ�سرائيل لتعديل م�سارها

التو�سع  وق��ف  يف  ج��ادي��ن  كنا  اإذا  وتابعت: 

اإيجاد  الأط��راف على  ال�ستيطاين وم�ساعدة 

حل الدولتني، ف�سيكون من غر امل�سوؤول األ 

ناأخذ يف احل�سبان جميع الأدوات املتاحة لنا

ا�ستخدام  منع  ه��و  اأح��ده��ا  اأّن  اإىل  واأ���س��ار 

املحتلة  الأرا����س���ي  يف  الع�سكرية  امل�����س��اع��دات 

م��ن خ��الل ال���س��ت��م��رار يف ت��ق��دمي م�ساعدات 

ع�سكرية غر مقيدة، فاإننا ل ندفع اإ�سرائيل 

لتعديل م�سارها

االنباط-وكاالت

 Popular“ جم�������ل�������ة  ذك������������������رت 

رو�سيا  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة   ”Mechanics
العامل”  ن��ه��اي��ة  “طوربيد  اخ��ت��ب��ار  ت��وا���س��ل 

املخيف “بو�سيدون” املزود براأ�س حربي نووي

وق��ال��ت امل��ج��ل��ة اأن امل��رك��ب��ة غ��ر امل��اأه��ول��ة 

ال��ع��ام��ل��ة حت���ت امل����اء ���س��ي��ك��ون ل��ه��ا م���دى غر 

حمدود تقريبا، و�ستكون قادرة على القرتاب 

ال�ساحل  ع��ل��ى  الأه�����داف  م��ن  ع��ال��ي��ة  ب�سرعة 

الأمريكي

الرو�سي  الطوربيد  اختبارات  و�ستتوا�سل 

فيما من  ال��ع��ام،  “بو�سيدون” ه��ذا  اجل��دي��د 

ال��ن��وع من  ه���ذا  ن�سر  ت��ت��م عمليات  اأن  امل��ق��رر 

الأ�سلحة يف غ�سون عقد من الزمن

وكان ُو�سف “بو�سيدون” يف البداية على 

اأن���ه ط��ورب��ي��د ع��م��الق اأو ح��ت��ى غ��وا���س��ة غر 

ماأهولة

ميكنها  امل��رك��ب��ة  ه���ذه  اأن  خ����رباء  ويعتقد 

الإب�����ح�����ار حت����ت امل������اء ب�����س��ك��ل م�����س��ت��ق��ل ع��رب 

ذخرة  حاملة  والأطل�سي،  الهادئ  املحيطني 

من  العالية  �سرعتها  �ستجعل  فيما  ن��ووي��ة، 

ال�سعب اعرتا�سها

وكان قد ُذكر اأن “بو�سيدون” �سيزود براأ�س 

حربي نووي حراري ب�سعة 100 ميغا طن، اأي 

�سعف راأ���س “قنبلة القي�سر” ال�سهرة. ويف 

ح��ال انفجار مثل ه��ذا ال��راأ���س ال��ن��ووي قبالة 

ال�ساحل، ف�سيغمر املدينة املجاورة بت�سونامي 

ف��اإن  ال��ت��ق��دي��رات،  اآخ���ر  ولكن ح�سب  اإ�سعاعي 

2 ميغا طن  �ستكون  احل��رب��ي  ال���راأ����س  ط��اق��ة 

ف��ق��ط، ول���ن مينعه ذل���ك م��ن اإحل����اق اأ���س��رار 

�ساحب  واأ����س���ار  ال�ساحلي  ب��ال��ه��دف  ج�سيمة 

املقالة املن�سورة يف املجلة اإىل اأن النقاد �سخروا 

من بو�سيدون م��رارا، وا�سفني اإياه باخلرافة 

اأن  الآن  الوا�سح  من  “اأ�سبح  لكن  واخل���داع، 

رو�سيا جادة يف تفعيل �سالح نهاية العامل هذا”

االنباط-وكاالت

م��ن��ح امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي حل���زب الحت���اد 

ال���دمي���ق���راط���ي امل�����س��ي��ح��ي ال�����ذي ت��ن��ت��م��ي له 

امل�ست�سارة الأملانية اأجنيال مركل اليوم دعمه 

ليكون مر�سح  اأرم��ني ل�سيت  لزعيمه  القوي 

الأمل��اين  امل�ست�سار  ملن�سب  املحافظ  التحالف 

يف النتخابات الأملانية املقبلة وبح�سب وكالة 

ا�ستمرت  نقا�سات  ف��اإن  الفرن�سية  ال�سحافة 

اأكر من �ست �ساعات لختيار مر�سح ملن�سب 

امل�ست�سار بعد ت�سويت 46 من اأع�ساء جمل�س 

اإىل  اأف�ست  امل�سيحي  ال��دمي��ق��راط��ي  الحت���اد 

ح�سول ارمني ل�سيت على دعم بن�سبة 77.5 

باملئة بينما ح�سل مناف�سه زعيم حزب الحتاد 

م��ارك��و���س زودر على  امل�����س��ي��ح��ي  الج��ت��م��اع��ي 

بافاريا  وزراء  رئي�س  زودر  وك���ان  باملئة   22.5

وفق  م��ن ل�سيت  اأك���رب  ب�سعبية  يتمتع  ال���ذي 

ا�ستطالعات ال��راأي اأع��رب يف وق��ت �سابق عن 

الدميقراطي  ق��رار الحت��اد  ا�ستعداده لقبول 

امل�سيحي وانه �سيتنحى دون امتعا�س يف حال 

اأعطى احلزبيون الكبار مناف�سه الأف�سلية

واأظ���ه���ر ا���س��ت��ط��الع ح��دي��ث اأج���رت���ه هيئة 

اآر دي( اأن 44 باملئة من  الإذاع���ة العامة )اآي��ه 

الأملان يوؤيدون زودر باعتباره موؤهال اأكر من 

غره ملن�سب امل�ست�سار يف حني ح�سل ل�سيت 

الت�سويت ح�سماً  باملئة فقط وميثل   15 على 

التحالف  وه��دد  اأ�سبوعاً  ا�ستمر  حاد  لتناف�س 

امل��ح��اف��ظ ب��ني ح��زب��ي الحت����اد ال��دمي��ق��راط��ي 

امل�سيحي  الج��ت��م��اع��ي  والحت�������اد  امل�����س��ي��ح��ي 

بالنفجار من الداخل وقبل خم�سة اأ�سهر على 

اأيلول املقبل  ال� 26 من  النتخابات املقررة يف 

ب��ع��د 16 ع��ام��اً  وخ����روج م��رك��ل م��ن ال�سلطة 

من احلكم تظهر ا�ستطالعات ال��راأي تراجعاً 

يف �سعبية املحافظني يف الآون��ة الأخ��رة على 

خلفية مواجهتهم لوباء كوفيد19

 دياب: لبنان يمر بمرحلة صعبة 
ويفتقد إلى جهد عربي موحد

 دعوات أمريكية للضغط على إسرائيل 
وتقليص المساعدات العسكرية المقدمة لها

 مخاوف أمريكية من »سالح نهاية العالم« الروسي

 حزب ميركل يدعم ترشيح أرمين 
الشيت لمنصب المستشار األلماني
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الـريـا�ضي

الريا�ض - وكاالت 

�أمام  �ليوم  �ل�سعودي مبار�ته  �لأهلي  يدخل 

�ل�سرطة �لعر�قي، �سمن �جلولة �لثالثة من دور 

با�سرت�تيجية  �آ�سيا،  �أبطال  ل��دوري  �ملجموعات 

ويبحث  ريجيكامب.  �ل��روم��اين  ملدربه  جديدة 

�أول فوز يف هذه �ملجموعة �لتي  “�لر�قي” عن 
ي�ست�سيف مبارياتها يف جدة. وخ�سر �لأهلي يف 

�أمام ��ستقالل طهر�ن �لإير�ين  �جلولة �لأوىل 

�لدحيل  �لثانية مع  �جلولة  تعادل يف  ثم   ،5-2

�لقطري 1-1. وجنح �أهلي جدة يف �نتز�ع تعادل 

ثمني يف �لوقت �لقاتل، �أمام �لدحيل، �أوقف به 

ثقته  ليعزز  و�لقارية،  �ملحلية،  �لهز�ئم  �سل�سلة 

�ملفقودة. و�سيحاول ريجيكامب �لبناء على هذ� 

�لتعادل، حل�سد �أول فوز له مع �لفريق. ويتوقع 

�لعنا�سر، مع  �أن يعتمد ريجيكامب على نف�س 

حت��دي��د م�����س��ر م��ي��رتي��ت��ا م���ن �مل�����س��ارك��ة عقب 

�لتدريب �لأخر للفريق، ورمبا يدفع بالظهر 

�أ�سا�سيا. ويبدو  �لأي�سر �ل�ساب هاين �ل�سبياين 

�سائغة يف  �لعر�قي لن يكون لقمة  �ل�سرطة  �أن 

مبار�ة �لغد، ل �سيما �أنه لي�س لديه ما يخ�سره، 

ب��ع��دم��ا ت��ل��ق��ى خ�����س��ارت��ني م��ت��ت��ال��ت��ني، وب��ال��ت��ايل 

�أي �سغط، مما يزيد من  �سيو�جه �لأهلي دون 

�لأهلي  ويحتل  للم�ست�سيف.  �مل��ب��ار�ة،  �سعوبة 

�ملركز �لثالث بنقطة و�ح��دة، ويتذيل �ل�سرطة 

بال ر�سيد، بينما يت�سدر �ل�ستقالل �لإي��ر�ين 

 4 بر�سيد  �لدحيل  يليه  ن��ق��اط،   6 ب���  �ملجموعة 

نقاط.
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االهلي والشرطة في مواجهة اسيوية 

قرعة كرة أولمبياد طوكيو اليوم 

كورونا تهاجم فريق النصر 

بنزيما يفكر بالفوز بكل المباريات 

طوكيو - وكاالت 

تقام �ليوم �لأربعاء قرعة مناف�سات 

ك���رة �ل���ق���دم يف �أول��ي��م��ب��ي��اد ط��وك��ي��و، 

مل���ع���رف���ة ���س��ك��ل �مل���ج���م���وع���ات و�ل���ت���ي 

ت�سنيف. ك��ل  م��ن  منتخبا   �ست�سم 

وياأتي �ملنتخب �مل�سري يف �لت�سنيف 

�ل����ث����ال����ث، ب���ي���ن���م���ا ي���ح���ل �لأخ�������س���ر 

�ل�������س���ع���ودي يف �ل��ت�����س��ن��ي��ف �ل���ر�ب���ع. 

منتخبات  �لأول  �لت�سنيف  وي�����س��م 

ك�����ال م�����ن �ل�����ي�����اب�����ان و�لأرج�����ن�����ت�����ني 

فيما  �جلنوبية،  وك��وري��ا  و�ل��ر�زي��ل 

دخ��ل��ت �إ���س��ب��ان��ي��ا و�مل��ك�����س��ي��ك و�أمل��ان��ي��ا 

وهندور��س �سمن �لت�سنيف �لثاين. 

منتخبات  ت��اأت��ي  م�سر  �إىل  و�إ���س��اف��ة 

ن���ي���وزل���ن���د� وك�����وت دي����ف����و�ر وج��ن��وب 

�ل���ث���ال���ث،  �ل��ت�����س��ن��ي��ف  �أف���ري���ق���ي���ا يف 

وفرن�سا  �أ�سرت�ليا  فرق  تظهر  بينما 

وروم��ان��ي��ا �إىل ج����و�ر �ل�����س��ع��ودي��ة يف 

ملعاير  �ل���ر�ب���ع. وط��ب��ق��ا  �ل��ت�����س��ن��ي��ف 

�لقدم )فيفا(،  لكرة  �لدويل  �لحتاد 

ف��ق��د مت ت�����س��ن��ي��ف �مل��ن��ت��خ��ب��ات وف��ق��ا 

دور�ت   5 �آخ�����ر  م�����د�ر  ع��ل��ى  ل�������الأد�ء 

فوز  لكل  ن��ق��اط   3 ب��و�ق��ع  �أوليمبية، 

ون��ق��ط��ة ل��ك��ل ت���ع���ادل و���س��ف��ر ن��ق��اط 

ل���ك���ل ه����زمي����ة، ك���م���ا مت���ن���ح 5 ن��ق��اط 

ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات �ل���ف���ائ���زة �ل��ت�����س��ف��ي��ات 

�ملوؤهلة عن قار�تها.

الريا�ض - وكاالت 

�لن�سر  ن����ادي  يف  م�����س��در  ك�����س��ف 

�أ�سدرت  �لنادي  �إد�رة  �أن  �ل�سعودي 

ق����ر�ر� ���س��ارم��ا، ب��ع��د ت��ز�ي��د ح��الت 

�مل�ساركة  �لفريق  بعثة  يف  �لإ�سابة 

و�رت��ف��ع��ت  �آ�سيا.   �أب���ط���ال  ب�����دوري 

�لن�سر  يف  ك��ورون��ا  ح���الت  ح�سيلة 

ع��ن��ا���س��ر  م�����ن   9 �إىل  �ل���������س����ع����ودي 

وق��ال  لعبني.    5 م��ن��ه��م  �ل��ف��ري��ق، 

تتابع  »�لإد�رة   : ت�سريح  �مل�سدر يف 

ت��ز�ي��د ظ��ه��ور �حل����الت �لإي��ج��اب��ي��ة 

ب��ب��ع��ث��ة �ل���ف���ري���ق ب���ق���ل���ق، وحت�����اول 

جاهدة منع زيادة عدد �لإ�سابات«. 

ت��د�ب��ر  �لإد�رة  “�تخذت  وت���اب���ع: 

����س���ارم���ة م���ن �أج�����ل حم���اول���ة م��ن��ع 

�أن  ق��ررت  حيث  �ل��ف��رو���س،  �نت�سار 

منفرد  ب�سكل  �لإفطار  وجبة  تكون 

ل��ك��ل �أع�����س��اء �ل��ب��ع��ث��ة، ك��م��ا وج��ه��ت 

�ل����الع����ب����ني ب���ت���ق���ل���ي���ل �ل���ت���ج���م���ع���ات 

ب�������خ�������الف �أوق������������������ات �حل���������س���������س 

�ل����ت����دري����ب����ي����ة«. وك�������ان م�������س���در يف 

�لحتاد �لآ�سيوي قد �أكد ، �أنهم لن 

على  �إ�سافية،  �إجر�ء�ت  �أي  يتخذو� 

لفح�س  �ل��ف��ري��ق  بعثة  تخ�سع  �أن 

جديد �لأربعاء .

مدريد - وكاالت 

ح�������دد م����ه����اج����م ري��������ال م����دري����د، 

�ل��ف��رن�����س��ي ك�����رمي ب���ن���زمي���ا، ���س��رط��ا 

مناف�سة  ����س��ت��م��ر�ر  ل�����س��م��ان  وح��ي��د� 

�مل�����رجن�����ي ع����ل����ى �ل����ت����ت����وي����ج ب��ل��ق��ب 

ويحتل  �جل�����اري.  �مل��و���س��م  �ل��ي��ج��ا يف 

حاليا  �لليجا  و�سافة  م��دري��د  ري��ال 

67 ن��ق��ط��ة، خ��ل��ف �أت��ل��ت��ي��ك��و  ب��ر���س��ي��د 

ورمبا  نقطة(،   70( �ملت�سدر  مدريد 

فوز  ح��ال  يف  ترتيبه  �لأب��ي�����س  يفقد 

خيتايف  على  نقطة(   65( بر�سلونة 

�خلمي�س. �لليجا  من   31 �جلولة  يف 

ملوقع  ت�سريحات  يف  بنزميا  و�أو�سح 

�ل��وح��ي��د  �ل��ع��ام��ل  �أن  ري����ال م���دري���د 

ل�����س��م��ان �����س���ت���م���ر�ر �مل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى 

�للقب هو “خو�س كل مبار�ة وكاأنها 

نفكر  �أن  “علينا  وت���اب���ع:  ن��ه��ائ��ي«. 

�لثالث  وح�سد  ل��ق��اء  بكل  �ل��ف��وز  يف 

�ملتبقية  �مل��ب��اري��ات  �أن  ن��ع��ل��م  ن��ق��اط. 

على  نلعب  نحن  �سعبة،  لكنها  قليلة 

“بالن�سبة  و�أ���س��اف:  �لليجا«.  لقب 

ي��ل��ع��ب  ف����ري����ق  ك�����ل  �أن  ن���ع���ل���م  ل����ن����ا، 

ب��اأف�����س��ل ���س��ك��ل �أم����ام ري����ال م��دري��د. 

ي���رت�ج���ع���ون ل��ل��خ��ل��ف وي��ن��ت��ظ��رون��ن��ا 

وي��ل��ع��ب��ون ع��ل��ى �مل���رت���د�ت، ع��ل��ي��ن��ا �أن 

ندخل كل مبار�ة لتقدمي كرة �لقدم 

خا�ستنا و�لتفكر يف �لفوز بالنقاط 

�ل���ث���الث���ة«. وب��ت��ع��ادل��ه �لأخ�����ر �أم���ام 

خ��ي��ت��ايف، �أه���در ري���ال م��دري��د فر�سة 

�سد�رة  على  �ل�سر�ع  ملو��سلة  ثمينة 

�لليجا.

االنباط - عمان 

�ل��ق��دم،  ل��ك��رة  �لأردين  �لحت����اد  �أجن����ز 

ت��رت��ي��ب��ات �مل��ح��ط��ة �لإع����د�دي����ة �لأخ����رة 

مل���ن���ت���خ���ب �ل���ن�������س���ام���ى، ت����اأه����ب����اً خل���و����س 

�جلولت �لثالث �لأخرة من �لت�سفيات 

 2022 �ل��ع��امل  ل��ك��اأ���س  و�مل��وؤه��ل��ة  �مل�سرتكة 

 2023 �لآ���س��ي��وي��ة  ق��ط��ر، و�ل��ن��ه��ائ��ي��ات  يف 

ب��ال�����س��ني.وت��ل��ق��ى �لحت����اد ك��ت��اب��اً ر���س��م��ي��اً 

م���ن ن��ظ��ري��ه �لإم����ار�ت����ي و�ل��ف��ي��ت��ن��ام��ي، 

مبار�تني  خو�س  على  �مل��و�ف��ق��ة  يت�سمن 

�لقادم  �أيار  �أو�خر  �لن�سامى  �أمام  وديتني 

يف دب����ي، ق��ب��ل ت���وج���ه �مل��ن��ت��خ��ب �ل��وط��ن��ي 

و�أكد  �لت�سفيات.  ل�ستكمال  �لكويت  �إىل 

�ملحطة  �أن  طالل،  �أ�سامة  �ملنتخب  مدير 

 19 تبد�أ  للن�سامى  �لأخ��رة  �لتح�سرية 

مو�جهة  وتت�سمن  دب���ي،  يف  �ل��ق��ادم  �أي���ار 

لقاء  ث��م  ذ�ت���ه،  �ل�سهر  م��ن   24 �لإم����ار�ت 

�لكويت  �إىل  �لتوجه  قبل  31 منه،  فيتنام 

يف �لأول من حزير�ن خلو�س �لت�سفيات. 

مع�سكر  ترتيبات  �لحت���اد  �جن��ز  �أ���س��اف: 

ودي���ة،  م��ب��اري��ات  م��ن  يت�سمنه  وم���ا  دب���ي 

وف����ق����اً ل�����روؤي�����ة �جل����ه����از �ل���ف���ن���ي ب��ق��ي��ادة 

يعول  و�ل���ذي  ب��ورك��ل��م��ان��ز،  فيتال  �مل���درب 

�لأخ���رة  �لإع���د�دي���ة  �ملحطة  على  ك��ث��ر�ً 

م�سو�ر  �أن  ي��ذك��ر  للكويت.  �ل�سفر  قبيل 

�مل�سرتكة  �لت�سفيات  يف  �لوطني  �ملنتخب 

���س��ي�����س��ت��اأن��ف ب��ن��ظ��ام �ل��ت��ج��م��ع يف �ل��ك��وي��ت 

�ل��ث��ان��ي��ة، ح��ي��ث يلتقي  �مل��ج��م��وع��ة  ���س��م��ن 

ن��ي��ب��ال ي����وم 7 ح����زي����ر�ن، ق��ب��ل م��و�ج��ه��ة 

ل��ي��خ��ت��ت��م  م����ن����ه،   11 �لأر����������س  �أ�����س����ح����اب 

�ل�سهر  م��ن   15 �أ�سرت�ليا  �أم��ام  مبارياته 

ذ�ته.

القاهرة - وكاالت 

بقيادة  م�سر،  ملنتخب  �لفني  �جلهاز  ح�سم 

منتخب  ق��ي��ادة  ���س��ارة  ���س��ر�ع  �ل��ب��دري،  ح�سام 

م�سر، بعدما قرر �إلغاء معيار �لأقدمية ومنح 

ليفربول  للنجم حممد �سالح هد�ف  �ل�سارة 

�لفر�عنة  �سارة  �سالح  و�سيحمل  �لإجنليزي. 

�لعامل  لكاأ�س  �مل��وؤه��ل��ة  �لت�سفيات  م��ن  ب��د�ي��ة 

2022، بناء على �لقر�ر �لذي �تخذه �لبدري، 

ولكن �جلدل حول �سارة �لفر�عنة مل يتوقف. 

�جل���ه���از �ل��ف��ن��ي �أغ���ف���ل مت���ام���ا �خ��ت��ي��ار ن��ائ��ب 

�ل�سارة  �سيحمل  �ل��ذي  �لالعب  وه��و  �لقائد، 

�لأم��ر  وه��و  ��ستبد�له،  �أو  ���س��الح  غ��ي��اب  ح��ال 

�لذي قد يثر �جلدل جمدد�. �ملنتخب ف�سل 

�ل�سباك،  جنم  باعتباره  ل�سالح  �ل�سارة  منح 

لقب  وحتقيق  ليفربول  مع  جناحاته  ظل  يف 

�أب��ط��ال �أوروب����ا و�ل����دوري �لإجن��ل��ي��زي،  دوري 

 وك���ون���ه �أح�����د �أف�������س���ل �ل���الع���ب���ني يف �ل���ع���امل.

ب�سكل  ملنتخب م�سر  �لفني  �جلهاز  يعلن  ومل 

�ل�سارة  �سيتقلد  �ل��ذي  �ل��الع��ب  هوية  ر�سمي 

�إليه،  يلجاأ  �لذي  �ملعيار  �أو  �سالح  غياب  حال 

���س��و�ء ك���ان �لأق��دم��ي��ة �أو �لخ��ت��ي��ار �مل��ب��ا���س��ر. 

وي�����س��ر م��ع��ي��ار �لأق��دم��ي��ة حل�����س��ول ع��ب��د �هلل 

���س��ارة  ع��ل��ى  ب��ر�م��ي��دز  �أل��ع��اب  ���س��ان��ع  �ل�سعيد 

�ل���ق���ي���ادة، ث���م ع��م��رو �ل�����س��ول��ي��ة لع����ب و���س��ط 

�لأه���ل���ي، وي��ع��ق��ب��ه��م��ا �أح���م���د ح���ج���ازي م��د�ف��ع 

�لحت����اد �ل�����س��ع��ودي، ث��م حم��م��د �ل��ن��ن��ي لع��ب 

و�سط �آر�سنال .

االنباط - عمان 

�نطلقت فعاليات دورة �للياقة �لبدنية �لآ�سيوية 

ب��روت��وك��ول  تطبيق  و���س��ط   ،A �لأول  للم�ستوى 

���س��ح��ي م�����س��دد ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى �ل�����س��الم��ة �ل��ع��ام��ة.

�ل��دورة �لنظرية و�لعملية على  وتقام حما�سر�ت 

باإ�سر�ف  لل�سباب،  �حل�سني  مبدينة  �لبولو  ملعب 

�مل��ح��ا���س��ر �لآ����س���ي���وي �ل���دك���ت���ور حم��م��د ذي���اب���ات. 

�لكعابنة،  عبد�هلل  �سباح،  لر�  ب��ال��دورة:  وي�سارك 

حاكم �لع�ساف، عامر مر�د، حممد جتكر، حممد 

وليد، حممود جر�ونة، و�سفي �لزويدين. وت�سهد 

�لنظرية  �ملناهج  يف  ت��ط��ور�  �لتدريبية،  �ل����دور�ت 

و�لتطبيقات �لعملية، وفق روؤية �حتاد كرة �لقدم 

�لوطني،  ب��امل��درب  و�لتي تهدف ل�سقل و�لرت��ق��اء 

وتعزيز قدر�ته وخر�ت. وح�سل �لحتاد �لأردين 

م���وؤخ���ر�ً ع��ل��ى ���س��ه��ادة �لع��ت��م��اد �ل���س��ي��وي��ة باأعلى 

�لتدريبية  �ملناهج  �سوء  على   ،  Pro م�ستوياتها 

�حلديثة �لتي يقدمها للم�ساركني.

»الكرة« ينجز أخر محطة اعداد للمنتخب 

صالح يحمل شارة قيادة منتخب مصر 

انطالق دورة اللياقة البدنية االسيوية 

انفانتينو يهدد اندية السوبر االوروبي 
�سوي�رسا - وكاالت 

رف�����س �ل�����س��وي�����س��ري ج��ي��اين �إن��ف��ان��ت��ي��ن��و، رئ��ي�����س �لحت����اد �ل���دويل 

�لأوروب����ي،  �ل�سوبر  دوري  لبطولة  م��ق��رتح��ات  )ف��ي��ف��ا(،  �ل��ق��دم  ل��ك��رة 

�إنفانتينو يف  وق��ال  “بعو�قب” مل يحددها.  �ملعنية  �لأندية  كما هدد 

م��وؤمت��ر ل��الحت��اد �لأوروب����ي لكرة �ل��ق��دم )ي��وي��ف��ا(: “ل يوجد �سك” 

يف م��وق��ف �لحت���اد �ل���دويل ل��ك��رة �ل��ق��دم م��ن تلك �مل�����س��األ��ة. و�أ���س��اف: 

�إنها  �حل��رب و�جلرمية،  عن  كثرة  كلمات  وقر�أنا  �سمعنا  “بالأم�س 
نحبها جميعا،  �ل��ت��ي  �للعبة  ع��ن  ت��ق��ال  �إن��ه��ا  و�لأ����س���و�أ  كلمات فظيعة 

�لقيم  ع��ل��ى  مبنية  موؤ�س�سة  )ف��ي��ف��ا(  �أن  و���س��وح  ب��ك��ل  �أق����ول  �أن  �أري����د 

�لأوروب���ي  �ل�سوبر  دوري  بطولة  �أن  و�أو���س��ح  للريا�سية«.  �حلقيقية 

�أك��د  كما  �لقيم،  تلك  م��ع  تتعار�س  �لآن،  حتى  فريقا   12 م��ن  �ملكونة 

 �أن )ي��وي��ف��ا( ي��ح��ظ��ى ب��ال��دع��م �ل��ك��ام��ل يف م��و�ج��ه��ة ت��ل��ك �خل��ط��وة.
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اتفاق على تخفيض اسعار الالعبين 

اتلتيكو مدريد وأمل االبتعاد بالصدارة 

االندية االلمانية تعارض السوبر االوروبي 

الزمالك يتوج بلقب دوري اليد 

مدريد - وكاالت 

الثالثاء،  اإ�سباين  �سحفي  تقرير  ك�سف 

عن اتفاق مت بني جميع الأندية الأوروبية 

ال�����س��وب��ر  دوري  يف  امل�������س���ارك���ة  ال����ك����رى، 

للرواتب  �سقف  حت��دي��د  ب�����س��اأن  الأوروب�����ي، 

الأم��ري��ك��ي  امل��ح��رف��ني  غ����رار دوري  ع��ل��ى 

ل���ك���رة ال�������س���ل���ة، وه����و م���ا ���س��ي��دف��ع ل��و���س��ع 

12 من  ح���دود لقيم الن��ت��ق��الت. وات��ف��ق��ت 

الأن��دي��ة الأوروب���ي���ة ال��ك��ب��رة، ع��ل��ى اإن�����س��اء 

حتت  يويفا،  عن  منف�سلة  جديدة  بطولة 

وهي:  الأوروبي”،  ال�سوبر  “دوري  م�سمى 

مدريد،  اأتلتيكو  مدريد،  ريال  “بر�سلونة، 
ي���وف���ن���ت���و����س، م����ي����الن، اإن�������ر، م��ان�����س�����س��ر 

���س��ي��ت��ي، ي��ون��اي��ت��د، ت�����س��ي��ل�����س��ي، ل��ي��ف��رب��ول، 

�سحيفة  وب��ح�����س��ب  اآر����س���ن���ال«.  ت��وت��ن��ه��ام، 

»م����ون����دو دي���ب���ورت���ي���ف���و« الإ����س���ب���ان���ي���ة، ف��ال 

ال���ذي  ال���رق���م  ن����اٍد  اأي  ي��ت��ج��اوز  اأن  مي��ك��ن 

���س��ي��ن�����س��اأ م����ن م���ع���اي���ر وا����س���ح���ة ت�����س��ت��ن��د 

 اإىل ع��م��ر و����س���ن���وات ال��ع��ق��د م���ع ال��الع��ب.

واأ�ساف التقرير، اأنه بهذه الطريقة ميكن 

الأوروب��ي، بع�س  ال�سوبر  ل��دوري  يكون  اأن 

القواعد امل�سركة لالأندية من اأجل املزيد 

اإىل  من العالقات الودية. واأ�سار التقرير، 

مدريد،  ريال  رئي�س  بريز،  فلورنتينو  اأن 

اأملح اإىل �سيء ما بخ�سو�س ذلك من خالل 

ت��اأك��ي��ده ع��ل��ى ���س��م��ان وج���ود ال��ل��ع��ب امل��ايل 

وال�ستقرار لالأندية. النظيف 

مدريد - وكاالت 

الأ���س��ب��وع،  ه���ذا  مناف�ساتها  ال��ل��ي��ج��ا  ت��وا���س��ل 

و�سط حالة من التقلبات يف الأو�ساط الريا�سية، 

الأوروب��ي«. وذلك  ال�سوبر  “اإع�سار دوري  جراء 

العجوز  ال��ق��ارة  اأن��دي��ة  اأه���م  م��ن   12 بعد اإعالن 

الأن��دي��ة  بها  �ست�سارك  ج��دي��دة،  م�سابقة  اإن�ساء 

ال��ث��الث��ة امل��ر���س��ح��ة ل��ل��ق��ب ال�����دوري الإ���س��ب��اين، 

اأتلتيكو مدريد، ريال مدريد، بر�سلونة.وي�ستمر 

ال�����س��راع ب�����س��ك��ل ���س��ر���س ع��ل��ى ����س���دارة ال��ل��ي��ج��ا، 

رغ���م ال�����س��ق��وط الأخ����ر ل��ري��ال م���دري���د، يف فخ 

لأتلتيكو  الفر�سة  ما منح  اأمام خيتايف،  التعادل 

نقاط  ث��الث  ب��واق��ع  ب��ال�����س��دارة،  اأك��ر  بالبتعاد 

بفارق  ثالثا،  بر�سلونة  ياأتي  بينما  “امللكي«.  عن 

مع  بالنكو�س”،  “الروخي  ع��ن  ن��ق��اط  خ��م�����س 

ويحل  غ��رن��اط��ة.  اأم���ام  ل��ه  موؤجلة  م��ب��اراة  تبقي 

ميتلك  حيث  نقاط،  �ست  بفارق  رابعا  اإ�سبيلية 

هو الآخر حظوظا، واإن كانت قليلة، يف التتويج 

الت�سامبيونز  يف  ال��ل��ع��ب  ���س��م��ن  ل��ك��ن��ه  ب��ال��ل��ق��ب، 

اإيبار  على  الكبر  وب��ف��وزه  املقبل.  املو�سم  ليج، 

زال  ل  اأنه  اأتلتيكو  اأكد  نظيفة،  اأه��داف  بخم�سة 

دييجو  كتيبة  وت�ستعد  البطل”،  “روح  ميتلك 

وان��دا  ملعب  يف  هوي�سكا،  ل�ستقبال  �سيميوين 

ا�ستعادة  يف  “الت�سولو”  وياأمل  مروبوليتانو. 

امل�ساركة  من  يتمكنوا  مل  الذين  لعبيه،  بع�س 

اأم�����ام اإي����ب����ار، م��ث��ل ال��ف��رن�����س��ي ت��وم��ا���س ل��ي��م��ار. 

اأمام  قوية،  مواجهة  اأتلتيكو  �سيخو�س  وبعدها 

مامي�س.  �سان  ملعب  يف  بيلباو،  اأتلتيك  اجلريح 

ري��ال م��دري��د ملعب  �سيزور  اأخ���رى،  م��ب��اراة  ويف 

يف  اأمامه  اخل�سارة  من  النتقام  بغر�س  قاد�س، 

�ستيفانو،  دي  األفريدو  الأول، على ملعب  الدور 

ب���ه���دف ن���ظ���ي���ف. وب���ع���د ال���ت���ع���ر غ���ر امل���ت���وق���ع، 

وو���س��ط ت���ردي احل��ال��ة ال��ب��دن��ي��ة ب��ع��د امل��ب��اري��ات 

وف��وزه  امل��ل��ك��ي،  ال��ف��ري��ق  خا�سها  ال��ت��ي  القا�سية 

ب��ال��ك��ال���س��ي��ك��و ث��م اإط��اح��ت��ه ب��ل��ي��ف��رب��ول م��ن رب��ع 

نهائي دوري الأبطال، ينتظر املدرب زين الدين 

اأكمل  حيث  لعبيه،  بع�س  ا�ستعادة  اي�سا  زيدان 

الإي��ق��اف  عقوبة  وكا�سيمرو  فرنانديز  نات�سو 

الفوز  املرينجي  على  و�سيتعني  خيتايف.  اأم���ام 

اأم���ام  الأرب���ع���اء ، يف م��ل��ع��ب رام����ون دي ك���اران���زا 

ق���اد����س، وي����وم ال�����س��ب��ت، ح��ي��ن��م��ا ي�����س��ت��ق��ب��ل ري���ال 

بيتي�س ومدربه مانويل بيليجريني، الذي يقدم 

ب���دوره  الأخ����رة.  ت��ع��ادلت��ه  رائ��ع��ا رغ���م  مو�سما 

بلقبه  تتويجه  بعد  املنت�سي  بر�سلونة،  �سي�ستقبل 

نظره  بيلباو،  ح�ساب  على  امل��ل��ك  ل��ك��اأ���س  الــــ31 

خ��ي��ت��ايف اخل��م��ي�����س امل��ق��ب��ل، ث���م ي��ذه��ب خل��و���س 

بقيادة  فياريال  اأم��ام  الأح��د،  ي��وم  قوية،  م��ب��اراة 

املدرب  كتيبة  وت�ستهدف  اإمي��ري.  اأون��اي  امل��درب 

الهولندي، رونالد كومان، العودة ل�سكة النتائج 

ريال  اأم��ام  ال�سقوط  بعد  ال��دوري،  الإيجابية يف 

�ستة  حقق  ق��د  قبلها  ك��ان  حيث   ،)1-2( م��دري��د 

قد  موؤجلة،  مباراة  وميتلك  متتالية،  انت�سارات 

بينما  للو�سافة.  اأي�����س��ا  بها  ال��ف��وز  ح��ال  تعيده 

باأمل  يت�سبث  زال  ل  ال���ذي  اإ�سبيلية،  �سي�سعى 

ال��ت��ت��وي��ج ب��ال��ل��ق��ب، مل��وا���س��ل��ة ال��ن��ت��ائ��ج اجل��ي��دة، 

واإث����ب����ات ج��دي��ت��ه يف ال�����س��ع��ي ل��ل��ك��اأ���س ال��غ��ال��ي��ة، 

ي��زور  ح��ني  لوبيتيجي،  ج��ول��ني  امل����درب  ب��ق��ي��ادة 

الأربعاء ملعب ليفانتي، وي�ستقبل الأحد �سيفه 

بيثخوان. و�سيتعني  �سان�سيز  غرناطة، يف ملعبه 

من   2020 ن�سخة  ب��ط��ل  ���س��و���س��ي��داد،  ري���ال  ع��ل��ى 

كاأ�س امللك، اإنهاء �سل�سلة نتائجه ال�سلبية، وعدم 

اخلم�س  اجل���ولت  خ��الل  انت�سار  لأي  حتقيقه 

�سيلتا  اأم����ام  اخل��م��ي�����س  ي��ل��ع��ب  حينما  الأخ�����رة، 

فيجو، والثنني خارج الديار �سد اإيبار.

برلني - وكاالت 

فيما ل يوجد اأي من الأندية الأملانية، �سمن 

الـــ12 املوؤ�س�سني ل��دوري ال�سوبر الأوروب���ي، ك�سفت 

الأندية الأملانية عن معار�ستها لفكرة هذه البطولة 

اأن��دي��ة  ع��ل��ى  امل��ع��ار���س��ة  تقت�سر  ومل  امل�ستحدثة. 

الدرجة الأوىل، بقيادة بايرن ميونخ، لكنها امتدت 

واأع��رب  اأي�سا.  باأملانيا  الثانية  ال��درج��ة  دوري  اإىل 

لعبو وم�سوؤولو الأندية الأملانية، عن ا�ستيائهم من 

فكرة هذه البطولة، مثلما هو احل��ال يف بطولت 

الدوري باإجنلرا واإيطاليا واإ�سبانيا. ولدى �سوؤاله 

، ع��ن ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي اأث�����ارت �سجة يف ع���امل ك��رة 

القدم، قال هانز فليك، املدير الفني لبايرن: “هذا 

لن يكون جيدا لكرة القدم«. وقال ماك�س اإيرل، 

مدير الكرة بنادي بورو�سيا مون�سنجالدباخ، الذي 

اأوروب���ا، هذا  اأبطال  ال�ستة ع�سر يف دوري  بلغ دور 

املو�سم: “من ال�سخرية والنفاق الدع��اء باأن هذه 

البطولة خطوة ل�سالح كرة القدم«. وقال اأوليفر 

مينتزلف، رئي�س ليبزيج الأملاين، الذي بلغ املربع 

اإن��ه  املا�سي،  املو�سم  الأب��ط��ال، يف  ل���دوري  الذهبي 

وناديه يدعمان “املناف�سة الريا�سية”، التي تق�سي 

للو�سول  حملي،  دوري  يف  وتكافح  “تناف�س  ب��اأن 

اإىل مركز ي�سمح لك بامل�ساركة يف م�سابقة دولية«. 

قبل  من  منتخبة  بقيادة  الأملانية  الأن��دي��ة  وت���دار 

الأع�ساء، ولي�س من خالل امل�ستثمرين. ويعار�س 

اجلديدة.  البطولة  فكرة  ب�سدة  اأي�سا  امل�سجعون 

بورو�سيا  وك��ذل��ك  ب��اي��رن،  ي��ك��ون  اأن  املنتظر  وم��ن 

دورمت���ون���د ولي���ب���زي���ج، ���س��م��ن امل��ر���س��ح��ني ب�سكل 

منا�سب ل�ستكمال املقاعد املتبقية، يف بطولة دوري 

 ال�سوبر الأوروبي، التي �ستقام مب�ساركة 20 ناديا.

التنفيذي  الرئي�س  فات�سكه،  يواخيم  هانز  لكن 

لدورمتوند، قال اإن ناديه وبايرن يدعمان التفاق 

ب��ني راب��ط��ة الأن��دي��ة الأوروب���ي���ة )اإك����ا(، والحت���اد 

اإ�سالحات دوري  ب�ساأن  للعبة )يويفا(،  الأوروب��ي 

اإك��ا  اإدارة  جمل�س  “اأع�ساء  الأب���ط���ال.واأو����س���ح: 

اإقامة  خطط  مبعار�سة  وا�سحا،  موقفا  ات��خ��ذوا 

ب��اي��رن  اأن  واأ����س���اف  الأوروب��������ي«.  ال�����س��وب��ر  دوري 

امل��وق��ف مت��ام��ا، يف  “يت�ساركان نف�س  ودورمت��ون��د 

جميع املناق�سات«. كما اأع��رب الالعبان ال�سابقان 

وم�سعود  بودول�سكي  لوكا�س  الأمل����اين،  باملنتخب 

باأن  علما  البطولة،  لفكرة  رف�سهما  عن  اأوزي���ل، 

واإن���ر  الإجن��ل��ي��زي  اآر���س��ن��ال  ال�سابقة،  اأنديتهما 

ميالن الإي��ط��ايل وري���ال م��دري��د الإ���س��ب��اين، بني 

ل��ي��ج. وق���ال ب��ودول�����س��ك��ي، عر  ال�����س��وب��ر  موؤ�س�سي 

“توير”: “ا�ستيقظت اليوم على اأنباء جمنونة، 
اإه����ان����ة لع���ت���ق���ادي وم���ن���ظ���وري ب�����اأن ك����رة ال��ق��دم 

ه��ي ال�����س��ع��ادة واحل���ري���ة وال��ع��اط��ف��ة واجل��م��اه��ر 

امل�����س��روع مثر  “هذا  ووا���س��ل:  للجميع«.  واأن��ه��ا 

لال�سمئزاز وغر ع��ادل، اأ�سعر بخيبة اأمل لروؤية 

الأندية التي لعبت لها �سابقا وهي ت�سارك يف هذا.. 

ق��اوم��وا ه����ذا!«. وق���ال اأوزي����ل، ع��ر نف�س املوقع: 

بكاأ�س  بالفوز  يحلمون  وهم  يكرون  “الأطفال 
ال��ع��امل، ودوري الأب��ط��ال الأوروب����ي، ولي�س دوري 

ينبع من  الكبرة  باملباريات  ال�ستمتاع  ال�سوبر.. 

اأنها تكون مرة اأو مرتني فقط يف العام، ولي�س يف 

كل اأ�سبوع«.

القاهرة - وكاالت 

ال�����دوري امل�سري  ال��زم��ال��ك بلقب  ت���وج ف��ري��ق 

مناف�سه  على  تغلبه  بعد  اليد،  لكرة  للمحرفني 

الثنني،  م�ساء   ،17-18 بنتيجة  الأهلي  التقليدي 

ب�سالة  ال���دوري  بطل  لتحديد  الفا�سل  اللقاء  يف 

ال���دك���ت���ور ح�����س��ن م�����س��ط��ف��ى مب��دي��ن��ة 6 اأك��ت��وب��ر. 

وح��اف��ظ ال��زم��ال��ك ع��ل��ى ال��ل��ق��ب مل��و���س��م 2020 – 

ال����دوري  ب��ع��دم��ا مت ت��اأج��ي��ل م�����س��ر ل��ق��ب   2021

– 2020، حلني احل�سول على قرار   2019 مو�سم 

با�ستكمال  الأوملبية  باللجنة  الت�سوية  مركز  من 

اللقب  منح  اأو  اجلديدة،  بالقوائم  املا�سي  املو�سم 

اع��ت��ب��اري��اً ل��ل��زم��ال��ك. وجل����اأ ال��ف��ري��ق��ان ل��ل��م��ب��اراة 

الفا�سلة بعد ت�ساويهما يف ترتيب دوري املحرفني 

بــر�ــســيــد 43 ن��ق��ط��ة، وح���ق���ق ال���زم���ال���ك ب��ق��ي��ادة 

احتل  بينما  ال�����دوري،  ل��ق��ب  زك���ي  م��درب��ه ح�سني 

الو�سافة. حمرو�س  ط��ارق  مدربه  بقيادة   الأهلي 

امل���ب���اراة ات�����س��م��ت ب��ال��ن��دي��ة ب���ني ال��ف��ري��ق��ني  وظ��ل 

ال�����س��وط الأول ���س��ج��اًل ب���ني ال��ف��ري��ق��ني وت��ب��ادل 

علي جنم  للحار�سني حممد  ت��األ��ق  م��ع  للتهديف 

الزمالك، وعبد الرحمن طه جنم الأهلي، وخرج 

الندية  11-10.وا���س��ت��م��رت  بنتيجة  الأول  ال�سوط 

ب��ني ال��ف��ري��ق��ني يف ال�����س��وط ال��ث��اين ب�سكل وا���س��ح 

ولكن خرة لعبي الفريق الأبي�س ح�سمت بع�س 

تاألق احلار�س حممد  املباراة وخا�سة مع  حلظات 

علي وتاألق يحيى ال��درع ب�سورة لفتة يف ال�سوط 

الدقيقة  ح��ت��ى  معلقة  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ال��ث��اين.وظ��ل��ت 

 17-18 بنتيجة  ال��زم��ال��ك  ت��ق��دم  بعدما  الأخ����رة 

الوقت  ل�ستهالك  التمريرات  ال��زم��ال��ك  وت��ب��ادل 

وجن���ح لع���ب���وه يف احل�����س��ول ع��ل��ى ���س��رب��ات ح��رة 

باللقب. وتتويجه  ال��زم��ال��ك  ب��ف��وز  اللقاء   وخ���رج 

روما - وكاالت 

الثالثاء،  اإيطايل  �سحفي  تقرير  ك�سف 

عقد  بتجديد  املتعلقة  امل�ستجدات  اآخر  عن 

مهاجم  اإبراهيموفيت�س،  زلتان  ال�سويدي 

اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����س  ع��ق��د  وي��ن��ت��ه��ي  ميالن.  

لكن  اجل����اري،  امل��و���س��م  بنهاية  ع��اًم��ا(   39(

يبدو اأنه م�ستقر يف �سفوف الرو�سونري.  

دي���ل���و  “لجازيتا  �ـــســـحـــيـــفـــة  وبـــحـــ�ـــســـب 

�سوف  م��ي��الن  ف���اإن  �سبورت” الإي��ط��ال��ي��ة، 

ي��ع��ل��ن ع��ن جت��دي��د ع��ق��د اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����س 

�سا�سولو.   مواجهة  عقب  الأرب��ع��اء،  ال��ي��وم 

اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����س  اأن  ال��ت��ق��ري��ر،  واأ�����س����اف 

���س��ي��وق��ع ع���ق���ًدا ج���دي���ًدا مل����دة م��و���س��م اآخ���ر 

املكافاآت.   يورو بخالف  مليون   6.5 مقابل 

املو�سم  هذا  ميالن  اإبراهيموفيت�س  ويقود 

ال��دوري  ترتيب  يف  الثاين  املركز  لحتالل 

قريًبا  الفريق  وب��ات  الآن،  حتى  الإي��ط��ايل 

اأب��ط��ال  دوري  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف  ال���ع���ودة  م���ن 

اأوروبا.

لندن - وكاالت 

اأع�����ل�����ن ن��������ادي ت���وت���ن���ه���ام ه��وت�����س��ب��ر 

الإجن����ل����ي����زي، ال���ث���الث���اء، ت��ع��ي��ني لع��ب��ه 

ال�����س��اب��ق راي����ان م��ا���س��ون ل��ق��ي��ادة ال��ف��ري��ق 

ب�����س��ك��ل م��وؤق��ت ح��ت��ى ن��ه��اي��ة امل��و���س��م بعد 

اإق���ال���ة ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و ي���وم الإث���ن���ني. 

اأول مباراة للمدرب ما�سون مع  و�ستكون 

ال��دوري  يف  �ساوثهامبتون  اأم��ام  توتنهام 

م��ان�����س�����س��ر  ي���واج���ه  اأن  ق��ب��ل  الأرب�����ع�����اء، 

���س��ي��ت��ي يف ن��ه��ائ��ي ك���اأ����س ال���راب���ط���ة ي��وم 

رئي�س  ليفي  دانييل  وق��ال  املقبل.  الأح��د 

يف  كبرة  ثقة  “لدينا  بيان:  يف  توتنهام 

هذه الت�سكيلة من الالعبني املوهوبني«. 

ولدينا  الكاأ�س  نهائي  “�سنخو�س  واأك��د: 

6 مباريات متبقية يف الدوري، ويجب اأن 

بر�شلونة - وكاالت 

���س��ي��ك��ون ال��ب��ي��الرو���س��ي اإي����ا اإي��ف��ا���س��ك��ا، 

وامل�سنف  الت�سفيات  مرحلة  م��ن  ال��ق��ادم 

ال��ن��ج��م  م��ن��اف�����س��ي  اأول  ع���امل���ي���ا،  الـــــــــ111 

الإ����س���ب���اين، راف���ائ���ي���ل ن������ادال، يف ب��ط��ول��ة 

بعد  وذل���ك  للتن�س.  امل��ف��ت��وح��ة  ب��ر���س��ل��ون��ة 

ف��وزه  اإث���ر  ال��ث��اين،  ل��ل��دور  تاأهل اإيفا�سكا 

ع���ل���ى ال���ه���ول���ن���دي ت����ال����ون ج��ري��ك�����س��ب��ور، 

الأول  ال������دور  يف  رد  دون  مب��ج��م��وع��ت��ني 

ع��ام��ا يف   27 ال���� ���س��اح��ب  للبطولة. وجن��ح 

دقيقة   57 خ��الل  ل�ساحله،  امل��ب��اراة  ح�سم 

هذه  و�ستكون  و1-6.   3-6 بنتيجة  فقط، 

ال��الع��ب  ف��ي��ه��ا  يلتقي  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة 

القيا�سي يف  ال��رق��م  ���س��اح��ب  م��ع  ال�����س��اب، 

ال��ث��ال��ث  ال��ب��ط��ول��ة )11 ل��ق��ب��ا( وامل�����س��ن��ف 

ع��امل��ي��ا. وت��ع��د ه����ذه امل����رة ال��ث��ان��ي��ة، ال��ت��ي 

اإي���ف���ا����س���ك���ا يف ال��ب��ط��ول��ة،  ي�������س���ارك ف��ي��ه��ا 

ال�����دور  حل�������س���اب   2018 يف  ���س��ق��ط  ح���ي���ث 

�سيمون. جيل  الفرن�سي  ي��د  على   الأول، 

أبرا يواصل مشواره مع ميالن 

ماسون بديل مورينيو في توتنهام 

مواجهة سهلة لنادال في برشلونة 
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بعلبك - �أ ف ب

�أب��و علي  زرع  ع��ام��اً،  خ��الل نحو ثالثني 

لكن  لبنان،  �شرق  يف  �أر���ش��ه  يف  �لبطاط�س 

يف ظ���ل �الن���ه���ي���ار �الق���ت�������ش���ادي �مل��ت�����ش��ارع 

�ل�شعيف  �لزر�عي  �لقطاع  على  وتد�عياته 

�أك��ر  بنبتة  �ل��ب��ط��اط�����س  ����ش��ت��ب��دل  �أ���ش��ا���ش��اً، 

�شهرة يف �ملنطقة، �حل�شي�شة، بح�شب وكالة 

قانونية هذه  ع��دم  ورغ���م  ب��ر���س«  »ف��ر�ن�����س 

�ل��ت��ي جت��ري يف �خل��ف��اء يف لبنان  �ل��زر�ع��ة 

وبع�س �لدول.

�أب�����و ع��ل��ي )57 ع���ام���اً( ل��وك��ال��ة  وي���ق���ول 

ب���ر����س ع����ر �ل���ه���ات���ف »ال حم��ب��ة  ف���ر�ن�������س 

�أقل وي�شمح  باحل�شي�شة، لكن كلفة زر�عتها 

�إنتاجها بحياة كرمية لنا«.

زر�ع��ة �حل�شي�شة يف  ت��زده��ر  ع��ق��ود،  منذ 

منطقة �لبقاع، رغم حظرها من �ل�شلطات 

قانون   2020 ني�شان/�أبريل  يف  �أق��رت  �لتي 

لال�شتخد�م  �لهندي  �لقنب  زر�ع��ة  تنظيم 

�ل��ط��ب��ي ف��ق��ط، ع��ل��ى �ع��ت��ب��ار �أن م���ن ���ش��اأن 

ذل���ك �أن ي��وف��ر م��ئ��ات م��الي��ني �ل�����دوالر�ت 

للخزينة، لكنه مل يدخل قيد �لتنفيذ بعد.

وم������ع ت�������ش���ارع �الن����ه����ي����ار �الق���ت�������ش���ادي 

قّرر  ون�شف،  ع��ام  من  �أك��ر  منذ  �ملتو��شل 

ي��ح��ذو�  �أن  �مل��ن��ط��ق��ة  ���ش��غ��ار يف  م����ز�رع����ون 

زر�عة  بدورهم  يبد�أو�  و�أن  معارفهم،  حذو 

ك��ث��ري��ن م��ن��ه��م يخ�شون  ل��ك��ن  �حل�����ش��ي�����ش��ة. 

�ل��ت��ح��دث ع���ن �مل���و����ش���وع خ�����ش��ي��ة �مل��الح��ق��ة 

�الأمنية.

وي��ق��ول �أب����و ع��ل��ي �ل����ذي ب����د�أ ع���ام 2019 

منطقة  يف  �أر����ش���ه  يف  �حل�����ش��ي�����ش��ة  ب���زر�ع���ة 

�ل��ب��ط��اط�����س  �أزرع  »ك��ن��ت  )����ش���رق(،  ب��ع��ل��ب��ك 

و�لفا�شولياء..  و�حلم�س  كبرة  بكميات 

لكنها زر�عة خا�شرة« �ليوم.

خ�شو�شاً  �شهل،  فاأمرها  �حل�شي�شة  �أم��ا 

�الأخ���رى، ال حتتاج  �ل��زر�ع��ات  »بعك�س  �أن��ه��ا 

تباع  وباتت  كيميائية«،  وم��و�د  �أ�شمدة  �إىل 

�ل�������ش���رف يف  ���ش��ع��ر  ب��ح�����ش��ب  �أو  ب����ال����دوالر 

12 �ألفاً  �ل�شوق �ل�شود�ء �لذي تخطى عتبة 

ل��ل��دوالر �ل��و�ح��د.وي��ت��ح��دث �أب��و علي �ل��ذي 

ف�شل عدم �لك�شف عن ��شمه، عن فالحني 

��شطرو� لبيع منازلهم �أو �أر��شيهم ل�شد�د 

حتى  �أو  للم�شارف  عليهم  تر�كمت  دي��ون 

للمر�بني.

11 عاماً، »حني  ويقول �الأب لطفل يبلغ 

بو�شعنا حتى  يكن  �لبطاط�س، مل  نزرع  كنا 

�شر�ء �ملازوت لنتدفاأ خالل ف�شل �ل�شتاء«.

مئة  ن��ح��و  �مل��و���ش��م  يف  فينتج  �م�����س،  �أم���ا 

يزرعها على  �لتي  كيلوغر�م من �حل�شي�شة 

�أر�س متتد م�شاحتها على 20 دومناً.

حر على ورق

وي���ت���وق���ف ���ش��ع��ر ك��ي��ل��و �حل�����ش��ي�����ش��ة على 

ج���ودت���ه���ا، وي������ر�وح ب���ني م��ل��ي��ون وخ��م�����ش��ة 

100 و416  �أق��ل من  �أي بني  ل��رة،  ماليني 

�ل�شوق  يف  �ل�����ش��رف  �شعر  بح�شب  دوالر�ً، 

�ل�شود�ء.

لكني  برف،  �أعي�س  »ال  علي  �أبو  ويقول 

�إع��ال��ة  على  وق����ادر�ً  �ل��دخ��ل،  متو�شط  بتت 

�أ�شرتي«.

�لربيع وحت�شد  وتزرع �حل�شي�شة مطلع 

بعدها حتت  �أي��ل��ول/���ش��ب��ت��م��ر. وجت��ّف��ف  يف 

ثم  ت��ري��ده��ا،  يتم  �أن  قبل  �ل�شم�س  �أ���ش��ع��ة 

»دّق���ه���ا« �أو ط��ح��ن��ه��ا يف م��ع��ام��ل ���ش��غ��رة يف 

�لبقاع )�شرق(. منطقة 

�ل��ق��ري��ب��ة م��ن بعلبك،  �ل��ي��م��ون��ة  ب��ل��دة  يف 

ي����د�ف����ع �أ����ش���ح���اب �الأر�������ش�����ي ع����ن زر�ع�����ة 

�حل�شي�شة �لتي حتّقق لهم مد�خيل كثرة.

�ل��ب��ل��دي��ة ح�شني  ن���ائ���ب رئ��ي�����س  وي���ق���ول 

�شريف لفر�ن�س بر�س »تخّلى مز�رعون كر 

زر�ع���ات  ع��ن  �ل��ه��رم��ل   - بعلبك  منطقة  يف 

الأن  )�حل�شي�شة(  يزرعونها  وباتو�  �أ�شا�شية 

�لنظر  بغ�س  �أقل.. ويحققون ربحاً  كلفتها 

عن �شعر �لبيع«.

ُيزرع  قانونيتها،  �لنظر عن عدم  وبغ�س 

40 �أل���ف ه��ك��ت��ار م��ن �الأر�����ش���ي على  �ل��ي��وم 

تقرير  وف���ق  ل��ب��ن��ان،  يف  باحل�شي�شة  �الأق����ل 

و�جلرمية  للمخدر�ت  �ملتحدة  �الأمم  ملكتب 

عام 2020.

�أق��رت  ويف خ�شم �الن��ه��ي��ار �الق��ت�����ش��ادي، 

�ل�����ش��ل��ط��ات ق���ب���ل ���ش��ن��ة ت�����ش��ري��ع زر�ع���ت���ه���ا 

يتيح  �أن  باأمل  ح�شر�ً،  �لطبي  لال�شتخد�م 

عر  �ل��ب��الد  �إىل  �شعبة  عملة  �إدخ���ال  ذل��ك 

لكنه  �حل�شي�شة.  من  �مل�شتخرج  �لزيت  بيع 

�مل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ع��د يف ظ��ل �شلل يف  ي��ط��ّب��ق  مل 

و�قت�شادية �شخمة. �شيا�شية  و�أزمة 

مرت�شى  عبا�س  �ل��زر�ع��ة  وزي���ر  وي�����ش��رح 

ك���ان مفر�شاً  �أن���ه  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة 

بقيمة  م��دخ��واًل  �لهندي  �لقنب  يحّقق  �أن 

350 مليون دوالر يف �ل�شنة �الأوىل، على �أن 

»ن�شل �إىل مليار دوالر« بعد خم�س �شنو�ت.

وي�شيف »نحن بحاجة ما�شة الأن تت�شكل 

ت�شدر  ناظمة  هيئة  ن�شكل  حتى  حكومة.. 

�لتطبيقية«. �ملر��شيم  عنها 

ل خ�سارة

�أك����ر م���ن ثمانية  م��ن��ذ  �ل���ب���الد  وت���دي���ر 

�نتظار  يف  �أع��م��ال،  ت�شريف  حكومة  �أ�شهر 

�لرئي�شية  �ل�شيا�شية  �الأط����ر�ف  تتفق  �أن 

و�ن��ق�����ش��ام��ات، على  ���ش��ج��االت  �ل���غ���ارق���ة يف 

حكومة جديدة.

�ل��زر�ع��ة �م�س عن تعاون  وحت��دث وزي��ر 

م��ع م��وؤ���ش�����ش��ات �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل م��ن �أج��ل 

مدى  على  �إهمال  من  عانى  »قطاع  �إنعا�س 

�ل�شنني«. ع�شر�ت 

ت�شلم  مل  �للبنانية،  �لقطاعات  وك�شائر 

�لزر�عة من تد�عيات �النهيار �القت�شادي. 

وتتحدث منظمة �الأغذية و�لزر�عة لالأمم 

�ملتحدة )فاو( عن »تر�جع كبر« يف �الإنتاج 

غر  تقدير�ت  وفق  �ملا�شي،  �لعام  �لزر�عي 

عليها. ر�شمية ح�شلت 

موري�س  لبنان  يف  �ملنظمة  ممثل  ويقول 

�لو�شع  ي�شوء  »ق��د  ب��ر���س  لفر�ن�س  ���ش��ع��ادة 

�رت��ف��اع  �إىل  م�����ش��ر�ً   ،»2021 �ل��ع��ام  �أك���ر يف 

�مل��ز�رع��ون  ي�شتخدمها  �ل��ت��ي  �مل���و�د  �أ���ش��ع��ار 

مثل �ل�شماد و�لبذور.

�أك��ر  »يغرقون  م��ز�رع��ني  ع��ن  ويتحدث 

و�أك���ر يف �ل���دي���ون«، و�آخ��ري��ن ت��وق��ف��و� عن 

�لعمل �أ�شا�شاً �أو ي�شتخدمون »بذور�ً قدمية 

وبالتايل ينتجون حم�شواًل �أقل«.

على  �ملنظمة  �شتوّزع  �لزر�عة،  ولت�شجيع 

لكل  دوالر   300 مبلغ  م���ز�رع  �أل��ف   30 نحو 

�الأولية  �مل��و�د  �شر�ء  على  مل�شاعدتهم  منهم 

�لالزمة.

هناك  يعد  مل  لكثرين،  بالن�شبة  لكن 

طريق للعودة �ىل �خللف. ففيما �لزر�عات 

�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة ت��خ�����ش��ر، ت��ب��ق��ى �حل�����ش��ي�����ش��ة هي 

�حلل.

20 عاماً  �أك��ر من  وبعد   ،2018 �لعام  يف 

م��ن زر�ع����ة �ل��ب��ط��اط�����س، ق���ّرر حّم��م��د )60 

عاماً( �أن �لوقت حان لك�شب �ملزيد.

وي��ق��ول ل��ف��ر�ن�����س ب��ر���س »خ���ّرب���ت زر�ع���ة 

لعام  ب��ال��رب��ح  علي  ت��ع��ود  بيتي،  �لبطاط�س 

و�ح���د، و�أخ�����ش��ر منها ث��الث��ة �أع�����و�م... �أم��ا 

زر�عة �حل�شي�شة فال خ�شارة فيها«.

وي������زرع حّم���م���د �ل�����ذي ����ش��ت��خ��دم ����ش��م��اً 

10 دومنات من �أر�شه باحل�شي�شة. م�شتعار�ً 

وميّد جر�نه باملياه من بئر جويف لديه 

�إنتاجهم  من  ج��زء  على  يح�شل  �أن  مقابل 

م��ن �حل�����ش��ي�����ش��ة �أو م��ق��اب��ل م����ادي. وي��ق��ول 

ما  �لنا�س  وجد  ملا  �حل�شي�شة،  زر�ع��ة  »ل��وال 

ياأكلونه«.

لبنان....  المواطنون يزرعون الحشيشة للهروب من براثن الفقر!

�لعربية-وكاالت

�ل��ع��ل��م��اء  �أ����ش���ه���ر، وم����ا ز�ل  ���ش��ن��ة وب�����ش��ع��ة 

كورونا  فرو�س  عن  جديد  ي��وم  كل  يكت�شفون 

�مل�شتجد.

مبكرة  �إن��ذ�ر  عالمات  �لباحثون  ح��دد  فقد 

طويل  ك��ان  �إذ�  وم��ا  ب��ال��وب��اء،  ب��االإ���ش��اب��ة  تتنباأ 

�أو  الأ���ش��اب��ي��ع  �شت�شتمر  �أع��ر����ش��ه  �أن  �أي  �الأم���د 

�أ�شهر بعد �الإ�شابة.

�ل���ت���ف���ا����ش���ي���ل، �ع���ت���ق���د ع������امل �الأوب�����ئ�����ة  يف 

�لرغم  وع��ل��ى  �أن���ه  �شبيكتور،  تيم  �ل��ري��ط��اين 

ك��ان مر�شك  �أي م��دى  �إىل  �أن��ه قد ال يهم  من 

�الأ�شلي بكورونا خفيفا �أو �شديد�، �إال �أن هناك 

ع���الم���ات ���ش��ائ��ع��ة ع��ل��ى �إ���ش��اب��ت��ك ب��ال��ف��رو���س 

طويل �الأمد.

وك�������ش���ف �أن������ه ل����و ك���ن���ت ت���ع���اين م����ن ���ش��ع��ال 

م�����ش��ت��م��ر، و����ش���وت �أج�������س، و����ش���د�ع، و�إ���ش��ه��ال، 

و�شعف �ل�شهية، و�شيق يف �لتنف�س يف �الأ�شبوع 

مر�ت   3 �إىل  �أكر عر�شة مرتني  فاأنت  �الأول، 

لالإ�شابة باأعر��س طويلة �ملدى، وذلك وفقاً ملا 

»�إك�شري�س« �لريطانية. نقلت عنه �شحيفة 

طويل �الأمد على �لن�شاء �أكر من �لرجال

�لبيانات  �أمن��اط  بريطاين  فريق  ح��دد  كما 

باإ�شر�ف �لعامل �شبيكتور يف در��شة عن �أعر��س 

�ملر�س، حيث �كت�شف �أن »كوفيد طويل �الأمد« 

كان من �ملرجح �أن يوؤثر على �لن�شاء �أكر من 

�لرجال.

ف��ي��م��ا �أو���ش��ح��ت ن�����ش��ري��ن ع���ل���و�ن، �الأ���ش��ت��اذة 

ب���ج���ام���ع���ة  �ل����ع����ام����ة  �ل�������ش���ح���ة  �مل���������ش����ارك����ة يف 

���ش��اوث��ه��ام��ب��ت��ون، خ���الل ن����دوة ع��ر �الإن��رن��ت 

����ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا �مل��ج��ل��ة �ل��ط��ب��ي��ة �ل��ري��ط��ان��ي��ة 

�أك���ر  ك���ان  �ل�����ش��دي��د  �الإره������اق  �أن   ،)BMJ(

يعانون  �لذين  �أولئك  ل��دى  �شيوعا  �الأع��ر����س 

من مر�س »كوفيد طويل �الأمد«.

�شائعة ميزة 

�الأم��د  طويل  كوفيد  �أع��ر����س  �أن  و�أ���ش��اف��ت 

و�آالم يف  �ل��ت��ن��ف�����س،  �ل�����ش��ع��ال، و���ش��ي��ق  ت�����ش��م��ل 

�أو ���ش��غ��ط��ا يف  �ل��ع�����ش��الت و�جل�������ش���م، وث���ق���ال 

�ل�شدر، وطفحا جلديا، وتز�يد نب�شات �لقلب، 

و�ل�شد�ع، و�الإ�شهال، و�ل�شعور بالوخز، م�شرة 

�إىل �أن �مليزة �ل�شائعة جد�ً هي �النتكا�س، حيث 

ت�شعر كما لو كنت قد تعافيت، ثم ترتد عليك 

�الأعر��س.

�لعاملية  �ل�شحة  �أن مدير منظمة  �إىل  ي�شار 

ت��ي��درو���س �أده���ان���وم، ك���ان �أع��ل��ن ق��ب��ل �أي����ام، �أن 

�أ�شهر  �لق�شاء على �جلائحة يف غ�شون  �أدو�ت 

باتت متوفرة.

و�أ�شاف �أن لدى �ملنظمة �الأدو�ت لكي ت�شع 

�إذ�  �أ�شهر  غ�شون  يف  �ل�شيطرة  حتت  �جلائحة 

ما ��شتخدمناها ب�شكل جدي وعادل.

عالمات تدل على أن معك كورونا طويل األمد

      

�لعربية-وكاالت

مت�����ول �ل���وك���ال���ة �الأم����رك����ي����ة مل�����ش��اري��ع 

 ،DARPA �ملتقدمة  �الأبحاث �لدفاعية 

بناء  �لبنتاغون،  يف  و�لتطوير  �لبحث  ذر�ع 

�ل��ع��امل،  ن���ووي يف  �أول ن��ظ��ام دف���ع ح����ر�ري 

 ،NTP ب� �خ���ت�������ش���اًر�  �إل���ي���ه  ي�����ش��ار  �ل�����ذي 

�لف�شائية. �ملركبات  لت�شير 

�أ�شرع و�أكر كفاءة

 Popular جم��ل��ة  ن�����ش��رت��ه  مل���ا  وف���ًق���ا 

ي�شتخدم  �الأم��رك��ي��ة،   Mechanics
�ل���ن���ظ���ام، �ل������ذي ُي���ط���ل���ق ع��ل��ي��ه �خ���ت�������ش���اًر� 

����ش���اروخ  ب���رن���ام���ج  وي��ع��ن��ي   DRACO
للقمر،  �مل��ح��اذي  �لف�شاء  لعمليات  �أج��اي��ل 

�الن���������ش����ط����ار �ل������ن������ووي ب��������داًل م�����ن وق�����ود 

�ل�����ش��و�ري��خ �ل��ت��ق��ل��ي��دي، مم���ا ي��ج��ع��ل ن��ظ��ام 

�ل���دف���ع �ل��ف�����ش��ائ��ي �أ�����ش����رع و�أك������ر ك���ف���اءة. 

�الأمركية  �لف�شاء  �أب��ح��اث  وكالة  وتتوقع 

�لب�شر  نقل  �شيمكنه   NTP نا�شا �أن نظام

�إىل �ملريخ وما ور�ءه.

يف وقت �شابق من �الأ�شبوع �جلاري، �أعلنت 

جرن�ل  ل�شركة  �ختيارها  عن   DARPA
�أت��وم��ي��ك�����س ول��وك��ه��ي��د م��ارت��ن وب��ل��و �أوري��ج��ن 

لبناء نظام DRACO، بهدف �إر�شاله �إىل 

مد�ر �أر�شي منخف�س يف عام 2025.

�أربعينيات �لقرن �ملا�شي منذ 

وبح�شب  ج��دي��ًد�  لي�س   NTP مفهوم 

�أنظمة  فاإن  �الأمركية  �لطاقة  وز�رة  �شرح 

م����ادة  ����ش���خ  ط���ري���ق  ع����ن  ت��ع��م��ل   NTP
�لهيدروجني،  �الأرج���ح  على  �شائلة،  د�ف��ع��ة 

م���ن خ����الل ق��ل��ب �مل���ف���اع���ل. ت��ن��ق�����ش��م ذر�ت 

�حل���ر�رة  وتطلق  �لقلب  د�خ���ل  �ل��ي��ور�ن��ي��وم 

�لعملية  ه��ذه  تعمل  �الن�شطار.  خ��الل  من 

�ل��ف��ي��زي��ائ��ي��ة ع��ل��ى ت�����ش��خ��ني �مل����ادة �ل��د�ف��ع��ة 

�إىل غاز، يتم تو�شيعه من خالل  وحتويلها 

ف��وه��ة الإن��ت��اج ق���وة دف���ع ب��ك��ف��اءة ت�����ش��ل �إىل 

نظًر�  �لكيميائية،  �ل�شو�ريخ  كفاءة  �شعفي 

�أ�شهل يف  تكون  �الأخ��ف  �لغاز�ت  �أن  حلقيقة 

�لت�شريع.

�ل��ن��ق��اب عن  �ل��ع��ل��م��اء  �إىل ذل����ك، ك�����ش��ف 

من  �الأرب��ع��ي��ن��ي��ات  يف  م���رة  الأول   NTP
�ل����ق����رن �مل���ا����ش���ي. وب���ح���ل���ول �ل�����ش��ت��ي��ن��ي��ات، 

ك��ان��ت وك��ال��ة نا�شا وجل��ن��ة �ل��ط��اق��ة �ل��ذري��ة 

ق���د �أج��ري��ت��ا �أب���ح���اًث���ا وجت���ارًب���ا ت��ه��دف �إىل 

NTP م��ع ب��رن��ام��ج  ����ش��ت��خ��د�م ���ش��و�ري��خ 

�مل�����ح�����رك �ل������ن������ووي ل���ت���ط���ب���ي���ق �مل����رك����ب����ات 

�ألغتا  لكنهما   ،NERVA �ل�����ش��اروخ��ي��ة 

�مل�شروع قبل �أن يتمكن �ملهند�شون من بناء 

�لقلق  �إىل  �الأ�شباب  وتعزى  عامل،  �شاروخ 

ب�����ش��اأن �إط����الق م��ف��اع��ل ب��ال��ي��ور�ن��ي��وم ع��ايل 

�أو �لبلوتونيوم - �إىل �ملد�ر�ت  �لتخ�شيب - 

�لف�شائية، عالوة على �أنه كان هناك قناعة 

�شائدة باأن �ل�شو�ريخ �لكيميائية جيدة مبا 

يكفي لرنامج ف�شائي بطيء.

�لتخ�شيب منخف�س  يور�نيوم 

�أع��ل��ن��ت��ه د�رب���ا ف��اإن��ه قد  ل��ك��ن بح�شب م��ا 

NTP. يف  �آن �الأو�ن لالعتماد على نظام 

�لت�شجيع على  �أو  �ل�شابق، مل ميكن �لدفاع 

����ش��ت��خ��د�م نظم �ل��دف��ع �ل��ن��ووي��ة �حل��ر�ري��ة 

الأن����ه ك���ان ه��ن��اك �ح��ت��م��ال �ن��ف��ج��ار مركبة 

ف�����ش��ائ��ي��ة ت��ع��م��ل ب��ال��ط��اق��ة �ل��ن��ووي��ة �أث��ن��اء 

خطر  ب�شكل  �مل�شعة  �مل��و�د  وتناثر  �الإق��الع 

على  �أو  �ملتحدة،  �ل��والي��ات  �أنحاء  جميع  يف 

�الأخرى.  �لبلد�ن  بع�س  ي�شمل  �أ�شو�أ  نطاق 

على  �حل��دي��ث��ة  �لت�شميمات  تعتمد  ول��ك��ن 

�أماًنا،  �أكر  �لتخ�شيب  منخف�س  يور�نيوم 

�إذ� وقع  �إىل �شالح  و�لذي ال ميكن حتويله 

لن  �ليور�نيوم  �أن  كما  �خل��ط��اأ.  �الأي���دي  يف 

يتم  �الإقالع، حيث  �أثناء  م�شًعا  ا  �أي�شً يكون 

نظام  ي�شل  ع��ن��دم��ا  ف��ق��ط  �مل��ف��اع��ل  ت�شغيل 

DRACO باأمان يف �لف�شاء، بحيث �أنه 
لل�شقوط  �ل�شاروخ  �إذ� وقع حادث وتعر�س 

م���ن �مل������د�ر، ف����اإن �الأم�����ر ���ش��ي�����ش��ت��غ��رق وق��ًت��ا 

طوياًل حتى يتحلل �لن�شاط �الإ�شعاعي.

�لف�شاء �لقمري و�لرحالت �ملدنية

���ا م���ن �أج���ل  ي�����ش��غ��ط �ل��ب��ن��ت��اغ��ون �أي�������شً

�إن���ت���اج وت��ط��وي��ر م��رك��ب��ات ف�����ش��ائ��ي��ة، ميكن 

من  �أ�شرع  ب�شكل  �لف�شاء  يف  و�شعها  �إع��ادة 

وكما  كيميائية.  ب�����ش��و�ري��خ  �مل��ج��ه��زة  ت��ل��ك 

يعمل  �أن  تتوقع  د�رب���ا  ف���اإن  �ال���ش��م،  ي��وح��ي 

�لف�شاء  يف  �أ�شا�شي  ب�شكل   DRACO
�الأر���س  ب��ني  �لف�شاء  منطقة  �أو  �ل��ق��م��ري، 

�ل��وزن  �إىل  �ل��دف��ع  ن�شبة  �شت�شمح  و�لقمر. 

�لف�شائية  ل��ل��م��رك��ب��ات   NTP يف  �الأع��ل��ى 

�أو�شع  م�شاحة  عر  �أ�شرع  ب�شكل  بالتحرك 

 ،DRACO من �لف�شاء. �إذ� جنح نظام 

ف�����ش��ي��م��ك��ن �����ش���ت���خ���د�م ت��ق��ن��ي��ت��ه��ا يف ق��ط��اع 

�ل��ف�����ش��اء �مل������دين، ح��ي��ث ت��ع��ت��ق��د ن��ا���ش��ا �أن 

برنامج NTP ميكن �أن يخف�س �لفر�ت 

�الإجمالية لبعثات �ملريخ �إىل �لن�شف.

مركبة فضائية للنقل السريع بين األرض والقمر 

قضية فيرمونت ووقف
 مسلسل رمضاني

فيسبوك يوقف كلوب هاوس
 عند حده.. بميزات صوتية

مشاركة الرجل بأعمال المنزل 
تقيه من الزهايمر؟

�لقاهرة - �لعربية

بعد �شدور قر�ر من �ملجل�س �الأعلى 

بالتحقيق  م�شر  يف  �الإع���الم  لتنظيم 

�أكدت  »�لطاوو�س«،  مع �شناع م�شل�شل 

�أنها  �لفنانة �مل�شرية نهى �لعمرو�شي، 

وق���ف عر�س  ور�ء حم����اوالت  ت��ق��ف  ال 

�مل�شل�شل �لذي يعر�س يوميا يف �ملو�شم 

�لرم�شاين �حلايل.

ح�شابها  ع��ر  �ل��ع��م��رو���ش��ي،  وكتبت 

للخلط..  »منعا  »في�شبوك«:  مبوقع 

فيه نا�س كتر معتقدة �إن �أنا و�الأ�شتاذ 

وقف  حم���اوالت  ور�ء  �لعو�شي  ط��ارق 

عر�س م�شل�شل )�لطاوو�س(، وده م�س 

باملرة«. حقيقي 

»�إحنا كان كل �عر��شنا  و�أ�شافت: 

ع��ل��ى )�ل���دع���اي���ة( و����ش��ت��خ��د�م ���ش��ورة 

ب��ن��ت��ي )ن�����ازيل( ع��ل��ى ب��و���ش��رز دع��اي��ة 

�مل�������ش���ل�������ش���ل ع����ل����ى ب���ع�������س ����ش���ف���ح���ات 

ميديا«. �ل�شو�شيال 

حرية  مع  �إحنا  »لكن  �أ�شافت:  كما 

�أن  ميكن  وال  ثابتة  ومو�قفنا  �الإب��د�ع 

ن�شعى لوقف �أي عمل فني، �أنا بحرم 

وجمهودهم  زمالئي  وبحرم  مهنتي 

معاها..  �ختلفت  ل��و  حتى  و�أف��ك��اره��م 

�لطاوو�س«. �دعم م�شل�شل 

ك������ان �مل���ج���ل�������س �الأع�����ل�����ى ل��ت��ن��ظ��ي��م 

�الإعالم يف م�شر قد قرر، يوم �الأحد، 

�ل��ت��ح��ق��ي��ق م���ع �مل�����ش��وؤول��ني ع���ن �إن��ت��اج 

م�����ش��ل�����ش��ل »�ل����ط����اوو�����س«، وم�������ش���وؤويل 

�أن  بعد  بعر�شه،  تقوم  �لتي  �ل��ق��ن��و�ت 

��شتخد�م  حول  عديدة،  �شكاوى  تلقى 

لغة ال تتفق مع �الأكو�د �لتي �أ�شدرها 

�لقيم  �إع��الء  �شرورة  وتوؤكد  �ملجل�س، 

وع����دم �مل�����ش��ا���س ب��االأ���ش��ر �مل�����ش��ري��ة �أو 

�إظ���ه���اره���ا يف  �أو  �حل����ط م���ن ���ش��اأن��ه��ا، 

�إليها. �شورة ت�شيء 

ي��دع��ى ط��ارق  وك���ان حم���اٍم م�شري 

�ل����ع����و�����ش����ي �أع�����ل�����ن ت����ق����دمي����ه ب���الغ���ا 

ل��ل��ن��ائ��ب �ل����ع����ام ي���ط���ال���ب ف���ي���ه ب��وق��ف 

معلال  »�ل��ط��اوو���س«،  م�شل�شل  ع��ر���س 

ذل������ك ب���ا����ش���ت���خ���د�م �����ش����ورة م��وك��ل��ت��ه 

�لفنانة  �ب��ن��ة  ك���رمي  م�شطفى  ن���ازيل 

و����ش��ت��خ��د�م ق�شية  �ل��ع��م��رو���ش��ي،  ن��ه��ى 

للم�شل�شل،  ك��دع��اي��ة  »�ل���ف���رم���ون���ت« 

خا�شة �أن �لنيابة قد حذرت من تناول 

�ل��ق�����ش��ي��ة الأن���ه���ا م���از�ل���ت يف م��رح��ل��ة 

�لتحقيقات.

�ملمثل  بطولة  »�لطاوو�س«  م�شل�شل 

�ل�������ش���وري ج���م���ال ���ش��ل��ي��م��ان، و���ش��ي��دة 

و�شهر  �أي��وب،  �شميحة  �لعربي  �مل�شرح 

�ل�����ش��اي��غ، �أح���م���د ف�����وؤ�د ���ش��ل��ي��م، ر�ن��ي��ا 

حم��م��ود ي��ا���ش��ني، ه��ال��ة ف���اخ���ر، خ��ال��د 

�لغني،  عبد  هبة  عناين،  عابد  علي�س، 

�شيناريو  �ل���ز�ه���د،  وف���رح  ن�����ش��ار،  م��ه��ا 

وح����و�ر ك���رمي �ل��دل��ي��ل و�إ����ش���ر�ف على 

و�إخ���ر�ج  ن��اي��ر،  حممد  �مل��وؤل��ف  �لكتابة 

روؤوف عبد �لعزيز.

�لعربية-وكاالت

�أعلن موقع في�شبوك عن جمموعة 

من �مليز�ت �ل�شوتية �جلديدة يف �إطار 

مناف�شته مع تطبيق »كلوب هاو�س«.

ميزة  �جل��دي��دة؛  �مل��ي��ز�ت  وتت�شمن 

باملحادثات  �خلا�شة  �ل�شوتية  �لغرف 

�ملبا�شرة، �إ�شافة �إىل �ملقاطع �ل�شوتية 

�لق�شرة  �ل�شوتية  �لر�شائل  مل�شاركة 

مع ميزة بث جديد.

وبالرغم من ذلك، مل يطلق �ملوقع 

�أنه �شيتم �إطالق  هذه �مليز�ت بعد، �إال 

�ل�شيف  يف  �ل�شوتية«  »�ل��غ��رف  م��ي��زة 

�لقادم.

وميزة �لغرف �ل�شوتية هي �الأكر 

�لتي  هاو�س  كلوب  تطبيق  مع  ت�شابًها 

���ش��ت�����ش��م��ح ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ني ب��امل�����ش��ارك��ة 

يف �مل��ح��ادث��ات �مل��ب��ا���ش��رة ع��ل��ى ك��ل من 

وما�شنجر. في�شبوك 

»في�شبوك«  يختر  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 

�مل�����ي�����زة د�خ���������ل �مل����ج����م����وع����ات وع���ل���ى 

جم��م��وع��ة م���ن �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات �ل��ع��ام��ة 

ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن��و� م��ن م�����ش��ارك��ة �الأف��ك��ار 

م���ع ج��م��اه��ره��م و�إن�������ش���اء م��ن��ت��دي��ات 

للنقا�س.

كما يعمل في�شبوك على ميزة �لبث 

للم�شتخدمني  �شت�شمح  �لتي  �ل�شوتي 

�إىل  ب��ت�����ش��ف��ح وت���ن���زي���ل و�ال����ش���ت���م���اع 

�ل���ب���ودك���ا����ش���ت م���ب���ا����ش���رة م����ن ت��ط��ب��ي��ق 

�مل�شتخدمون  �شيتمكن  كما  في�شبوك، 

�ل�شوتية  �مل��ق��اط��ع  �إىل  �ال�شتماع  م��ن 

�أثناء فتح �لتطبيق.

�لعربية-وكاالت

ه��و م�شطلح  �خل���رف  �أن  �مل��ع��روف  م��ن 

���ش��ام��ل ي�����ش��ت��خ��دم ل��و���ش��ف جم��م��وع��ة من 

�الأعر��س �لتي تتميز بالتغر�ت �ل�شلوكية 

�ملعرفية  ل��ل��ق��در�ت  �ل��ت��دري��ج��ي  و�ل��ت��ده��ور 

و�الجتماعية.

ورغ����م �ل���در�����ش���ات �ل��ك��ث��رة، مل ت��ع��رف 

در��شات  �أن  �إال  �مل��ر���س،  ه��ذ�  �أ�شباب  متاماً 

ج���دي���دة ت��ط��ل ع��ل��ي��ن��ا ب���ني �حل���ني و�الآخ����ر 

حوله.

و�جل���دي���د �ل���ي���وم م���ن ب��ري��ط��ان��ي��ا، فقد 

�أفادت �أبحاث جديدة باأنه ميكن �أن ت�شاعد 

�الأعمال �ملنزلية �لب�شيطة يف منع �الإ�شابة 

ب��اخل��رف م��ن خ��الل زي���ادة ح��ج��م �ل��دم��اغ، 

»ديلي  ن�شرته �شحيفة  لتقرير  وفقاً  وذلك 

�لريطانية. ميل« 

�أن  �إىل  ك��ن��دي��ون  ع��ل��م��اء  ت��و���ش��ل  ف��ق��د 

يف  �أط��ول  وقتاً  �أم�شو�  �لذين  �ل�شن،  كبار 

�الأع���م���ال �مل��ن��زل��ي��ة، �أظ���ه���رو� ح��ج��م��اً �أك��ر 

قوياً  موؤ�شر�ً  يعد  ذلك  �أن  و�أك��دت  للدماغ، 

على �ل�شحة �الإدر�كية.

للعقل مترين 

�الأن�شطة،  لهذه  ميكن  �أن��ه  �أ�شافت  كما 

�الأعمال  �أو  و�لطهي  و�لرتيب  كالتنظيف 

�ملنزلية �ل�شاقة و�لب�شيطة، �أن متنح �لعقل 

�ل��ب�����ش��ري مت��ري��ًن��ا وحت����ول دون �الإ���ش��اب��ة 

بحاالت �خلرف مع �لتقدم يف �لعمر.

وتابعت �أن هناك �لكثر من �الأدلة على 

على  يوؤثر  �لرفيهي  �لبدين  �لن�شاط  �أن 

�الأن�شطة  ت��اأث��ر�ت  �أن  �إال  �ل��دم��اغ،  �شحة 

ُتفهم  مل  �لتنظيف،  مثل  �ملعتادة،  �ليومية 

حتى �الآن.

�ل�شوء  ت�شليط  ف��اإن  للباحثني،  ووف��ق��اً 

ع��ل��ى ف���و�ئ���د �الأع����م����ال �مل��ن��زل��ي��ة ي��ث��م��ر يف 

�أك��ر  ي��ك��ون��و�  �أن  ع��ل��ى  �ل�����ش��ن  ك��ب��ار  حتفيز 

ن�شاطاً من خالل توفر �شكل �أكر و�قعية 

من �لن�شاط �لبدين منخف�س �ملخاطر.

كوبلين�شكي  ن���و�ه  �ل��ب��اح��ث  ك�����ش��ف  ك��م��ا 

يف   RRI م���ن م��ع��ه��د رومت�����ان ل��الأب��ح��اث 

ي���درك���ون  �ل��ع��ل��م��اء  �أن  �ل��ك��ن��دي��ة،  ت���ورن���ت���و 

تاأثر  لها  �لريا�شية  �لتمارين  �أن  بالفعل 

�لدر��شة  هذه  �أن  �إال  �لدماغ،  على  �إيجابي 

�أن  ُت��ظ��ه��ر  �ل���ت���ي  ن��وع��ه��ا  م���ن  �الأوىل  ت��ع��د 

بالن�شبة  �شحيحاً  يكون  رمبا  نف�شه  �الأم��ر 

ا. �أي�شً �ملنزلية  لالأعمال 


