
طى  اصا�بات كورو�خا تت�خ
يون �ف�ي المملكة ز النصف مل� �ا�ب

 عمان 

�إ�صابة  و9535  وف��اة   56 ت�صجيل  عن  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت 
�لإجمايل  �لعدد  لريتفع  �لأربعاء،  �ململكة  �مل�صتجد يف  بفريو�س كورونا 

�إلى 5553 وفاة و504915 �إ�صابة.
ووز�رة  �ل���وزر�ء  رئا�صة  عن  �ل�صادر  �لإع��ام��ي  �ملوجز  و�أ���ص��ار 
�ل�صحة �إلى �أن عدد �حلالت �لن�صطة حالّياً و�صل �إلى 86975 حالة، 
بينما بلغ عدد �حلالت �لتي �أُدِخلت �إلى �مل�صت�صفيات 473 حالة، فيما 

غادرت 277 حالة.
يف  �لعاج  تتلقى  �لتي  �ملوؤّكدة  �حلالت  عدد  �إجمايل  �أن  �إلى  ولفت 
�لعزل  �أ�صّرة  عدد  �إجمايل  بلغ  حني  يف  حالة،   3102 بلغ  �مل�صت�صفيات 
�مل�صتخدمة يف �مل�صت�صفيات للحالت �ملوؤّكدة و�مل�صتبهة 2411 بن�صبة 
�إ�صغال بلغت 45 باملئة، بينما بلغ �إجمايل عدد �أ�صّرة �لعناية �حلثيثة 
بن�صبة   671 و�مل�صتبهة  �ملوؤّكدة  للحالت  �مل�صت�صفيات  يف  �مل�صتخدمة 

�إ�صغال بلغت 53 باملئة.
يف  �مل�صتخدمة  �ل�صطناعي  �لتنّف�س  �أجهزة  عدد  �إجمايل  بلغ  كما 
�إ�صغال  بن�صبة  جهاز�   357 و�مل�صتبهة  �ملوؤّكدة  للحالت  �مل�صت�صفيات 

بلغت 30 باملئة.
5733 حالة �صفاء يف �لعزل �ملنزيل  �إلى ت�صجيل  �أ�صار �ملوجز  كما 

و�مل�صت�صفيات، لي�صل �إجمايل حالت �ل�صفاء �إلى 412387 حالة.
�أجري ، لي�صبح �إجمايل عدد  50180 فح�صاً خمربّياً  �أن  و�أ�صاف 
 5317747 �لآن  وحتى  �لوباء  بدء  منذ  �أجريت  �لتي  �لفحو�صات 
فح�صاً، لفتا �إلى �أن ن�صبة �لفحو�صات �لإيجابّية و�صلت �إلى قر�بة 19 

باملئة، مقارنة مع �لن�صبة �لتي �صجلت و�لتي بلغت 12ر20 باملئة.

SADA AL-SHAAB DAILY NEWSPAPER

يومية - �شيا�شية - اقت�شادية - �شاملة

ال�شنة ال�شابعة

فل�س  250

العدد  )2330(

اخلميـــــــ�س
04:24 الفجر

11:45 الظهر

03:10 الع�شر

05:45 املغرب

الع�شاء

اأوقات ال�شالة

 07:05

تابع ص4 تابع ص2

2م
02

ر 1
اآذا

 18
فق 

ملوا
هـ ا

 14
42

ن  
عبا

  �ش
4

ينا�قش �ف�ي  النواب �
ية 12 سؤاال  ب� لسة ر�قا� �ب

لل�كومة

ية عىل ال�دود..  أزمة إ�خسا�خ�
ه رسالة صادمة  يو�ب يدن � با� و�

ين ر� للمها�ب
تابع ص12

ه رسالة صادمة 

تابع ص12
تابع ص5

ية �فىت الزر�قاء   ن 4 �ب�قض� ين وس�ب  ال�كم �بإعدام 6 متهم�

لس ان الم�ب يان ورؤساء عدد من ل�ب لس األع� يس م�ب اللته ر�ئ� الل ل�قاء �ب �خ

يطرة عىل »كورو�خا« يع للس� م� تعاون ال�ب الملك:ضرورة �
ير ص�ة ال�بل�قاء  يف مد� تو�ق� � 

ية السلط ين �ب�قض� ر� ين آ�خ ومسؤول�
ان   عمَّ

�إَنّ مدعي عام  ان �لدكتور ح�صن �لعبد�لات   قال نائب عام عَمّ
م�صت�صفى  مدير  وم�صاعد  �لبلقاء  �صحة  مدير  توقيف  قرر  لط  �ل�َصّ
�لطبية  �لأجهزة  �لتمري�صية وم�صوؤول  لل�صوؤون  بال�صلط  �حل�صني 

على خلفية نق�س �لوك�صجني يف �مل�صت�صفى.
و�أ�صاف يف ت�صريح لوكالة �لأنباء �لأردنية )برت�(، �لأربعاء، 
و�لتاأهيل  �ل�صاح  مر�كز  �أحد  يف  توقيفهم  قرر  �لعام  �ملدعي  �إَنّ 
مر�ت   7 مكرر  بالوفاة  �لت�صبب  تهمة  �ليهم  و��صند  ��صبوع  ملدة 

بال�صرت�ك.
وبني �أن �لتحقيقات ما ز�لت ت�صري بوترية عالية ودقيقة حتى 
�لنتهاء من حتديد �مل�صوؤولني عن هذه �جلرمية �لتي ر�ح �صحيتها 

�لأك�صجني. نفاد  ب�صبب   7 منهم  �أردنيني،   9
�لقليلة  ���ام  �لأَيّ خال  كاملة  �لتحقيقات  من  �لنتهاء  وتوقع 

�ملقبلة.
و��صتمع �ملجل�س �لق�صائي �إلى عر�س من رئي�س �لنيابة �لعامة 
�لتي  لط  بال�َصّ �حل�صني  م�صت�صفى  بق�صية  �لتحقيق  جمريات  حول 

�أودت بحياة 9 �أردنيني، بينهم 7 ب�صبب نفاد مادة �لك�صجني.
�إَنّه �جتمع يف  وقال �ملجل�س يف بيان �صحايف، م�صاء �لأربعاء، 
لع على �صري �لتحقيق  مبنى حمكمة �لتمييز بدعوة من رئي�صه، و�َطّ
�إجر�ء�ت  �صامة  ل�صمان  �لعامة  �لنيابة  و�صعتها  �لتي  و�خلطة 

�لتحقيق و�ملرحلة �لتي و�صلت �إليها.

عمان 

�إجمايل  �أن  �لأزمات،  و�إد�رة  لاأمن  �لوطني  �ملركز  �لأزمة يف  �أعلنت خلية 
عدد �حلا�صلني على �جلرعة �لأولى من لقاح كورونا بلغ 189456 �صخ�صاً، 
 52412 �للقاح  �لثانية من  �إجمايل عدد �حلا�صلني على �جلرعة  بلغ  يف حني 
م�صتوى  على  كورونا  فريو�س  بلقاح  �خلا�صة  �لإح�صائيات  وفق  �صخ�صاً، 
�ململكة حتى �لربعاء. و�أ�صارت �إلى �أن عدد �مل�صجلني على من�صة تلقي لقاح 

فريو�س كورونا بلغ 568036 �صخ�صاً.

رعة  189 ألف �صلوا عىل ال�ب
األولى من ل�قاح كورو�خا

خارج الأر�س... 
خارج املو�شوع

وسللالمتهم يللن  المواطن� ص�للة  هلل�ي  دا�ئمللا  يللة  •الملك:األولو�
للرأة و�قوة �ف�ي اإلصللالح اإلداري •الملك:ضللرورة المللي �قدما �ب�ب

ان  عمَّ

�أنهت حمكمة �أمن �لدَّولة، ق�صية �عتد�ء 
رقاء،  17 �صخ�ًصا على فتى يف حمافظة �لزَّ
عينيه،  �إحدى  و�إعتام  يديه  ببرت  وت�صببو� 
 ، �صنًقا  ب��الإع��د�م  منهم   6 على  بحكمها 
و�صجن �أربعة ملدد تر�وحت بني عام و�حد 

و15 عاما، وبر�ءة �صبعة �آخرين.

حكمها،  �لأربعاء  �ملحكمة،  و�أ�صدرت 
�لقا�صي  رئي�صها  برئا�صة  علنية،  جل�صة  يف 
�مل�صاعيد،  م��وف��ق  �ل��دك��ت��ور  �لع�صكري 
�خلو�لدة،  عفيف  �ملدين  �لقا�صي  وع�صوية 
هل�صة،  عامر  �ملقدم  �لع�صكري  و�لقا�صي 
�لر�ئد  �لدولة  �أم��ن  عام  مدعي  وبح�صور 

يو�صف خري�صات.
هذه  يف  �مل��د�ن��ني  �إنَّ  �ملحكمة  وق��ال��ت 

��صتهتار�  ت�صكل  �أفعال  �رتكبو�  �لق�صية 
وحرمة  وقد�صيتها  �لب�صرية  بالنف�س  منهم 
و�صامة  �أمن  عرَّ�صو�  حيث  لها،  �لتَّعر�س 
و��صتقر�ره،  �أمنه  وهددو�  للخطر  �ملجتمع 
وركائزه  وثو�بته  �لعام  بالنِّظام  و�أخلو� 
ا�س  �لنَّ ب��ني  �ل��رع��ب  و�أل��ق��و�  �ل�����ص��ائ��دة، 
و�أث���ارو�  للخطر  ا�س  �لنَّ حياة  وعر�صو� 

�لفو�صى.

عليها  �أقدمو�  �لتي  �لأفعال  �أن  و�أكدت 
وم�صروعهم   ، خ��ط��ورت��ه��ا  مب���دى  تنبئ 
�لمر  و�قعا،  تنفيذه  مت  �ل��ذي  �لإج��ر�م��ي 
يف  و�خل���وف  و�ل��ف��زع  �لهلع  �صبب  �ل���ذي 
�خل�صو�س،  وجه  على  �لزرقاء  حمافظة 
 ، عام  ب�صكل  �لأردين  �ملجتمع  �أف��ر�د  وبني 
تابع  عليهم.  �لعقوبة  تغليظ  ��صتوجب  ما 

�س2

 عمان 

�لثاين �صرورة  �مللك عبد�هلل  �أكد جالة   
تعاون �جلميع و�للتز�م بتعليمات �ل�صامة 
�لعامة من �أجل �ل�صيطرة على �نت�صار وباء 

»كورونا«، يف ظل �رتفاع �أرقام �لإ�صابات.
لقاء يف ق�صر  �مللك، خال  و�أ�صار جالة 
جمل�س  رئي�س  م��ع  �لأرب��ع��اء  �حل�صينية 
�ملجل�س،  جلان  من  عدد  وروؤ�صاء  �لأعيان 
�نت�صار  م��ن  �حل���د  يف  �لإ����ص���ر�ع  �أن  �إل���ى 
توفري  يف  ي�صاهم  �أن  �صاأنه  من  �جلائحة، 
�آمن  ب�صكل  �لقطاعات  لفتح  �ملنا�صبة  �لبيئة 
�لقت�صاد  دعم  يف  ي�صاهم  ومبا  ومدرو�س، 
�حليوية  �ل��ق��ط��اع��ات  وخ��ا���ص��ة  �ل��وط��ن��ي 
جالته  موؤكد�  �لوباء،  بفعل  ت�صررت  �لتي 
�ملو�طنني  �صحة  هي  د�ئما  �لأول��وي��ة  �أن 
�أن هناك  �إلى  �مللك  و�صامتهم. ولفت جالة 
�أع��د�د  لزيادة  وحثيثة  متو��صلة  جهود� 
يف  ممكن  وقت  باأ�صرع  وتوفريها  �ملطاعيم 
�لعاملية  �ملناف�صة  ظل  يف  خا�صة  �ململكة، 

�ل�صديدة للح�صول على �للقاح.
�مل�صي  �صرورة  على  جالته  �صّدد  كما 
�لإد�ري،  �لإ�صاح  يف  وق��وة  بجر�أة  قدماً 

ومو��صلة جهود �لتنمية �ل�صيا�صية.
�لأعيان  جمل�س  رئي�س  قال  جانبه،  من 

هي  �لأول���وي���ة  �إن  �ل��ف��اي��ز  ع��اك��ف  في�صل 
وو�صع  �لوباء،  على  و�لق�صاء  �ل�صيطرة 
�لق�صري  �مل��دى  على  �صاملة  ��صرت�تيجية 
�لقت�صادية  للتحديات  و�لبعيد  و�ملتو�صط 
و�لجتماعية �لتي يو�جهها �لأردن، م�صدد� 
و�لتنمية  �لإد�ري  �لإ���ص��اح  �أهمية  على 

�ل�صيا�صية.
جالة  موقف  �حل�صور  ثمن  وبدورهم، 
�لأوك�صجني  �ن��ق��ط��اع  ح��ادث��ة  بعد  �مل��ل��ك 
�جل��دي��د،  �ل�صلط  �حل�صني  م�صت�صفى  يف 
و�لتوجيهات �مللكية ب�صرورة عدم �لتهاون 
�أرو�ح  حماية  يف  تق�صريه  يثبت  م��ن  م��ع 

مبو��صلة  �لتز�مهم  و�أك���دو�  �لأردن��ي��ني. 
�لدولة،  موؤ�ص�صات  جميع  مع  �لتعاون  نهج 
�ل�صيا�صية  للتنمية  جالته  روؤي��ة  لرتجمة 

و�لقت�صادية و�لجتماعية.
�مللكي  �ل��دي��و�ن  رئي�س  �للقاء  وح�صر 

�لها�صمي.

ال�ب�قور  يان  االرد�خ�
اما  ترعللان �خطخ ي�خ �
لوري  للكشف ال�ف
عللللن كللللورو�خللللا

 عمان 

�ل��دك��ت��ور حممد  �خ���رتع   
جميل �لبقور �لذي يعمل حالياً 
�لعربية  �لم�����ار�ت  دول���ة  يف 
جميل  مها  و�لدكتورة  �ملتحدة 
�لأردنية،  �جلامعة  من  �لبقور 
عن  �ل��ف��وري  للك�صف  ن��ظ��ام��ا 
طريق  عن  كورونا،  فريو�صات 
�لكهربائي،  �لطيفي  �لتحليل 
وتقدما للمكتب �لكندي للملكية 
�خرت�ع  ب��ر�ءة  بطلب  �لفكرية 
�صركة  �ع���دت  �ل���ذي  للنظام 
مقرتحة  عمل  خطة  �أمريكية 

لنتاجه.
�لبقور  �لدكتور  وبح�صب   
�لربعاء،  �صحفي  ت�صريح  يف 
قيا�س  �كت�صاف  �لنظام  يتيح 
�أي  ح��ج��م و���ص��ك��ل وك��ث��اف��ة 
ج�صيمات دقيقة يف �لهو�ء، مبا 

يف ذلك فريو�صات كورونا. 
وي���ت���م �حل�������ص���ول ع��ل��ى 
�لدقيقة  �جل�صيمات  معلومات 
ع���ن ط���ري���ق ت���ر�ك���م �ل��ت��ي��ار 
طيف  �صكل  على  �لإل���ك���رتوين 
ميكنه  �لذ   )ECS( كهربائي 
متييز �ملحتويات �لدقيقة لهو�ء 

�لزفري.
�لنظام  ع��م��ل  �ل��ي��ة  وع���ن   
ق���ال �ل��دك��ت��ور �ل��ب��ق��ور، �ن 
متعاقبة  تيار�ت  يطلق  �لنظام 
م���ن �لل����ك����رتون����ات �حل���رة 
وباأبعاد  متتالية  �أقطاب  عرب 
ه��ن��د���س��ي��ي��ة ت��ت��ي��ح ال��ت��ق��اط 
ب�صبب  �ملتاأخرة  �للكرتونات 
�جل�صيمات  م��ع  �لت�صادمات 
�نتاج  �إلى  يوؤدي  مما  �لدقيقة، 
�لطيف �لكهربائي �ملُميز و�لذي 
تختلف  �ن��ح��ر�ف��ات  يت�صمن 
حجم  �ختاف  مع  حجمها  يف 
�جل�صيمات  وك��ث��اف��ة  و���ص��ك��ل 

�لدقيقة. تابع �س3

عمان 

�خل�صاونة  ب�صر  �لدكتور  �ل���وزر�ء  رئي�س  �أوع���ز   
�ملكّلف/  �لعمل  ووزي��ر  �لجتماعية  �لتنمية  وزي��ر  �إل��ى 
�أمين  و�لت�صغيل  �لتنمية  �صندوق  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
من  للمقرت�سني  الأق�ساط  ت�سديد  تاأجيل  يف  بالنظر  املفلح 
�ملرتتّبة  �لقت�صادّية  �لأعباء  من  للتخفيف  �ل�صندوق، 
�ململكة  بها  مت��ّر  �لتي  �لظروف  ظ��ّل  يف  �ملو�طنني،  على 

ب�صبب تد�عيات جائحة كورونا.
يف  �ل�صامية  �مللكّية  بالتوجيهات  �لتز�ماً  ذلك  وياأتي 
هذه  مثل  يف  �ملو�طنني  عن  �لتخفيف  �صاأنه  ما  كل  متابعة 
جمل�س  قّرر  �ل��وزر�ء،  رئي�س  لتوجيه  وتنفيذً�  �لظروف. 

�لتي  جل�صته  يف  و�لت�صغيل  �لتنمية  �صندوق  �إد�رة 
وزير  �لجتماعّية  �لتنمية  وزير  برئا�صة  �لأربعاء  عقدها 
على  املرتّتبة  الأق�ساط  تاأجيل  املفلح  اأمين  املكّلف  العمل 
�أية  عليهم  ترتّتب  �أن  ودون  �أ�صهر،  �صّتة  ملّدة  �ملقرت�صني 
رغب  اإذا  اإل  امل�ؤجلة،  الأق�ساط  على  مرابحة  اأو  فائدة 

�ملقرت�س عدم �لتاأجيل.
�ملجل�س  ق��ر�ر  من  �مل�صتفيدين  عدد  �أن  �ملفلح  و�أك��د 
�لتخفيف  يف  ي�صهم  ما  م�صرتك،  �أل��ف   26 �إل��ى  �صي�صل 
�لظروف  ه��ذه  يف  �ملو�طنني  على  �ملرتتبة  �لأع��ب��اء  من 
�ل�صتثنائية �لتي ت�صهدها �ململكة نتيجة ��صتمر�ر جائحة 

كورونا، ومع قرب حلول �صهر رم�صان �ملبارك.

   عمان 

و�لتطوير  لاإ�صكان  �لعامة  �ملوؤ�ص�صة  �أعلنت   
و��صتئناف  جديدة،  م�صاريع  طرح  عن   �حل�صري، 
لاإ�صكان  �لوطني  �لربنامج  �صمن  �صابقة  م�صاريع 
�ل��وزر�ء  جمل�س  �قرها  �لتي  �لتمويلية  و�لت�صهيات 
كورونا  جائحة  فر�صتها  �لتي  �لأعباء  لتخفيف  �أخري� 
قطعة  على  �حل�صول  من  ومتكينهم  �ملو�طنني  على 
اأق�ساط  �سمن  منا�سب  م�سكن  لإقامة  مالئمة  اأر���ض 

مي�صرة.
�لأرب��ع��اء،  �صحفي  بيان  يف  �ملوؤ�ص�صة  وعر�صت 
دّبة  مب�صروع  وتتمثل  حالياً،  عنها  �ملعلن  �مل�صاريع 
حانوت يف حمافظة �لعقبة مب�صاحات ترت�وح بني 234 
�إلى 382 مرت� مربعا وبق�صط �صهري يرت�وح بني 18 

�إلى 29 دينار�، و�إعادة طرح م�صروع زّحوم مبحافظة 
مرت�   729 �إلى   360 بني  ت��رت�وح  مب�صاحات  �لكرك 
162 دينار�،   - 73 مربعا وبق�صط �صهري ي�صل �إلى 
�ملفرق  حمافظة  يف  �يدون/2  م�صروع  طرح  و�إع��ادة 
مربعا  مرت�   444 �إلى   276 بني  ترت�وح  مب�صاحات 

وبق�صط �صهري بني 54 �إلى 82 دينار�.
و��صارت �ملوؤ�ص�صة �إلى �أن �لدفعة �لأولى وح�صب 
�أن  م��وؤك��دة  باملئة،   5 تبلغ  �جل��دي��دة  �لت�صهيات 
»ماء،  �لتحتية  �لبنية  بخدمات  خمدومة  �مل�صاريع 

طرق، كهرباء«.
�إلكرتونياً  �صيكون  �لطلبات  تقدمي  �أن  �إلى  ولفتت 
نظرً� لظروف جائحة كورونا، د�عية �إلى متابعة موقع 
 www.Hudc.gov.jo �لإل��ك��رتوين  �ملوؤ�ص�صة 

للمزيد من �ملعلومات.

ين من  يل أ�قساط الم�قترض� � تأ�ب �
يل  � ية والتشعف صندوق التنم�

يدة د� يع �ب تطرح مشار� مؤسسة اإلسكان �

ل��ي��ف��ان��دوف�����ص��ك��ي جن��م  ق���ال روب���رت 
�لأمل��اين،  ميونخ  لعب بايرن  �أف�صل  بلقب  �ملتوج 

�إنه مل يفكر حتى �لآن   ،2020 يف �لعامل خال عام 
قمة  يف  �لبقاء  ميكنه  �أن��ه  ويعتقد  �لعتز�ل  ب�صاأن 

�مل�صتويات مع بايرن لفرتة �أطول.
�لبولندي  �ملهاجم  وق��ال 
مل��ج��ل��ة  ت�����ص��ري��ح��ات  يف 
يدرك  بيلد” �إنه  “�صبورت 
�أن �لنا�س يتحدثون عن �أنه 

بات يف �ل��32 عاما من عمره،  “لكن ب�صر�حة تامة: 
�أ�صعر باأنني �أف�صل مما كنت عليه عندما كان عمري 
26 �أو 27 عاما. �أنا �لآن لعب �أف�صل مما كنت عليه 
قبل �صتة �أعو�م.« وت�صدر ليفاندوف�صكي قائمة هد�يف 
بايرن ميونخ يف كل �مل�صابقات خال �ملو�صم �ملا�صي 
و�لكاأ�س  �لدوري  بثاثية  �لفريق  تتويج  �صهد  �لذي 
هد�يف  قائمة  حاليا  يت�صدر  كما  �لأب��ط��ال،  ودوري 
 32 بر�صيد  جمدد�  )بوند�صليجا(  �لأمل��اين  �ل��دوري 

هدفا.تابع �س 8

: من الم�بكر  ا�خدو�فسك�ي ي�ف ل�
ير �ف�ي االعتزال ك� الت�ف

يسك  تستكمل �ملة ك� يئة � ال�ب�
ات تك �ف�ي الم�ا�فطخ يار� �بس�

 عمان 

�لبيئة،  وز�رة  ��صتكملت 
»كي�صك  حملة  فعاليات  �لأربعاء، 
حمافظات  بقية  يف  ب�����ص��ي��ارت��ك« 

�ململكة.
�لبيئة  م��دي��ري��ات  وو����ص��ل��ت 
�لأكيا�س  ت��وزي��ع  �ملحافظات  يف 

بال�صيار�ت  �خلا�صة  �لبا�صتيكية 
�إلقائها  م��ن  ب��دل  �لنفايات  جلمع 

ع�صو�ئيا.
�أطلقت  ق��د  �ل����وز�رة  وك��ان��ت 
مع  بالتعاون  �ل��ث��اث��اء،  �حلملة 
�مللكية  و�لإد�رة  �ملعنية  �جلهات 
حل��م��اي��ة �ل��ب��ي��ئ��ة و�ل�����ص��رك��اء يف 
منظمات �ملجتمع �ملدين و�ملتطوعني 

جميع  �لعتبار  بعني  �لأخ���ذ  م��ع 
�لتي  �لعامة  �ل�صامة  �إج���ر�ء�ت 
وثمن  �لدفاع.  �أو�م��ر  عليها  ن�صت 
وزير �لبيئة نبيل م�صاروة لكو�در 
حلماية  �مللكية  و�لإد�رة  �ل��وز�رة 
�جن��اح  يف  و�مل�����ص��اه��م��ني  �لبيئة 
على  �حلفاظ  يف  جهودهم  �حلملة، 

�لبيئة وعنا�صرها.

يز عال�قات  تعز� ينا�قش � منتدى أعمال �
ية يا اال�قتصاد� األردن وأوكرا�خ�
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ان  عمَّ

 17 �عتد�ء  ق�صية  ول��ة،  �ل��دَّ �أم��ن  حمكمة  �أنهت 
وت�صببو�  رق��اء،  �ل��زَّ حمافظة  يف  فتى  على  �صخ�ًصا 
ببرت يديه و�إعتام �إحدى عينيه، بحكمها على 6 منهم 
بالإعد�م �صنًقا ، و�صجن �أربعة ملدد تر�وحت بني عام 

و�حد و15 عاما، وبر�ءة �صبعة �آخرين.
جل�صة  يف  حكمها،  �لأربعاء  �ملحكمة،  و�أ�صدرت 
�لدكتور  �لع�صكري  �لقا�صي  رئي�صها  برئا�صة  علنية، 
عفيف  �مل��دين  �لقا�صي  وع�صوية  �مل�صاعيد،  موفق 
هل�صة،  عامر  �ملقدم  �لع�صكري  و�لقا�صي  �خلو�لدة، 
يو�صف  �ل��ر�ئ��د  �ل��دول��ة  �أم��ن  ع��ام  مدعي  وبح�صور 

خري�صات.
�لق�صية  ه��ذه  يف  �مل��د�ن��ني  �إنَّ  �ملحكمة  وق��ال��ت 
�رتكبو� �أفعال ت�صكل ��صتهتار� منهم بالنف�س �لب�صرية 
�أمن  عرَّ�صو�  حيث  لها،  �لتَّعر�س  وحرمة  وقد�صيتها 
و��صتقر�ره،  �أمنه  وهددو�  للخطر  �ملجتمع  و�صامة 
�ل�صائدة،  وركائزه  وثو�بته  �لعام  بالنِّظام  و�أخلو� 
ا�س  �لنَّ حياة  وعر�صو�  ا�س  �لنَّ بني  �لرعب  و�ألقو� 

للخطر و�أثارو� �لفو�صى.
و�أكدت �أن �لأفعال �لتي �أقدمو� عليها تنبئ مبدى 
تنفيذه  مت  �لذي  �لإجر�مي  وم�صروعهم   ، خطورتها 
يف  و�خلوف  و�لفزع  �لهلع  �صبب  �لذي  �لمر  و�قعا، 
�أفر�د  �لزرقاء على وجه �خل�صو�س، وبني  حمافظة 
تغليظ  ��صتوجب  ما   ، عام  ب�صكل  �لأردين  �ملجتمع 

�لعقوبة عليهم.
�أق�صى  �ي��ق��اع  للمحكمة  �ل��ع��ام  �مل��دع��ي  وط��ل��ب 
�لعقوبات بحق �ملد�نني �لع�صرة بالتهم �لتي �أ�صندت 
وترويع  �لإره���اب  وه��ي،  تهم،   9 وع��دده��ا  �إليهم، 
�لعر�س،  بهتك  �ملقرتن  �جلنائي  و�خلطف  �ملجتمع، 

عليه،  �ملجني  مقاومة  على  بالتغلب  �لعر�س  وهتك 
وحيازة  بالقتل،  و�ل�صروع  د�ئمة،  بعاهة  و�لت�صبب 
�لأم��ن  رج��ال  ومقاومة  مرخ�س،  غري  ن��اري  �صاح 
وحيازة  وحمل  �أ���ص��ر�ر،  ع�صابة  وت�صكيل  �ل��ع��ام، 

�أدو�ت حادة.
حق  يف  �لأ���ص��د  �ل��ع��ق��وب��ات  �ملحكمة  و�أوق��ع��ت 
�صنقا  �لإع���د�م  عقوبة  وه��ي  بالق�صية  مد�نني  �صتة 
 15 ملدة  �ل�صابع  �ملتهم  �صجن  وق��رَّرت  �ملوت،  حتى 
وو�صعهما  �صنو�ت،   10 ملدة  �لثامن  و�ملتهم  عاما، 

ملدة  منهما  �ثنني  و�صجن  �ملوؤقتة،  اقة  �ل�صَّ بالأ�صغال 
عام و�حد حم�صوبة لهما من تاريخ توقيفهما.

متهمني يف  �صبعة  �ملحكمة �حلكم برب�ءة  وقرَّرت 
�لق�صية، و�إخاء �صبيلهم فور�.

وتعود �أحد�ث �لق�صية �إلى منت�صف �صهر ت�صرين 
على  �ملد�نون  �أق��دم  حيث   ،2020 �لعام  من  �لأول 
خطف �أحد �لأطفال من مدينة �لها�صمية، و�أخذه �إلى 
منطقة معزولة �صرق حمافظة �لزرقاء، وهناك قامو� 
�لأخ��رى،  و�إي��ذ�ء  عينيه،  �إح��دى  و�إعتام  يديه  ببرت 

تركوه  ثم  عر�صه،  وهتك  تعذيبه  على  و�لتناوب 
ي�صبح يف دمه، وغادرو� دون ��صعافه.

على  �لقب�س  �ملخت�صة  �لأمنية  �لأجهزة  و�ألقت 
16 متهما يف �لق�صية ، وفر �ملتهم 17 من وجه �لعد�لة 
حتى هذه �للحظة، وبد�أت �إجر�ء�ت حماكمتهم �لتي 
��صتمرت 4 �أ�صهر، ��صتمعت فيها �ملحكمة ل 26 �صاهد 
نيابة عامة، وقدَّم حمامو �لدفاع بيناتهم �لدفاعية عن 
�جلل�صات  رفع  �صهر  قبل  �ملحكمة  وقررت  �ملتهمني، 

حتى �صهر �آذ�ر �حلايل للمد�ولة و�لنطق باحلكم.

ية �فىت الزر�قاء   ين �ب�قض� ر� ن 4 آ�خ ين وس�ب ت�قرر إعدام 6 متهم� ولة � أمن الدَّ يؤكد عىل العمل  لس النواب � يس م�ب   ر�ئ�
�بله دمة �اضر االردن ومست�ق اد ل�خ ال�ب

 عمان 

 قال رئي�س جمل�س �لنو�ب �ملحامي عبد �ملنعم �لعود�ت، �أن ن�صال �لآباء 
و�لأجد�د يف بناء مد�ميك �لوطن �لر��صخة باإخا�س، يحتم علينا �ليوم �لعمل 
�جلاد للحفاظ على هذ� �ملوروث، وت�صييد �لبناء خدمة حلا�صرنا وم�صتقبل 
�أجيالنا. و�أ�صاف يف م�صتهل جل�صة جمل�س �لنو�ب �لربعاء، �ن حديث �حل�صم 
�مللكي موَجٌه، وُموِجٌه لنا جميعاً وحتت طائلة �حل�صاب �لع�صري لكل مق�صر 
حديث  �أي  هناك  يعد  مل  �نه  مو�صحا  �مل�صوؤولية،  �أمانة  �أد�ء  يف  متخاذٍل  �أو 
تروؤ�صه  خال  �لثاين،  �هلل  عبد  �مللك  جالة  وجهها  �لتي  �لر�صائل  على  ي�صاف 
وقيام  �ملق�صرين  حما�صبة  �ن  وتابع  �لوطني.  �ل�صيا�صات  جمل�س  �جتماع 
ح�صاب  على  و�ملجاملة  �لرت�صية  لنهج  حد  وو�صع  مب�صوؤولياتهم،  �جلميع 
خدمة �صعبنا �لعظيم، هي حمرمات تام�س حدود �ملقد�س �لوطني و�لثو�بت 

�لر��صخة.
و�أكد �أهمية �إعادة بناء �لثقة �ل�صعبية باملوؤ�ص�صات كافة لهو مدخل �أ�صا�صي 
يف عملية �لتحديث و�لتطوير ونحن نقف على �أعتاب تد�صني �ملئوية �لثانية من 
عمر مملكتنا. و�أعلن تعهد جمل�س �لنو�ب �أمام �صيد �لباد و�ل�صعب، بالقيام 
�لد�صتورية؛  مبرجعيتنا  متم�صكني  وثبات،  م�صوؤولية  بكل  �لرقابي  بو�جبه 

مظلة جامعة وعقدً� �جتماعياً مكني.

يع�ي الس�بت الم�ق�بل  �بدء االعتدال الر�ب�
 عمان 

نهاية خم�صينية  �ملقبل معلناً  �ل�صبت  �لعام  لهذ�  �لربيعي  �لعتد�ل  يبد�أ   
عمان  مبدينة  �ل�صم�س  فيه  ت�صرق  �لذي  فلكياَ  �لربيع  ف�صل  وبد�ية  �ل�صتاء 
�لأفقية  �لز�وية  من  �صباحاً   5:40 �ل�صاعة  متام  يف  �لربيعي  �لعتد�ل  يوم 
�ل�صرقية متاما ومقد�رها 90 درجة، وتغيب �ل�صم�س يف �لز�وية �لغربية متاما 
5:47 م�صاًء، وبذلك يت�صاوى طول  �ل�صاعة  270 درجة يف متام  ومقد�رها 

�لليل و�لنهار تقريبا يف جميع �أنحاء �لكرة �لأر�صية.
�لعتد�ل  مع  �نه  خطاب  �آل  ر�ئد  �جلوية  �لر�صاد  �د�رة  مدير  و�أو�صح 
�لربيعي يبد�أ ما ي�صمى بالأحو�ل �خلما�صينية و�لتي تتولد خالها منخف�صات 
يف جنوب جبال �أطل�س باملغرب �لعربي، وتتحرك جهة �ل�صرق وت�صري بالقرب 
ما  وعادة  �ملتو�صط،  �صرق  منطقة  ت�صل  حتى  �ل�صمالية  �إفريقيا  �صو�حل  من 
وجافة  ح��ارة  جنوبية  ري��اح  هبوب  �خلما�صينية  �ملنخف�صات  هذه  ت�صبق 
من  كثري  يف  وت��وؤدي  �خلما�صينية  �لرياح  ت�صمى  و�لأتربة  بالغبار  وحمملة 
ب�صبب  �لتنف�صي  و�جلهاز  و�لعيون  �حللق  يف  �لتهابات  حدوث  �إلى  �لأحيان 

�ملو�د �لعالقة �لتي حتملها �لرياح.
و�أ�صاف �ل خطاب يف بيان �صحايف �لأربعاء، �أن �لغبار ي�صبب �آثار� �صلبية 
�إلى  على �ل�صحة و�لتلوث �جلوي، و�إ�صعاف مدى �لروؤية �لأفقية ما يوؤدي 
تعطل حركة �ملركبات و�غاق بع�س �ملطار�ت و�ملو�نئ و�ملر�فق �لعامة يف 
�لعديد من دول �ملنطقة، وتلي �لرياح �جلافة هبوب رياح غربية �أو �صمالية 
تو�صف  و�لتي  رعدية  زخات  مع  �لأمطار  هطول  ي�صاحبها  قد  رطبة  غربية 
�أن  وبني  هطولها.  �أثناء  �لغبار  من  بها  يعلق  ما  ب�صبب  طينية  �أمطار  باأنها 
�إيار  �صهر  منت�صف  وحتى  �لربيع  ف�صل  بد�ية  من  عادة  تهطل  �لتي  �لأمطار 
معدل  من  باملئة   11 ن�صبته  ما  ت�صكل  طويلة  فرت�ت  على  حم�صوب  كمعدل 

�أمطار �ملو�صم �ملطري يف �ململكة.
عمان  للعا�صمة  �لربيع  ف�صل  يف  �لعظمى  �حل��ر�رة  درجة  معدل  ويبلغ 
درجة  معدل  يبلغ  فيما  �لبيان،  يف  ورد  ما  بح�صب  مئوية،  درجة   25.7

�حلر�رة �ل�صغرى 12.3 مئوية.
حر�رة  درج��ة  �على  �أن  �إل��ى  عمان  للعا�صمة  �ملناخي  �ل�صجل  وي�صري 
بتاريخ  مئوية   41.7 بلغت  �لربيع  ف�صل  خ��ال  عمان  مدينة  يف  �صجلت 
1942/06/20 فيما بلغت �قل درجة حر�رة �صغرى م�صجلة -2.8 مئوية 
مطري  جمموع  �أعلى  عمان  مدينة  �صجلت  كما   ،1922/03/22 بتاريخ 
60.9 ملم، فيما �صجلت  بلغ   1967/03/26 �لربيع بتاريخ  لف�صل  يومي 
�أعلى جمموع مطري تر�كمي خال ف�صل �لربيع بلغ 160.3 ملم يف �ملو�صم 

.1971/1970

ية: التوصل ل�لول �بشأن  ب� يا� العمل الن�
ية للن�قل ال�بري ين �بالسور� العامل�

 عمان 

�لنيابية، ح�صني  �لعمل و�لتنمية �لجتماعية و�ل�صكان   قال رئي�س جلنة 
�إلى حلول مل�صكلة �ملوظفني يف  �إن �للجنة تو�صلت مع �ملعنيني  �حلر��صي�س، 

�ل�صركة �لأردنية �ل�صورية للنقل �لربي.
و�أ�صار، خال تروؤ�صه �جتماًعا للجنة �لأربعاء، �إلى �أن �أبرز تلك �حللول 
وعددهم  التقاعد،  �سروط  عليهم  تنطبق  الذين  امل�ظفني  ب�«اإحالة  تتمثل 
دو�ئر  �إلى  �ملوظفني  بقية  حتويل  جرى  فيما  �لجتماعي،  �ل�صمان  �إلى   ،15
وجيه  �لنقل  وزير  �لجتماع  وح�صر  خدمتهم«.  نهاية  حتى  �أخرى  حكومية 
�ل�صركة  عام  ومدير  �حلديدي،  ف��اروق  �لعمل  وز�رة  عام  و�أم��ني  عز�يزة، 
�صامة �لقطارنة وعدد من عاملي �ل�صركة، وجرى خاله بحث ق�صية �ملوظفني 

و�لعاملني ب�«�ل�صورية للنقل �لربي«.
و�أكد �حلر��صي�س �أهمية حل م�صكل �ل�صركة �لتي ما تز�ل متوقفة عن �لعمل 
نتيجة �لأزمة �ل�صورية منذ عام 2011، مع �لأخذ بعني �لعتبار كل �ل�صبل 
�لكفيلة لتح�صيل حقوق �ملوظفني و�لعاملني يف �ل�صركة ومنحهم رو�تبهم �لتي 

مل يتقا�صوها منذ 18 �صهًر�.
وثمن �أع�صاء �للجنة �لنو�ب: نو�ف �خلو�لدة وح�صن �لرياطي و�أ�صماء 
و�صالح  يحيى  �أبو  و�صليمان  �لنعيمات  وعيد  �ل�صطناوي  وحممد  �لرو�حنة 
م�صددين  �ل�صركة،  يف  �لعاملني  ق�صية  حلل  �جلاد  �حلكومة  �صعي  �لوخيان، 
مع  �لقانونية  �لأط��ر  �صمن  وت�صفيتها  عملها  باإيقاف  �لإ�صر�ع  �أهمية  على 

�جلانب �ل�صوري.
�لربي  للنقل  �ل�صورية  �لأردنية  �ل�صركة  �أن  جانبه،  من  عز�يزة،  وبني 
توقفت عن �لعمل ب�صكل تدريجي جر�ء �لأزمة �ل�صورية، لفًتا �إلى �أن �حلكومة 
ل ت�صتطيع �أخذ قر�ر �لت�صفية لوحدها ب�صبب �ل�صر�كة مع �جلانب �ل�صوري.

تستدع�ي  ية � روف ال�ال� ية: الطخ ب� يا�  الشعب الن�
يق الوا�د ر� تف للعمل �بروح ال�ف التعاضد والتكا�

 عمان 

 ناق�صت كتلة �ل�صعب �لنيابية خال �جتماع بد�ر جمل�س �لنو�ب �لأربعاء 
برئا�صة �لنائب عبد�هلل �أبو زيد، عدد� من �لق�صايا �لوطنية و�مللفات �ملرتبطة 
مكتبها  ت�صكيل  �إعادة  على  �لكتلة  وتو�فقت  �ملقبلة.  �ملرحلة  يف  �لكتلة  بعمل 
�لد�ئم من �لنائب �ملهند�س فر��س �لعجارمة رئي�صاً، و�لنو�ب فايزة ع�صيبات 
نائباً للرئي�س، وذياب �مل�صاعيد مقررً�، و�مغري �لهمان ناطقاً �عامياً، وناجح 

�لعدو�ن ممثًا للكتلة لدى �ملكتب �لتنفيذي يف �ملجل�س.
�لعامة،  �لق�صايا  حيال  �ملوؤ�ص�صي  نهجها  يف  �مل�صي  �أهمية  �لكتلة  و�أكدت 
�لفرتة  يف  عملها  �صادت  �لتي  و�ليجابية  �لدميقر�طية  ب��الأج��و�ء  م�صيدة 
�لتي تخدم  �ل�صيا�صات و�لرب�مج  �ملا�صية ما يتطلب مو��صلة عملها يف تبني 

�مل�صرية �لوطنية وحتقق �لإ�صاح �ل�صامل �لذي ين�صده جميع �ملو�طنني.
�لوطن  بها  مير  �لتي  و�حل�صا�صة  �لدقيقة  �لظروف  �إن  �لعجارمة  وقال 
�لفريق  بروح  للعمل  و�لتكاتف  للتعا�صد  وطنية  كموؤ�ص�صات  جميعاً  تدعونا 
�لو�حد من �جل �لنهو�س بالعمل �لوطني وت�صحيح �مل�صار�ت خدمة ل�صعبنا 

�لعظيم.

يق  يين: م�با�ثات وتنس� ير الص� � الس�ف
يد االردن �بل�قا�ات كورو�خا لتزو�

 عمان 

مباحثات  هناك  �إن  دونغ  ت�صو�ن  ت�صن  عمان  يف  �ل�صيني  �ل�صفري  قال 
�للقاح  بتوفري  يتعلق  فيما  و�ل�صينية  �لأردنية  وم�صاور�ت بني �حلكومتني 
�لبيع  ت�صهيل  �أو  م�صاعد�ت  �صكل  على  �صو�ء  كورونا  بفريو�س  �خلا�س 
�للقاح  لتقدمي  �ل�صني  ��صتعد�د  �لأربعاء  �صحايف  موؤمتر  يف  و�كد  �لتجاري. 
�أن �ل�صني و�لأردن يتمتعان ب�صد�قة  �إلى  وم�صاعدة �لدول �لنامية، م�صري� 
يف  �لآخ��ر  منهما  كل  ودع��م  �ملجالت،  خمتلف  يف  وتعاون  عميقة  تقليدية 
 12.27 بن�صبة  �نخف�س  �لثنائية  �لتجارة  حجم  �أن  وبني  �لوباء.  مكافحة 
�أ�صا�س �صنوي �لعام �ملا�صي ب�صبب �لوباء، لكن �ل�صني �تخذت  باملئة على 
�إجر�ء�ت فعالة لتحقيق �ل�صتقر�ر يف �لو�رد�ت من �لأردن، و�نخف�صت قيمة 

�لو�رد�ت بن�صبة 1.92 باملئة فقط.
ولفت �إلى �ت�صال بني وزيري خارجية �لبلدين تناول �صبل دعم �ل�صني 
�لتنمية  �لوطني وتعزيز  و�ل�صتقر�ر  �لأمن  على  �لأردن يف �حلفاظ  جلهود 
من  �لعديد  جتاه  �لأردن  ملخاوف  �ل�صني  وتفهم  و�لجتماعية،  �لقت�صادية 
�لذي  �لفريد  و�لدور  �لفل�صطينية وغريها،  �لق�صية  فيها  �ملنطقة مبا  ق�صايا 
�ل�صيني  ��صتعد�د �جلانب  مبديا  �ملنطقة،  �صوؤون  �لأردين يف  يلعبه �جلانب 
�لق�صايا  حلل  �مل�صرتك  للرتويج  �لأردن  مع  و�لتن�صيق  �لت�صال  لتعزيز 

�ل�صاخنة �لإقليمية.
وبني �أن عام 2021 ذو �أهمية خا�صة لكل من �ل�صني و�لأردن، فال�صني 
و�حلزب  �ل�صيني  �ل�صيوعي  �حل��زب  لتاأ�صي�س  �ملئوية  بالذكرى  حتتفل 

�حلاكم، فيما يحتفل �لأردن بالذكرى �ملئوية لتاأ�صي�س �لدولة.
بع�س  حاليا  يو�جه  �لطاقة  لتوليد  �لعطار�ت  م�صروع  �أن  �إلى  و��صار 

�لتحديات لكن �صيتم حلها بالتعاون بني �لطرفني.
يف  جماعية  �بادة  حول  تد�وله  يجري  ما  �إن  قال  �صوؤ�ل،  على  رده  ويف 
�قليم �صينجيانغ غري �صحيح، ومنذ عام 2010 وحتى عام 2018 ز�د عدد 

�ليغور يف �لقليم بن�صبة 25 باملئة، وهناك 24 �لف م�صجد يف �لإقليم.
حدثا  تعترب�ن  �للتني  �ل�صنويتني  �لدورتني  ملخرجات  �ل�صفري  وعر�س 
رئي�صا يف �حلياة �ل�صيا�صية بال�صني، ويجتمع نو�ب �ملجل�س �لوطني لنو�ب 
�ل�صعب �ل�صيني و�أع�صاء �ملوؤمتر �ل�صت�صاري �ل�صيا�صي لل�صعب �ل�صيني يف 

بكني كل ربيع لا�صتماع �إلى �لر�أي �لعام ومناق�صة و�صع �لباد.

عمان 

 12 على  �حلكومة  باإجابات  �لنو�ب  �كتفى 
�صوؤ�ًل ناق�صها �ملجل�س �لأربعاء، يف جل�صة رقابية 
وح�صور  �لعود�ت،  �ملنعم  عبد  �ملحامي  برئا�صة 
وهيئة  �خل�صاونة  ب�صر  �لدكتور  �ل��وزر�ء  رئي�س 

�لوز�رة.
هالة  �ملعدنية  و�ل��روة  �لطاقة  وزيرة  وقالت 
زو�تي، يف ردها على �صوؤ�ل �لنائب ر�ئد �لظهر�وي، 
مع  يتما�صى  �لنفطية  للم�صتقات  �ملحلي  �ل�صعر  �إن 
�ن  مبينًة  �نخفا�صاً،  �و  �رتفاعاً  �لعاملية  �لأ�صعار 
�لت�صعري يجري وفق �أ�ص�س نظام ت�صعري �مل�صتقات 
 22 رقم  وتعرفته  له  �ملرخ�س  وعمولت  �لنفطية 

ل�صنة 2019.
�ل�صريبة  نظام  ملعدل  مرفقة  �صورة  و�أظهرت 
�ل�صريبة  قيمة  �أن   ،2019 ل�صنة  �خل��ا���ص��ة 
بو�قع  تتوزع  �لنفطية  �مل�صتقات  على  �خلا�صة 
90، و575 فل�صا  370 فل�صا على كل لرت بنزين 
بالن�صبة لبنزين 95، ��صافة �لى 165 فل�صا على 
ردً�  زو�تي  و�و�صحت  و�لكاز.  �لديزل  من  لرت  كل 
قيمة  �ن  �حلر��صي�س،  ح�صني  �لنائب  �صوؤ�ل  على 
�ملتبقية  �لردنية  �لبرتول  م�صفاة  �صركة  دي��ون 
على �حلكومة 207 مايني دينار، حيث مت تزويد 
مدى  على  �لديون  ل�صد�د  زمني  بجدول  �ل�صركة 
�ج��ر�ء  وبعد   ،  2021 ع��ام  من  �عتبار�  �صنتني 
�صركة  ل��دى  �حلكومة  م�صتحقات  على  �ملقا�صة 

�مل�صفاة مع جزء من ر�صيد �لعاقة �ملالية.
برتول  م�صفاة  �ن�صاء  م�صروع  �ن  �لى  ولفتت 
ز�ل  ما  �ململكة  جنوب  للبرتوكيماويات  وجممع 
و�جلدوى  �ل�صا�صية  �لت�صاميم  �عد�د  مرحلة  يف 
��صتكمال  بانتظار  �ل���وز�رة  و�ن  �لقت�صادية، 

فريو�س  جائحة  ب�صبب  تاأخرت  �لتي  �ملتطلبات 
حممد  �ل��ن��ائ��ب  ���ص��وؤ�ل  على  رده  ويف  ك��ورون��ا. 
هيئة  مفو�صي  جمل�س  رئي�س  ق��ال  �ل��ظ��ه��ر�وي، 
�جلبور،  غازي  �لدكتور  �لت�صالت  قطاع  تنظيم 
ف�صل  �صكاوى  مع  �لتعامل  يف  �لهيئة  �جر�ء�ت  �ن 
خدمة �لت�صالت دون ��صعار �لعميل، �أف�صت �لى 
وفرت�ت  مهل  لإعطاء  �لثاث  �ل�صركات  مع  �تفاق 
�صماح بح�صب نوع �ل�صرت�ك، وذلك منذ بد�ية عام 
2020، و�ن �ملو�صوع ما ز�ل قيد �ملتابعة من قبل 

�لهيئة.
ردً�  و�لإ�صكان  �لعامة  �لأ�صغال  وزير  و�أ�صار 
توزيع  �ن  �لرياطي،  ح�صن  �لنائب  �صوؤ�ل  على 
�ل�صكن �لوظيفي ملوظفي �لوز�رة يف �لعقبة و�لبالغ 
��ص�س  ومبوجب  جلنة  وفق  مت  �صقة،   20 عددها 
منح  مع  دوري،  ب�صكل  للمر�جعة  تخ�صع  حمددة 
�ملحافظة  خ��ارج  من  للموظفني  �لنتفاع  �ولوية 
يف  ب��ه  خا�س  ل�صكن  ملكية  وج��ود  ع��دم  �صريطة 
على  �ملحلية  �لد�رة  وز�رة  رد  و�و�صح  �لعقبة. 
�صوؤ�ل �لنائب �لدكتور هايل عيا�س، �ن عدد من مت 
 2492 �لزرقاء  بلدية  يف  مياومة  كعمال  تعيينهم 
عامل   33 �ل��ى  ��صافة   ،2005 ع��ام  منذ  عاما 
بلدية  يف  ع��ام��ا  و56  �لظليل،  بلدية  يف  وط��ن 

بريين، و22 يف بلدية �لزرق.
�صوؤ�ل  على  جو�باً  و�لري  �ملياه  وزير  و��صار 
��ص�س  �نطباق  عدم  �لى  �لربابعة،  جعفر  �لنائب 
بع�س  على  �لتنظيم  خارج  �ملياه  �ي�صال  ومعايري 
�صمن  م�صنفة  غري  كونها  �لكورة،  ل��و�ء  مناطق 
�جلهات  من  �لتمويل  لغايات  �لفقر  جيوب  مناطق 
�ملانحة �صمن برنامج تعزيز �لنتاجية �لقت�صادية 
وزير  �ل��وزر�ء،  رئي�س  نائب  و�أكد  و�لجتماعية. 
لدخال  �لتوجه  كري�صان،  توفيق  �ملحلية  �لد�رة 

م�صاكن،   10 عن  تزيد  �لتي  �ل�صكانية  �لتجمعات 
�صمن �لتنظيم وترخي�صها متهيد� لي�صال خدمات 
�ملياه و�لكهرباء لها، موؤكد� �ن �مل�صكلة بال�صل هي 

نتيجة خلل يف متابعة �لبلديات لهذه �لظاهرة.
و��صار وزير �ل�صحة جو�باً على �صوؤ�ل �لنائب 
عبد �حلليم �حلمود، �لى �ن م�صت�صفى �ل�صلط يعمل 
حديثة  باأجهزة  م��زود  وهو  طاقته،  بكامل  حاليا 

ومتطورة، كما مت تعيني كو�در طبية متخ�ص�صة.
�لعامة و�لإ���ص��ك��ان يف  �لأ���ص��غ��ال  وق��ال وزي��ر 
�جلبور،  عبري  �ملهند�صة  �لنائب  �صوؤ�ل  على  رده 
 75 ن�صبته  ما  �مل�صتفيدين  �ملو�طنني  حتميل  �ن 
باملئة من تكاليف فتح وتعبيد �لطرق خارج حدود 
من  بقر�ر  جاء  �لبلديات،  حدود  ود�خ��ل  �لتنظيم 
تقوم  �ن  2019، على  نهاية عام  �لوزر�ء  جمل�س 

�لبلديات بتح�صيل هذه �مل�صتحقات.
و�كد رد وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي 
رزوق،  و�ئل  �لدكتور  �لنائب  �صوؤ�ل  على  جو�باً 
 340 مبلغ  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جامعة  �صرف 
دينار� لكل موظفي �جلامعة �لعاملني و�ملتقاعدين 
)2720موظفا( بدل عاوة غاء �ملعي�صة �لتي مت 
�قتطاعها منذ 2013، ��صافة �لى تقا�صي �ع�صاء 
»جلنة �ملو�زي« يف �جلامعة وعددهم 5 ، �كر من 

�للجنة. ع�صوية  بدل  �صهريا  دينار  �لف   5
ويف جو�به على �صوؤ�ل �لنائبة عائ�صة �حل�صنات، 
�لى  ف��ري��ز،  زي��اد  �مل��رك��زي  �لبنك  حمافظ  �أ���ص��ار 
تعليمات ملزمة للبنوك بالتبليغ عن ��صماء عمائها 
�در�جهم على  بغية  �ملرجتعة،  �ل�صيكات  م�صدري 
��صم  عن  بال�صتعام  �لل��ز�م  مع   ، خا�صة  قائمة 
�لعميل �ن كان مدرجاً على هذه �لقائمة قبل ��صد�ر 
�ي دفاتر �صيكات، ف�صًا عن �صرورة مر�عاة حجم 
دفرت �ل�صيكات �ملمنوح مع حجم �ملعامات �ملالية 

تعامله،  وم�صد�قية  �لبنك  لدى  و�ر�صدته  للعميل 
نافياً تخ�صي�س �أو �صرف �لبنك �ملركزي �أي مبلغ 

لتعوي�س �ملت�صررين.
�صامح  �ملدنية  �خلدمة  ديو�ن  رئي�س  و�و�صح 
فريج،  �صادي  �لنائب  �صوؤ�ل  على  رد�  �لنا�صر، 
�مليد�ين  �مل�صت�صفى  يف  للتعيني  �ملر�صحني  عدد  �ن 
من   584 بلغ  معان،  يف  �جلنوب  باقليم  �خلا�س 
حملة �لبكالوريو�س و�لدبلوم، موزعني بو�قع 81 
من   107 �لكرك،  من   313 وباديتها،  معان  من 
�لطفيلة، و83 من �لعقبة، موؤكد� �ن جميع وظائف 
و�مل�صاندة  �لإد�ري����ة  و�خل��دم��ات  �لثالثة  �لفئة 
على  فيها  �لتعيني  �صيقت�صر  و�حلرفية  و�ملهنية 

لو�ء ق�صبة معان وباديتها.
و��صار رد وز�رة �لرتبية و�لتعليم على �صوؤ�ل 
�صمول  ��ص�س  �لى  �ملومني،  بال  �لدكتور  �لنائب 
و�و�صاع  �ملعلمني،  �بناء  مبكرمة  �ملعلمني  فئات 

موظفي �لفئة �لثالثة و�لعمل �لإ�صايف.
�لنائب  طالب  �لرقابية،  �جلل�صة  نهاية  ويف 
خال  �ملحتجزين  عن  ب��الف��ر�ج  �لن�صور،  ط��ال 
�صحايا  جميع  و�عتبار  �لخ��رية،  �لحتجاجات 
»���ص��ه��د�ء«.  �جل��دي��د  �ل�صلط  م�صت�صفى  فاجعة 
معاناة  معاجلة  �لى  �لطر�ونة،  علي  �لنائب  ودعا 
�ل�����ص��اح��ن��ات �مل��م��ن��وع��ني م��ن حتميل  ����ص��ح��اب 
�لفو�صفات.  مناجم  �صركة  مو�قع  من  �لفو�صفات 
�تخاذ  على  �ك��د  �حلر��صي�س  ح�صني  �ل��ن��ائ��ب 
فريو�س  جائحة  من  �ملت�صررين  لدعم  �ج��ر�ء�ت 
كورونا، مع �للتز�م باإجر�ء�ت �ل�صحة و�ل�صامة. 
ولفت �لنائب فر��س �لعجارمة �لى �همية معاجلة 
حذر  بينما  �لعد�لة،  وحتقيق  �لإد�ري  �لرتهل 
حمتملة  بيئية  ك��و�رث  من  �لزعبي  ف��و�ز  �لنائب 

نتيجة �جلائحة. 

ية 12 سؤاال لل�كومة ب� لسة ر�قا� ينا�قش �ف�ي �ب النواب �

 عمان 

ثمنت �لنقابات �ملهنية دور جالة �مللك عبد 
�هلل �لثاين ومتابعته لأحد�ث وفاجعة م�صت�صفى 
�حل�صني �ل�صلط �حلكومي �لأليمة و�لوقوف �إلى 

جانب �هايل �ملتوفني يف حمنتهم.
و��صادت بالأمر �مللكي مبحا�صبة �ملق�صرين 
�لنف�صي  �مللكي  و�ل��دع��م  �ل�صلط،  فاجعة  يف 
و�ملعنوي للكو�در �ل�صحية، وتلبية �حتياجات 
�حلكومي  �ملوقف  وكذلك  �لر�صمية،  �ملوؤ�ص�صات 
بالإعان عن حتمل �مل�صوؤولية عن حادثة �ل�صلط 

و�لإ�صر�ع بحل م�صاكل �لقطاع �ل�صحي.
»�إن  �لرب��ع��اء،  �صحايف  ب��ي��ان  يف  وق��ال��ت 
للوقوف  �لتام  �ل�صتعد�د  �ملهنية على  �لنقابات 
و�ل�صحية  �لهند�صية  وخرب�تها  �إمكاناتها  وبكل 
وحكومتها  قيادتها  م��ع  و�لإد�ري����ة  و�لفنية 
�ل�صعبة،  �ل��ظ��روف  ه��ذه  ل��ت��ج��اوز  و�ل��وط��ن 
و�لتغلب على هذه �جلائحة �لتي تعد معركة بل 

�أ�صد فتكا.
��صتعد�دها  عن  �ملهنية  �لنقابات  و�علنت 
من  و�لأه��ل،  �لوطن  خدمة  يف  �مكاناتها  لو�صع 
�ملجالت  خمتلف  يف  �ملقرتحات  من  عدد  خال 
�لوطنية  �جلهود  لدعم  و�لهند�صية  �ل�صحية 
�ملبذولة يف �لتعامل مع جائحة كورونا، يف ظل 
يف  �مل�صجلة  و�لوفيات  �ل�صابات  �عد�د  زيادة 
يف  �صت�صهم  �ملقرتحات  هذه  �ن  موؤكدة  �ململكة، 
�لتقليل من حجم �مل�صاكل �لتي يو�جهها �لقطاع 

�ل�صحي.

فنية  جلنة  ت�صكيل  �مل��ق��رتح��ات،  وت�صمل 
�إد�رية لكل منطقة لإد�رة �مل�صت�صفيات �مليد�نية 
هذه  ومنح  و�جل��ن��وب،  و�لو�صط  �ل�صمال  يف 
�ل��ك��و�در  لنقل  مو�صعة  �صاحيات  �ل��ل��ج��ان 
ومتابعة �لنو�ق�س، و�صاحيات �ل�صر�ء �ملحلي 
�ملتطلبات  ملر�قبة  قو�ئم  و�إعد�د  وقت،  باأ�صرع 
كافة  �ليومية  �لأعمال  على  و�ل�صيطرة  �ليومية 
مبهند�صي  و�ل�صتعانة  �ل��ت��زوي��د،  وعمليات 
�مل�صت�صفيات  لتفقد  �لطبية  و�لأجهزة  �لأبنية 
جاهزية  على  و�ل��وق��وف  �ل�صحية  و�ملن�صاآت 

�لبنية �لتحتية فيها.
و���ص��م��ل��ت �مل���ق���رتح���ات، ت��ع��ي��ني ك����و�در 
و�صيادلة،  ومم��ر���ص��ني،  �أط��ب��اء،  م��ن  طبية 
ومهند�صني، ومهند�صي تغذية، و�جهزة طبية، 
وفق  �لتنف�صية  �مل��ع��اجل��ة  يف  ومتخ�ص�صني 
�لحتياج �لفعلي للقطاع، وتزويد �مل�صت�صفيات، 
لنقل  وبا�صات  ب�صيار�ت  �مليد�نية  وبخا�صة 
�ملمكنة  بال�صرعة  توفرهم  ل�صمان  �ملوظفني 
�لطبيعية،  �لظروف  يف  باملو��صات  وتاأمينهم 
توريد  �صركات  على  �لرقابة  وتفعيل  وزي��ادة 
�آلية و�صولها جلميع  وجبات �لطعام، ومتابعة 
�لكو�در وبطرق حتقق جودة و�صخونة �لطعام 
وتزويد  ل��ذل��ك،  منا�صبة  حافظات  خ��ال  م��ن 
�مل�صت�صفيات وخا�صة �مليد�نية بعربات �لطعام 
و�لت�صديد  �لعقود  ومر�جعة  لذلك،  �ملخ�ص�صة 
جمال  يف  �صو�ء  �مل��وردة  �ل�صركات  كافة  على 
�لتغذية، �أو �حلر��صة، �أو �خلدمات و�ل�صيانة، 
و�صركات �لتخل�س من �لنفايات �لطبية وغريها، 

هذه  عجز  حال  يف  للتنفيذ  بديلة  خطط  و�يجاد 
�ل�صركات عن تنفيذ عقودها.

�ل���ص��ر�ع  على  �مل��ق��رتح��ات  ��صتملت  كما 
بتعيني كو�در طبية و�د�رية، وخا�صة مهند�صي 
و�خت�صا�صي  و�ملعاجلني،  �لطبية،  �لأجهزة 
وقت  باأ�صرع  �لتمري�صية  و�لكو�در  �لتنف�صية 
بالعمل  �لطبية  �لكو�در  �لتز�م  ومر�قبة  ممكن، 
و�ل�صح،  �ل�صامة  معايري  وتطبيق  �ملهني 
�لكو�در �لطبية ماليا و�صرف كافة  وكذلك دعم 
يف  للعاملني  ح��و�ف��ز  وت��ق��دمي  ��صتحقاقاتهم، 

�مل�صت�صفيات من �لكو�در �لطبية.
طويلة  باقرت�حات  �لنقابات  تقدمت  كما 
عطاء  طرح  �صملت  �ل�صحي،  �لقطاع  يف  �لأم��د 
و�لعاملية،  �لوطنية  �ل�صت�صارية  لل�صركات 
�صنو�ت  خم�س  ملدة  ��صرت�تيجية  خطة  لو�صع 
�حل��ايل  �ل��و���ص��ع  ل��در����ص��ة  �ل�صحة،  ل����وز�رة 
و�ملو�طنني،  للوز�رة  �لد�خلية  و�لحتياجات 
و�لنظام  ل��ل��وز�رة  �حل��ايل  �لو�صع  وم��ق��ارن��ة 
�ل�صحية،  �لنظمة  �ف�صل  مع  �لوطني  �ل�صحي 
�لت�صغيلية  �خلطط  وو�صع  �لفجو�ت،  وحتديد 
موؤ�صر�ت  مع  �لفجو�ت  هذه  لتقلي�صها  �لازمة 
لوز�رة  تنظيمي  هيكل  و�ع��د�د  للمتابعة،  �د�ء 
عليه  وت��ب��ن��ى  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��ا،  يلبي  �ل�صحة 
�لتي  �ل��وظ��ائ��ف و�مل�����ص��وؤول��ي��ات و�خل��دم��ات 
فيها،  �لعاملني  �لوظيفية  و�لأو�صاف  تقدمها، 
ونطاق عمل كل د�ئرة وق�صم ومديرية وحتديد 
لكل  وكفايات  متطلبات  وو�صع  م�صوؤولياتها، 

وظيفة.

ت�قدم  ية تثمن الدور الملك�ي و� ا�بات المهن� الن�ق
م�قتر�ات ل�ل مشاكل ال�قطاع الصح�ي
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خارج الأر�س... 
خارج املو�شوع

�صد  �ل��ع��امل  �أم���ن  �إن  ي��ق��ول  غ��ورب��ات�����ص��وف  ميخائيل  ك���ان 
ج��اءت  وح���ده.  �ل�صاح  تطوير  يف  لي�س  ب��ه،  �ملحدقة  �لأخ��ط��ار 
�ل��روؤي��وي يوم  ذل��ك  يقوله  ك��ان  م��ا  ت��وؤك��د  ك��ي  جائحة »ك��ورون��ا« 
ُيق�صف  بال�صو�ريخ  لي�س  �ل�صوفياتي:  لاحتاد  زعيم  �آخ��ر  ك��ان 
و�صره. خبثه  مثل  من  فريو�صات  ب�صناعة  بل  �لفتاك،   �لفريو�س 

ويف هذ� �ملهرجان �لعلمي �لعاملي �لذي قام ملحاربته، تاأكد لاإن�صان 
�مل�صافر �إلى �لف�صاء�ت و�لكو�كب، �أن معركته �لوحيدة هي هنا، على 
كانت  �لتي  �لثاث،  �لدول  �أن  �لغر�بة،  �أو  �مل�صادفة،  �لكوكب.  هذ� 
�أول من �خرتع لقاحاً  �إلى �لف�صاء، هي �أي�صاً  �أول من �أر�صل �إن�صاناً 
�صد �لوباء. �أمريكا ورو�صيا و�ل�صني. و�أيهما �أكر �أهمية للب�صرية: 
يوم قال نيل �أرم�صرتونغ حلظة وطاأ �أر�س �لقمر، �إنها خطوة مهمة 
�أنها طّورت لقاحاً م�صادً�  �أو يوم �أعلنت �صركة »فايزر«  لاإن�صانية، 

وناجحاً حلماية �لب�صر من �لغول �لرهيب؟
كبريً�،  تكنولوجياً  تقدماً  �لعلم  �أجنز  �لف�صاء  �إلى  �لطريق  يف 
خ�صو�صاً يف حقل �لت�صالت. لكّن �لبحث عن حياة �أخرى يف كو�كب 
ر �إيلون ما�صك، كبري  �أخرى، يبدو �صباقاً عبثياً وطفولياً �أحياناً. ويقدِّ
�إلى  رو�د  ع�صرة  �إر�صال  �أن  �لكهربائية،  �ل�صيار�ت  و�آدم  �لأغنياء 
�ملريخ �صوف يكلف 10 مليار�ت دولر - مليار دولر عن كلٍّ منهم. 
وحني نعلم �أن مئات �ملايني من �لب�صر، يعي�صون باأقل من دولر يف 
 �ليوم، ل ميكن �إل �أن نت�صاءل: ملاذ� هذه �لرحلة خارج �أفام �ل�صينما؟

خ���ال �حل���رب �ل���ب���اردة ك���ان ���ص��ب��اق �ل��ف�����ص��اء م�����ص��األ��ة هيبة، 
وه���ال���ة، وع���ر����س ع�����ص��ات ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة. و���ص��ق��ط �لحت���اد 
�ملعنوية.  �لهزمية  من  خوفاً  ميلك  ما  كل  يبذل  وهو  �ل�صوفياتي 
خدعة  ك��ان��ت  �ل��ن��ج��وم«،  »ح���رب  �أن  �كت�صف  �ن��ه��ي��اره  وب��ع��د 
و�جلو��صي�س. و�مل���وؤ�م���ر�ت  ب��اخل��دع  مليء  �صباق  يف   �أم��ريك��ي��ة 
�أي�صاً.  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  �ل�صني  وتقدمت  ��صتمر.  �ل�صباق  ل��ك��ّن 
�أن  ومنذ  �لكو�كب.  �صباق  يف  �لرو�س  مركز  �لآن  �حتلت  ولعلها 
�ل�صو�ريخ  �صناعة  �ملتحدة  للوليات  �لأمل���ان  �لعلماء  �خ��رتع 
م��رة،  غ��ري  هنا  ذك���رُت  وق��د  �صيني.  ع��امل  بينهم  ك��ان  و�ل����ذّرة، 
يف  �ل�صينيني  �ل��ط��اب  �أن  وه��و  دوم����اً،  �ل��ذك��ر  ي�صتحق  �صيئاً 
�لآخرين. �صائر  على  دوماً  متقدمون  �ملتحدة،  �لوليات   جامعات 
لي�س للعلم هوية �أو جن�صية. �لذين طّورو� علم �ل�صو�ريخ يف �أمريكا 
�أو�خر ثاثينات �لقرن �ملا�صي، كانو� يف معظمهم �أع�صاء �صريني يف 
من  كانو�  ولأنهم  مكان.  كل  يف  �لدولة  تطاردهم  �ل�صيوعي،  �حلزب 
ال�س�اريخ  اإ�سقاط  القادرة على  ال�س�اريخ  اليه�د، طّ�روا  الأملان 
�ل�صني  �صمودها.تبني  ويدّمر  بريطانيا  بها  يق�صف  هتلر  كان  �لتي 
دنيا  يف  حياة  عن  للبحث  �لتاريخ  يف  تلي�صكوب  و�أه��م  �أك��رب  �لآن 
�لعام،  �لتي حتققت هذ�  تاريخها  ن�صبة منو يف  �أكرب  لكن  �لكو�كب. 
مل تكن من جتارة �لأقمار. وقد �أ�صهمُت يف هذ� �لنمو �صخ�صياً، عندما 
عر�س علّي تاجر �لهو�تف جهازين حلمل وتعبئة بطاريات �لهو�تف: 
�لأول غربي بع�صرين دولرً�، و�لثاين �صيني بدولرين، و��صًا من 

بكني �إلى �لبيت. كيف؟ �إين ل�صت �أدري. طريق �حلرير بدولرين.
�ل�صرق �لو�صط

عمان

 قال �أمني عام �للجنة �مللكية ل�صوؤون 
�للجنة وهي  �ن   ، �لقد�س،عبد�هلل كنعان 
�صاحبة  �لها�صمية  �لقيادة  خلف  تقف 
�ملقد�صات  على  �لتاريخية  �لو�صاية 
توؤكد  �لقد�س،  يف  و�مل�صيحية  �ل�صامية 
على �ملوقف �لردين �لثابت جتاه �لق�صية 
و�لقائم  �لقد�س،  وجوهرتها  �لفل�صطينية 
�ل�صرعية  �لدولية  �ملنظمات  على مطالبة 
�ل�صرعية  قر�ر�ت  تنفيذ  ��صر�ئيل  بالز�م 
�لدولتني و�قامة  �لدولية مبا يف ذلك حل 
�لقد�س  وعا�صمتها  �لفل�صطينية  �لدولة 

�ل�صرقية على حدود عام 1967.
�لنباء  لوكالة  ت�صريح  يف  و��صاف 
وبكل  تثمن  �للجنة  �ن  �لردنية)برت�(، 
�عتز�ز موقف جالة �مللك عبد �هلل �لثاين 
�لفل�صطينية  �لق�صية  ملف  يحمل  �ل��ذي 
و�ل��ق��د���س يف ك��اف��ة �مل��ح��اف��ل �ل��دول��ي��ة، 
وتوجيهات جالته �مل�صتمرة للموؤ�ص�صات 
مل�صاندة  �لأردن��ي��ة،  و�لأهلية  �لر�صمية 
ودع��م  و�ل��ق��د���س  فل�صطني  يف  �ل���ص��ق��اء 

�صمودهم ورباطهم �ملقد�س.
�صمو  موقف  تثمن  �للجنة  �ن  وق��ال 
ويل  �لثاين  �هلل  عبد  بن  �حل�صني  �لم��ري 

للقد�س  زي��ارت��ه  وق��ف  �ع��ان��ه  �ل��ع��ه��د، 
�لقمع  ب�صيا�صة  وت��ن��دي��دً�  �ع��رت����ص��اً 
يف  �أهلنا  على  �ل�صر�ئيلية  و�لت�صييق 
�لحتفال  ��صتعد�دهم  �ث��ن��اء  �لقد�س، 
�لى  م�صري�  و�ملعر�ج،  �ل�صر�ء  بذكرى 
�ن �لردن �صيبقى بقيادته و�أهله �لد�عم 
و�ل�صند لاأهل يف فل�صطني و�لقد�س، مهما 
وهذ�  �لت�صحيات،  وبلغت  �لثمن  ك��ان 
للت�صحيات  م�صرف  تاريخي  �م��ت��د�د 
�حلق  عن  �ملد�فعة  �لردنية  و�جلهود 

و�ل�صاعية للحفاظ على �لأمن و�ل�صام.
ل�صوؤون  �مللكية  �للجنة  �إن  و�ك���د 
وح��دة  ب���اأن  ثقة  وع��ل��ى  ت��وؤم��ن  �لقد�س 
�ل�صف �لفل�صطيني و �لعربي و�ل�صامي 
ي�صكل  و�مل���ج���الت،  �مل��ي��ادي��ن  ك��اف��ة  يف 
�لتحديات،  مو�جهة  يف  �حلقيقية  �لقوة 
ومنظمة  �لعربية  �لدول  جامعة  مطالبا 
�لتعاون �ل�صامي و�لربملانات و�لبعثات 
و�ل�صامية  �لعربية  �لدبلوما�صية 
�ملحافل،  ك��اف��ة  يف  �صغطها  مو��صلة 
و�ل��دول  �لوروب��ي  �لحت��اد  ومطالبتها 
�ملتحدة  �لم���م  جمعية  يف  �لع�����ص��اء 
وجم��ل�����س �لأم����ن �لع�����رت�ف �ل��ف��وري 
�أن  علماً  �لفل�صطيني،  و�حل��ق  بالدولة 
هناك �لكثري من �لت�صريحات و�لقر�ر�ت 

�ل�صادرة بهذ� �لطار ولكنها حتتاج �لى 
وتر�صد  تتابع  �للجنة  �ن  وقال  تفعيلها. 
خال  من  �لقد�س  يف  يجري  ما  كل  يومياً 
توؤكد  و�لتي  �لإع��ام  و�صائل  تتناوله  ما 
�ل�صر�ئيلي  �لحتال  وغطر�صة  متادي 
و�لتهويد  �لت�صييق  مبمار�صات  وقيامه 
�لعزل،  �ملدنيني  �هلنا  �صد  �ل�صر�ئيلي 
وخطو�ت  ت�صريحات  م��ن  يجري  وم��ا 
تتعلق  �ل����دول  لبع�س  دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 
ل�صر�ئيل،  عا�صمة  بالقد�س  بالعرت�ف 
ونقل �أو فتح مكاتب ل�صفار�تها يف �لقد�س، 
و�تفاقية  �لدويل  �لقانون  يخالف  وب�صكل 
و�لع��ر�ف  و�ملعاهد�ت  وجنيف  لهاي 
�نتهاك حقوق  �لقائمة على عدم  �لدولية 

�ل�صعوب ومنها �ل�صعب �لفل�صطيني.
ت�صاعد  تر�صد  �للجنة  �ن  و��صاف 
وت����رية �لع����ت����د�ء�ت و�لن��ت��ه��اك��ات 
�ل���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �ل��ي��وم��ي��ة يف �لر����ص��ي 
وجه  على  ومنها  �ملحتلة  �لفل�صطينية 
�خل�صو�س مدينة �لقد�س �ملحتلة، حتى 
�عتقال  عملية  ت�صهد  دقيقة  كل  �أ�صبحت 
و�أ�صر وجتريف لاأر��صي، وهدم للمنازل 
�ليوم  يحدث  كما  للفل�صطينيني  وتهجري 
�لتي  و���ص��ل��و�ن،  ج��ر�ح  �ل�صيخ  ح��ي  يف 
لتهويدها  عرقي  تطهري  لعملية  تتعر�س 

تور�تية  حد�ئق  و�إقامة  �أهلها  وتهجري 
مزيفة على �أنقا�صها.

�لهويات  �صحب  �صيا�صة  �لى  و��صار 
�مل�صجد  عن  و�ملر�بطني  �مل�صلني  و�بعاد 
�لقد�صي  �حل���رم  �مل���ب���ارك/  �لأق�����ص��ى 
��صافة  �لقد�س،  مدينة  وع��ن  �ل�صريف 
�لقائمة  )�ل�صلطة  ��صر�ئيل  ��صتمر�ر  �إلى 
بالحتال( �لفا�صح مب�صل�صل �ل�صتيطان 
)�ل�صتعمار(، �لذي يعار�س قر�ر جمل�س 
�لذي طالب   2016/2334 رقم  �لمن 
لا�صتيطان،  �ل��ف��وري  ��صر�ئيل  بوقف 
يف  �مل�صتوطنات  �إن�صاء  �صرعية  لعدم 
عام  منذ  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �لأر��صي 
1967 مبا فيها �لقد�س �ل�صرقية، و�لذي 
حّول فل�صطني �ملحتلة �إلى �أجز�ء ممزقة 
هي عبارة عن كانتونات منعزلة ت�صعب 
معها حياة �لفل�صطينيني، و�قامة دولتهم 
�لدولية  �ل�صرعية  �قرتها  �لتي  �مل�صتقلة 

وحقهم يف تقرير �مل�صري.
كما ��صار �لى ما تتعر�س له �ملقد�صات 
�ل�صامية وعلى ر�أ�صها �مل�صجد �لق�صى 
�ملبارك من �قتحامات يومية للم�صتوطنني 
امل�ظفني  ومنع  الحتالل  �سرط  بحماية 
ممار�صة  من  �لق�صى  �مل�صجد  وحر��س 
و�بعادهم  بع�صهم  و�عتقال  �أعمالهم 

�قامة  و��صتمر�ر  �لق�صى،  �مل�صجد  عن 
�مل�صاريع �ل�صتيطانية و�حلفريات حوله 
�لهيكل  و�قامة  هدمه  بغية  منه  و��صفل 
حال  وك��ذل��ك  �أن��ق��ا���ص��ه،  على  �مل��زع��وم 
�لى  تتعر�س  �لتي  �مل�صيحية  �ملقد�صات 

�عتد�ء�ت و�نتهاكات م�صتمرة.
تنفيذ  �ج��ل  وم��ن  ��صر�ئيل  �ن  و�ك��د 
�لدبلوما�صي  �لرث  ��صتغلت  �صيا�صاتها 
وت�صريحات  ق��ر�ر�ت  من  �ل�صرعي  غري 
بالق�صية  �ملتعلقة  �ل�صابقة  ترمب  �إد�رة 
�عان  خا�صة  و�لقد�س،  �لفل�صطينية 
ل�صر�ئيل،  م��وح��دة  عا�صمة  �ل��ق��د���س 
�لقد�س،  �لى  �لمريكية  �ل�صفارة  ونقل 
�ليمنية  ��صر�ئيل  حكومة  تتبناه  و�لذي 
على  خ��ط��رية  ت��د�ع��ي��ات  عنه  ينتج  م��ا 
موؤخرً�  به  قامت  ما  �لى  م�صري�  �ل�صام، 
باإعانهما  وكو�صوفو  �لت�صيك  دول��ت��ا 
�لدبلوما�صية  لبعثاتهما  مكاتب  �فتتاح 
لل�صرعية  ���ص��ارخ  حت��د  يف  �ل��ق��د���س،  يف 
لقر�ر  باطلة  وخمالفة  �لدويل،  و�لقانون 
و  رقم)1980/476(  �لأم��ن  جمل�س 
1980(، وقر�ر �جلمعية   /478( رقم 
�صوت  �ل���ذي  2017م  ع���ام  �ل��ع��ام��ة 
�صالح  )ب���رت�-  ت��رم��ب.  ت�صريح  �صد 

�خلو�لدة(

ية لشؤون ال�قدس تثمن موا�قف الملك  الملك�
ين وال�قدس اه �فلسط� ت�ب وول�ي العهد �

عمان 

يف  �لأ���ص��رة  ب�صحة  �لعناية  معهد  نظم 
موؤ�ص�صة �مللك �حل�صني �لأربعاء ور�صة بعنو�ن 
�لإجنابية  �ل�صحة  خدمات  �إل��ى  »�لو�صول 
و�جلن�صية و�حل�صول عليها يف ظل �لأزمات - 

حقي«، مبنا�صبة يوم �ملر�أة �لعاملي.
حقوق  على  �لوقوف  �إلى  �لور�صة  وتهدف 
�ملر�أة �ل�صحية وتعزيز �خلدمات �ل�صحية �لتي 
حتديات  ومناق�صة  �لجتماعي،  �لنوع  تر�عي 
�لإجنابية  �ل�صحة  خ��دم��ات  �إل���ى  �ل��و���ص��ول 
�أث��ن��اء  عليها  �حل�����ص��ول  وح��ق  و�جلن�صية، 
�جلائحة. و�صارك يف �لور�صة �لتي نظمها �ملعهد 
�صحة  مديرية  �مل��رئ��ي،  �لت�صال  تقنية  عرب 
و�لتنمية  �ل�صحة  وز�رت��ي  يف  و�لطفل  �مل��ر�أة 
لل�صكان،  �لأع��ل��ى  و�ملجل�س  �لج��ت��م��اع��ي��ة، 
و�ملجل�س  �لأ�صرة،  حلماية  �لوطني  و�لفريق 

�لأعلى  و�ملجل�س  �لأ���ص��رة،  ل�صوؤون  �لوطني 
و�ملركز  �لإع��اق��ة،  ذوي  �لأ�صخا�س  حلقوق 
و�ل�صفارة  �مل���ر�أة،  ب�صحة  للعناية  �لوطني 
�لأح��دث،  �صرطة  و�إد�رة  عمان،  يف  �لهولندية 
�لأم��م  و���ص��ن��دوق  �لأ���ص��رة،  حماية  و�إد�رة 
ل�صوؤون  �ل�صامية  و�ملفو�صية  لل�صكان،  �ملتحدة 

�لاجئني، ومنظمة »هلب �يج �إنرتنا�صيونال«.
�لأ���ص��رة  ب�صحة  �لعناية  معهد  وع��ر���س 
و�لتحديات  ك��ورون��ا،  جائحة  خ��ال  لتجربته 
مثل  �ل�صعوبات،  على  للتغلب  و�ل��ت��دخ��ات 
لتقدمي  للمعهد،  ال�ساخنة  الدعم  خط�ط  تفعيل 
��صت�صار�ت �ل�صحة �لإجنابية و�جلن�صية عب�ر 
ما  �حلظر،  فرتة  خال  �لإلكرتونية  �ملن�صات 
�أ�صهم ف�ي تخفيف �لعبء ع�ن �ملو�طنني �لذين 
خا�صة  �خلدمات،  لهذه  �حلاجة  باأم�س  كانو� 

�أثناء حمدودية �حلركة و�لتنقل و�لتو��صل.
تثقيفية  �صحية  ن�صر�ت  �إلى  �ملعهد  ولفت 

مكثفة يف و�صائل �لإعام وعلى �صبكات �لتو��صل 
تتعلق  �ملجتمع مبو��صيع  لتوعية  �لجتماعي، 
من  و�لوقاية  و�جلن�صية  �لإجنابية  بال�صحة 

فريو�س كورونا.
َبحثني  �أج��رى  �إن��ه وخ��ال �جلائحة  وق��ال 
�أثر جائحة كورونا على  �لأول يبحث  حمكمني 
حياة  جودة  يدر�س  و�لآخر  �لنف�صية،  �ل�صحة 
�ملجتمعي  �لتف�صي  ظل  يف  �لأردن  يف  �ملقيمني 

لفريو�س كورونا.
وعر�س �مل�صاركون يف �لور�صة لإجناز�تهم، 
ودورهم  كورونا،  جلائحة  ��صتجاباتهم  وطرق 
يف تقدمي خدمات �ل�صحة �لإجنابية و�جلن�صية 
لتقدمي  قو�ئم  و�صع  خال  من  �لأزم��ات  ظل  يف 
�لطبية  �لكو�در  وتدريب  بعد،  عن  �مل�صورة 
عليها، �إ�صافة �إلى تغطية خدمة �ملطاعيم �أثناء 
�حلظر، و�أخذ �لعينات لاأطفال حديثي �لولدة 

من قبل وز�رة �ل�صحة.

دمات  يات الوصول إلى �خ ت�د� ورشة تنا�قش �
الل االزمات ية �خ ب� ا� الص�ة اإل�خ�ب

ت�قاء إلى  تدعو لالر� ماعة عمان � �ب
طاب الملك�ي مستوى ال�خ

 عمان 

�لأردنية،  �لدولة  �مل�صوؤولني يف  �مل�صتقبل،   دعت جماعة عمان حلو�ر�ت 
بالتعامل  �مللكي،  �خلطاب  م�صتوى  �إلى  لارتقاء  و�خلا�س،  �لعام  بقطاعيها 
مع �لوظيفة �لعامة على �أنها تكليف ل ت�صريف، وو�جب مرتبط بامل�صوؤولية 

و�ملحا�صبة، ل جائزة تر�صية.
عبد  �مللك  جالة  حديث  �إن  �لأربعاء،  �صحفي  بيان  يف  �جلماعة  وقالت 
�لقادمة،  للمرحلة  �لطريق  معامل  و�صع  �ل�صيا�صات،  جمل�س  يف  �لثاين  �هلل 
من  وذلك  كورونا،  �صببتها جائحة  �لتي  �ل�صتثنائية  �لظروف  موؤكد� جتاوز 
�لذي  �لأ�صيل،  �لأردين  بثقافة  و�لتم�صك  �لو�حد،  �لفريق  بروح  �لعمل  خال 
عرف بال�صرف يف �أد�ء و�جبه، وبالرجولة يف حتمل �مل�صوؤولية، و�لكر�مة يف 
رف�صه لاإهمال. و�أكدت �جلماعة �صرورة تفعيل مبد�أ �ملحا�صبة يف �ملوؤ�ص�صات 
�إلى  �ملو�طنني  د�عية  و�ملتقاع�صني،  �ملهملني  من  لتطهريها  �لدولة  و�أجهزة 
و�إباغ  و�ملوؤ�ص�صات،  �لدو�ئر  خمتلف  �أد�ء  على  �لرقابي  دوره��م  ممار�صة 

�أجهزة �لرقابة �لر�صمية عن �أي خمالفات يلم�صها �ملو�طن.
كما دعت �إلى �لتم�صك بالقانون و�صيادته يف كل �لأحو�ل و�لأوقات، ل�صيما 
يف مثل هذه �لظروف �لتي منر بها يف مو�جهة فريو�س كورونا، م�صددة على 
عدم �لتجمهر و�ل�صتماع ملن يدعو لها، و�للتز�م بالتباعد �جل�صدي للحد من 
�نت�صار فريو�س كورونا. وطالبت �جلماعة بال�صرب بيد من حديد وحما�صبة 
كل من ت�صول له نف�صه �لإ�صاءة لاأردن و�لأردنيني، ول�صيما يف ظل �لظروف 
�لكثري  طريق  يف  عرة  حجر  �لأردن  يقف  �إقليمية،  ترتيبات  بها  جتري  �لتي 
�لإ�صامية  و�ملقد�صات  فل�صطني  يف  �لأمة  حقوق  مي�س  ما  وخ�صو�صا  منها، 

و�مل�صيحية فيها.

ية  دمة إلكترو�خ� تست�دث �خ ذاء والدواء � العف
ية ير األدو� تصد� يراد و� لالستعالم عن است�

 عمان 

جديدة  �لكرتونية  خدمة  و�لدو�ء،  للغذ�ء  �لعامة  �ملوؤ�ص�صة  ��صتحدثت   
لا�صتعام عن �لتعهد�ت �خلا�صة با�صتري�د وت�صدير �لدوية،

�لأربعاء،  �صحفي  بيان  يف  مهيد�ت،  نز�ر  �لدكتور  �ملوؤ�ص�صة  مدير  وقال 
�إن هذه �خلدمة تتيح ملتلقي �خلدمة معرفة رقم �لدفع �للكرتوين للتعهد�ت 
�لر�صوم  ودفع  �لدو�ء،  مديرية  يف  و�لت�صدير  �ل�صتري�د  ق�صم  عن  �ل�صادرة 
ل�صتكمال  فو�تريكم،  �ي  نظام  خال  من  �لكرتونيا  �ملعاملة  على  �ملرتتبة 
�لى  بالإ�صافة  �للكرتوين،  �لدفع  حالة  يو�صح  و�صل  وتوفري  �جر�ء�تها 
�إر�صال ر�صالة ن�صية بالتفا�صيل �خلا�صة بالطلب. و�أ�صاف �أن هذه �خلدمة، 
لغايات  تاأتي  �ملعلومات،  تكنولوجيا  وحدة  قبل  من  �متتتها  تنفيذ  مت  �لتي 
تب�صيط وت�صريع �لجر�ء�ت على متلقي �خلدمة، ومبا ي�صهم يف تعزيز كفاءة 
�خلدمات �ملقدمة ومتا�صًيا مع �لجر�ء�ت �لحرت�زية �لتي تتخذها �ملوؤ�ص�صة 
للحفاظ على �صحة و�صامة متلقي �خلدمة يف ظل �لظروف �لوبائية �لر�هنة 

�ملتعلقة بجائحة كورونا.
�للكرتوين  �لر�بط  �لى  �لدخول  �لى  �خلدمة  متلقي  �ملوؤ�ص�صة  ودع��ت 
�أطلقته  �ل��ذي   http://application.jfda.jo/DrugApps

لتقدمي �ملعامات �لدو�ئية �لكرتونيا. 

يات للمر�لة  � االو�قاف تنه�ي التص�ف
ية ية �بمسا�ب�قة ال�ا�فظ ال�قرآ�خ� الثا�خ�

 عمان 

 �أنهت وز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون و�ملقد�صات �لإ�صامية، �ملرحلة �لثانية 
وذلك  �لعام،  لهذ�  �لأول  مو�صمها  �لقر�آنية،يف  �حلافظ  م�صابقة  ت�صفيات  من 

�صمن ن�صاطات �لوز�رة �لتي تنظمها يف ظل جائحة كورونا.
رئي�س  �لإ�صامي  و�لتوجيه  �لدعوة  ل�صوؤون  �لعام  �لأمني  م�صاعد  وقال 
جلنة دور �لقر�آن �لكرمي بالوز�رة �إ�صماعيل �خلطبا، يف بيان �صحفي �لأربعاء، 
�لقر�آن  حفظ  على  موزعني  م�صاركا،   113 بلغ  للم�صابقة  �ملتاأهلني  عدد  �إن 
�لكرمي كاما بو�قع 29 م�صاركا، وحفظ 20 جزء� بو�قع 34 م�صاركا، وحفظ 

م�صاركا.  50 بو�قع  �أجز�ء   10
و�أ�صاف �إن �لت�صفيات �لنهائية للم�صابقة �صيتم بثها عرب �صا�صة �لتلفزيون 
�لأردين خال �صهر رم�صان �ملبارك، مبينا �أن �لت�صفيات �صملت متناف�صني من 
و�لتد�بري  و�لحتياطات  �ل�صامة  �إج��ر�ء�ت  و�صط  �ململكة،  مناطق  خمتلف 
�صنويا على  د�أبت  �لوز�رة  �أن  يذكر  �نت�صار فريو�س كورونا.  �لازمة يف ظل 
�مل�صتويني  على  �لكرمي  �لقر�آن  وحفظ  لتاوة  �لها�صمية  �مل�صابقات  تنظيم 
�ملحلي و�لدويل للذكور و�لإناث �صمن جهود �ململكة يف �لعناية بالقر�آن �لكرمي 

حفظا وتف�صري� وتدبر�.

 عّمان 

�لفايز،  في�صل  �لأعيان  جمل�س  رئي�س  �فتتح   
�لهال  م�صت�صفى  وحتديث  تو�صعة  �لأرب��ع��اء، 
ر�أ�صها  وعلى  �جل��دي��دة،  بحلته  �لأردين  �لأحمر 

��صتحد�ث وحدة خا�صة ملر�صى )كوفيد19-(.
للجمعية  �لف��ت��ت��اح،  كلمة  يف  �لفايز  وث��م��ن 
وحدة  �ن�صاء  �لأردين،  �لأحمر  للهال  �لوطنية 
خا�صة مبر�صى )كوفيد19-(، وحتديت �لجهزة 
�لطبية �ملختلفة يف �مل�صت�صفى، وما تبذله �جلمعية 
يف  �لاجئني  خلدمة  كبرية  �إن�صانية  جهود  من 
للمجتمعات  تقدمه  وم��ا  و�ل��ن��ز�ع��ات،  �لأزم���ات 

�ملحلية.
جهود  م��ن  يقدمه  وم��ا  �مل�صت�صفى  �أن  وب��ني 
للمحتاجني،  �صحية  ورعاية  وطبية،  �إن�صانية 
�لدولة،  يف  �ل�صحي  للقطاع  مهًما  ردي��ًف��ا  ُي�صكل 
�أن  مو�صًحا  ك��ورون��ا،  جائحة  ظ��ل  يف  ول�صيما 
�جلائحة  ب�صبب  عديدة،  حتديات  يو�جه  �لأردن 
خلفت  �لتي  �ملنطقة  يف  �ل�صيا�صية  و�ل�صر�عات 
ما  �لأردن،  �أر�س  �لاجئني على  �لآلف من  مئات 
�صكل �صغًطا على خمتلف �لبنى �لتحتية و�لعديد 

من �لقطاعات.
به  ت�صببت  مما  �لرغم  على  �أن��ه  �لفايز  و�أك��د 
وكلفها  تبعات،  م��ن  �ملختلفة  �للجوء  م��وج��ات 
و�لأمنية  و�لتعليمية  و�لقت�صادية  �ل�صحية 
�لإن�صاين  ب��دوره  �لأردن  ��صتمر  و�لجتماعية، 
و�لأخاقي، وبات �ليوم من �أكرب �لدول �مل�صت�صيفة 
لاجئني، وما ز�ل يتحمل �لعبء �لأكرب و�لتحديات 

�لأكر �لتي يفر�صها هذ� �للجوء.
للم�صت�صفى  �لكبرية  �لتو�صعة  �أن  �إلى  و�أ�صار 
�إ�صافة  ت�صكل  �لطبية  �ملعد�ت  باأحدث  وتزويده 
�لأردن  يبذلها  �لتي  �ل�صحية  للجهود  نوعية 
لحتو�ء جائحة كورونا، و�صيكون له �لأثر �لكبري 
يف حتمل بع�س �لأعباء �لو�قعة على كاهل وز�رة 
�لاجئني  بخدمة  �جلمعية  جهود  مثمًنا  �ل�صحة، 
و�ملجتمعات �ملحلية، وتقدمي �خلدمات �لإن�صانية 

و�لرعاية �لطبية لهم.
�لأحمر  �لهال  جمعية  �أن  �إل��ى  �لفايز  ون��وه 
 1947 ع��ام  تاأ�صي�صها  م��ن��ُذ  حظيت  �لأردن��ي��ة 
طال  بن  �حل�صني  �مللك  جلالة  �لفخرية  بالرعاية 
طيب �هلل ثر�ه، ثم رعاية جالة �مللك عبد �هلل �لثاين، 
تنمو  جالته  رعاية  وبف�صل  �جلمعية  ز�لت  وما 
تتمتع  ملا  �لطيبة  و�ل�صمعة  �لعطاء  فكان  وتتطور 

به من م�صد�قية وح�صور يف �ملحافل �لدولية.
حممد  �لدكتور  �جلمعية  رئي�س  قال  ب��دوره، 
جاء  وحتديثه  �مل�صت�صفى  جتهيز  �إن  �حل��دي��د 
�لدويل  و�لحتاد  �لقطري  �لأحمر  �لهال  من  بدعم 
�لدولية  و�للجنة  �لأح��م��ر  �ل�صليب  جلمعيات 

لل�صليب �لأحمر.
ي�صعى  �لأردين  �لأحمر  �لهال  �أن  �إلى  و�أ�صار 
�لر�صمية،  لل�صلطات  �لرديف  دوره  لتاأكيد  دوًم��ا 
ت�صرف  حتت  �جلديدة  بحلته  �مل�صت�صفى  وي�صع 
تلك  وخا�صة  �ملختلفة  جلهودها  دعًما  �حلكومة، 

�ملتعلقة مبكافحة فريو�س كورونا.
�ل��ق��درة  �أن  �حل���دي���د  �ل��دك��ت��ور  و�أو����ص���ح 

من  �صريًر�   130 بلغت  للم�صت�صفى  �ل�صتيعابية 
مر�صى  لوحدة  خم�ص�صة  �صريًر�   30 �صمنها 
�إلى  �إ�صافة  �مل�صت�صفى،  ��صتحدثها  �لتي  كورونا 
�إلى  و�لأدو�ت،  �ملعد�ت  مبختلف  جمهز  خمترب 
كورونا  فح�س  وجهاز  عمليات،  غرف   4 جانب 

.)PCR(
وجت����ول �ل��ف��اي��ز ب��رف��ق��ة �ل��دك��ت��ور �حل��دي��د 
يف  جا�صم،  بن  حمد  عّمان  يف  �لقطري  و�ل�صفري 
مر�صى  ووح��دة  �مل�صتحدثة  �مل�صت�صفى  �أق�صام 
»كوفيد19-«، و�لطو�رئ، و�لعياد�ت �خلارجية 
وغرف �لعناية �حلثيثة، �إ�صافة �إلى غرف �ملر�صى 

�ملجهزة ب�صكل كامل.
ويف نهاية �لفتتاح، كرم �لهال �لأحمر �لأردين، 

كل من �صاهم يف حتديث �مل�صت�صفى.
�لفايز »�لو�صام �لذهبي« لكل من �ملدير  و�صلم 
�لإقليمي ملكتب �لحتاد �لدويل جلمعيات �ل�صليب 
�لأحمر و�لهال �لأحمر �لدكتور ح�صام �ل�صرقاوي، 
�ل�صليب  جلمعيات  �لدويل  �لحتاد  بعثة  ورئي�س 
مفتاح  �لدكتور  �لأردين  �لأحمر  و�لهال  �لأحمر 
علي  �لقطري  �لأحمر  �لهال  عام  و�أمني  طويلب، 
�حلمادي، ورئي�صة بعثة �للجنة �لدولية لل�صليب 

�لأحمر �صاندر� تيتامنتي.
عن  مقت�صبة  م��د�خ��ات  يف  �لد�عمون  وع��رب 
�أف�صل  تقدمي  يف  وجهودها  �لأردن  بدعم  فخرهم 
�صيما  ول  و�ملو��صفات،  �ملعايري  باأعلى  �خلدمات 
�خلدمات �لطبية و�ل�صحية يف ظل �نت�صار جائحة 

كورونا.

ى الهالل األ�مر ا�فتتاح و�دة كورو�خا �ف�ي مستش�ف

امرة  يا�ة المعف ية �ول س� �خدوة ا�فتراض�
�ف�ي منط�قة ال�ب�ر المتوسط

 عمان 

�ملتو�صطية  �ملغامرة  �صياحة  وترويج  لتطوير  )ميدو�صا(  م�صروع  نّظم   
�مل�صتد�مة يف منطقة حو�س �لبحر �لأبي�س �ملتو�صط، ندوة �فرت��صية عابرة 
يف  �مل�صتخدمة  �ملتو�صط  �لبحر  منطقة  يف  �ل�صياحية  �ملنتجات  حول  للحدود، 
�صياحة �ملغامرة.  وُينفذ �مل�صروع يف �لأردن، و�لذي ي�صتمر ثاثة �أعو�م، من 
�لو�فدة و�جلمعية �مللكية حلماية �لطبيعة،  لل�صياحة  ِقبل �جلمعية �لأردنية 
�لتعاون عرب �حلدود  تكفلت موؤ�ص�صة  3.3 مليون يورو،  يبلغ نحو  وبتمويل 
حني  يف  �لتمويل،  �إجمايل  من  مليون   2.9 بتمويل  �ملتو�صط  �لأبي�س  �لبحر  يف 
على  للعمل  �مل�صروع  ويهدف  يورو.   �ألف   400 مبلغ  بتمويل  �ل�صركاء  تكفل 
تطوير منط �صياحة �ملغامرة �لذي �صهد منو� لفتا بني عامي 2010 و2014. 
�ملوجودة يف  �لقطاع و�ل�صتفادة من �خلرب�ت  لتنظيم هذ�  �مل�صروع  وي�صعى 
دول �لبحر �ملتو�صط باختافها للنهو�س به ب�صكل ممنهج ومو�جهة �لتحديات 
�إيجاد فر�س  �مل�صرتكة وت�صجيع بر�مج جديدة ومنتجات مبتكرة، ت�صاعد يف 
عمل جديدة، وبناء �لقدر�ت �مل�صتهدفة يف �ملجتمعات �ملحلية لتطوير وت�صجيع 

�صياحة �ملغامرة يف �ملنطقة بطريقة م�صتد�مة.
 وعمل �مل�صروع على ت�صكيل جمل�س ��صت�صاري �صم مزيجا من �ملوؤ�ص�صات 

�حلكومية و�ملجتمع �ملدين و�لقطاع �خلا�س يف �لبلد�ن �مل�صاركة.
من  �ل�صياحة،  قطاع  من  �خت�صا�صي   200 من  �أكر  �لندوة  يف  و�صارك   
منظمي �لرحات �ل�صياحية ومقدمي �خلدمات �ل�صياحية وموؤ�ص�صات �لتطوير 
�صياحة  �لقطاع  تقدمي  بهدف  وذل��ك  �ملتو�صط،  �لبحر  منطقة  يف  و�لت�صويق 
�ملغامرة يف �لدول �خلم�س �لتي يعمل فيها �ل�صركاء ومناق�صة عنا�صر تطويره 

يف �مل�صتقبل.
�لعام  و�لأم��ني  �لعاملية  �ل�صياحة  ملنظمة  �ل�صابق  �لعام  �لأمني  وحتدث   
ملعهد منتدى �ل�صياحة �لعاملي، �لدكتور طالب رفاعي، عن �لروؤية �مل�صتقبلية 
ملنطقة �لبحر �ملتو�صط قائًا »�أنا على ثقة باأن �صياحة �ملغامرة �صتكون ركيزة 
�ل�صياحة يف �مل�صتقبل«. و�أ�صاف« ل يتعّلق �لأمر بالعن�صر �جل�صدي وبالقدرة 
�لقيام باملغامرة فح�صب، بل بالذكريات و�مل�صاعر �ملر�فقة ملتعة �ختيار  على 
هذه �ملغامرة.« وحول �لتكّيف من بعد جائحة كورونا، بينه �نه من �ل�صروري 
�أن تتكاتف �حلكومات وتعمل �صوية على مقاربة موّحدة ت�صمن ح�صن تن�صيق 
�إيجاد  �ل�صروري  من   »: وقال  و�ل�صياحة،  �ل�صفر  ي�صّهل  مبا  �ملبذولة  �جلهود 
م�ستدامة،  بطريقة  ال�سياحي  الن�ساط  ل�ستعادة  ت�سمح  و�سهلة  اآمنة  ممّرات 
ميكن �أن ي�صّكل فح�س �لكورونا مقاربة موّحدة �أكر من عملية �للقاح، وذلك 
�للقاح.«من  عك�س  على  مقبولة  وباأ�صعار  كافة  �ل��دول  يف  متوفر  �لأول  لأّن 
جانبها قالت قائدة �مل�صروع يف �لأردن لينا �خلالد، �ن �لأردن ميتلك مقومات 
�صياحية كثرية توؤهله لأن يكون رياديا يف هذ� �لنوع من �ل�صياحة، �صو�ء من 
�ملناطق �لطبيعية �خل�صر�ء �أو �ل�صحاري، و�لبقع �لفريدة مثل �لبحر �مليت 
�مللكية  �جلمعية  يف  �لبيئية  �ل�صياحة  �د�رة  مدير  وق��ال  ماعني.  وحمامات 
حلماية �لطبيعة �أ�صرف برقاوي، �إن �مل�صروع ي�صعى يف خطته بعيدة �ملدى �إلى 
تطوير برنامج تناف�صي لدعم وتطوير بر�مج وخدمات جديدة ت�صاعد يف رفع 
�صوية قطاع �صياحة �ملغامرة وتدريب جمموعة من م�صغلي �لرب�مج وموفري 
لتطوير  بالإ�صافة  �ل�صياحيني،  �ملغامرة و�لأدلء  ب�صياحة  �خلدمات �خلا�صة 
��صرت�تيجية للت�صويق وعمل بر�مج �لكرتونية ومن�صور�ت لتوفري �ملعلومات 

عن هذ� �لقطاع و�مل�صاعدة يف ت�صويقه.
�صياحة  �لعاملية حول  �ل�صوق  لدر��صة وحتليل  �لندوة عر�صاً   وت�صّمنت 
من�صور�ت  �أربع  تطوير  �إلى  نتائجها  خل�صت  �ملتو�صط،  منطقة  يف  �ملغامرة 
�لناحية  من  �ل�صياحية  �لوجهة  ��صتعر��س  على  وترتكز  �مل�صروع  قّدمها 
�لجتماعية- �لقت�صادية، و�ل�صيا�صية و�لبيئية، جرد �أ�صول �ل�صياحة و�لبنى 
�ملرتكزة  و�ملوؤ�ص�صاتية  �لب�صرية  �لقدرة  �لى  بالإ�صافة  و�خلدمات،  �لتحتية 
على �لوجهات �لتي حددها �ل�صركاء، بالإ�صافة �لى متطلبات �ل�صوق، و�لدعم 
�حلديثة  �ملمار�صات  وحتديد  �ملغامرة  �صياحة  قطاع  يف  و�ملناف�صة  �ملطلوب 

�مل�صتد�مة يف �صياحة �ملغامرة وحتليلها. 
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ير يب ش�ق� صدى الشعب -أد�
لللة هللو أ�للد  يللد �خ�خ - م�مللد و��
ين  يللن والم��ب� لص� أ�بنللاء الوطللن الم�خ
للد �خشللأ �فلل�ي أسللرة  يللر ، �ف�ق � لعمللل ال�خ
ات  ي�قة أكس�بته عادات �سنة وص�ف عر�
يدة والللي منها الصللدق واألما�خة  �م�
�سللنة  معاملللة  النللاس  ومعاملللة 
عللىل  للة  والم�ا�فطخ �بالوعللد  والو�فللاء 
ا�بلل�ي ال�بناء لما  ي�ب العهد والتعللاون اال�

يه مصل�ة الوطن والمواطن. �ف�
يللة  ينللا عللن اهم� ت�للدث إل� للد �  - ل�ق
يمللا  التعللاون واإل�تللرام المت�بللادل �ف�
تماسللكنا و��بنا  يللد من � يز� يننللا الذي � ب� �
ين عن الت�امل  يد� ل�بعضنللا ال�بعض �بع�
يسللت من  يللة الي ل� للد والكراه� وال��ق
يللي �خللورد   يمللا � اتنللا ، و�ف� يمنا وص�ف شلل�

يد : يث  األخ م�مد و�� ال�د�
يللف  ال�ن� االسللالم�ي  يننللا  د� إن   -
يللريض هللا  دعا�خللا الللى عمللل كل مللا �
عمللا  �خ�بتعللد  وأن  تعالللى  و� سلل�ب�ا�خه 
�قراء  ينا مسللاعدة ال�ف ينها�خللا عنه،  �فعل� �
اصللًة  �خ االمللكان  �قللدر  يللن  � والم�تا�ب
للروف الصع�بة الي  ل هللذه الطخ �فلل�ي طخ
ا�ئ�للة كورو�خا الي  للة �ب ي�ب �خمللر �بهللا نت�
يللر مللن دول العالم  عا�خللت منهللا الكث�
، و�خ�للن �بهللذه المسللاعدة والترا�للم 
الل  يننللا واإل�بتعاد عن اإلسللتعف ب� يمللا � �ف�
يد  يز� �بعللدم ر�فللع األسللعار �فللإن ذلللك �
ت�قار�بنا وم��بتنللا ل�بعضنا ال�بعض  مللن �
تعاوننللا  يللاد � تللب عللىل ذلللك إزد� يتر� و�
ياً، و�بذلك  تماسللكنا سللو� وإ�ترامنللا  و�
سد الوا�د إذا إشتكى منه  �خكون  كال�ب

سد �بالسهر  تداعى له سللا�ئر ال�ب عضو �
وال�مّى .

ي�قود�خا  - إن التعاون الهادف ال�بناء �
يسللاهم �ف�ي  ياتنا و� للاح �فلل�ي �� إلى الن�ب
تطللور �بلد�خا الللذي نتمىن له  ت�قدمنللا و� �
ية  ل را� للدم واإلزدهللار �فلل�ي طخ دوام الت�ق
م  ع�بدهللا الثا�خ�ي  اللة الملللك المعطخ �ب

ه هللا ورعاه. طخ ��ف
ير  يراً أ�بتهل الللى العي ّ ال�قد� � -وأ�خ
يسلل�بغ  ي�بعللد عنللا هللذا الو�باء وأن � أن �
يللة وأن  ينللا   �خعمللة الص�للة والعا�ف� عل�
ي�ملل�ي  �بلد�خا من كل مكروه وأن ننعم  �

دا�ئماً  �باألمن والسعادة ورا�ة ال�بال.

يت�دث لصدى الشعب  ياء � أ�د أ�بناء الوطن االو�ف�
ياتنا  ية التعاون والترا�م �ف�ي �� عن أهم�

ي�بة  يد: التعاون ومعاملتنا الط� م�مد و��
ي�قود�خا الى الم��بة والت�قدم ل�بعضنا ال�بعض  �

عمان 

رجال  جمعية  نظمته،  �أعمال  منتدى  ناق�س 
�ملجل�س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �لأردن���ي���ني  �لأع��م��ال 
�لأوكر�ين �لعربي �لتجاري، و�حتاد �ل�صناعيني 
تعزيز  �صبل  �وك��ر�ن��ي��ا،  يف  �لأع��م��ال  ورج���ال 

عاقات �لبلدين �لقت�صادية.
تقنية  ع��رب  عقد  �ل���ذي  �مل��ن��ت��دى  ون��اق�����س 
من  �أع��م��ال  رج��ال  بح�صور  �مل��رئ��ي،  �لت�صال 
يف  �ملتاحة  �ل�صتثمارية  �لفر�س  �آفاق  �لبلدين 
م�صروعات  �إقامة  و�إمكانية  و�وكر�نيا،  �لردن 
مبادلتهما  ل��زي��ادة  ب��الإ���ص��اف��ة  م�����ص��رتك��ة، 

�لتجارية.
تفاهم  مذكرة  توقيع  �ملنتدى  خ��ال  ومت 
و�حتاد  �لأردنيني  �لأعمال  رجال  جمعية  بني 
�ل�صناعيني ورجال �لأعمال يف �وكر�نيا، لتعزيز 
و�لتجارية  �لقت�صادية  �لعاقات  وتطوير 
يف  �لأعمال  رجال  بني  و�لت�صبيك  و�ل�صتثمارية 

�لبلدين.
�لعاقات  تعزيز  �إل���ى  �مل��ذك��رة  وت��ه��دف 
بزيادة  �ملهتمني  خا�صة  �لأع��م��ال  رج��ال  ب��ني 
وتعزيز  و�لقت�صادية  �لتجارية  �لأن�صطة 
حول  �ملعلومات  ون�صر  �ل�صتثماري  �لتعاون 
�لأن�صطة  و�إقامة  و�ل�صتثمار  �لتجارة  لو�ئح 
�لرتويجية للقطاعات �لقت�صادية ذ�ت �لهتمام 

�مل�صرتك بني �لبلدين.
بالوكالة  �ل�صتثمار  هيئة  رئي�س  وق��ال 
�ملنتدى  خال  حتدث  �لذي  حرتوقة،  فريدون 
و�ل��ت��ج��ارة  �ل�صناعة  وزي���رة  ع��ن  بالنيابة 
يوؤمن  �لأردن  �إن  علي،  مها  �ملهند�صة  و�لتموين 
�لقر�ر  �لقطاع �خلا�س يف �صنع  �إ�صر�ك  باأهمية 
لعجلة  �أ�صا�صي  كمحرك  �لفاعل  دوره  لأد�ء 

�لقت�صاد �لوطني.
لت�صليط  فر�صة  ي�صكل  �ملنتدى  �أن  وب��ني 
�ل�صوء على �لفر�س و�لإمكانيات �ملتاحة و�لتي 
كم�صاريع  �لو�قع  �أر�س  على  لرتجمتها  نتطلع 
�لبلدي  ب��ني  �لثنائية  �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت  ت��ع��زز 
خا�صة يف �لقطاعات �لقت�صادية ذ�ت �لهتمام 

�مل�صرتك.
بعاقات  يتمتعان  �لبلدين  �أن  �إلى  و�أ�صار 
ز�ل  ما  �لتجاري  �لتبادل  حجم  �أن  �إل  متميزة 
دون �مل�صتوى �ملطلوب، حيث بلغت �ل�صادر�ت 
ما   2019 عام  خال  �أوكر�نيا  �إل��ى  �لأردن��ي��ة 
مليون   184 مقابل  دولر،  مليون   14 يقارب 

دولر م�صتورد�ت.
مبادلت  �صعف  �أن  ح��رت��وق��ة،  و�و���ص��ح 
كبرية  م�صوؤولية  ت�صع  �لتجارية  �لبلدين 
�لردنية،  �ل�صادر�ت  جلهة  وبخا�صة  لتعديلها 
وخ�صو�صاً  م�صرتكة  ��صتثمار�ت  لإقامة  د�عيا 
يف جمال �ل�صناعات �لغذ�ئية وتكثيف �للقاء�ت 

�لثنائية بني ��صحاب �لعمال.
رجال  بني  �للقاء�ت  تنظيم  �صرورة  و�أكد 
�لأع��م��ال �لأردن��ي��ني و�لأوك��ر�ن��ي��ني عرب تقنية 
�لت�صال �ملرئي يف ظل �لظروف �لر�هنة لتعزيز 
معلومات  ق��اع��دة  وت��وف��ري  �لت�صبيك  وزي���ادة 
�لتجارة  ت�صريعات  حول  م�صرتكة  ومعطيات 

مبجالت  �ملتوفرة  و�لإم��ك��ان��ي��ات  �خلارجية 
�لت�صدير و�ل�صتري�د.

باململكة  �ل�صتثمار  حجم  �أن  �إلى  �أ�صار  كما 
بن�صبة  �رتفع  �ل�صتثمار  قانون  من  و�مل�صتفيد 
�ملا�صي رغم جائحة  �لعام  باملئة خال  4ر26 
كورونا، مو�صحا �ن مت ت�صجيل 376 م�صروعا 
و�صل  ��صتثمار  بحجم  �خرى  وتو�صعة  جديد� 

�إلى 870 مليون دولر.
�لفر�س  حول  ملفا  �ع��دت  �لهيئة  �أن  وبني 
 80 و�لبالغة  باململكة  �لو�عدة  �ل�صتثمارية 
مليار  6ر4  �إلى  ي�صل  ��صتثمار  وبحجم  فر�صة 
دولر، وتت�صمن در��صات جدوى �أولية بالعديد 
و�خلدمات  �ل�صناعة  �ب��رزه��ا  �لقطاعات  من 
و�ل�صياحة و�لزر�عة و�لقطاع �ل�صحي و�لطاقة 

و�لتعدين.
مرتبة   29 �لأردن  لتح�صن  حرتوقة  ولفت 
موؤكد�   ،2020 لعام  �لأعمال  �أد�ء  موؤ�صر  يف 
كورونا  فريو�س  جائحة  ورغم  �لهيئة  حر�س 
على �لتو��صل مع �مل�صتثمرين وتقدمي �خلدمات 

�إلكرتونياً لهم.
جمعية  �إد�رة  جمل�س  ع�صو  �كد  ب��دوره، 
�أن  �لبلبي�صي،  حممد  �لردنيني  �لأعمال  رجال 
تعزيز  يف  للم�صاهمة  د�ئما  ت�صعى  �جلمعية 
و�لتعريف  و�ل��رتوي��ج  �ل�صتثمارية،  �لبيئة 
و�إبر�ز  باململكة،  �ملتاحة  �ل�صتثمارية  بالفر�س 
�لعاملية  �ل�صتثمار  خارطة  على  �لأردن  موقع 

بال�صكل �لذي يدعم �لقت�صاد �لوطني.
ولفت �إلى �أن �لعاقات �لأردنية �لأوكر�نية 
�ملجالت،  خمتلف  يف  ملحوظاً  تطورً�  �صهدت 
�لتعليمية  �أو  �لقت�صادية  �أو  �لتجارية  �صو�ء 
�لطلبة  م��ن  ك��ب��ري�  ع���دد�  ه��ن��اك  و�أن  خا�صة 
�لذين يتوجهون لأوكر�نيا ل�صتكمال  �لأردنيني 

تعليمهم باملجالت �لطبية.
�ل�صتثمار�ت  �أن  �إل��ى  �لبلبي�صي  و����ص��ار 
�لأردنية يف �أوكر�نيا تبلغ ما يقارب 18 مليون 
تفاهم  مذكرة   28 �لبلدين  يجمع  فيما  دولر، 
و�لقت�صادية  �لتعليمية  باملجالت  وتعاون 

و�ل�صحية  و�جلمركية  و�لثقافية  و�لتجارية 
و�ل�صياحية، م�صدد� على �صرورة تفعيلها.

�لأوك��ر�ين  �لحت��اد  رئي�س  �كد  جانبه،  من 
كيناخ،  �أن��ات��ويل  و�ملُ�صنعني  �لأع��م��ال  لرجال 
فر�صة  ي�صكل  ك��ون��ه  �مل��ن��ت��دى  ع��ق��د  �أه��م��ي��ة 
�لأردن  بني  �لتجارية  �لعاقات  لتنمية  مهمة 
عقد  مو��صلة  �صرورة  على  و�صدد  و�أوكر�نيا. 
لتطوير وتنمية  �لعمال  ��صحاب  �للقاء�ت بني 
�لعاقات �لقت�صادية �لثنائية، لفتا �إلى وجود 
مبجالت  باده  يف  �لو�عدة  �لفر�س  من  �لعديد 

�ل�صناعات �لغذ�ئية.
�لنائب �لأول لوزير �لقت�صاد  بدوره، لفت 
كا�صكا،  تر��س  �لوك��ر�ين  و�لزر�عي  و�لتجارة 
ميكن  �لتي  �مل�صاريع  من  �لعديد  وج��ود  �ل��ى 
�لتعاون  لتعزيز  �لو�قع  �أر���س  على  تنفيذها 

�لقت�صادي بني �لبلدين.
و�أ�صار كا�صكا �إلى �أن �أوكر�نيا تبذل �جلهود 
�لأعمال  جمتمع  ودع��م  م�صاعدة  يف  �حلثيثة 
متيز  �إل��ى  لفتاً  �مل�صاريع  �إقامة  يف  �لأوك���ر�ين 

باده يف �ملجال �جلوي.
�ل�صفري �لردين غري �ملقيم  ��صار  من جهته، 
لدى �أوكر�نيا ��صماعيل �لرفاعي، �إلى �أن �لفر�س 
مو�صحا  كبرية،  �لبلدين  بني  �لتعاون  و�آف��اق 
�لأردن  من  �ل�صتفادة  لها  ميكن  �وكر�نيا  �ن 
وبخا�صة  �لدول  من  للعديد  منتجاتها  لت�صدير 

�لتي تربط �ململكة باتفاقيات جتارية.
بالتعاون  ��صتعد�ده  �لرفاعي  �ل�صفري  و�كد 
مع �لبعثة �لتجارية �لردنية ملتابعة �أية فر�س 

�أو جمالت �أو �تفاقيات يتم �لو�صول �إليها.
�لأوك��ر�ين  �ملجل�س  رئي�س  عر�س  ب��دوره، 
�ل��رب،  �أب��و  عماد  �لدكتور  �لتجاري  �لعربي 
�لبلدين  ب��ني  و�ل�صتثمار  �ل��ت��ع��اون  لفر�س 
لتمتني  �لر�صمي  بالدعم  م�صيد�  �ل�صديقني، 

�لعاقات �لأردنية �لأوكر�نية.
طارق  �جلمعية  عام  مدير  �كد  جهته،  من 
مع  للتعاون  �لعمال  رجال  ��صتعد�د  حجازي، 
�وكر�نيا  يف  �لقت�صادية  �لفعاليات  خمتلف 

�مل�صاريع  �قامة  وت�صهيل  �ل�صتثمار  وت�صجيع 
بالأردن  �ل�صتثمارية  و�ملز�يا  �لفر�س  و�إب��ر�ز 

و�لت�صبيك بني جمتمعي �لأعمال يف �لبلدين.
�ل�صيا�صة  ق�صم  عام  مدير  �أ�صارت  ذلك،  �لى 
�أولينا  �لأوكر�ين  �لرئي�س  مكتب  يف  �لقت�صادية 
كبرية  جهود�  تبذل  بادها  �أن  �إلى  يورييفنا، 
مبجال  خا�صة  �لقت�صادية  �لتنمية  لتحقيق 
يكون  بان  �أملها  عن  معربة  �لغذ�ئية،  �ل�صلع 
�لقت�صادية  �لعاقات  لتقوية  فر�صة  �ملنتدى 

وحل �ملعيقات �لتي تو�جهها.
بدوره، ��صار �مل�صت�صار يف وز�رة �ل�صناعات 
�ل�صرت�تيجية يف �أوكر�نيا �لدكتور عبد �هلل بني 
ن�صر، �إلى �أهمية �إن�صاء حمطات لتجميع �ملو�د 
جمال  يف  خا�صة  �لعقبة  منطقة  يف  �لزر�عية 
تفاهم  مذكرة  وج��ود  ظل  يف  و�ل�صعري  �لقمح 

موقعة بني �لبلدين بخ�صو�س ذلك.
وخال جل�صات �ملنتدى، قدم رئي�س جمل�س 
�حلرة  للمناطق  �لأردن��ي��ة  �ملجموعة  �إد�رة 
عر�صا  �لهمي�صات،  خلف  �لدكتور  و�لتنموية 
حرة  مناطق   6 متتلك  �لتي  �ملجموعة  ح��ول 
عامة و33 منطقة حرة خا�صة تقدم حزمة من 
�لمتياز�ت و�لإعفاء�ت �ل�صريبية و�جلمركية، 

كما وتتوفر �لأ�صعار �لتف�صيلية.
و��صار �إلى �أن �ملجموعة متتلك ��صتثمار�ت 
�ملجالت  يف  �ل�صتثمار�ت  جانب  �لى  �صياحية 
فحجم  و�ل�صناعية  و�لإن��ت��اج��ي��ة  �خل��دم��ي��ة 
دينار  مليار�ت   4 يقارب  ما  يبلغ  �ل�صتثمار 

بحجم �صادر�ت يقارب ملياري دينار.
�لأوكر�ين  �خلا�س  �لقطاع  �لهمي�صات  ودعا 
�لفر�س  م��ن  و�ل���ص��ت��ف��ادة  �لأردن  ل��زي��ارة 

�ل�صتثمارية �ملتوفرة.
يف  �ل�صتثمار  د�ئ���رة  مدير  ق��دم  ب���دوره، 
م��رو�ن،  كي  �لأردنية  �ل�صناعية  �مل��دن  �صركة 
عر�صا تعريفيا حول �ل�صركة و�أهد�فها لفتاً �إلى 
�متاكها لت�صعة مدن �صناعية تهدف ل�صتقطاب 
�ل�صركات �ل�صغرية و�ملتو�صطة �لعاملة باملجال 

�ل�صناعي.

يز عال�قات  تعز� ينا�قش � منتدى أعمال �
ية يا اال�قتصاد� األردن وأوكرا�خ�

عمان 

و�ل�صفر  �ل�صياحة  وك��اء  جمعية  �صر  �أم��ني  ق��ال 
و�لناطق با�صمها، كمال �أبو ذياب، �إن �صركات �ل�صياحة 
�صيت�صبب  �لذي  �لكلي،  �لإغ��اق  �أزم��ة  تو�جه  و�ل�صفر 
�إث��ر  وذل���ك  �مل��وظ��ف��ني،  م��ن  ك��ب��رية  �أع����د�د  بت�صريح 
�ل�صياحي  بالقطاع  �أملت  �لتي  كورونا  جائحة  تد�عيات 
�أبو ذياب، خال موؤمتر �صحفي  و�لقت�صادي. و�أ�صاف 
عقد، يف غرفة جتارة عمان بح�صور رئي�س �لغرفة خليل 
ممن  موظف  �آلف   10 �ل�  يقارب  ما  �أن  توفيق،  �حلاج 
ب�  عددها  �ملقدر  �ل�صياحة  ومكاتب  بال�صركات  يعملون 
800 �صركة، �صيخ�صرون وظائفهم يف حال مل جند حلول 
�ملدى  وطويلة  ق�صرية  وخطط  ماديا،  ودعما  ناجعة، 
على  و�ملحافظة  �ل�صياحي  �لقطاع  ��صتد�مة  يف  ت�صاهم 

�لأيدي �لعاملة �ملتخ�ص�صة و�ملدربة.
�ل�صياحي  بالقطاع  و�لإغاق  �لتوقف  �أن  �إلى  و�أ�صار 
�لأول  �لن�صف  حتى  �صيمتد  �لأولية،  �لتقدير�ت  ح�صب 
من عام 2022، و�صتكون فرتة �لتعايف بعدها تدريجية 
�لقطاع  �إن  توفيق،  �حل��اج  ق��ال  جهته،  من  وطويلة. 
�ل�صياحي من �أهم �لقطاعات �لتي �صاهمت برفد �خلزينة 

�مل�ّصغلة  �لقطاعات  �أك��رب  وم��ن  �لوطني،  و�لقت�صاد 
ملطالب  �لغرفة  دعم  موؤكد�  �لأردنية،  �لعاملة  لاأيدي 

�صركات �ل�صياحة و�ل�صفر و�لقطاع �ل�صياحي. 
مبادرة  وع�صو  باجلمعية  �لع�صو  دع��ا  ب���دوره، 
�لدعم  �إلى تقدمي  �ل�صياحة و�ل�صفر، نبيه ريال،  �صركات 
وذلك  و�ل�صفر،  �ل�صياحة  �صركات  �إل��ى  �ملبا�صر  �مل��ايل 
لتحقيق �ل�صيولة �ملالية و�صمان �صمود و��صتد�مة هذه 
�ل�صركات وكذلك �للتز�م ب�صرعة تنفيذ �صندوق �ملخاطر 
و�ل�صفر  �ل�صياحة  �صركات  ح�صول  وت�صهيل  �ل�صياحية، 
�إعفاء  مهلة  ومنح  فو�ئد،  وبدون  مي�صرة  قرو�س  على 
مر�عاة  مع  �صنو�ت  خم�س  ملدة  �صد�د  وف��رتة  ل�صنتني 
حالة �لتعر �لعام لل�صركات قبل جائحة كورونا وبعدها.

�جلمعية،  �إد�رة  جمل�س  ع�صو  طالب  جانبه،  من 
�صهيل هل�صة، باإعادة ت�صنيف �لقطاع �ل�صياحي و�صركات 
�ل�صياحة و�ل�صفر من قبل وز�رة �لعمل و�ملوؤ�ص�صة �لعامة 
لل�صمان �لجتماعي، ووز�رة �ل�صناعة و�لتجارة، على 
مت�صرر�،  قطاعا  ولي�س  �لعمل  عن  متوقف  قطاع  �أنها 
ن�صبة  �أي  دفع  باإمكانها  يعد  مل  �ل�صركات  �أن  �إلى  لفتا 
لدفع  �ل�صمان  من  �ل�صتد�نة  �أو  �ملوظفني  رو�ت��ب  من 

�لرو�تب.

ه  توا�ب ر: شركاتنا � يا�ة والس�ف وكالء الس�
الق الكي �بس�بب كورو�خا أزمة اإلعخ

عمان

تنظيم  ه��ي��ئ��ة  م���ن  ك�����و�در  ���ص��ب��ط��ت 
�صحنة  �لأربعاء،  و�ملعادن،  �لطاقة  قطاع 
بن�صب  ��صعاعيا  ملوثة  )�أنابيب(  مو��صري 
�ملر�كز  �حد  يف  به،  �مل�صموح  �حلد  تفوق 
�إل��ى  ب��اإدخ��ال��ه��ا  ي�صمح  ومل  �حل���دودي���ة، 
بلد  �إل��ى  �إع��ادت��ه��ا  ومت  �ململكة،  �أر����ص��ي 

�ملن�صاأ.
وقال رئي�س جمل�س �ملفو�صني �لرئي�س 
�لتنفيذي للهيئة �لدكتور ح�صني �للبون، يف 
ت�صريح �صحفي، �إن كو�در �لهيئة �صبطت 
�لأحجام  خمتلفة  حديد  مو��صري  �صحنة 
و�لقيا�صات )�أنابيب(، زنتها 25 طنا، تبني 
�نها  �لدقيق  �لإ�صعاعي  �لفح�س  خال  من 
ملوثة مبادتي )�لر�ديوم 226 و�لثوريوم 
ب��اإدخ��ال  �ل�صماح  ع��دم  وت��ق��رر   ،)232

�حلمولة �إلى �أر��صي �ململكة، و�عادتها �إلى 
�مل�صدر ح�صب �لإجر�ء�ت �ملتبعة.

و�أك���د �أه��م��ي��ة �ل���دور �ل��رق��اب��ي �ل��ذي 
من  �ملنافذ �حلدودية  �لهيئة على  متار�صه 
بو�بة   88 على  �لعاملة  ك��و�دره��ا  خ��ال 
متنقلة  مركبات  و�رب��ع  �إ�صعاعي  ك�صف 
للك�صف �ل�صعاعي تغطي �ملنافذ �حلدودية 

�لربية و�لبحرية و�جلوية يف �ململكة.
�مل��و�ق��ع م��زودة  وق��ال �ن جميع ه��ذه 
على  مثبتة  وم��ت��ط��ورة  حديثة  ب��اأج��ه��زة 
مد�خل وخمارج �ملر�كز �حلدودية، �إ�صافة 
ت�صتخدم  حممولة  �إ�صافية  �أج��ه��زة  �إل��ى 
�مل�صعة  �مل����و�د  ع��ل��ى  �ل��ك�����ص��ف  ل��غ��اي��ات 
ن�صب  ومر�قبة  نوعيتها  على  و�لتعرف 
عدم  من  و�لتحقق  منها  �ملنبثقة  �لإ�صعاع 

جتاوزها للن�صب �مل�صموح بها.
�صمان  يف  �لإج�����ر�ء�ت  �أهمية  و�ك���د 

لفتا  و�لبيئة،  �لإن�صان  و�صامة  �صحة 
�ل�صعاعي  �لك�صف  �أجهزة  جميع  �ن  �لى 
مركز  مع  مربوطة  �حل��دودي��ة  �ملنافذ  يف 
على  �لعامل  �لهيئة  يف  و�لطو�رئ  �ملر�قبة 

مد�ر 24 �صاعة.
قانون  �ن  �لى  �للبون  �لدكتور  و�أ�صار 
و�لأم���ن  و�لأم����ان  �ل�صعاعية  �ل��وق��اي��ة 
تنظيم  مهمة  بالهيئة  ان��اط  ق��د  ال��ن���وي 
يف  و�ل��ن��ووي  �لإ�صعاعي  �لقطاع  ورق��اب��ة 
�ملنافذ  مر�قبة  ي�صمل  و�ل���ذي  �ململكة، 
كانت  �صو�ء  �ل�صحنات  وفح�س  �حلدودية 
بق�صد �ل�صتري�د �و �لت�صدير �و �لرت�نزيت 
�و �عادة �لت�صدير عرب �لأر��صي �لأردنية، 
�ل�صعاع  ن�صب  ومتابعة  ر�صد  خال  من 
�ملنبعثة من �ملركبات �لقادمة �و �ملغادرة، 
كافة  يف  و�مل�صافرين  �لأم��ت��ع��ة  وفح�س 

�ملنافذ �حلدودية للمملكة.

ير  تض�بط ش�نة مواس� الطا�قة والمعادن �
يدها ل�بلد المنشأ  تع� يا و� ثة اشعاع� ملو�

يات  ت�د� ي�ب�ث � تماع � ا�ب
شركات مواد ال�بناء والدها�خات

عمان 

بحث �جتماع، عقد مبقر غرفة جتارة �لردن، �لق�صايا 
�لبناء  مو�د  بيع  وحمال  �صركات  تو�جه  �لتي  و�لتحديات 

و�لدهانات بعموم �ململكة.
ممثل  تر�أ�صه  �ل��ذي  �لجتماع  خال  �حل�صور  وطالب 
قطاع �لن�صاء�ت بالغرفة جمال عبد �ملولى، بتدخل ر�صمي 
ظل  يف  بالقطاع،  �لعاملني  تو�جه  �لتي  �لق�صايا  ملعاجلة 

��صتمر�ر تعمقها بفعل تبعات جائحة كورونا.
حاليا،  تو�جههم  �لتي  �لتحديات  �ب��رز  و��صتعر�صو� 
كقيام �مل�صانع �ملحلية بزيادة ��صعار مو�د �لبناء و�لدهانات 
حاد  تر�جع  يقابلها  باملئة،   40 نحو  �لى  و�صلت  بن�صبة 
�لى  �ملالية،  �لت�صغيل و�لعباء  بتكاليف  باملبيعات و�رتفاع 
جانب تعدد �جلهات �لرقابية وتنوعها فيما يتعلق بالتفتي�س 

على تطبيق �ل�صرت�طات �ل�صحية وكرة �ملخالفات.
�نخف�صت  و�لدهانات،  �لبناء  مو�د  مبيعات  �ن  وبينو� 
بن�صبة 50 باملئة منذ بدء �جلائحة، جر�ء قلة �مل�صروعات 
�لن�صائية و�لعقارية وتر�جع �لقدرة �ل�صر�ئية للمو�طنني، 
مطالبني  �ل�صريع،  �لبا�س  م�صروع  �ع��م��ال  وت��اأث��ري�ت 
من  �لعفاء  �و  وتاأجيل  �حلظر،  ب�صاعات  �لنظر  ب��اإع��ادة 
 2020 لعامي  �أمانة عمان و�لبلديات  �لرتخي�س يف  ر�صوم 
من  و�لع��ف��اء  �ل�صمان  ����ص��رت�ك��ات  وتق�صيط  و2021، 
�لغر�مات، وتق�صيط فو�تري �لكهرباء بخا�صة �ن �لكثري من 

�ملحال مغلقة.
بدوره ��صار عبد �ملولى �ن �ل�صركات �لتجارية و�ملحال 
نحو  و�لبالغ عددها  و�لدهانات  �لبناء  مو�د  بقطاع  �لعاملة 
كثرية  �صعوبات  تو�جه  �ململكة،  بعموم  من�صاأة  �آلف   3
�فرزتها �أزمة كورونا، وتعمقت جر�ء قيام �مل�صانع �ملحلية 
�ل�صحن  �أجور  زيادة  مع  تتو�فق  ل  بن�صب  ��صعارها  برفع 

و�ملو�د �لأولية عامليا.
من�صاآت  غالبيتها  �لتي  و�ملحال  �ل�صركات  هذه  �ن  و�كد 
تعتمد  �لأردن��ي��ة،  �لعاملة  �لأي���دي  فقط  وت�صغل  عائلية 
�ل�صناعة  منتجات  من  باملئة   90 نحو  على  مبيعاتها  يف 
�ملحلية، ما يتطلب �عادة �لنظر بالزيادة �لتي طر�أت �خري� 
خ�صائرها  من  جزء  تعوي�س  من  لتمكينها  �ل�صعار،  على 

و�صط حالة �لركود �لتجاري.
�ملظلة  باعتبارها  �لردن  جتارة  غرفة  �ن  �لى  و��صار 
متابعة  على  حري�صة  و�خلدمي،  �لتجاري  للقطاع  �لأولى 
معاجلة  يف  و�مل�����ص��اع��دة  �لقطاعات  تهم  �ل��ت��ي  �لق�صايا 
�لتن�صيق و�لتو��صل مع  �لتي تو�جهها من خال  �لتحديات 

�جلهات �ملعنية.

عمان 

ارتفع اإجمايل الأق�ساط املكتتبة لل�سركة العاملية 
لتبلغ  باملئة،  8ر33  بن�صبة  �لعامة  للتاأمينات 
مع  مقارنة   2020 عام  يف  دولر  مليون  3ر467 

دولر يف عام 2019. مليون  2ر349 
وبح�صب �إعان �ل�صركة عن نتائجها �ملالية للربع 
�لر�بع ولعام 2020، �رتفع �صايف �أرباح �ملجموعة 
مقارنة  دولر  مليون  6ر31  ليبلغ  يف عام 2020، 
بلغت  كما   ،2019 ع��ام  دولر  مليون  6ر23  مع 
�أول  كانون  نهاية  يف  باملئة  3ر89  �ملجمعة  �لن�صبة 
�لفرتة  1ر94 باملئة يف  2020 مقارنة مع  من عام 

نف�صها من عام 2019.
�لإد�رة  �لتنفيذي ورئي�س جمل�س  �لرئي�س  وقال 
يعترب   2020 عام  �إن  �جلب�صة،  و��صف  لل�صركة، 
عاما ناجحا لنا على عدة �أ�صعدة، فاأد�وؤنا �ملايل كان 

من  �لكثري  ر�أى  �ملا�صي  �لعام  كون  من  بالرغم  قويا 
�لعو�ئق و�خللل.

�لأول  عامنا  هو  �ملا�صي  �لعام  “�أن  و�أ���ص��اف 
يف  �أ�صهمها  تتد�ول  عامة  م�صاهمة  �صركة  كوننا  يف 
�صوق نازد�ك يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية”، لفتا 
مقدرتها  �إلى  بو�صوح  توؤ�صر  �ل�صركة  نتائج  �أن  �إلى 
تنفيذ  على  فرقها  وتركيز  والن�سباط  التكيف  على 

��صرت�تيجياتها.
وبني �جلب�صة �أن �ل�صركة قامت بالتو�صع ودخول 
�أعمالها  جمال  وتو�صيع  جديدة،  جغر�فية  مناطق 
وزيادة ح�صتها يف �ل�صوق، ما �أدى �إلى زيادة �إجمايل 
على  ال�قت  بنف�ض  املحافظة  مع  املكتتبة،  الأق�ساط 
�أقل  ربحية �لكتتاب و�حل�صول على ن�صبة جممعة 
من 90 باملئة. وقال �إن �ملوؤ�صر�ت �ل�صعرية ماز�لت 
�أعمالنا  لبناء وتو�صيع  �إيجابية ونرى فر�صا مثرية 

مع قرب �نتهاء �لربع �لأول من عام 2021.

يون دوالر األ�قساط المكتت�بة للشركة  467 مل�

ينات لعام 2020 ية للتأم� العالم�
عمان 

نائل  �لأردن،  جتارة  غرفة  رئي�س  �أكد 
�لكباريتي، �أن �ملرحلة �حلالية تتطلب من 
لتجاوز  و�لتكاتف  �ل�صفوف  ر�س  �جلميع 
و�ل�صعوبات  و�لتحديات  �لثقيل  �حلمل 

�لقت�صادية �لتي تو�جه �لوطن.
�إن  �صحفي  بيان  يف  �لكباريتي،  وق��ال 
�ململكة  بعموم  و�خلدمي  �لتجاري  �لقطاع 
يعي حجم �مل�صوؤولية، �لتي تقع على عاتق 
ت�صدر  �لتي  �ل�صعبة  و�لقر�ر�ت  �حلكومة 

لت�صحيح �مل�صار�ت �و تقليل �ملخاطر.
و�أ�صاف �أن �لقطاع �لتجاري و�خلدمي 
�ل��ي��وم ب��اأم�����س �حل��اج��ة �إل���ى وق��ف��ة من 
�لر�صمية  �ملوؤ�ص�صات  وخمتلف  �حلكومة 
مل�صاندة وم�صاعدة �لقت�صاد �لوطني على 

�ل�صمود و�ل�صتمر�ر.
�لنظر  �إع���ادة  �إل��ى  �لكباريتي  ودع��ا 
مالياً،  �لتجار  �أنهك  �لذي  ب�صاعات �حلظر، 
و�خلدمي  �لتجاري  �لقطاع  �أن  �إلى  م�صريً� 
�أولوياته  بقمة  �لقت�صاد  ي�صع  �أن��ه  رغم 
�مل��و�ط��ن��ني  �صحة  �أه��م��ي��ة  ي���درك  ل��ك��ن��ه، 

و�صامتهم.
�لنقدية  �ل�صيولة  �صح  �أن  �إلى  و�أ�صار 
�لتجاري  للقطاع  م��وؤرق��اً  هاج�صاً  �أ�صبح 
عن  �ل�صادرة  �ل��ق��ر�ر�ت  رغم  و�خلدمي، 
تقدير  حم��ط  ه��ي  �ل��ت��ي  �مل��رك��زي  �لبنك 
ب�صلة  �لنظر  ب��اإع��ادة  مطالبا  �جل��م��ي��ع، 

�ل�صر�ئب و�آلية حت�صيلها.
و�أكد رئي�س �لغرفة وجود مبالغة باآلية 
�ل�صلعة �لو�حدة  �لتخمني �جلمركي لقيمة 
�لقيمة  م�صاعفة  عليها  ي��رتت��ب  و�ل��ت��ي 

�جلمركية �لتي ترهق �لتجار وتزيد �لعبء 
على �مل�صتهلك.

و�صدد على �صرورة �إعادة �لنظر باآلية 
عمل جلان �لتفتي�س و�لرقابة �ملتعددة على 
تقوم  �لتي  تلك  �لقت�صادية، غري  �ملن�صاآت 
و�لل��ت��ز�م  �ل��دف��اع  �أو�م���ر  تنفيذ  مبر�قبة 
�إلى  د�عياً  �جل�صدي،  و�لتباعد  بالكمامة 
توحيدها مبا يتنا�صب مع �ملرحلة �ل�صعبة 

�لتي متر على �لقطاعات �لقت�صادية.
لاقت�صاد  للنظر  �لكباريتي  ودع���ا 
�ل��وط��ن��ي ك��وح��دة وم��ك��ون و�ح���د بكافة 
موؤ�ص�صاته و�صركاته �لقت�صادية �ملنت�صرة 
بعموم �ململكة، موؤكدً� �أن �لقطاع �لتجاري 
يدرك د�ئماً �مل�صوؤوليات �مللقاة على عاتقه 
بال�صوق  و�ل�صلع  �لب�صائع  توفري  جلهة 

�ملحلية.

ارة األردن: �خ�تاج إلى رص  ت�ب يس � ر�ئ�
يات اوز الت�د� وف لت�ب الص�ف
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إعالن صادر عن مرا�قب عام الشركات 
الر�قم الوطين للمنشأه : ) 200157117(

ل�صنة   )22( رقم  �ل�صركات  قانون  من   )37( �مل��ادة  لأحكام  ��صتناد� 
1997 يعلن مر�قب عام �ل�صركات يف وز�رة �ل�صناعة و�لتجارة باأن �صركة 
�صركات  �صجل  يف  و�مل�صجلة  و�صركاه   �صاح  �لرحيم  عبد  رجا  و�صفي 
ت�صامن حتت �لرقم ) 115139( بتاريخ 2016/10/16 قد تقدمت بطلب 
تعيني  مت  وقد   2021/3/17 بتاريخ   �ختيارية  ت�صفيه  �ل�صركة  لت�صفية 

�ل�صيد/�ل�صيدة  و�صفي رجا عبد �لرحيم �صاح   م�صفيا لل�صركة .
علما بان عنو�ن �مل�صفي معان حي �ل�صكان ت 0795608569 

�لرقم  على  �ل�صركات  مر�قبة  بد�ئرة  �لت�صال  يرجى  لا�صتف�صار 
5600260

مر�قب عام �ل�صركات
د. و�ئل علي �لعرموطي

�صركة �لنخيل ل�صناعة �للبان ذ.م.م
�مل�صجلة حتت �لرقم )3662٤( بتاريخ 201٤/٤/27 

�ل�صادة. �ل�صركاء �ملحرتمني
حتية طيبة وبعد

�ملو�صوع: دعوة �جتماع هيئة عامة غري عادي
��صتناد� لحكام �لبند ر�بعا من �جر�ء�ت تنظيم �جتماعات �لهيئات �لعامة وجمال�س �لد�رة وهيئات 
�ملحدودة  �مل�صوؤولية  ذ�ت  و�صركات  �خلا�صة  �مل�صاهمة  و�ل�صركات  �لعامة  �مل�صاهمه  لل�صركات  �ملديرين 
�ل�صادرة عن معايل وزير �ل�صناعة و�لتجارة و�لتموين ��صتناد� لحكام �لبند )2( من �لفقرة ثانيا من �مر 

�لدفاع رقم )5( ل�صنة 2020 و�ل�صادرة مبقت�صى �حكام قانون �لدفاع رقم )13( ل�صنة 1992
نرجو �ن نعلمكم بان مدير عام �صركة �لنخيل ل�صناعة �للبان )ذ.م.م( قد قرر دعوتكم حل�صور �جتماع 
�لهيئة �لعامة غري �لعادي �لذي �صوف يعقد يف �ل�صاعه �لعا�صرة من �صباح يوم �ل�صبت 27/3/2021 يف مقر 

�ل�صركةملناق�صة �لمور �لتالية:
1-�قالة �ملدير �لعام

2-�نتخاب مدير عام لل�صركة
3- تعيني �ملفو�صني بالتوقيع عن �ل�صركة وحتديد �صاحياتهم

٤- ��صافة �لغايات �لتالية:
�أ.�ن�صطة �ل�صتري�د و�لت�صدير .)٤61030(

وعليه يرجى ح�صور �لجتماع يف �ملكان و�لزمان �ملحددين �عاه ويف حال تعذر ح�صوركم �صخ�صيا 
فيمكنكم توكيل من تودون عنكم من �ل�صركاء بح�صور �لجتماع �ملذكور مبوجب �صيغة �لتفوي�س �ملرفقة .
رئي�س �جلل�صه
زياد ح�صني �لز�ملي
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تويص �بمواصلة  ية � ية لألدو� ب�  األورو�
يكا ين� دام أستراز� است�خ

عمان 

�أعلنت �لوكالة �لأوروبية لاأدوية �لثاثاء �أنها »مقتنعة متاما« مبنافع 
لقاح �أ�صرت�زينيكا �مل�صاد لكوفيد- 19، و�لذي عّلقت دول عدة ��صتخد�مه 

على خلفية �آثار جانبية حمتملة له.
�للتان  لاأدوية  �لأوروبية  و�لوكالة  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة  و�أو�صت 
بحث خرب�وؤهما يف م�صتوى �حلماية �لآمنة �لتي يوّفرها لقاح �أ�صرت�زينيكا، 

مبو��صلة ��صتخد�مه.
و�عتربت منظمة �ل�صحة �أنه ل يوجد “ر�بط” مثبت يف هذه �ملرحلة بني 
تطعيمهم،  مت  �أ�صخا�س  لدى  �صجلت  �لتي  �خلطرية  �لدم  وم�صكات  �للقاح 

فيما �عتربت �لوكالة �لأوروبية �أن منافع �للقاح “تتخطى خماطره«.
�لأوروبية  �لوكالة  مديرة  عن  �لأوروبية  “يورونيوز”  وكالة  ونقلت 
لاأدوية �مير كوك قولها خال موؤمتر �صحفي �ليوم �لثاثاء “ما زلنا مقتنعني 

متاما مبنافع لقاح �أ�صرت�زينيكا يف منع �لإ�صابة بكوفيد19-«.
و�أكدت �أن �لوكالة “تنظر” يف �لآثار �جلانبية “�ملرتبطة بكل �للقاحات”، 

حتى و�إن كان �لرتكيز من�صبا حاليا على �أ�صرت�زينيكا.

تماعات ال�وار الوطين    �بدء ا�ب
يين �بال�قاهرة لسط� ال�ف

القاهرة 

�حل��و�ر  �جتماعات  من  �لثانية  �جلولة  بالقاهرة  �لثاثاء  �نطلقت 
لبحث  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  وممثلي  قادة  مب�صاركة  �لفل�صطيني  �لوطني 
�إجناح هذ�  �أيار �ملقبل، و�صبل   22 �لت�صريعية �ملقررة يف  ملف �لنتخابات 

�ل�صتحقاق، �إلى جانب �إعادة ت�صكيل �ملجل�س �لوطني �لفل�صطيني.
�لفل�صطيني  �لوطني  �لتحرير  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �صر  �أمني  وقال 
من  ما  كل  تذليل  “هو  �حل��و�ر�ت  من  �لهدف  �إن  �لرجوب،  “فتح” جربيل 
لإنهاء  �صلكناه  �لذي  �لدميقر�طي  �مل�صار  �أو يحدث خلا يف  يعطل  �أن  �صاأنه 
�لنق�صام وبناء �صر�كة جديدة يف �صرعية �لنظام �ل�صيا�صي من خال �صندوق 

�لقرت�ع”.

ين  ي� با.. زورا مال� تهز أورو� ية � �قض�
امعة ل �ب الدوالرات دا�خ

وكاالت 

بلغاريا توقيف موظفني يف جامعة  �لعامة و�ل�صرطة يف  �لنيابة  �أعلنت   
حرمها،  يف  �صري  م�صغل  د�خل  نقدية  عمات  تزوير  يف  ل�صلوعهما  بلغارية 

وقّدرت قيمة �ملبالغ �ملزورة مبايني �لدولر�ت.
على  �لأمريكي،  �ل�صري  �جلهاز  مع  تعاونو�  �لذين  �ملحققون  وعر   
معدة  دولر  مايني   4 تبلغ  ظاهرية  بقيمة  �لنقدية  �لقطع  �آلف  ع�صر�ت 

للت�صدير �إلى �أوكر�نيا، و�أخرى بقيمة 3.6 مايني يورو وجهتها �أوروبا.
يانيف  لوبومري  بلغاريا  يف  �ملنظمة  �جلرمية  مكافحة  هيئة  مدير  وقال 

لل�صحافيني �إن هذ� �لكت�صاف “يدل على ن�ساط اإجرامي وا�سع«.
كانا  عاما   54 �صن  يف  و�مر�أة  عاما   48 �صن  و�ملوقوفان هما رجل يف 
�لدو�م  بعد  �لقانونية  غري  �أن�صطتهما  ويخو�صان  جامعة  يف  نهار�  يعمان 

وخال �أيام �لعطلة.
قيمة  �إجمايل  من  باملئة   10 قيمتها  تو�زي  �أمو�ل  يتقا�صيان  كانا  وهما 
�لأور�ق �لنقدية �ملزورة �لتي ينتجانها و�لتي تبدو للوهلة �لأولى “بجودة 

عالية ن�صبيا«.
ومل يكن لديهما �أي �صو�بق ق�صائية يف هذ� �ملجال.

عن  �مل�صوؤولني  �أن  تظهر  �أدلة  “�أي  متلك  ل  �إنها  �صوفيا  �صرطة  وقالت 
�مل�صغل  هذ�  بوجود  علم”  على  “كانو�  ��صمها،  ُيك�صف  مل  �لتي  �جلامعة” 

لتزوير �لعمات د�خل �حلرم �جلامعي.
و�أ�صارت �لنيابة �لعامة �إلى �أن عمليات �لتزوير هذه هي من �لأ�صخم من 

نوعها يف تاريخ �لباد.

ه �بشأن الترشح  يعلن مو�ق�ف ترامب � �  
ي�دد شرطا ية.. و� يرك� للر�ئاسة األم�

واشنطن

كان  �إذ�  ما  �صيقرر  �إنه  تر�مب،  دونالد  �ل�صابق  �لأمريكي  �لرئي�س  قال 
�إلى �لبيت �لأبي�س بعد �نتخابات �لكونغر�س يف نوفمرب  �صيخو�س �ل�صباق 

.2022
حماولة  يف  �جلمهوريني  زمائه  مب�صاعدة  ملتزم  �أنه  تر�مب  و�أو�صح 
�نتخابات  يف  �ل�صيوخ  وجمل�س  �لنو�ب  جمل�س  على  �ل�صيطرة  ��صتعادة 
�صتمثل ��صتفتاء مبكر� على قيادة �لرئي�س �لدميقر�طي جو  و�لتي   ،2022

بايدن.
لدينا  �أن  نيوز” “�أعتقد  فوك�س  “�صبكة  مع  مقابلة  يف  تر�مب  و�أ�صاف 
فر�صة جيدة للغاية ل�صتعادة جمل�س �لنو�ب. لدينا فر�صة جيدة ل�صتعادة 

جمل�س �ل�صيوخ وب�صر�حة �صنتخذ قر�رنا بعد ذلك«.
بدو�  �أن�صاره  �إن  بارتريومو  ماريا  نيوز  فوك�س  ملذيعة  تر�مب  وقال 

م�صتعدين لتاأييده مرة �أخرى �إذ� ما قرر خو�س �ل�صباق.
خو�س  مني  يريدون  �ل�صتطاعات،  كل  على  “بناء  قائا:  و�أردف 

�لنتخابات مرة �أخرى، لكننا �صندر�س �لأمر ونرى”.

يك«..  تدل� را�ئم متزامنة �ف�ي »مراكز � �ب
ية يرك� ية أم� و8 �قتىل �بوال�

وكاالت 

 قتل 8 �أ�صخا�س، �لثاثاء، باإطاق نار يف 3 مر�كز تدليك خمتلفة بولية 
على  �أنه  ي�صتبه  عاما   21 يبلغ  �صاب  �عتقال  وجرى  �لأمريكية،  جورجيا 

عاقة بهذه �جلر�ئم، وفقما �أفادت �ل�صرطة وو�صائل �إعام.
حتى  تاأكيد  يوجد  ل  مت�صابهة،  و�لأهد�ف  متز�منة  �لهجمات  �أن  ورغم 
�إن”  �إن  “�صي  �صبكة  وذك��رت  �لع��ت��د�ء�ت.  بني  ر�ب��ط  وج��ود  على  �لآن 
�لإخبارية نقا عن متحدث با�صم �صرطة مقاطعة �صريوكي، �أن 4 �أ�صخا�س 
قتلو� يف �إطاق نار مبركز “يونغز �آيجان م�صاج” بالقرب من �آكورث، �إحدى 

�صو�حي مدينة �أتانتا يف ولية جورجيا.
�أن  “في�صبوك”،  موقع  على  �ملقاطعة  �صرطة  رئي�س  مكتب  و�أع��ل��ن 
�صرطة  �أك��دت  �أخ��رى،  ناحية  من  �لتوقيف«.  قيد  �لنار  باإطاقه  “�مل�صتبه 
�أتانتا ب�صكل منف�صل �لعثور على 4 ن�صاء مقتولت يف موقعني، ك�صفت 
ثري�بي  و”�آروما  �صبا”  م�صاج  “غولد  مركزي  �أنهما  �إعام  و�صائل 

�صبا” للتدليك يف مدينة �أتانتا.
رجال  عر  و�صولهم،  “فور  بيان:  يف  �ل�صرطة  �إد�رة  وقالت 
ناجتة  �ملوقع جر�ء جر�ح  د�خل  متوفيات  ن�صاء   3 �ل�صرطة على 
م�صرح  يف  تو�جدهم  خ��ال  �أن��ه  و�أ���ص��اف��ت  ن��اري��ة«.  �أع���رية  ع��ن 
موقع  يف  نار  �إطاق  ح�صول  عن  �ل�صرطة  رجال  �أُبلغ  �جلرمية، 
�مر�أة  على  عرو�  ��صتجابتهم  وعند  نف�صه،  �ل�صارع  يف  حماذ 

ر�بعة بد� �أنها مقتولة باإطاق �لنار عليها.
وذكرت “�صي �ن �ن” نقا عن �ل�صرطة �أن �ل�صحايا �لأربع 

يف �أتانتا بد� �أنهن �آ�صيويات.

القاهرة 

�لقاهرة  يف  �ملجتمعة  �لفل�صطينية  �لف�صائل  وقعت   
يف ختام �أعمال �ليوم �لأول للحو�ر �لوطني �لفل�صطيني 
على  حر�صها  فيه  �أكدت  �صرف،  ميثاق  على  بالقاهرة، 
ب�صفافية  مر�حلها  بكافة  �لنتخابية  �لعملية  �صري 
ونز�هة، ومبا يخدم ويعزز �لوحدة �لوطنية و�مل�صلحة 

�لعامة.
وتعهدت �لف�صائل بالتقيد �لتام بالأنظمة و�لتعليمات 
و�لقر�ر�ت �ل�صادرة عن جلنة �لنتخابات �ملركزية فيما 
يتعلق ب�صري �لعملية �لنتخابية مبر�حلها �ملختلفة ومبا 
يحقق لها �لنز�هة و�ل�صفافية و�لنموذج �لذي يعرب عن 
�ل�صعب �لفل�صطيني وعظيم ت�صحياته من خال �لتعاون 
�ملبذولة  جهودها  يف  �ملركزية  �لنتخابات  جلنة  مع 

لتنظيم �نتخابات حرة ونزيهة و�حرت�م طو�قمها.
�لفل�صطينية  �ل�صرطة  دور  �حرت�م  و�أكدت �صرورة 
�لنتخابية بجميع مر�حلها و�للتز�م  �لعملية  تاأمني  يف 
و�لعرب  �ملحليني  �ملر�قبني  دور  و�ح��رت�م  بقر�ر�تها، 
�لرقابي،  دوره��م  �أد�ء  يف  معهم  و�لتعاون  و�لدوليني 
وحق  �لت�صويت  �صرية  مبد�أ  على  باحلفاظ  و�للتز�م 
بالفرتة  و�للتز�م  بحرية،  قائمته  �نتخاب  يف  �لناخب 

�لزمنية للدعاية �لنتخابية �ملحددة قانونا.
�لنتخابية  �لدعاية  يف  �للجوء  بعدم  تعهدت  كما 

باملر�صحني  طعن  �أو  حتري�س  �أي  يت�صمن  ما  كل  �إلى 
و�لقذف  �لت�صهري  عن  و�لمتناع  �لنتخابية  و�لقو�ئم 
��صتغال  �أو  �لنعر�ت  �إث��ارة  عن  و�لمتناع  و�ل�صتم، 
و�لإقليمية  و�لقبلية  �لطائفية  �أو  �لدينية  �مل�صاعر 
و�لعائلية �أو �لعن�صرية بني فئات �ملو�طنني، و�لمتناع 
للغري،  �لنتخابية  للحملة  �مل��ادي  �لتعر�س  عن  كذلك 
�صو�ء كان ذلك بالتخريب �أو �لتمزيق �أو �إل�صاق �ل�صور 
�أية  �أو  �لآخرين،  و�صعار�ت  �صور  فوق  و�ل�صعار�ت 
�أعمال �أخرى تف�صر على �أنها �عتد�ء مادي على �حلملة 

�لنتخابية للقو�ئم �لأخرى.
�أ�صكال  �أي �صكل من  و�أكدت �للتز�م بعدم ممار�صة 
�ل�صغط �أو �لتخويف �أو �لتخوين �أو �لتكفري �أو �لعنف 
من  �أي  �صد  �لوظيفي  �لبتز�ز  �أ�صكال  من  �صكل  �أي  �أو 
و�لناخبات،  �لناخبني  من  �أو  و�ملر�صحات  �ملر�صحني 
و�ملعاجلات  �ل�صاح  �إل��ى  �لحتكام  وحت��رمي  وجت��رمي 
�لجتماعات  �أثناء  ��صتخد�مه  �أو  حمله  وعدم  �لأمنية، 
و�لن�صاطات  �لفعاليات  و�صائر  و�مل�صري�ت  �لعامة 

�لنتخابية �لأخرى.
و�صددت على عدم ��صتعمال �ل�صعار �لر�صمي ملنظمة 
�صعار  �أي  �أو  فل�صطني  دولة  �أو  �لفل�صطينية  �لتحرير 
قريب �ل�صبه منه يف �لجتماعات و�لإعانات و�لبيانات 
�لنتخابية، ويف �صائر �أنو�ع �لكتابات و�لر�صوم و�ل�صور 

�لتي ت�صتخدم يف �لدعاية �لنتخابية �لتابعة لها وتتحمل 
�مل�صوؤولية عن �أي حمتوى �إعامي �صادر عنها، وتتكفل 
جت��اوز�ت  �أي  مبتابعة  �ملركزية  �لنتخابات  جلنة 
�لنتخابية  �لعملية  تنتهك  �أو خارجية  د�خلية  �إعامية 

لدى �جلهات �ملخت�صة.
�ل�صحية  بالربوتوكولت  �لتام  �لل��ت��ز�م  و�أك��دت 
�إط��ار  يف  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  عن  �ل�صادرة 
ب�سروط  منها  املتعلق  �س�اء  ك�رونا  وب��اء  م�اجهة 
مقر  يف  ال�سالمة  �سروط  اأو  واملهرجانات  التجمعات 

�حلمات �لنتخابية �ملركزية و�لفرعية.
�أي  �إقامة  بعدم  �لل��ت��ز�م  �صرورة  على  و�صددت 
فعاليات �نتخابية �أو ��صتخد�م دور �لعبادة )�مل�صاجد، 
�لدعاية  يف  مبا�صر  غري  �أو  مبا�صر  ب�صكل  �لكنائ�س( 
بعدم  و�لل��ت��ز�م  �لأ�صكال،  من  �صكل  ب��اأي  �لنتخابية 
بجو�ر  �لعامة  �لجتماعات  عقد  �أو  �ملهرجانات  �إقامة 
�ملوؤ�ص�صات  �أو  �حلكومية  �لإد�ر�ت  �أو  �مل�صت�صفيات 
�ل�صلطة  م��ق��ر�ت  ��صتخد�م  ع��ن  و�لم��ت��ن��اع  �ل��ع��ام��ة، 
موؤ�ص�صات  ومقر�ت  �لأمنية  و�مل��ق��ر�ت  و�ملع�صكر�ت 

�ملجتمع �ملدين و�لأهلي يف �لدعاية �لنتخابية.
�أثناء  نظيفة  بيئة  على  �حلفاظ  �صرورة  و�أك��دت 
�حلملة �لنتخابية، وجتنب �لل�صق �لع�صو�ئي لل�صور 
و�لبيانات يف �لأماكن �لعامة، و�صرورة �لهتمام مبظهر 

�مل�صري�ت  من  �لنتهاء  بعد  وتنظيفها  �لعامة  �لأمكنة 
و�ملهرجانات �لنتخابية.

و�لأف��ر�د  �لقو�ئم  جت��رمي  �صرورة  على  و�صددت 
�لذين يثبت �عتمادهم على �لتمويل من جهات خارجية 
�لذي يعترب تدخا �صافر� يف �ل�صاأن �لد�خلى �لفل�صطيني، 
وذلك �ن�صجاما مع قانون �لنتخابات بهذ� �خل�صو�س، 
و�أي�صا عدم �حل�صول على �أمو�ل من ميز�نية �حلكومة 

�لفل�صطينية لتغطية م�صاريف �حلملة �لنتخابية.
ل�صقف  �ملحدد  بالقانون  �لتام  �للتز�م  �أك��دت  كما 
مت��وي��ل �حل��م��ل��ة �لن��ت��خ��اب��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��رره��ا جلنة 
للجنة  مف�صل  مايل  بيان  بتقدمي  و�للتز�م  �لنتخابات، 
و�ملبالغ  �لتمويل  م�صادر  بجميع  �ملركزية  �لنتخابات 
خال  �لنتخابية  �حلملة  �أثناء  قائمة  كل  �أنفقتها  �لتي 
�لنهائية  �لنتائج  �إع��ان  تاريخ  من  �صهر  �أق�صاها  مدة 

لانتخابات �لت�صريعية.
ب��دع��وة م�صرية  �ل��ث��اث��اء،  ب���د�أت �م�����س  وك��ان��ت 
�لثانية  �ل�صي�صي، �جلولة  �لفتاح  �لرئي�س عبد  وبرعاية 
من جل�صات �حلو�ر �لوطني �لفل�صطيني مب�صاركة قادة 
رئا�صة �ملجل�س  وبح�صور  وطنية،  وقوى  ف�صيا   15
�إطار  يف  وذل��ك  �ملركزية،  �لنتخابات  وجلنة  �لوطني 
�ل�صمل  ومل  �لنق�صام  لإنهاء  �ملبذولة  �مل�صرية  �جلهود 

�لفل�صطينى.

يعزز  يثاق شرف � تو�قع م� ية � ين� لسط� صا�ئل ال�ف ال�ف
ية والمصل�ة العامة الو�دة الوطن�

يدن  ية عىل ال�دود.. و�با� أزمة إ�خسا�خ�
ين ر� ه رسالة صادمة للمها�ب يو�ب �

واشنطن

بايدن،  جو  �لأم��ريك��ي،  �لرئي�س  وج��ه 
باده  �إلى  �لقادمني  �ملهاجرين  �إلى  ر�صالة 
مو�جهة  مع  بالتز�من  �لو�صطى،  �أمريكا  من 
�لوليات �ملتحدة �أكرب موجة مهاجرين على 

عاما. حدودها �جلنوبية �لغربية منذ 20 
�صبكة  م��ع  مقابلة  خ��ال  ب��اي��دن  وق���ال 
على  �إن  �لأمريكية  نيوز”  �صي  بي  “�آيه 
قريتهم  يف  �لبقاء  �لو�صطى  �أمريكا  مو�طني 
�أو مدينتهم �أو جمتمعهم، عو�صا عن �لقدوم 

�إلى �لوليات �ملتحدة.
و�أ�صاف “�أ�صتطيع �أن �أقول بكل و�صوح 

ل تاأتو� )�إلى هنا(«.
�لتي بدت خمالفة  بايدن  وجاءت ر�صالة 
�تبعها  �لتي  و�صيا�صاتها  ت�صريحاته  لكل 
منذ توليه �لرئا�صة يف 20 يناير �ملا�صي، �إذ 
تبنى موقفا منفتحا �إز�ء �ملهاجرين، بخاف 

�صلفه دونالد تر�مب.
�حل��دود  على  ح��دث  كبري�  تطور�  لكن 
تو�جه  �إذ  �ملتحدة،  للوليات  �جلنوبية 

�إد�رة بايدن هناك �أزمة �إن�صانية متفاقمة.
 وي��ق��ول وزي����ر �لأم����ن �ل��د�خ��ل��ي 
�إن  مايوركا�س،  �أليخاندرو  �لأمريكي، 
موجات  من  مزيد�  �صتو�جه  و��صنطن 
�ملك�صيك  مع  �حل��دود  على  �ملهاجرين 
�أكر مما و�جهته �لباد على مد�ر 20 

عاما.

على  كان  �إذ�  عما  �صوؤ�ل  على  ورد� 
�إد�رته توقع موجات هجرة كبرية 

ع��رب �حل����دود �جل��ن��وب��ي��ة، ق��ال 
�صيء،  كل  وقبل  “�أول  بايدن: 
 ( كبري  �رت��ف��اع  هناك  ك��ان  لقد 
�لقادمني(  �ملهاجرين  عدد  يف 

خال �لعامني �ملا�صيني.
ي��ح��دث يف  م��ا  �أن  و�أق����ر 

�مل�صتقبل رمبا يكون �أ�صو�.
ب��اي��دن  �إد�رة  وب�����د�أت 
قدوم  ل�صيناريو  بال�صتعد�د 

من  �ملهاجرين  م��ن  م��وج��ات 
ب��د�أت  حيث  �لو�صطى،  �أم��ريك��ا 

�ملهاجري  �إي��و�ء  مر�كز  جتهيز  يف 
�مل�صحوبني  غ��ري  �ل��ق��ا���ص��ري��ن 

بذويهم يف ولية تك�صا�س.

غزة 

عقدت جلنة �لنتخابات �ملركزية �لفل�صطينية، 
لقاًء مع ممثلي �لأحز�ب �لفل�صطينية، جرى خالها 
لانتخابات  �لقو�ئم  تر�صح  �إج���ر�ء�ت  تو�صيح 

�لت�صريعية �ملقبلة.
حزباً   14 ممثلي  �أن  �للجنة  و�أو���ص��ح��ت 
�ملكتب  يف  عقد  �ل��ذي  �للقاء  يف  �صاركو�  �صيا�صياً 
خاله  وج��رى  غ��زة،  مدينة  يف  للجنة  �لإقليمي 
بحث وت��سيح �سروط ومناذج الرت�سح لع�س�ية 
�ملجل�س �لت�صريعي و�ملرفقات �لازمة، �إ�صافة �إلى 
بخ�صو�س  �لأح��ز�ب  ��صتف�صار�ت  على  �لإجابة 

هذه �ملرحلة �ملهمة من �لعملية �لنتخابية.
�أن باب �لرت�صح  �إلى  ولفتت جلنة �لنتخابات 
لانتخابات �لت�صريعية �صُيفتح ملدة 12 يوماً خال 

�لفرتة من 20 وحتى 31 �آذ�ر �جلاري.
�لفل�صطينية  �لأهلية  �ملنظمات  �صبكة  وكانت 
 120 من  �أك��ر  توقيع  حتمل  عري�صة  ��صدرت 
�لرئي�س  ت��ط��ال��ب  فل�صطينية  �أه��ل��ي��ة  منظمة 
ق��ان��ون  ب��ت��ع��دي��ل  ع��ب��ا���س  حم��م��ود  �لفل�صطيني 
�لنتخابات �لفل�صطينية ل�صمان �مل�صاركة �لأو�صع 
�لنتخابات  حت�صني  و�صمان  �مل��و�ط��ن��ني  لكل 
�ملفرو�صة  �لقيود  كافة  �إلغاء  خال  من  جمتمعياً 

على �لرت�صح يف �نتخابات �ملجل�س �لت�صريعي.
باإلغاء  عبا�س  �لرئي�س  �لعري�صة  وطالبت 
ال�سرط املتعلق بقب�ل ال�ستقالة لروؤ�ساء وم�ظفي 
�لعامة،  �لهيئات  من  وغريها  �لأهلية  �ملنظمات 
�ملجل�س  لع�صوية  �لرت�صح  �صن  تخفي�س  وكذلك 
�لكوتا  ورفع  عاما  وع�صرين  ثاثة  �إلى  �لت�صريعي 
�لن�صوية وتخفي�س ر�صوم �لت�صجيل و�لتاأمني وحل 
و�لقوى  �لف�صائل  دعت  كما  �ملحكوميات.  ق�صية 
على  للم�صادقة  عملها  مو��صلة  �إلى  �لفل�صطينية 
�جتماعات  خال  عليها  �أجمعت  �لتي  �لتو�صيات 

القاهرة يف التا�سع من �سباط 2021.

صا�ئل  تطلع ال�ف ية � ين� لسط� ا�بات ال�ف نة االنت�خ ل�ب
يع�ي عىل شروط الترشح للتشر�

رام اهلل 

�مل�صيحية  �لإ���ص��ام��ي��ة  �لهيئة  طالبت 
�ملنظمات  و�مل��ق��د���ص��ات،  �ل��ق��د���س  لن�صرة 
و�ملوؤ�ص�صات  و�لدولية  �لأمم��ي��ة  و�لهيئات 
�ل��دول  وج��ام��ع��ة  �ل�����ص��اأن،  ذ�ت  �حلقوقية 
لل�صغط  �لعاجل  �لفوري  بالتدخل  �لعربية، 
لإيقاف  �لإ�صر�ئيلي  �لحتال  �صلطات  على 
�أهايل حي  بحق  �رتكابها  تنوي  �لتي  �ملجزرة 

�ل�صيخ جر�ح يف �لقد�س �ملحتلة.
�إن  �لثاثاء،  لها  بيان  يف  �لهيئة  وقالت 
من  �أكر  ت�صتهدف  �لإ�صر�ئيلية  �خلطوة  هذه 
وهم  منزًل،   28 يف  يقطنون  مو�طن،   500
مهددون بالطرد و�لإخاء ل�صالح �مل�صتوطنني 

و�جلمعيات �ل�صتيطانية.

�لتدخل  ه��ذ�  يف  �لإ����ص���ر�ع  �إل���ى  ودع���ت 
�لعديد  ظ��ل  يف  �صيما  ل  �لإن�����ص��اين،  �لقانوين 
حماكم  عن  تباعاً  ت�صدر  �لتي  �لقر�ر�ت  من 
من  �لفل�صطينيني  ع�صر�ت  باإخاء  �إ�صر�ئيلية 
منازلهم بال�صيخ جر�ح و�صلو�ن، و�لتي تهدد 
�أن  و�أك��دت  �لفل�صطينية.  �لعائات  ع�صر�ت 
هذ� �لتدخل يجب �أن يتحول من جمرد بيانات 
�أر�س  على  فعلي  حترك  �إلى  ورف�س،  �إد�ن��ة 
�لو�قع، وممار�صة هذه �ملوؤ�ص�صات و�ملنظمات 
�لدولية دورها �لطبيعي �صمن �لقانون �لدويل 
�لح��ت��ال،  حت��ت  يعي�س  ل�صعب  �لإن�����ص��اين، 
�أن��و�ع  �صتى  بحقه  �لحتال  ق��وة  ومتار�س 
كافة  يخالف  �لذي  و�ل�صتهد�ف  �لعن�صرية 
�لقو�نني و�ل�صر�ئع، و�لتي تتمثل �ليوم بحقه 

يف �ل�صكن و�لعي�س.

و�أ�صارت �إلى �أن هذه �خلطوة �لإ�صر�ئيلية 
�لذي  �ل�صتهد�ف  �صياق  يف  تاأتي  �لوح�صية 
و�حلفريات  بالهدم  �ملحتلة  �لعا�صمة  يطال 
وعمليات �لإخاء وفر�س �ل�صر�ئب، يف �صعي 
لقتاع  �صنو�ت  منذ  متو��صل  �إ�صر�ئيلي 

�لوجود �لفل�صطيني يف �ملدينة �ملقد�صة.
من  �لحتال  دولة  به  تقوم  ما  �إن  وقالت 
هدم ملنازل وممتلكات �ملو�طنني �لفل�صطينيني 
�ل�صرقية،  �لقد�س  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف 
�نتهاكا  يعد  �صلبية  �آثار  من  عليه  يرتتب  وما 
�لإن�صاين،  �ل��دويل  �لقانون  لقو�عد  �صارخا 
ت�صريد  �ل�صيا�صة  هذه  حيث حتاول من خال 
�أر����ص��ي��ه��م  م��ن  �لفل�صطينيني  �مل��و�ط��ن��ني 
يف  �ل�صرعي  حقهم  من  وحرمانهم  وتهجريهم 

�لعي�س باأمن و��صتقر�ر.

ل  تطالب �بتد�خ ية � ي�� ية المس� يئة اإلسالم� اله�
راح يخ �ب زرة اال�تالل �ف�ي الش� دول�ي لو�قف م�ب

كل  على  بناء  قائا:  قائاو�أردف  او�أردف 
�لنتخابات مرة �أخرى، لكننا �

م متزامنة �ئم متزامنة �را�م متزامنة �ئم متزامنة �ئرا�ئم متزامنة �را�م متزامنة �را�م متزامنة �ئم متزامنة �ئم متزامنة � را��را��ب
8و8و8 �ق

وكاالت 

سخا�سخا�س،  خا�صخا�ص ص �أ�ص �أ�  قتل 8
وجرى  �لأمريكية،  جورجيا 

اعاعاقة بهذه �جلر�ئم، وفقما �أفادت 
متز �لهجمات  �أن  ورغم 

بني  ر�ب��ط  وج��ود  على  �لآن 
الإخبارية نقالإخبارية نقا عن متحدث با� �

ا يف �إطا يف �إطاق نار مبركز  قتلو�
احي مدينة �أتاحي مدينة �أتانتا يف و وصوصو� ص�ص�

� رئي�س  مكتب  و�أع��ل��ن 
قيد  �لنار  اإطاإطاقه  إطاإطا ب إطتبه  ب باإطتبه  إطاإطاتبه  ب إطاإطتبه  بص بصتبه  تبه  صمل�صمل� �“

كل منف�صل صكل منف�صل صكل منف�صل  صنتا ب�صنتا ب� ا�أتا�أتا
مركزي  �أنهما  �إعام  �إعاائل  اائل  �إعص �إعصائل  ائل  صو�صو�

للتدليك يف مدينة �أت” للتدليك يف مدينة �أت” للتدليك يف مدينة �أت باصباصبا ص�ص�
�إد وقالت 
رطة على صرطة على صرطة على  صل�صل� �

و�أ��� ن��اري��ة«.  �أع����ري�ري�رية  �أع��ع��ن  �أع�����ع��ن  ���ع��ن 
ُ

و�أ��� ن��اري��ة«.  ة 
ُ

و�أ��� ن��اري��ة«.  ة 
�أ �جلرمية، 
� يف  حماذ 
ر�بعة بد�

وذكرت 
ايف �أتايف �أتانتا بد

بايدن،  جو  ك��ي، 
باده  �إلى  بالقادمني  �إلى  القادمني 
مو�جهة  مع  من 
ملتحدة �أكرب موجة مهاجرين على 

عاما.  20
بكة صبكة صبكة  � م��ع  مقابلة  �صال  م��ع  مقابلة  صال 
على  �إن  لأمريكية 
قريتهم  يف  لبقاء 
ا عن �لقدوم 

وح صوح صوح  صتطيع �أن �أقول بكل و�صتطيع �أن �أقول بكل و�

لتي بدت خمالفة 
�تبعها  لتي 
ي، �إذ صي، �إذ صي، �إذ  صملا�صملا�
املهاجرين، بخاملهاجرين، بخاف 

�حل��دود  على  ح��دث   
تو�جه  �إذ  ملتحدة، 

انية متفاقمة.
خ��ل��ي 
�إن  مايوركا�س،  �أليخاندرو  لأمريكي، 
موجات  من   
يك صيك صيك  صملك�صملك�
ر 20

على  كان  �إذ�  عما  ؤصوؤصوؤ�ل  � على  �صو  على  صو  ورد�
�إد�رته توقع موجات هجرة كبرية 

�حل����دود �جل��ن��وب��ي��ة، ق��ال  �ربع��ربع��رب
يء، صيء، صيء،  � كل  وقبل  �ص  كل  وقبل  ص  “�أول بايدن: 
 ( كبري  �رت��ف��اع  هناك  ك��ان  لقد 
�لقادمني(  �ملهاجرين  عدد  يف 

يني.صيني.صيني. صملا�صملا� اخاخال �لعامني �
ي��ح��دث يف  م��ا  �أن  و�أق����ر 

وصوصو�. صتقبل رمبا يكون �أ�صتقبل رمبا يكون �أ� تقبل رمبا يكون �أ�صتقبل رمبا يكون �أ�ص صمل�صمل� �
ب��اي��دن  �إد�رة  وب�����د�أت 
قدوم  قدوم صيناريو  قدوم صيناريو  يناريو  ل� ل�صد  صد  تعدصتعدصتعد� ص�ص� بال

من  �ملهاجرين  م��ن  م��وج��ات 
ب��د�أت  حيث  ب��د�أت صطى،  حيث  ب��د�أت صطى،  حيث  طى،  صلو�صلو� � �ري�أم��ري�أم��ريك��ا 

�ملهاجري  �إي��و�ء  مر�كز  جتهيز  يف 
�مل�صحوبني  غ��ري غ��ريل��ق��ا���ص��ري��ن  �ريل��ق��ا���ص��ري��ن  �

ا�س.صا�س.صا�س. صية تك�صية تك� بذويهم يف ول

ون �خ�و ال�دود  يتد�ف�ق ئون � ال�ب
يت�بادلون التهم ية.. والساسة � يرك� األم�

وكاالت

قال وزير �لأمن �لد�خلي �لأمريكي �أليخاندرو مايوركا�س، �لثاثاء، 
�حلدود  على  �ملوقوفني  �ملهاجرين  �أع��د�د  ت�صل  �أن  �ملتوقع  من  �إن��ه 
تبادل  و�صط  عقدين،  منذ  م�صتوياتها  �أعلى  �إلى  �ملك�صيكية  �لأمريكية 
�تهامات بني �ل�صا�صة �جلمهوريني و�لدميقر�طيني حول �أ�صباب زيادة 

تدفق �ملهاجرين.
و�أ�صاف مايوركا�س يف بيان تناول ما و�صفه ب�”�لو�صع �ل�صعب” 
من  �ملزيد  ملو�جهة  طريقها  “يف  �ملتحدة  �لوليات  �أن  �حل��دود،  على 
عليه �حلال يف  كان  �أكر مما  �لغربية،  على �حلدود �جلنوبية  �لأفر�د 
�لبالغني  �لعز�ب  تطرد  �ل�صلطات  �أن  و�أكد  �ملا�صية”،  عاما  �لع�صرين 
و�لعائات، بينما تفتح �لباب �أمام “�لأطفال غري �مل�صحوبني بذويهم«.

و�أفاد مايوركا�س باأن �لهدف من ذلك “هو نظام هجرة �آمن وقانوين 
حدودنا  على  �حلفاظ  وهي  �لأ�صا�صية،  �أولوياتنا  على  يقوم  ومنظم 
�لعائات  ومتكني  �لقانون،  يتطلب  كما  �لأطفال  حمنة  ومعاجلة  �آمنة، 

من �لتجمع«.
و�أو�صح مايوركا�س �أن غالبية �لأ�صخا�س �لذين مت �لقب�س عليهم 
على �حلدود �جلنوبية �لغربية، هم من �لبالغني غري �ملتزوجني، ويتم 
طردهم حاليا مبوجب �صلطة مر�كز �ل�صيطرة على �لأمر��س و�لوقاية 

منها لإد�رة �أزمة �ل�صحة �لعامة �ملتعلقة بجائحة كورونا.
ويتم �إبعاد �ملهاجرين �لقادمني من �ملك�صيك ودول �ملثلث �ل�صمايل، 
�أي�صا، بح�صب  �ملك�صيك  �إلى  �ل�صلفادور وغو�تيمال وهندور��س،  وهي 
متلك  “ل  �ملتحدة  للوليات  �جلنوبية  �جلارة  تكن  مل  ما  مايوركا�س، 

�لقدرة على ��صتقبال �لعائات”، على حد قوله.
ولفت �لوزير �لأمريكي �إلى �أن �لقدرة �ملحدودة للمك�صيك “�أدت �إلى 
�إجهاد مو�ردنا، مبا يف ذلك منطقة ريو غر�ندي فايل يف تك�صا�س، وعندما 
�لعائات  �أو�صاع  مبعاجلة  نبد�أ  مد�ها،  �أق�صى  �ملك�صيك  قدرة  تبلغ 

و�إدر�جها يف �إجر�ء�ت �لهجرة هنا يف �لوليات �ملتحدة«.
وتو�جه �لوليات �ملتحدة على حدودها �جلنوبية �لغربية، تدفقا 
�لقانوين،  �لو�صي  �أو  �لو�لدين  باأحد  م�صحوبني  غري  لأطفال  يوميا 
باأن وز�رة  يتمثل  �مل�صكلة  �أن جانبا من  �أ�صاف  �لذي  مايوركا�س  وفق 
�ل�صحة و�خلدمات �لإن�صانية لي�صت لديها �لقدرة على ��صتيعاب �لعدد 
�لأمريكية  �لإد�رة  �جلمهوريون  ويتهم  �ملتدفقني.  �ل�صغار  من  �حلايل 
�حلالية بخلق “�أزمة” على �حلدود، ويقولون �إن تخفيف �لرئي�س جو 
بايدن لبع�س �صيا�صات �لهجرة �صجع �لنا�س على حماولة �لعبور �إلى 

�لوليات �ملتحدة ب�صكل غري قانوين.
�لثنني،  تك�صا�س،  بولية  با�صو  �إل  يف  �حلدود  على  جولة  وخال 
حّمل زعيم �لأقلية �جلمهورية يف جمل�س �لنو�ب كيفني مكارثي، �لذي 
قاد وفد� من 12 م�صرعا جمهوريا، م�صوؤولية �لزيادة يف تدفق �لاجئني 
ل�صيا�صات �لهجرة �لتي تتبعها �إد�رة بايدن، وقر�رها بالتوقف عن بناء 
�جلد�ر �حلدودي �لذي بد�أه �لرئي�س �ل�صابق �ملناه�س للهجرة دونالد 
عند  �ملهاجرين  �أع��د�د  زيادة  يف  باللوم  �ألقى  مايوركا�س  لكن  تر�مب. 
�ملك�صيك  يف  و�لف�صاد  �لعنف  م�صتويات  و�رتفاع  �لفقر  على  �حل��دود، 
ودول �ملثلث �ل�صمايل، كما عز� هذه �لأعد�د �لكبرية �إلى �إد�رة �لرئي�س 

�ل�صابق �لتي قال �إنها “فككت نظام �للجوء متاما«.
“�لنظام مت تدمريه. �أغلقت �ملر�فق وطرد  �أن  و�أ�صاف مايوركا�س 

�لأطفال �ل�صغار بق�صوة �إلى �أيدي �ملهربني«.
قدرتها،  لزيادة  جديدة  مر�فق  تبني  �ملتحدة  �لوليات  �إن  وقال 
وتن�صق مع �ملك�صيك ل�صتقبال �لعائات �ملطرودة، وتعمل على تطوير 

برنامج لاجئني.

يران:  ضح إ� ت�ف ية �  الوكالة الذر�
ت�ت األرض« عله »� ت�ف هذا ما �

وكاالت 

عام  �ملوقع  �لإير�ين  �لنووي  �لتفاق  �إحياء  عن  �حلديث  خ�صم  يف 
�إير�نية  �أن�صطة  عن  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  ك�صفت   ،2015

نووية “حتت �لأر�س«.
منه،  ن�صخة  على  “رويرتز”  ح�صلت  تقرير  يف  �لوكالة  وقالت 
�لأر�س  حتت  نطنز  من�صاأة  يف  �ليور�نيوم  تخ�صيب  ب��د�أت  �إي��ر�ن  �إن 
با�صتخد�م نوع ثان من �أجهزة �لطرد �ملركزي �ملتطورة “�آي �آر 4”، يف 

�نتهاك جديد لتفاق طهر�ن مع �لقوى �لكربى.
3 جمموعات من مناذج متطورة  نقل  �ملا�صي  �لعام  �إير�ن  وبد�أت 
�لأر���س  حتت  �أخ��رى  �إل��ى  نطنز،  يف  �لأر���س  فوق  حمطة  من  خمتلفة 

لتخ�صيب �لوقود.
با�صتخد�م  �لأر���س،  حتت  بالفعل  �ليور�نيوم  طهر�ن  وتخ�صب 

�أجهزة طرد مركزي من طر�ز “�آي �آر 2 �إم«.
�صوى  هناك  بالتخ�صيب  لها  ي�صمح  فا  �لت��ف��اق،  مبوجب  لكن 

با�صتخد�م �جليل �لأول من �أجهزة “�آي �آر 1«.
وقالت �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية يف تقرير للدول �لأع�صاء يوم 
بد�أت  �إير�ن  �أن  من  �لوكالة  2021، حتققت  مار�س   15 “يف  �لثنني: 
�صخ �صاد�س فلوريد �ليور�نيوم يف �صل�صلة من 174 جهاز طرد مركزي 

)�آي �آر 4( ركبتها بالفعل يف حمطة تخ�صيب �لوقود”.
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عن  �ل�صيار�ت،  لريا�صة  �لأردنية  �أعلنت 
مناف�صات  يف  �أردن��ي��ني،  در�ج���ني   3 م�صاركة 
فعالياته  تبد�أ  �لذي  �لدويل،  �لأردن  باها  �صباق 
يعترب  و�لذي  رم،  وو�دي  �لعقبة  يف  �خلمي�س 
للر�ليات  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  م��ن  �لثانية  �جل��ول��ة 

�ل�صحر�وية �لق�صرية.
وي��ربز م��ن �ل��در�ج��ني �لأردن��ي��ني عبد�هلل 
�أبوعي�صة �لذي ميلك فر�صة لأن يكون ثاين �أردين 
�لذي  بعد عطا �حلمود،  باده  باها  بلقب  يفوز 
فاز بلقب �لفئة يف �لُن�صخة �لأولى عام 2018.

�صباقات  يف  جن��ًم��ا  �أب��وع��ي�����ص��ة  وُي��ع��ت��رب 
ب يف دولة  �لدّر�جات �لنارية يف �لأردن، كما تدرَّ
عامل  يدخل  �أن  قبل  �ملُتحدة  �لعربية  �لإمار�ت 

�لر�ليات �ل�صحر�وية.
باإقامة  �صعادته  عن  �لردين  �ل��در�ج  وعرب 
“�لت�صاري�س  وقال:  �لأردن  يف  �لثانية  �جلولة 
ر�ئعة ويِجب �أن يكون �مل�صار �صريًعا، وُيعترب 
�ل�صهرية  �ل�صياحية  �لوجهات  من  رم  و�دي 
ر�ئًعا  مكاًنا  منه  يجعل  ما  �لأردن،  يف 

زيد  �لأردين  �ل��در�ج  يربز  كما  �لباها«.  لإقامة 
تي  “كاي  دّر�جات  عاما( على منت   21( جابر 
�أم”، حيث تعترب هذه �ملرة �لأولى �لتي ي�صارك 
ياأمل  �ل�صيار�ت  فئة  ويف  باها.  يف  جابر  فيها 
من�صات  على  �ل��ر�يل  �نهاء  يف  �أردنيان  فريقان 
�لتتويج، يتاألف �لفريق �لأول من �ل�صائق هيثم 
�لعّبادي و�ملّاح �صيف �لعّبادي، و�لفريق �لثاين 

من �ل�صائق غيث ُقبطي و�ملّاح ُمعاذ �لعرجا.
وقالت �لردنية لريا�صة �ل�صيار�ت يف بيان 
ح�صوٌر  )للن�صاء   : �لأردن  باها  حول  �صحفي 
قوي يف �لر�يل؛ حيث ت�صارك �ل�صائقة �ل�صعودية 
د�نية عقيل يف �أول حدث عاملي لها خارج �ململكة 

�لعربية �ل�صعودية.
�لدّر�جات  �إلى فئة  �لن�صاء  ُم�صاركة  ومتتد 
�لنارية، حيث �صُت�صارك فتاتان يف هذه �لفئة مع 
�آخرين: �لُكويتية �صارة �خُلريِبط على منت   13
بي�ّصاي  �إي�صو�ريا  و�لهندية  “ياماها”  دّر�جة 
وتتناف�صان  “ها�صكفارنا”  دّر�ج��ة  منت  على 
�لدّر�جات  فئة  يف  �لن�صاء  ت�صنيف  لقب  على 

�لنارية.
�لُثنائي  �ل�صفر،  قيود  �ج��ربت  ذل��ك  �إل��ى 
“�أوريل”  �أورلن�����دو  �ل�صائق  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
تري�نوفا ومّاحه فر�نكو كاميي على �لن�صحاب 
ُن�صخة  يف  �صارك  �أوريل  باأن  علًما  �ملُ�صاركة،  من 
�لرتتيب  يف  �لثاين  �ملركز  يف  و�أنهاها   2019

�لعام.
من  ينطلق  �لأردن  ب��اه��ا  �أن  �إل���ى  ي�صار 
�خلمي�س  �م�����ص��اء  ُي��ق��ام  �ف��ت��ت��اح  حفل  خ��ال 
�جلمعة  ي��وم  �ملناف�صات  ت��ب��د�أ  فيما  �ملقبل، 
رم(  )و�دي  �لأول���ى  �خلا�صة  �ملرحلة  ع��رب 
و�ملرحلة  �صباًحا  كيلومرت   210.72 وطولها 
 112.90 �خلا�صة �لثانية )�لدي�صي( وطولها 
�ملقبل،  �ل�صبت،  يوم  �أما  �لظهر.  بعد  كيلومرت 
و�صعبة  خا�صة  مرحلًة  �ملُ�صاركون  �صيخو�س 
 236.06 طولها  يبلغ  �لتي  )�ل�صاحلية( 
ليعودو�  �لعقبة،  مدينة  �صمايل  وُتقام  كيلومرت 
تتويج  �أجل حفل  من  �لعقبة  مدينة  �إلى  بعدها 

�لفائزين و�ختتام �لر�يل.

از �ف�ي �باها األردن الدول�ي ي�ب�ثون عن اإل�خ�ب ين � ي� ين أرد�خ� � 3 درا�ب

قال 
ليفاندوف�صكي  روب��رت 

�لأمل��اين،  ميونخ  بايرن  جنم 
يف  لع��ب  �أف�صل  بلقب  �مل��ت��وج 
�لعامل خال عام 2020، �إنه مل 
�لعتز�ل  ب�صاأن  �لآن  حتى  يفكر 
يف  �لبقاء  ميكنه  �أن��ه  ويعتقد 
بايرن  مع  �مل�صتويات  قمة 

لفرتة �أطول.

وق�����ال �مل���ه���اج���م �ل��ب��ول��ن��دي يف 
بيلد”  “�صبورت  ملجلة  ت�صريحات 
عن  يتحدثون  �لنا�س  �أن  يدرك  �إنه 
عاما من عمره،   �ل��32  يف  بات  �أنه 
باأنني  �أ�صعر  تامة:  ب�صر�حة  “لكن 
عمري  كان  عندما  عليه  كنت  مما  �أف�صل 
لعب �أف�صل  �لآن  �أنا  عاما.   27 �أو   26

مما كنت عليه قبل �صتة �أعو�م.«
هد�يف  قائمة  ليفاندوف�صكي  وت�صدر 
خال  �مل�صابقات  ك��ل  يف  ميونخ  ب��اي��رن 
�ملو�صم �ملا�صي �لذي �صهد تتويج �لفريق 
ودوري  و�ل��ك��اأ���س  �ل����دوري  بثاثية 
قائمة  حاليا  يت�صدر  كما  �لأب��ط��ال، 
)بوند�صليجا(  �لأملاين  �لدوري  هد�يف 

جمدد� بر�صيد 32 هدفا.
ويف حال ��صتمر�ر �لتاألق �لتهديفي 

مبار�ة  لكل  هدف  مبعدل  لليفاندوف�صكي 
من  �ملتبقية  �ل��ت�����ص��ع  �مل���ر�ح���ل  خ���ال 
مولر  ج��ريد  رق��م  �صيحطم  �مل�صابقة، 
 1972  /  1971 مو�صم  يف  �مل�صجل 

عندما �أحرز 40 هدفا.
�لفرتة  توقع  �ل�صعب  من  ي��ز�ل  ول 
بهذ�  خالها  ليفاندوف�صكي  �صي�صتمر  �لتي 
بالتاأكيد  :”�أثق  �لاعب  وقال  �مل�صتوى، 
يف قدرتي على �حلفاظ على هذ� �مل�صتوى 

لأعو�م مقبلة.«
م�صريته  ل��ن��ه��اي��ة  ت��وق��ع��ات��ه  وع���ن 
�لحرت�فية، قال ليفاندوف�صكي :”ميكنني 
�أعلى  يف  بايرن  مع  م�صريتي  �إنهاء  توقع 
مبكر�  ي��ز�ل  ل  �لوقت  لكن  �مل�صتويات. 
ما  �صيئا  ي�صري  فعندما  �لأم��ر..  هذ�  على 

ب�صكل جيد، فا يفرت�س بك �أن تنهيه.”

: من الم�بكر  ا�خدو�فسك�ي ي�ف ل�
ير �ف�ي االعتزال ك� الت�ف

عامة  لل�صباب،  �حل�صني  مدينة  �صكلت 
�لريا�صية  �حل��رك��ة  يف  وف��ارق��ة  م�صيئة 
يف  �ل��ري��ادي  ودوره��ا  لعر�قتها  �لأردن��ي��ة، 
و�لأن��دي��ة  �لوطنية  �ملنتخبات  تطوير 
مر�فقها  خ��ال  م��ن  �لأل��ع��اب،  خمتلف  يف 
وماعبها �ل�صاهدة على �لكثري من �لأحد�ث 
و�لعربية  �ملحلية  و�ملباريات  �لريا�صية 

و�لآ�صيوية و�لعاملية.
�لتي  لل�صباب  �حل�صني  مدينة  وتعترب 
تاأ�ص�صت عام 1964، درة �ملدن �لريا�صية 
�لأردنية، و�أحدى �أعرق �ملدن �لريا�صية يف 
�لوطن �لعربي، لتاريخها ودورها �لكبريين 

يف خدمة �لفعاليات �لريا�صية و�ل�صبابية.
�إن  �خلايلة،  ب�صام  �ملدينة  مدير  وقال 
جاء  �لكبري،  �لريا�صي  �ل�صرح  هذ�  �ن�صاء 
�حل�صني  �مللك  له  �ملغفور  جالة  من  بقر�ر 
الريا�سي  القطاعني  احاط  الذي  طالل،  بن 
و�ل�صبابي باأهمية كبرية، حيث بلغت كلفة 

�ن�صائها نحو مليون وربع �ملليون دينار.
�لأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�صريح  يف  و����ص��ار 
�حل�صني  مدينة  �أن  �لى  )ب��رت�(،  �لأردنية 
�لعا�صمة عمان،  قلب  تقع يف  �لتي  لل�صباب 
متتد على قطعة �أر�س مب�صاحة نحو1200 
دومن، تغطي �لأ�صجار ثلث م�صاحتها، بينما 
حتتل �ملن�صاآت �لريا�صية و�حلد�ئق �لعامة 

و�ملو�قف ما تبقى من �مل�صاحة.
�برز  �أحد  �ل��دويل،  عمان  �صتاد  ويعترب 
عام  �فتتح  حيث  �لريا�صية،  �ملدينة  معامل 
ع�صبي،  ملعب  على  وي�صتمل   ،1968

متفرج. �لف  ومدرجات تت�صع حلو�يل 25 
لكرة  �لبرت�  ملعب  �ملدينة،  ت�صم  كما 
ويت�صع   ،1980 ع��ام  �أن�صئ  �ل��ذي  �لقدم 

ق�صر  و���ص��ال��ة  م��ت��ف��رج،  �آلف   6 حل���و�يل 
تاأ�ص�صت  �لتي  �لأغر��س  متعددة  �لريا�صة 
 4800 م�صاحتها  �أر�س  على   1983 عام 
�ل�صالت  �أق���دم  م��ن  وتعترب  م��رب��ع،  م��رت 
�لريا�صية �ملغلقة يف �ململكة، وت�صتمل مباين 
و�ل�صكو��س  للتن�س  ماعب  على  �ملدينة 
للماكمة و�مل�صارعة وغريها من  و�صالت 

�لألعاب �لريا�صية �ملختلفة.
1970 حتويل  و�أ�صاف �نه مت يف عام 
�صالة كرة �ل�صلة، �لى م�صرح ومركز ثقايف 
وهو “ق�صر �لثقافة” حاليا، تقام يف رحابه 
و�لفنية  و�لجتماعية  �لثقافية  �لفعاليات 

�ملحلية و�لعربية و�لدولية.
�لكربى  عمان  قاعة  �أن  �خلايلة  وبني 
��صخم  م��ن  تعد  �لريا�صية،  �ملدينة  يف 
باأحدث  �ملجهزة  �ملغلقة،  �لقاعات  و�كرب 
�نظمة �ل�صوت و�ل�صاءة، لإقامة �حلفات 

و�ملوؤمتر�ت، ��صافة �لى قاعة يا ها.
مدينة  يف  �ل��ري��ا���ص��ي��ة  �مل��ع��امل  وم���ن 
�ل�صيفية  �مل�صابح  لل�صباب،  �حل�صني 
�قيم  �ل��ذي  �ل�صحي  و�لنادي  و�ل�صتوية، 
مربع  م��رت   1100 ن��ح��و  م�صاحة  ع��ل��ى 
ويحتوي على �ملر�فق و�لجهزة �حلديثة.

و����ص��اف �خل��اي��ل��ة، �ن ق��اع��ة �لم��ري 
منوذجية  ريا�صية  �صالة  ه��ي  ح��م��زة، 
�صوت  بنظام  جمهزة  �لأغ��ر����س  متعددة 
و�إ����ص���اءة، �إ���ص��اف��ة �إل���ى ل��وح��ات �إظ��ه��ار 
�إجمالية  م�صاحة  على  �أقيمت  �لتي  �لنتائج 
تبلغ 13600 مرت مربع، وتت�صع ل�7500 
�لحت���اد�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  ت��خ��دم   ، متفرج 
و�لحتاد  �ل�صلة  كرة  كاحتاد  �لريا�صية: 
�مل��در���ص��ي �ل��ري��ا���ص��ي، �حت���اد �ل��ربي��دج، 

و�حتاد �لفرو�صية، ومركز �لطب �لريا�صي.
لل�صباب  �حل�صني  مدينة  ن���ادي  �م��ا 
�لن  في�صم   ،1970 �لعام  يف  �ن�صئ  �لذي 
و�ل�صباحة  هي)�لتن�س  ريا�صية  فرق   6
�لري�صة  وكرة  �لطاولة  وكرة  و�ل�صكو��س 
�لى  ��صافة  و�لن�صاب(،  و�لقو�س  �لطائرة، 
وجود �كرب مطبخ لإنتاج �لطعام و�ل�صر�ب 

مب�صاحة �جمالية 2500 مرت مربع.
و�أ�صار �لى �ن جالة �مللك عبد�هلل �لثاين 
و��صل  �لد�صتورية،  �صلطاته  توليه  ومنذ 
و�ل�صبابية،  �لريا�صية  باحلركتني  �هتمامه 
لل�صباب  �حل�صني  مدينة  دور  من  عزز  ما 
�لدورة  مناف�صات  با�صت�صافة  �زد�نت  �لتي 
 1999 عام  �لتا�صعة  �لعربية  �لريا�صية 
�أف�صل  من  تعترب  و�لتي  �حل�صني(،  )دورة 
بعد  وم�صاركة،  تنظيما  �لعربية  �لبطولت 
�لعربية  �ل��دول  جميع  م�صاركة  �صهدت  �أن 

ويف خمتلف �لألعاب.
�حل�صني  مدينة  �أن  �خل��اي��ل��ة  و�أك���د 
�لحد�ث  من  �لكثري  على  �صاهدة  لل�صباب، 
و�لآ�صيوية  و�لعربية  �ملحلية  �لريا�صية 
و�لعاملية يف خمتلف �للعاب، حيث �صطرت 
بكا�س  مباريات  ��صت�صافة  يف  لفتا  جناحا 
�صن  حت��ت  �ل��ق��دم  لكرة  لل�صيد�ت  �ل��ع��امل 
جناحا  حققت  كما   .2016 �لعامل  يف   17
��صيا  كاأ�س  مباريات  ��صت�صافة  يف  لفتا 
لل�صيد�ت عام 2018، �إلى جانب �لكثري من 
�للعاب،  خمتلف  يف  و�ملباريات  �لبطولت 
�ل�صبابي  �ل�صرح  ه��ذ�  م��ن  جعل  و�ل���ذي 
�لكبري، �صاهد� على �حد�ث ريا�صية �صتبقى 
�صمري  )برت�-  متابعيها.  ذ�كرة  يف  ر��صخة 

�لعدوي(

يئة  ين للش�باب عالمة مض� ينة ال�س� مد�
ية ية الدولة األرد�خ� �ف�ي مئو�

مبهمة  �ملكلف  جمال،  حممد  �أك��د 
ال�حدات  يف  القدم  كرة  ن�ساط  مدير 
�لفني بقيادة عبد  �أن �جلهاز  �لأردين، 
�هلل �أبو زمع �جتمع �ليوم �لثاثاء، مع 

�لاعبني على هام�س تدريب �لفريق.
ملوقع  ت�صريحات  يف  جمال  وقال 
“كانت لنا وقفة مطولة يف  �لوحد�ت: 
�جلهاز �لإد�ري و�لفني مع �لاعبني، 
�لدرع  بطولة  كبوة  �أ�صباب  وناق�صنا 

وفقد�ن �أول �ألقاب �ملو�صم«.
�أبوزمع  �هلل  عبد  “حتدث  وتابع: 
�لتي  �لأخطاء  عن  �ملعاون  وجهازه 
�ملبار�ة  يف  �لاعبني  بع�س  �رتكبها 
�جلليل،  �أمام  �لدرع  ببطولة  �لنهائية 

و�لتي خ�صرناها بركات �لرتجيح«.
حتمل  “�جلميع   و�أردف: 

على  �لتاأكيد  ومت  �لكبوة  م�صوؤولية 
�أن  �لأمام، وخا�صة  �إلى  �لنظر  �أهمية 
حملية  ��صتحقاقات  تنتظره  �لفريق 
�أبطال  ب��دوري  �صعبة  و�خ��ت��ب��ار�ت 

�آ�صيا«.
وخ��ت��م حم��م��د ج��م��ال ح��دي��ث��ه: 
�لفريق،  بروح  �لعمل  على  “تعاهدنا 
وحتمل  �لبطل،  ب�صخ�صية  و�لظهور 
و�إجن��از�ت  وتاريخ  ��صم  م�صوؤولية 

وجماهريية نادي �لوحد�ت«.
تدريباته  �ل��وح��د�ت  وي��خ��و���س 
بدون لعبيه �لدوليني �لذين �لتحقو� 
دبي،  يف  �لن�صامى  منتخب  مبع�صكر 
خلو�س  ي�صتعد  �لفريق  ب���اأن  علما 
�جلزيرة  �أمام  �ل�صوبر  كاأ�س  مبار�ة 

يوم 4 �بريل/ ني�صان �ملقبل.

خ�ي  الع�بو الو�دات األرد�
يتعاهدون عىل استرداد  �

ية ال�بطل ص� ش�خ

اهرة عن �برشلو�خة يل رو�خالدو الطخ سر ر��
ك�صف جيوفاين بر�ن�صيني، �لوكيل �ل�صابق لرونالدو )�لظاهرة(، عن 

�صبب رحيل �لاعب عن بر�صلونة يف عام 1997.
وقال بر�ن�صيني، يف فيلم وثائقي لقناة “�صكاي �صبورت�س”: “ق�صينا 
عدة �أيام من �ملفاو�صات مع حمامي بر�صلونة و�لنائب خو�ن جا�صبارت«.
كان  الأمر  وهذا  اجلزائي،  ال�سرط  مب�ساألة  ا�ستخف�ا  “لقد  و�أ�صاف: 
يف  �لفندق  من  رونالدو  �ختطفنا  �لليايل  �إح��دى  “يف  وتابع:  حا�صًما«. 

بر�صلونة، وذهبنا �إلى منزل �صريكي كارلو بالفيت�صينو«.
وو��صل: “عقدنا �جتماًعا وقلنا �إننا �صنوقع مع بر�صلونة �إذ� قدمو� 
لنا عقًد� جيًد�، و�إذ� مل يحدث ذلك.. مذ� �صنفعل؟ كانت هناك �ت�صالت مع 

فرق مثل لت�صيو و�إنرت ورينجرز«.
مل  لكننا  بر�صلونة،  مع  رونالدو  جتديد  نعار�س  نكن  “مل  و�أكمل: 

نو�فق على �لعقود �خلا�صة بحقوق �ل�صور، وبع�س �لأمور �ملعقدة«.
و��صتمر: “�إذ� �أر�د بر�صلونة �أن تدفع قناة تلفزيونية جزًء� من 

قيمة �لعقد، نحن ل منانع، طاملا �أنك �صتدفع لنا �ل�صر�ئب«.
يعر�س  �أن  �صاأنه  من  طريق  يف  �ل�صري  نرد  “مل  و�أردف: 
�أن  عليه  ك��ان  لأن  للخطر،  �لعامل  يف  لع��ب  �أه��م  م�صتقبل 

يخو�س معارك ل تعنيه«.
“تو�صلنا  و��صتطرد: 
بر�صلونة  مع  �تفاق  �إل��ى 
و�صافحنا مدربي �لفريق، 

�إذًنا لإجر�ء مكاملة  وطلبت 
مبا�صيمو  و�ت�صلت  هاتفية 

�ل��وق��ت،  ذل��ك  يف  �إن���رت  رئي�س  م��ور�ت��ي 
لأخربه �أننا تو�صلنا �إلى �تفاق مع �لبار�صا«.

و��صرت�صل: “�أعلن بر�صلونة عن �لتفاق خال 
قيلت  �لتي  �لأ�صياء  لاأ�صف  لكن  �صحفي،  موؤمتر 

مغايرة لتفاقنا مع �لنادي«.
جمرد  كان  �أنه  �عتقدت  �لبد�ية  “يف  و�ختتم: 

�صوء فهم، ثم فقدت �أع�صابي عقب ذلك، حيث نظرت 
�إهانة  حدث  ما  �إن  �ل�صادة.  �أيها  وقلت  �صركائي  �إلى 

رونالدو  لتعري�س  �صبب  يوجد  ل  �صنغادر..  لذكائنا، 
لهذ� �لإذلل”.

�لدر�جات �لنارية يف �لأردن، كما تدر
عامل  يدخل  �أن  قبل  عامل ملُتحدة  يدخل  �أن  قبل  عامل ملتحدة  يدخل  �أن  قبل  تحدة  � �لعربية  �لإمار�ت 

�لر�ليات �ل�صحر�وية.
� عن  �لردين  �ل��در�ج  وعرب 

وقال:  �لأردن  يف  �لثانية  �جلولة 
ب �أن يكون ئعة ويجب �أن يكون ئعة ويِجب �أن يكون �مل� ر�

�لوجهات  من  رم  و�دي 
مكان منه  يجعل  ما  �لأردن،  يف 

�لأمور �ملعقدة«. سل�صور، وبع�سل�صور، وبع�س نو�فق على �لعقود �خلا�صة بحقوق �
ًلونة �أن تدفع قناة تلفزيونية جزًءلونة �أن تدفع قناة تلفزيونية جزًء� من  لونة �أن تدفع قناة تلفزيونية جزءصلونة �أن تدفع قناة تلفزيونية جزءص صد بر�صد بر� تمر: صتمر: صتمر: “�إذ� �أر� ص�ص� و�

رصرصر�ئب«. صل�صل� تدفع لنا صتدفع لنا صتدفع لنا � ص منانع، طاملا �أنك �ص منانع، طاملا �أنك � قيمة �لعقد، نحن ل
يعر�س �أن  يعر�سأنه  �أن  سأنه  يعر�صا �أن  يعر�صاأنه  �أن  أنه  � من  طريق  يف  �صاري  من  طريق  يف  صاري  �ص من  طريق  يف  �صري  من  طريق  يف  ري  صل�صل� � نرد  “مل  و�أردف: 
�أن  عليه  ك��ان  لأن  للخطر،  �لعامل  يف  لع��ب  �أه��م  �أه��م صتقبل  �أه��م صتقبل  تقبل  صم�صم�

سيخو�سيخو�س معارك ل تعنيه«.
“تو�صلنا  تطرد: صتطرد: صتطرد:  ص�ص� و�
لونة صلونة صلونة  بر� مع  بر�صتفاق  مع  صتفاق  � �إل��ى 
و�صافحنا مدربي �لفريق، 

�إذًنا لإجر�ء مكاملة  �إذنا لإجروطلبت  ا لإجروطلبت 
يمو صيمو صيمو  مبا� مبا�صت�صلت  صت�صلت  و� هاتفية 

�ل��وق��ت،  ذل��ك  يف  ���رت�رت�رت  �إن� رئي�س  �إن��ت��ي  رئي�س  ����ت��ي  �إن� رئي�س  ���ت��ي  م��ور�
ا«.صا«.صا«. صلبار�صلبار� لأخربه �أننا تو�صلنا �إلى �تفاق مع �

اتفاق خاتفاق خال  لونة عن صلونة عن صلونة عن �ل ص�أعلن بر�ص�أعلن بر� ل: صل: صل: “ صرت�صرت� رت�صرت�ص ص�ص� و�
قيلت  �لتي  ياء صياء صياء  صلأ�صلأ� � ف صف صف  صأ�صأ� أ�اأ�ا ل لكن  �صحفي،  لاؤمتر  لكن  �صحفي،  اؤمتر  لو لكن  �صحفي،  لوؤمتر  لكن  �صحفي،  ؤمتر  وموم

مغايرة لتفاقنا مع �لنادي«.
جمرد  كان  �أنه  �عتقدت  �لبد�ية  “يف  و�ختتم: 

وء فهم، ثم فقدت �أع�صابي عقب ذلك، حيث نظرت صوء فهم، ثم فقدت �أع�صابي عقب ذلك، حيث نظرت صوء فهم، ثم فقدت �أع�صابي عقب ذلك، حيث نظرت  ص�ص�
�إهانة  حدث  ما  �إن  �إهانة صادة.  حدث  ما  �إن  �إهانة صادة.  حدث  ما  �إن  ادة.  صل�صل� � �أيها  وقلت  �أيها صركائي  وقلت  �أيها صركائي  وقلت  ركائي  � �ص�إلى  ص�إلى 

رونالدو  لتعري�س  لتعري�سبب  سبب  لتعري�ص لتعري�صبب  بب  � يوجد  �ص  يوجد  ص  ل نغادر.. صنغادر.. صنغادر..  � �صلذكائنا،  صلذكائنا، 
�لإذلل”. لهذ�

بد�أ �ملنتخب �لوطني �لرديف لكرة �لقدم حتت �صن 23 مع�صكره �لتدريبي �لد�خلي 
و�لتي  �لآ�صيوية  للت�صفيات  ��صتعد�دً�  �ملع�صكر،  هذ�  وياأتي  هايل.  �حمد  �ملدرب  بقيادة 
على  �لأول  تدريبه  �لثاثاء،  �ليوم  �ملنتخب  و�أجرى  �ملقبل.  �لأول  ت�صرين  خال  تقام 
حامت  �لاعب  �لتحاق  بعد  مكتملة  ب�صفوف  لل�صباب،  �حل�صني  مدينة  يف  �لكر�مة  ملعب 
حممد عو�صاً عن ب�صام دلدوم و�لذي ثبتت �إ�صابته بفريو�س كورونا، خال �لفحو�صات 
�لتي �أجر�ها �ملنتخب لاطمئنان على �صامة �لاعبني قبل �نطاق �ملع�صكر. وبني مدرب 
�ملنتخب، �أن هذ� �لتجمع يعترب �ملحطة �لثانية من مرحلة �لإعد�د و�لتي متتد حتى �أيلول 

�ملقبل قبل خو�س �لت�صفيات �لآ�صيوية يف ت�صرين �لأول.

ي�بدأ  يف � ب الوطين الرد� المنت�خ
ي ييب الدا�خ معسكره التدر�

ا�خضمام أ�بو عمارة 
شل للو�دات مهدد �بال�ف

حتى  �لأردين،  �لوحد�ت  لنادي  �ملوؤقتة  �لإد�رة  حت�صم  مل 
�لآن، قر�رها ب�صاأن �لتعاقد مع �لنجم �لدويل، منذر �أبو عمارة.

بالتدريبات  موؤخر�  �لتحق  منذر،  �أن  “كووورة”  وعلم 
�جلماعية للفريق، وما ز�ل �حلكم على جاهزيته �صابق لأو�نه، 

خا�سًة اأنه عائد من اإ�سابة بالرباط ال�سليبي.
يف  �لوحد�ت،  بها  مير  �لتي  �ل�صعبة،  �ملالية  �لظروف  لكن 
�آخر  ي�صكل عائقا  قد  �لأعمال،  �لدعم �حلقيقي من رجال  غياب 

�أمام �لتعاقد مع �أبو عمارة.
يعترب  عمارة  �أبو  �إن  ل�”كووورة”،  خا�س  م�صدر  وقال 
�ملالية  �ل��ظ��روف  ي��ر�ع��ي  �أن  ينبغي  لكن  للفريق،  مك�صبا 

للوحد�ت، يف حال تاأكدت �لرغبة يف �لتعاقد معه.
وُيفرت�س ح�صم �لتعاقد مع �أبو عمارة من عدمه، قبل نهاية 
�أبريل/ني�صان   1 �ل�صهر �جلاري، حيث �صُيغلق باب �لقيد يوم 

�ملقبل.

 صالح لكووورة: ال�ظ لم 

ط الوسط نا أمام �خ�ف ي�ال�ف �
ق��ال م��درب �أرب��ي��ل، ل��وؤي �صاح، �لأرب��ع��اء، �إن �حل��ظ مل 
يحالف فريقه، خال �لهزمية �أم�س �أمام نفط �لو�صط )0-1(، 

حل�صاب �جلولة �ل�24 من �لدوري �لعر�قي �ملمتاز.
ل���)ك��ووورة(:  خا�صة  ت�صريحات  يف  �صاح،  و�أو���ص��ح 
فر�صنا  �لت�صجيل..  �إل  �ملبار�ة  يف  �صيء  كل  فعل  “فريقنا 
�صيطرتنا، وكان لدينا ما يقارب �ل�10 ت�صديد�ت على �ملرمى، 
مل  لعبينا  لكن  ج��د�،  كبرية  بن�صبة  �لكرة  على  و��صتحوذنا 

يوفقو� يف ت�صجيل �لفر�س«.
�صوى  حم��اولت،  لديه  تكن  مل  �لو�صط  “نفط  وو����ص��ل: 
�أي كرة على  ركلة �جلز�ء �لتي �صجل منها �لهدف، ومل ي�صدد 
من�صفة،  تكون  ل  �أحيانا  �لقدم،  كرة  حال  هذ�  لكن  �ملرمى.. 

وتخ�صر رغم �أف�صليتك«.
�لتعوي�س..  وعلينا  مهمة  �ملقبلة  “�ملباريات  و�أ�صاف: 
�صنو�جه فريق �ل�صماوة يف ملعبه، وناأمل �أن نعو�س �خل�صارة، 

من �أجل حت�صني موقعنا يف لئحة �لرتتيب”.

يعلن موعد   �برشلو�خة �

تا يب ال�بور� تنص�
�أعلن بر�صلونة موعد تن�صيب خو�ن لبورتا رئي�ًصا جديًد� 

للنادي، عقب فوزه يف �لنتخابات �لأخرية للبار�صا.
وقال بر�صلونة ل�صحيفة “�صبورت” �لإ�صبانية، �إنه �صيعلن 
�ل�صاد�صة من م�صاء  �ل�صاعة  للنادي يف  تن�صيب لبورتا رئي�ًصا 

بتوقيت �إ�صبانيا، حيث �صيقام �حلفل على ملعب “كامب نو«.
�ل��ازم  �مل��ايل  �ل�صمان  على  �حل�صول  يف  لب��ورت��ا  وجن��ح 
�لدوري  ر�بطة  ت�صديق  وينتظر  لرب�صلونة،  ر�صمًيا  لعتماده 
�لإ�صباين على �لقر�ر. وكان �أمام لبورتا، �لذي فاز يف �نتخابات 
�أيام لتقدمي �صمانات مالية بقيمة   10 7 مار�س/�آذ�ر �جلاري، 

فوزه بالرئا�صة. �عتماد  �أجل  من  �لنادي،  ميز�نية  من   15%
وتلقى لبورتا �صدمة قوية بعد �أيام من فوزه بالنتخابات 
عقب �إعان �مل�صوؤول �لأول عن �مللف �لقت�صادي �صمن فريق 
لبورتا، خاومي جريو، عدم �ل�صتمر�ر يف مهمته مع �ملجل�س 

�جلديد.

ية  يو�قع ع�قوًدا ا�ترا�ف� يرة � ز� ال�ب
يته يم� مع 11 الع�بًا من أكاد�

من   11 مع  �حرت�فية،  عقود�  �لإم��ار�ت��ي  �جلزيرة  وق��ع 
�أكادميية  من  تخرجهم  بعد  �حلايل،  �ملو�صم  بد�ية  منذ  لعبيه 
�ل�صغار، ودعم  �لاعبني  �لعتماد على  �صيا�صة  �لنادي، �صمن 
�ملو�هب، وتطعيم �لفريق �لأول بعنا�صر مميزة من �لأكادميية.

“متتلك  للجزيرة:  �لريا�صي  �ملدير  وقال ماد�س ديفيد�صن، 
�ل�صغار،  �لاعبني  تطوير  يف  ر�ئعا،  �صجا  �جلزيرة  �أكادميية 
و�صول �إلى �لفريق �لأول و�ملنتخبات، ما يعترب �أهم �لعو�مل 

�لتي توؤخذ بعني �لعتبار، عند تقييم عمل �أي �أكادمييي«.
و�أ�صاف: “على �صبيل �ملثال، يف مبار�تنا �أمام �صباب �لأهلي 
يف �جلولة 21، كان 13 من �أ�صل 20 لعبا، يف قائمة �ملبار�ة، 
هم لعبون تدرجو� عرب �ملر�حل �ل�صنية لأكادميية �جلزيرة«.

لنادي �جلزيرة:  �لتنفيذي  �لرئي�س  ويقول على �حلمادي، 
�أ�صا�صية  كوجهة  �لنادي،  لرت�صيخ  للجزيرة  روؤيتنا  “تهدف 
ملو�هب كرة �لقدم يف جميع �أنحاء �لإمار�ت، ونعمل مع �صركائنا 

لن�صاعد خريجي �لأكادميية، على بدء م�صريتهم �لحرت�فية«.
يوليو/متوز  يف  �أب��و�ب��ه��ا،  �جل��زي��رة  �أك��ادمي��ي��ة  وفتحت 
 17 قدمت  فقط،  �ملا�صية  �لثاث  �ل�صنو�ت  وخال   ،2004
6 على �لأقل يظهرون يف �لت�صكيل  لعبا للفريق �لأول، ومنهم 
�لأ�صا�صي للفريق بانتظام. كما ت�صم منتخبات �ملر�حل �ل�صنية، 
و�صول �إلى �ملنتخب �لأوملبي، 24 لعبا تخرجو� من �أكادميية 

�جلزيرة، بالإ�صافة �إلى 7 لعبني �آخرين يف �ملنتخب �لأول.
وبينما ي�صتمر �لنادي، يف �صم لعبي �لأكادميية �إلى �لفريق 
�لفريق، من  �أعمار  متو�صط  �لأول، جنح �جلزيرة يف تخفي�س 
23.8 عاما، وهو ما ي�صاعد �لنادي يف �لتخطيط  �إلى  26 عاما 

للم�صتقبل �لبعيد.

�فتح�ي م�بروك: مدرب 
وز  يتا منح األهي ال�ف �ف�

�أ�صاد فتحي مربوك، �ملدير �لفني �ل�صابق لاأهلي، بامل�صتوى 
فيتا  م�صيفه  على  فوزه  خال  �لأحمر،  �لفريق  به  ظهر  �لذي 
من  �ل��ر�ب��ع��ة  �جل��ول��ة  حل�صاب   ،)0-3( �لكونغويل  كلوب 
يف  م��ربوك،  وقال  �إفريقيا.  �أبطال  دوري  يف  �ملجموعات،  دور 
ت�صريحات تليفزيونية عرب قناة “�أون �صبورت”: “مدرب فيتا 
كلوب منح �لأهلي �لفوز، ب�صبب عدم تعامله بجدية مع �للقاء.. 
نتيجة مبار�ة �جلولة �لثالثة )2-2( خدعته ب�صكل كبري، لذ� 

خا�س �للقاء بدون تنظيم دفاعي، وهو ما ��صتغله �لأهلي«.
م�صتوى  يف  تذبذب  هناك  يكون  �أن  �لطبيعي  “من  وتابع: 
مونديال  يف  م�صتوى  لأف�صل  �لو�صول  بعد  خا�صًة  �لأهلي، 

�لأندية.. لكن �لأهم هو حتقيق �لفوز«.
بعدما  ر�ئ���ع،  ب�صكل  ظهر  حم�صن  “مرو�ن  و�أ���ص��اف: 
تدريجي،  ب�صكل  مو�صيماين  بيت�صو  )�مل��درب(  ثقة  على  ح�صل 
�لتحركات  يف  �صريف،  وحممد  بينه  كبري  تفاهم  هناك  و�أ�صبح 
بجانب  �آخ��ر  حربة  ر�أ���س  “وجود  و�أردف:  و�لن��ط��اق��ات«. 
وهذ�  عليه،  �ل�صغط  ويخفف  باأريحية  يتحرك  يجعله  مرو�ن، 

ظهر ب�صكل و��صح يف �ملباريات �لأخرية”.

خ�ي  يل: هذا ما أ�بهر� ي� مور�
يد يال مدر� �ف�ي ر�

�أتالنتا �لوحيد،  �أبرز �لكولومبي لوي�س مورييل، �صاحب هدف 
يف �ملبار�ة �لتي �صقط فيها فريقه )1-3( �أمام م�صيفه ريال مدريد، 
�لفني  �لأد�ء  �أوروبا،  �أبطال  بدوري  �ل�16  دور  �إياب  يف 
لاعبي �مللكي، و�لهدوء �لذي �أظهروه يف �للعب، رغم 
�أهمية �للقاء. وقال لعب �أتالنتا “�أعجبني يف �لريال 
�ل�صديد  �ل�صغط  ظل  يف  حتى  �للعب،  على  قدرتهم 

�لذي مار�صناه عليهم«.
من  �خلروج  من  متكنو�  “لقد  و�أ�صاف 
حتت �ل�صغط ب�صهولة.. هذ� ما ظل عالقا 

يف ذهني«.
ت�صريحات  �أبرز يف  كما 
�صبورت�س(  )�صكاي  لقناة 
“فريق  �مللكي  �أن  �لإيطالية، 
و��صح  كمر�صح  �إق�صائيا  دور�  يلعب 
للفوز باللقب، وكان ليو�جه م�صكات 
للهزمية،  ت��ع��ر���س  �إذ�  ع��دي��دة 
مبهر�  كان  �لهدوء  بهذ�  و�للعب 
�إز�ء  �أ�صفه  مبديا  يل”،  بالن�صبة 

تعر�س فريقه لاإق�صاء.

يييدد يدال مدر�دال مدر�ال مدر�ال مدر�ال مدر�ال مدر�ال مدر�ال مدر�ال مدر�ال مدر� ييال مدر� ييال مدر� يال مدر� يال مدر� ر�ال مدر� ر� ر�ال مدر�يال مدر�ال مدر�يال مدر�يي يي ر� يي ر� ال مدر�يال مدر� ر�ال مدر�يال مدر�ال مدر�يال مدر� ر�ال مدر�يال مدر�ي ر� ������ي
�أتالنتا �لوحيد،  �أتالكولومبي لوي�س مورييل، �صاحب هدف  �أبرز �لكولومبي لوي�س مورييل، �صاحب هدف 
يفه ريال مدريد، صيفه ريال مدريد، صيفه ريال مدريد،  ص( �أمام م�ص( �أمام م� قط فيها فريقه )صقط فيها فريقه )صقط فيها فريقه )3-1 صلتي �صلتي � يف �ملبار�ة �
�لفني  �لأد�ء  �أوروبا،  �أبطال  بدوري   16�16�16 �ل�ل � دور  �إياب  يف 
الالاعبي �مللكي، و�لهدوء �لذي �أظهروه يف �للعب، رغم 
�أهمية �للقاء. وقال لعب �أتالنتا “�أعجبني يف �لريال 
ديد صديد صديد  صل�صل� � غط صغط صغط  صل�صل� � ظل  يف  حتى  �للعب،  على  قدرتهم 

ناه عليهم«.صناه عليهم«.صناه عليهم«. صلذي مار�صلذي مار� �
من  �خلروج  من  متكنو�  “لقد  اف صاف صاف  صو�أ�صو�أ�
هولة.. هذصهولة.. هذصهولة.. هذ� ما ظل عالقا  صغط ب�صغط ب� غط ب�صغط ب�ص صل�صل� حتت �

يف ذهني«.
ت�صريحات  �أبرز يف  كما 
بورت�س( صبورت�س( صبورت�س(  � �صكاي  صكاي  �ص �صكاي  كاي  �( )�صلقناة  صلقناة 
“فريق  �مللكي  �أن  �لإيطالية، 
ح صح صح  ص�ص� و� وصح  وصح  ح  كمر� �إق�صائيا  كمر�ص  �إق�صائيا  ص  دور� يلعب 
اكاكات  كصكص صجه م�صجه م� للفوز باللقب، وكان ليو�
للهزمية،  ت��ع��ر���س  ت��ع��ر���س  س  �إذ� ع��دي��دة 
مبهر� كان  �لهدوء  بهذ� و�للعب 
�إز�ء  �إزصفه  �إزصفه  فه  �أ� مبديا  �أ�ص،  مبديا  ص،  يل” يلصبة  يلصبة  بة  صبالن�صبالن�

إق�صاء.اإق�صاء.اإق�صاء. ا فريقه لا فريقه ل ستعر�ستعر�س

يل  يك� يو � ين� � ترا�ب �بو�
يوس يس� ين� � يح ل�ف المد�

مدريد،            ري��ال  يف  �ملوؤ�ص�صية  �ل��ع��اق��ات  مدير  �أك��د 
مو�جهة  يف  »مبهر�«  كان  جونيور  فيني�صيو�س  �أن  بوتر�جينيو،  �إمييليو 
�أ�صفه  و�أب��دى   ،)1-3( �مللكي  بفوز  �لثاثاء  �أم�س  �نتهت  �لتي  �أتالنتا 
�أ�صاد  لكنه  ��صتثنائية«،  »لعبة  �أعقبت  �لتي  �ل�صائعة  �لفر�صة  �إز�ء 
�أنها  �عترب  و�لتي  �لرب�زيلي  �لاعب  فيها  �صاهم  �لتي  �جل��ز�ء  بركلة 
على  �أقيمت  �لتي  �ملبار�ة  �نتهاء  وبعد  �للقاء.  يف  حا�صما  دور�  لعبت 

دوري  من  �ل�16  دور  �إي��اب  يف  �صتيفانو  دي  �ألفريدو  ملعب 
مبجموع  �لنهائي  لربع  �مللكي  تاأهل  وح�صمت  �أوروبا  �أبطال 

ل�)موفي�صتار+(،  ت�صريحات  يف  بوتر�جينيو  قال   ،)1-4(
كانت  �ملبار�ة.  طو�ل  جيد�  فيني�صيو�س  كان  “ب�صر�حة، 

بهدف«.   نتنهي  �أن  ت�صتحق  وكانت  ��صتثنائية  لعبة 
�جلز�ء  ركلة  �إل��ى  �أدت  �لتي  “�للعبة  �أن  و�أ�صاف 

�لاعب  �أن  م��ربز�  �ملبار�ة”،  يف  حا�صمة  كانت 
يخلق  جتعله  مميز�ت  ولديه  “مبهر  �لرب�زيلي 
خطورة كبرية يف �مللعب. لقد �كت�صب ثقة كبرية 

ومن �ملوؤ�صف �أنه مل يوقع على �أحد �لأهد�ف«.
�مللكي  بتاأهل  �ملدريدي  �مل�صوؤول  و�حتفى 
�أن  م��ربز�  �صنو�ت،  ث��اث  بعد  �لنهائي  لربع 
“�لاعبني بذلو� جمهود� غري عادي ونهدي �لفوز 
للم�صجعني �لذين يفخرون بجهد لعبي فريقهم«.


