
الخارجية تعزي بضحايا تحطم طائرة تركية
*عمان

املغرتبني  و�ش�ؤون  اخلارجية  وزارة  اأعربت 
حلك�مة  امل�ا�شاة  و�شادق  التعازي  خال�ص  عن 
ب�شحايا  ال�شقيقة  تركيا  جمه�رية  و�شعب 
البالد،  �شرق  ع�شكرية  مروحية  حتطم  حادث 
واإ�شابة  ع�شكريا   11 مقتل  عن  اأ�شفر  حيث 

اثنني اآخرين.
واأكد الناطق الر�شمي با�شم ال�زارة، ال�شفري 

�شيف اهلل علي الفايز، يف بيان �شحفي، ال�شبت، 
جمه�رية  و�شعب  حك�مة  مع  اململكة  ت�شامن 
متمنيا  الأليم،  امل�شاب  هذا  يف  ال�شقيقة  تركيا 
ال�شفاء العاجل للم�شابني. وكانت وزارة الدفاع 
 11 مقتل  عن  اجلمعة،  ام�ص  اعلنت  الرتكية 
اإثر حتطم  جنديًا بينهم �شابط رفيع امل�شت�ى، 
ج�ية  اأح����ال  و�شط  الع�شكرية  مروحيتهم 

�شيئة يف جن�ب �شرق البالد.

*عمان ومأدبا 
عبداهلل  امللك  جاللة  من  بت�جيهات 
الثاين، ت�شّلمت 6 اأ�شر عفيفة يف منطقة 
ال�شبت،  العا�شمة،  مبحافظة  املقابلني 
واإعادة  �شيانتها  بعد  اجلديدة  م�شاكنها 
امللكّية  امل��ب��ادرة  اإط���ار  �شمن  تاأهيلها، 
مع  وبالتعاون  العفيفة،  الأ�شر  لإ�شكان 

الهيئة اخلريية الها�شمية.
اأُطلقت  التي  املبادرة  هذه  وت�شتهدف 

و�شملت   ،2005 ع��ام  ملكية  بت�جيهات 
احلياة  ت�فري  اململكة،  حمافظات  جميع 
الكرمية وامل�شتقّرة لالأ�شر امل�شتفيدة التي 
ويجري  وا�شتحقاقًا،  ع���زًا  الأك��ر  تعد 
اخ��ت��ي��اره��ا وف��ق اأ���ش�����ص ت��راع��ي حتقيق 
وزارة  التي تعتمدها  وال�شفافية  العدالة 

التنمية الجتماعية.
و�شّلم رئي�ص الدي�ان امللكي الها�شمي، 
م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�ص 

العي�ش�ي،  ح�شن  ي��شف  امل��ل��ك،  جاللة 
والإ�شكان  العامة  الأ�شغال  وزير  بح�ش�ر 
التنمية  ووزير  الك�شبي،  يحيى  املهند�ص 
الجتماعية اأمين املفلح، مفاتيح امل�شاكن 
جرى  والتي  امل�شتفيدة،  لالأ�شر  اجلديدة 

تاأثيثها وتزويدها بجميع الحتياجات.
ويف حمافظة ماأدبا، افتتح العي�ش�ي، 
م  ي�شُ وال��ذي  امل��راأة،  تنمية  مركز  مبنى 
الأردين  ال���ط��ن��ي  امل����راأة  جل���ان  جت��م��ع 

القطاع  خلدمة  الأردنية،  امل��راأة  واحتاد 
وجال  املحافظة.  يف  ومتكينها  الن�شائي 
ال��ع��ي�����ش���ي ي��راف��ق��ه ال��ك�����ش��ب��ي وامل��ف��ل��ح 
الذي  املركز  مرافق  يف  ماأدبا  وحمافظ 
جاللة  لت�جيهات  تنفيذًا  اإن�شاوؤه  جاء 
امللك خالل لقاءاته الت�ا�شلّية مع اأبناء 
وبنات املحافظة، حيث ا�شتمع�ا اإىل �شرح 
الربامج  ح���ل  املركز  على  القائمني  من 
والدورات التي يقدمها.                تابع �ص2

العيسوي يتفقد المدينة الصناعية في مأدبا
سّلم مساكن ألسر عفيفة بعمان وافتتح مركز تنمية المرأة 

نتائج المرشحين لوظيفة 
مدير صندوق التنمية اليوم

إغالق العيادات الخارجية 
بمستشفيات في المحافظات

التحذير من تداول فيديوهات 
لمشاجرات على أنها محلية

تأجيل جلسة النواب المقررة اليوم
الى األربعاء المقبل

الخارجية تدين التفجير اإلرهابي في مقديشو

البحث عن شخص قتل ابنتيه في البادية الجنوبية

طوارئ مستشفيات البشير للحاالت الطارئة

براءة اختراع لباحثين اردنيين 
لتسريع إنبات البذور

هيئة النقل تعلق دوامها 
اليوم بسبب كورونا

*عمان 
الي�م  �شيعلن  اإن��ه  املدنية  اخلدمة  دي���ان  قال 
الأحد عن نتائج تقييم وظيفة مدير عام �شندوق 
جرى  التي  قيادية«  »وظيفة  والت�شغيل  التنمية 
الإعالن عنها والرت�شح لها �شابقا من خالل م�قعه 

الإلكرتوين.
اأن  ال�شبت،  �شحايف،  بيان  يف  الدي�ان  واأ�شاف 
والعدالة  ال�شفافية  لنهج  تعزيًزا  تاأتي  اخلط�ة 
ال�ظائف  لإ�شغال  املتقدمني  بني  الفر�ص  وتكاف�ؤ 
القيادية، وتفعياًل لأحكام املادة )7/ط/4( من 

 78 رقم  القيادية  ال�ظائف  على  التعيني  نظام 
للمر�شحني  ال�شماح  تت�شمن  التي   2019 ل�شنة 
ملرحلة  خ�شع�ا  ممن  القيادية  ال�ظيفة  لإ�شغال 
القدرات  وامتحان  واخل��ربات  امل���ؤه��الت  تقييم 
الدي�ان  اأن  يذكر  التقييم.  نتيجة  على  الطالع 
الم��ت��ح��ان  اج��ت��ازوا  مم��ن  للمرت�شحني  �شيتيح 
القيادية،  لل�ظيفة  التقييم  نتائج  على  الطالع 
امل�قع  خالل  من  يرغب  ملن  العرتا�ص  وتقدمي 
الإل���ك���رتوين خ���الل 5 اأي����ام م��ن ت��اري��خ اإع���الن 

النتائج.

*عمان 
اأعلن وزير ال�شحة الدكت�ر نذير عبيدات، عن 
الب�شري،  م�شت�شفيات  يف  اخلارجية  العيادات  اإغالق 
واحل�شني،  اجلديد،  وال�شلط  الت�تنجي،  وجميل 
والأم����ري في�شل،  وال���زرق���اء احل��ك���م��ي اجل��دي��د، 
حمافظات  يف  ال�شحة  ل����زارة  التابعة  وال��ن��دمي 
العا�شمة والبلقاء والزرقاء وماأدبا اعتبارا من ي�م 

غد الأحد حتى اإ�شعار اآخر.
ال�شبت،  ال�����زارة  م��ن  �شحايف  ب��ي��ان  وبح�شب 

يف  للم�اطنني  املقدمة  ال�شحية  اخلدمة  �شتقت�شر 
الطارئة  احلالت  ا�شتقبال  على  امل�شت�شفيات  هذه 

و�شرف الأدوية ال�شهرية لالأمرا�ص املزمنة فقط.
املربجمة  العمليات  البيان-  -بح�شب  تلغى  كما 
بفريو�ص  الإ�شابات  وارتفاع  ال�بائي  لل��شع  نظرا 
لل��شع  وفقا  تعديله  اأو  القرار  وا�شتئناف  ك�رونا، 
ال�بائي. واهابت ال�زارة بامل�اطنني ح�شن التعاون 
احلر�ص  يتطلب  ال���ذي  ال���ب��ائ��ي  ال��شع  وتفهم 

حتقيقا للم�شلحة العامة. 

*عمان 
 ح����ذرت م��دي��ري��ة الأم����ن ال��ع��ام م��ن ت���داول 
فيدي�هات مل�شاجرات وقعت خارج الأردن على اأنها 

حملية.
الأمن  مديرية  با�شم  الإعالمي  الناطق  وقال 
ح�شلت  مل�شاجرات  الفيدي�هات  من  عددًا  اإن  العام 
خارج الأردن جرى تداولها اأخريًا على اأنها ح�شلت 

داخل اململكة.
واأو�شح اأن اأحد الفيدي�هات جرى ت�ش�يره يف 
واعتداء  جماعية  م�شاجرة  يظهر  اآ�شي�ية  دولة 
وده�ص اأحد الأ�شخا�ص، بينما جرى تداول فيدي� 
واأه��اب  عربية.  دول��ة  يف  ح�شلت  اأخ��رى  مل�شاجرة 
اأو تداول اأي  الناطق الإعالمي باجلميع عدم ن�شر 

مقاطع فيدي� اأو اأخبار دون الت�ثق والتاأكد منها.

*عمان 
قرر رئي�ص جمل�ص الن�اب، املحامي عبد املنعم الع�دات، تاأجيل جل�شة املجل�ص الرقابية واملقررة،الي�م 

الحد، اإىل �شباح ي�م الربعاء املقبل.

*عمان 
املغرتبني  و����ش����ؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  دان���ت 
التفجري الإرهابي الذي وقع بقرب مطعم �شعبي يف 
مقتل  عن  اأ�شفر  ما  مقدي�ش�،  ال�ش�مالية  العا�شمة 

واإ�شابة الع�شرات من املدنيني الأبرياء. 
ال�شفري  ال���زارة  با�شم  الر�شمي  الناطق  واأك��د 
اململكة  وا�شتنكار  اإدان���ة  ع��ن  الفايز  اهلل  �شيف 
ال�شديدين لهذه اجلرمية الب�شعة والعمل الإرهابي 

مبا  الأب��ري��اء  املدنيني  ا�شتهداف  وكذلك  اجلبان، 
والإن�شانية  الدينية  وامل��ب��ادئ  القيم  مع  يتنافى 

كافة. 
جلميع  الراف�ص  اململكة  م�قف  الفايز  وج��دد 
ي�شتهدف  الذي  والإرهاب  والتطرف  العنف  اأ�شكال 
اجلميع دون متييز، معربا عن اأحر التعازي و�شادق 
للم�شابني  والتمنيات  ال�شحايا،  ل��ذوي  امل�ا�شاة 

بال�شفاء العاجل.

*عمان 
�شخ�ص  عن  البحث  الأمنية  الأجهزة  با�شرت 
البادية  مناطق  اإح��دى  يف  ابنتيه  قتل  على  اقدم 

اجلن�بية.
الأمن  مديرية  با�شم  الإعالمي  الناطق  وقال 

العام اإن بالغا ورد ح�ل قيام �شخ�ص بقتل ابنتيه 
داخل  حادة  اأداة  ب�ا�شطة  و2019   2018 م�اليد 
اجلن�بية.  ال��ب��ادي��ة  مناطق  اح���دى  يف  منزلهم 
وا�شاف انه جرى فتح حتقيق يف احلادثة، والبحث 

جار عن امل�شتبه به الذي ت�ارى عن الأنظار.

*عمان 
عبيدات،  نذير  الدكت�ر  ال�شحة   وزي��ر  ق��رر 
الب�شري  مب�شت�شفيات  الط�ارئ  اأق�شام  عمل  اقت�شار 

على ا�شتقبال احلالت الطارئة.
وطالب ال�زير يف كتاب اإىل م�شت�شفيات الب�شري، 

على  اخلارجية  العيادات  عمل  باقت�شار  ال�شبت، 
املزمنة،  الأمرا�ص  ذوي  للمر�شى  الأدوي��ة  �شرف 
العمليات  اإج���راء  على  العمليات  اأق�����ش��ام  وعمل 
الطارئة  غ��ري  العمليات  اأن  اإىل  لفتا  ال��ط��ارئ��ة، 

ت�ؤجل اإىل اإ�شعار اآخر.

*الرمثا 
ب��راءة  والتكن�ل�جيا،  ال��ع��ل���م  جامعة  يف  بحثي  ف��ري��ق  �شّجل 
والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  الخ��رتاع  ب��راءات  مكتب  لدى  اخ��رتاع 
با�شتخدام  جدا  كبري  ب�شكل  الزراعية  البذور  اإنبات  “ت�شّريع  بعن�ان 

تكن�ل�جيا النان�«.
من  امل�ؤلف  الفريق  اإن  ال�شبت،  �شحايف  بيان  يف  اجلامعة  وقالت 
من  الفندي  حممد  والدكت�ر  الزراعة،  كلية  من  �شمارة  نزار  الدكت�ر 
معهد النان� تكن�ل�جي، والدكت�ر حممد الرو�شان من كلية تكن�ل�جيا 
النان� تكن�ل�جي يف حت�شري مادة  احلا�ش�ب واملعل�مات، ا�شتخدم علم 
“النان�” بطريقة �شهلة و�شريعة  ال�شغر  مك�نة من حبيبات متناهية 
التاأثري  ثم  الزراعية  البذور  غ�شاء  اخ��رتاق  على  القدرة  لها  واآمنة، 
عليها وحثها على الإنبات يف وقت ق�شري جدا. واأ�شار البيان اإىل تطبيق 
الطريقة اجلديدة على بذور البندورة والتي اأثبتت جناح فعاليتها يف 

احلقل الزراعي �شمن الظروف الطبيعية.
تابع �ص3

*عمان 
قرر مدير عام هيئة تنظيم النقل الربي �شالح الل�زي، تعليق الدوام يف 
الهيئة الي�م الأحد، بعد اإ�شابة عدد من م�ظفيها بفريو�ص ك�رونا. وقال 
الل�زي ل�كالة الأنباء الأردنية )برتا( ال�شبت، اإن تعليق الدوام ي�شمل مقر 
تدابري  لتخاذ  واحد  ولي�م  فقط  بدران  �شفا  منطقة  يف  الرئي�ص  الهيئة 
الفح��شات  واإجراء  العامة،  ال�شالمة  ل�شمان  املكاتب  وتعقيم  احرتازية، 
قرار  من  م�شتثناة  املحافظات  يف  الهيئة  مكاتب  اأن  اإىل  وا�شار  للم�ظفني. 

تعليق الدوام، و�شت�شتاأنف ا�شتقبال املراجعني غدا الثنني .

38 وفاة و3481 إصابة بكورونا في المملكة

*عمان 
ت�شجيل  ع��ن  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ك�رونا  بفريو�ص  اإ�شابة  و3481  وفاة   38
العدد  لريتفع  ال�شبت،  اململكة  يف  امل�شتجّد 
و421415  وف��اة   4900 اإىل  الإج��م��ايل 

اإ�شابة.
وت���ّزع��ت الإ���ش��اب��ات اجل��دي��دة على 
2196 حالة يف حمافظة العا�شمة عّمان، 
 12 منها  اإرب��د،  حمافظة  يف  حالة  و352 
حالة يف الرمثا، و310 حالت يف حمافظة 
ماأدبا،  حمافظة  يف  حالة  و138  البلقاء، 
ال���زرق���اء،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة  و124 
و109  الكرك،  حمافظة  يف  حالة  و112 
حالت يف حمافظة جر�ص، و46 حالة يف 
حمافظة  يف  حالة  و44  معان،  حمافظة 
العقبة،  حمافظة  يف  حالة  و36  عجل�ن، 

و14 حالة يف حمافظة املفرق.
عن  ال�شادر  الإع��الم��ي  امل�جز  واأ���ش��ار 
اأن  اإىل  ال�شحة  ووزارة  ال����زراء  رئا�شة 
اإىل  و�شل  حالّيًا  الن�شطة  احل��الت  عدد 
احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما  حالة،   53750
امل�شت�شفيات 280 حالة،  اإىل  اأُدِخلت  التي 

فيما غادرت 80 حالة. 
احلالت  عدد  اإجمايل  اأن  اإىل  ولفت 
امل�ؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�شت�شفيات 
بلغ 2086 حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد 
امل�شت�شفيات  يف  امل�شتخدمة  العزل  اأ�شّرة 

بن�شبة   1599 وامل�شتبهة  امل�ؤّكدة  للحالت 
اإجمايل  بلغ  فيما  باملئة،   35 بلغت  اإ�شغال 
امل�شتخدمة  احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  عدد 
يف امل�شت�شفيات للحالت امل�ؤّكدة وامل�شتبهة 

415 بن�شبة اإ�شغال بلغت 40 باملئة.
التنّف�ص  اأجهزة  عدد  اإجمايل  بلغ  كما 
امل�شت�شفيات  يف  امل�شتخدمة  ال�شطناعي 
جهازا   196 وامل�شتبهة  امل���ؤّك��دة  للحالت 

بن�شبة اإ�شغال بلغت 20 باملئة.

ت�شجيل  اإىل  امل����ج���ز  ا����ش���ار  ك��م��ا 
امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف  ���ش��ف��اء  ح��ال��ة   3917
ح��الت  اإج��م��ايل  لي�شل  وامل�شت�شفيات، 

ال�شفاء اإىل 362765 حالة.
خمربّيًا،  فح�شًا   25952 اأن  واأ���ش��اف 
ل��ي�����ش��ب��ح اإج���م���ايل ع����دد ال��ف��ح������ش��ات 
ن�شبة  اأن  اإىل  لفتا  فح�شًا،   4822160
قرابة  اإىل  و�شلت  الإيجابّية  الفح��شات 

41ر13 باملئة.

اللتزام  اإىل  اجلميع  ال���زارة  ودع��ت 
ال�قاية،  �شبل  واّت��ب��اع  ال��ّدف��اع،  ب��اأوام��ر 
اإقامة  وعدم  الكّمامات،  ارتداء  خ�ش��شًا 
اإ�شافة  �شخ�شًا،   20 من  لأكر  التجّمعات 
التي  ال��ت���ع���ي��ة  احل��م��الت  متابعة  اإىل 
ال���زارات  من  عدد  مع  بال�شراكة  اأطلقتها 
وال��ه��ي��ئ��ات ل��ل���ق��اي��ة م��ن ع���دوى ك���رون��ا 
#اإلك_وفيد  املطع�م:  لأخذ  والت�شجيل 

#حياتنا_اأهم.

فحوصات كورونا االيجابية 
تتجـــاوز »13 بالمـئــة«
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*عمان 
غرفة  اإدارة  جمل�ص  م��ن  اع�شاء  اك��د 
لنقابة  ال��ع��ام��ة  والهيئة  ع��م��ان،  جت���ارة 
الب�شائع،  ونقل  التخلي�ص  �شركات  اأ�شحاب 
تطبقه  ال���ذي  ال���ط��ن��ي��ة«  »ال��ن��اف��ذة  اأن 
اجلمارك الأردنية م�شروع وطني وع�شري 
ب��ام��ت��ي��از م���ن خ����الل ا���ش��ت��خ��دام اح���دث 
التخلي�ص  اج��راءات  يف  العاملية  املمار�شات 

على الب�شائع.
وط��ال��ب���ا خ���الل ل��ق��اء م��ع م��دي��ر ع��ام 
املجيد  عبد  ال��دك��ت���ر  ال��ل���اء  اجل��م��ارك 
“النافذة  بتحديث  ال�شتمرار  الرحامنة، 
ال�احدة” وتط�يرها من خالل ال�شتجابة 
ال�����ش��ري��ع��ة ل��ل��م��الح��ظ��ات ال��ت��ي ت���رد من 

ال�شركاء بالقطاع اخلا�ص.
عمان  لتجارة  �شحايف  ب��ي��ان  وح�شب 
ال�شبت، اأ�شاد اأع�شاء الهيئة العامة لنقابة 
الب�شائع  ونقل  التخلي�ص  �شركات  اأ�شحاب 
ال��ذي��ن ���ش��ارك���ا ب��ال��ل��ق��اء ب���الإج���راءات 
للتجارة  ال�طنية  وال��ن��اف��ذة  احلك�مية 

وتخفي�ص  التجارة  ت�شهيل  اإىل  الهادفة 
الكلف وال�قت الالزم لالإفراج عن الب�شائع.
حل  يف  ا���ش��ه��م  امل�����ش��روع  اأن  وب��ي��ن���ا 
البيانات  اإجن��از  يف  و�شّرع  كثرية  ا�شكالت 
وازال�����ة ال��ت��ق��اط��ع��ات وازدواج��ي��ت��ه��ا مع 
بعملية  عالقة  لها  التي  الرقابية  الدوائر 
ال�شترياد والت�شدير، والتاأثري ايجابًا على 
امل�ؤ�شرات  التجارة يف  رفع تناف�شية ت�شهيل 

القت�شادية العاملية.
مع  احلقيقية  ال�شراكة  على  و�شددوا 
على  دائ��م��ا  تعمل  التي  اجل��م��ارك  دائ���رة 
اجلمركية  الإج���راءات  وتب�شيط  ت�شهيل 
التط�ير  وكذلك  اخلدمة  ملتلقي  املقدمة 
انظمتها  جميع  يف  امل�شتمر  وال��ت��ح��دي��ث 

الإلكرتونية.
عمان  جتارة  غرفة  رئي�ص  نائب  وقال 
الغرفة  ب��ني  العالقة  اإن  اخلطيب  نبيل 
احلقيقية  بال�شراكة  تتميز  واجل��م��ارك 
�شمن الأطر القان�نية وامل�شلحة ال�طنية، 
من  للكثري  ال�شتجابة  ج��رى  اأن���ه  مبينا 

الهيئة  م��ن  ت��رد  التي  الغرفة  مالحظات 
اإدارتها،  جمل�ص  يطرحها  التي  اأو  العامة 
ال�طنية  ب��ال��ن��اف��ذة  يتعلق  م��ا  وخ��ا���ش��ة 

والعقبة والقيمة وغريها.
عدة  عقدت  عمان  جت��ارة  اأن  واأو���ش��ح 
اج��ت��م��اع��ات م���ع م��دي��ر ع����ام اجل��م��ارك 
والأق�شام  املديريات  وم��دراء  وم�شاعديه 
املالحظات،  جميع  لبحث  اللجان  وروؤ�شاء 
وق����رارات  ن��ت��ائ��ج  ع��ن  ت�شفر  اأن  مت�قعا 
كل  تعالج  العاجل  القريب  يف  اإيجابية 

املالحظات التي طرحتها الغرفة.
الغرفة  اأم���ني ���ش��ن��دوق  اأ���ش��ار  ب����دوره، 
مع  العمل  حجم  اأن  اإىل  ال��ب��ن��ا،  خ��ط��اب 
الطبيعي  ومن  جدا،  كبري  اجلمارك  دائرة 
الإج���راءات  بع�ص  على  مالحظات  وج���د 
والتعليمات ولكنها لي�شت ج�هرية وقابلة 
ت�شهيل  جراء  ال�شابق  من  اقل  وهي  للحل، 
التي  املفت�ح  الباب  و�شيا�شة  الإج���راءات 
اجلمارك  دائ��رة  اأن  البنا  واك��د  تنتهجها. 
ظه�ر  بداية  للم�شت�ردين  ت�شهيالت  قدمت 

عاملي  ارباك  من  �شببه  وما  ك�رونا  فريو�ص 
من  امل�شتندات  وتاأمني  والتنقل  ال�شحن  يف 
بت�شكيل  الغرفة  ملبادرة  ا�شتجابتها  خالل 
ا�شتمرار  ل�شمان  ا�شتباقية  اأزم���ة  خلية 
�شال�شل التزويد وعدم حدوث انقطاع لأية 

�شلعة بال�ش�ق املحلية.
اأب���اب  اأن  الرحامنة  اك��د  ذل��ك،  اإىل 
للم�شتثمرين  دائمة  مفت�حة  اجل��م��ارك 
والقطاع اخلا�ص، انطالقا من اهمية تفعيل 
ال�شراكة احلقيقية بني القطاعني وت�شجيع 
ال�شتثمار ودعم ا�شحاب العمال وت�شهيل 
املعامالت  اجناز  يف  وال�شرعة  الإج��راءات 
العدالة  يحقق  ومب��ا  التهريب  ومكافحة 

ويحمي امللتزمني بالقان�ن.
ترحب  اجلمارك  دائرة  اأن  اإىل  وا�شار 
اأو اقرتاحات من ال�شركاء  باأية مالحظات 
الأداء  تط�ير  بهدف  اخلا�ص  القطاع  يف 
جاذبة  بيئة  الأردن  وج��ع��ل  وحت�شينه 
لال�شتثمار وت�شجيع جتارة الرتانزيت ورفع 

تناف�شية ميناء العقبة.

*عمان
اأن��ه  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
النجاح  اأ�ش�ص  على  التعديالت  على  وبناًء 
جلنة  اأقرتها  التي  وال��ر���ش���ب  والإك��م��ال 

التخطيط فاإنَّ
ال�����ش��ف���ف  ل��ط��ل��ب��ة  الأول  ال��ت��ق��ي��ي��م 
بعد  �شيعقد  الأوىل  الثالثة  الأ�شا�شيَّة 
الدرا�شي  الف�شل  ب��دء  م��ن  �شهرين  م�شي 
املبحث  عالمة  م��ن   %25 ل��ه  �ص  و�شُيخ�شَّ
اأو  املدر�شة  داخل  ا  كتابيًّ التقييم  و�شيك�ن 
املن�شة ووفق جدول  اختباًرا عن بعد عرب 

تنظمه ال�زارة.
واأ����ش���اف ال��ن��اط��ق الإع���الم���ي ل����زارة 
ال��ث��اين  التَّقييم  اأن  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
ال�شهر  نهاية  يف  �شيك�ن  التعديالت  وف��ق 
��ال��ث م���ن ب���داي���ة ال��ف�����ش��ل ال��درا���ش��ي  ال��ثَّ
ات  واملهمَّ البيتيَّة  ال�اجبات  على  ��ا  اأدائ��يًّ

الق�شرية  والختبارات  املختلفة  التعليميَّة 
�ص له 25% من عالمة املبحث. و�شُيخ�شَّ

�شرت�شد  ال��ث��ال��ث  التقييم  اأن  وب���نيَّ 
عالمته يف الأ�شب�ع الذي ي�شبق المتحانات 
للمعلم بناًء على  ا  النهائية ويك�ن تقديريًّ
الف�شل  خ��الل  وتفاعله  الطالب  م�شاركة 
من   %25 التقييم  لهذا  و�شري�شد  الدرا�شي 

عالمة املبحث.
�شري�شد  ال��راب��ع  التقييم  اأن  واأو���ش��ح 
و�شيجري  امل��ب��ح��ث  ع��الم��ة  م��ن   %25 ل��ه 
وح�شب  املن�شة  ع��رب  بعد  ع��ن  اإل��ك��رتون��ًي��ا 
املدر�شي ووفق  التَّق�مي  له يف  ر  املُقرَّ امل�عد 
مه ال�زارة. وح�ل طلبة ال�شف  جدول تنظِّ
ل الأ�شا�شي قال الناطق الإعالمي فاإن  الأوَّ
املعلم  يت�ىل  اأن  على  ت  ن�شَّ قد  التعديالت 
بال�شكل  لهم  الأرب��ع��ة  التقييمات  اإج���راء 
عالمة  اعتماد  وعلى  منا�شًبا  ي��راه  ال��ذي 

الطالب  خ�����ش���ع  ح���ال  يف  امل��ع��ل��م،  تقييم 
ال���اح��دة،  التقييمية  ة  امل��دَّ يف  لتقييمني 

اأحدهما اإلكرتوين والآخر من قبل املعلم.
ال�شف�ف  طلبة  بتقييم  يتعلق  فيما  اأما 
الثاين  ال�شف  ولغاية  الأ�شا�شي  ال�رابع  من 
التقييم  ف��اإن  الثان�ية  املرحلة  من  ع�شر 
من  �شهرين  م�شي  بعد  الطلبة  �شي�ؤديه 
ا  كتابيًّ وي��ك���ن  ال��درا���ش��ي  الف�شل  ب��داي��ة 
عن  ا  اإلكرتونيًّ اختباًرا  اأو  املدر�شة  داخ��ل 
��ة وف���ق ج����دوٍل تنظمه  ب��ع��د ع��رب امل��ن�����شَّ
 %20 التقييم  لهذا  �ص  و�شُيخ�شَّ ال����زارة 
الثاين  التقييم  اأم��ا  املبحث.  عالمة  م��ن 
الرابع الأ�شا�شي ولغاية  للطلبة من ال�شف 
الثاين ع�شر فيك�ن م�عده يف نهاية ال�شهر 
ويك�ن  الدرا�شي  الف�شل  بداية  من  الثالث 
واملهمات  البيتية  ال�اجبات  على  ��ا  اأدائ��يًّ
الق�شرية  والختبارات  املختلفة  التعليمية 

عالمة  من   % التقييم 20  لهذا  �ص  و�شُيخ�شَّ
املبحث.

اأما التقييم الثالث لهذه ال�شف�ف اأو�شح 
يف  �شرُت�شد  العالمة  باأّن  الإعالمي  الناطق 
النهائية  المتحانات  ي�شبق  الذي  الأ�شب�ع 
م�شاركة  على  للمعلم  ا  تقديريًّ و�شيك�ن 
الدرا�شي،  الف�شل  خالل  وتفاعله  الطالب 
عالمة  من   % التقييم 20  لهذا  �ص  و�شُيخ�شَّ
الذي  الأ�شب�ع  يف  عالمته  ُتر�شد  املبحث 

ي�شبق المتحانات النهائية.
اأما التقييم الرابع لل�شف�ف من الرابع 
ف�شيجري  ع�شر  الثاين  ولغاية  الأ�شا�شي 
وح�شب  املن�شة  ع��رب  ُبعد  ع��ن  اإلكرتونًيا 
ِوفق  املدر�شي  التق�مي  يف  له  املقرر  امل�عد 
قيا�ص  وي�شمل  ال�����زارة،  تنظمه  ج���دوٍل 
�ص  و�شُيخ�شَّ املنهاج  نها  ت�شمَّ التي  الكفايات 

له 40 % من عالمة املبحث.

*ضانا 
بداأت اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة 
بالتعاون مع الإدارة امللكية حلماية البيئة 
وال�شياحة يف مديرية الأمن العام، ال�شبت، 
)الدرون(  ج�ية  مراقبة  طائرات  بت�شيري 
يف حمميتي �شانا للمحيط احلي�ي وامل�جب 

للمحيط احلي�ي.
وتاأتي هذه اخلط�ة مبنا�شبة الحتفال 

التي  الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  تاأ�شي�ص  مبئ�ية 
العمل،  مل�ا�شلة  فر�شة  اجلمعية  تعدها 
وت��ع��زي��ز الإجن����از واإع����الء قيم ال��ري��ادة 
والإبداع والت�شاركية بني م�ؤ�ش�شات الدولة 
احلي�ي  التن�ع  على  للحفاظ  واأجهزتها 

واملقدرات ال�طنية.
عامر  املهند�ص  املحمية  م��دي��ر  وق���ال 
الرف�ع اإن ت�شيري طائرات الدرون للمراقبة 

بني  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  �شمن  ياأتي 
حماية  بهدف  امللكية  والإدارة  اجلمعية 
وم��راق��ب��ة ال��ت��ن���ع احل���ي����ي واحل����د من 
العتداءات على املحميات وال�شيد اجلائر 

وتنفيذ الدرا�شات الفنية.
وبني اأن وج�د الطائرات امل�شرية �شيعزز 
من  وا�شعة  مناطق  على  اجل�ية  الرقابة 
املحميتني ما ي�شهم يف تط�يع التكن�ل�جيا 

والتقنيات احلديثة خلدمة التن�ع احلي�ي 
كفاءة  بكل  البيئية  الظروف  مع  والتعامل 

واقتدار.
�شمن  تعمل  اجلمعية  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
املعنية  اجلهات  جميع  مع  ال�شراكة  فل�شفة 
للحفاظ  العام  الأمن  مديرية  راأ�شها  وعلى 
البيئي  ال�عي  ون�شر  احلي�ي  التن�ع  على 
بق�شايا حماية الطبيعة بني فئات املجتمع.

*عمان ومأدبا 
الثاين،  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  م��ن  بت�جيهات 
ت�شّلمت 6 اأ�شر عفيفة يف منطقة املقابلني مبحافظة 
�شيانتها  بعد  اجلديدة  م�شاكنها  ال�شبت،  العا�شمة، 
لإ�شكان  امللكّية  املبادرة  اإطار  �شمن  تاأهيلها،  واإعادة 
اخلريية  الهيئة  م��ع  وبالتعاون  العفيفة،  الأ���ش��ر 

الها�شمية.
بت�جيهات  اأُطلقت  التي  املبادرة  هذه  وت�شتهدف 
ملكية عام 2005، و�شملت جميع حمافظات اململكة، 
امل�شتفيدة  لالأ�شر  وامل�شتقّرة  الكرمية  احلياة  ت�فري 
التي تعد الأكر ع�زًا وا�شتحقاقًا، ويجري اختيارها 
التي  وال�شفافية  العدالة  حتقيق  تراعي  اأ�ش�ص  وفق 

تعتمدها وزارة التنمية الجتماعية.
رئي�ص  الها�شمي،  امللكي  ال��دي���ان  رئي�ص  و�شّلم 
ي��شف  امللك،  جاللة  مبادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة 
العامة  الأ���ش��غ��ال  وزي��ر  بح�ش�ر  العي�ش�ي،  ح�شن 
التنمية  ووزي��ر  الك�شبي،  يحيى  املهند�ص  والإ�شكان 
اجلديدة  امل�شاكن  مفاتيح  املفلح،  اأمين  الجتماعية 
وتزويدها  تاأثيثها  جرى  والتي  امل�شتفيدة،  لالأ�شر 

بجميع الحتياجات.
ويف حمافظة ماأدبا، افتتح العي�ش�ي، مبنى مركز 
م جتمع جلان املراأة ال�طني  تنمية املراأة، والذي ي�شُ
القطاع  خلدمة  الأردن��ي��ة،  امل���راأة  واحت��اد  الأردين 

الن�شائي ومتكينها يف املحافظة.
وجال العي�ش�ي يرافقه الك�شبي واملفلح وحمافظ 
تنفيذًا  اإن�شاوؤه  جاء  ال��ذي  املركز  مرافق  يف  ماأدبا 
الت�ا�شلّية  لقاءاته  خالل  امللك  جاللة  لت�جيهات 
�شرح  اإىل  ا�شتمع�ا  املحافظة، حيث  اأبناء وبنات  مع 
من القائمني على املركز ح�ل الربامج والدورات التي 

يقدمها.
با�شتمرار على  امللك  ي�ؤكد جاللة  الإطار،  وبهذا 
عملية  يف  الأردن��ي��ة  للمراأة  ال��رائ��د  ال��دور  اأهمية 
خمتلف  يف  امل��راأة  دعم  و�شرورة  ال�شاملة،  التنمية 
حم��اف��ظ��ات وم��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، وت��ع��زي��ز ق��درات��ه��ا 
ي�ّجه  كما  املجتمع،  يف  فاعل  كعن�شر  واإمكاناتها 
التنم�ية  اخلطط  تت�شمن  اأن  �شرورة  اإىل  جاللته 
دوره��ا  اأداء  من  ومتكينها  ب��امل��راأة  للنه��ص  اأه��داف��ًا 

كاماًل، وتعزيز م�شاركتها يف التنمية امل�شتدامة.
وتفّقد العي�ش�ي، بح�ش�ر نائب مدير عام م�ؤ�ش�شة 
املدن ال�شناعية، م�شروع “مدينة ماأدبا ال�شناعية”، 
وتقييم  للم�شاريع،  امل�شتمرة  املتابعة  اإط��ار  �شمن 
ال�اقع ومدى تنفيذه وفق  اأر�ص  العمل على  م�شت�ى 
التحديات  خمتلف  وتذليل  املحدد،  الزمني  الإط��ار 
ال��ت��ي ق��د ت��ع��رت���ص ���ش��ري امل�����ش��روع خ���الل مراحله 
“املدينة  م�شروع  وي��ه��دف  النهائية.  التنفيذية 
ال�شناعية” التي و�شع جاللة امللك عبداهلل الثاين 
حجر الأ�شا�ص لها خالل زيارته للمحافظة يف العام 
وت�فري  للمنطقة  ال�شتثمارات  ج��ذب  اإىل   ،2016

العديد من فر�ص العمل لأبناء وبنات املحافظة.
وجال العي�ش�ي يف املدينة ال�شناعية، واطلع على 
اآلية عمل بع�ص امل�شانع فيها، وا�شتمع�ا اإىل �شرح من 
امل�شانع ح�ل طبيعة منتجاتهم،  القائمني على هذه 
واخلدمات املقدمة يف املدينة. وتعتمد فل�شفة اإن�شاء 
البيئة  تهيئة  يف  الإ�شهام  على  ال�شناعية،  امل��دن 
ال�شتثمارات  جذب  مق�مات  وتعزيز  ال�شتثمارية 
التحتية  البنية  ال�شناعية من خالل ت�فري عنا�شر 

املتكاملة واخلدمات الالزمة ل�شتقطاب ال�شتثمارات 
اململكة،  ت�شهده  الذي  القت�شادي  النفتاح  ظل  يف 
وتعظيم فر�ص ال�شتفادة من التفاقيات الإقليمية 

والدولية التي وّقعها الأردن.
وقال العي�ش�ي ل�كالة الأنباء الأردنية )برتا(، 
اإن جاللة امللك ي�ّجه با�شتمرار ب�شرورة العمل على 
مبا  املحلية،  املجتمعات  يف  التنمية  وت��رية  ت�شريع 
اإىل جانب  امل�اطنني،  ي�شهم يف حت�شني ن�عية حياة 
القت�شادية  الظروف  وحت�شني  امل��راأة،  قطاع  متكني 
ترجمة  على  جميعًا  نعمل  اإذ  امل�شتهدفة،  للفئات 
هذه الروؤية امللكية من خالل خطة �شاملة ومنهجّية 
املعنية.  اجلهات  مع  والتن�شيق  بالتعاون  وا�شحة 
امللك،  جاللة  من  مبا�شرة  وبت�جيهات  اأنه  واأ�شاف، 
تاأهيلها  واإع����ادة  �شكنية  وح���دات   6 ت���زي��ع  ج��رى 
و�شيانتها لأ�شر عفيفة يف منطقة املقابلني مبحافظة 
العفيفة  الأ�شر  م�شاكن  مبادرة  اإط��ار  يف  العا�شمة، 
احلياة  لت�فري  امل�شتمر  امللكي  اجلهد  جت�ّشد  التي 
الفقرية  ال�شرائح  وحماية  الأ���ش��ر  لهذه  الكرمية 

ورعاية املحتاجني.
واأ�شار العي�ش�ي اإىل اأنه جاء افتتاح مبنى مركز 
امللكية،  املبادرات  �شياق  يف  �شيد  الذي  امل��راأة  تنمية 
وتعزيز  امل��راأة،  لتمكني  امللكية  للت�جيهات  تنفيذًا 
م�شروع  اأن  اإىل  لفتًا  والتنم�ي،  املجتمعي  دوره��ا 
ماأدبا ال�شناعية” الذي تت�شارع فيه وترية  “مدينة 
اأنها  خا�شة  امللك،  جاللة  باهتمام  يحظى  الإجن��از، 
ُت�شهم يف ت�شغيل اأبناء املنطقة، وجذب ال�شتثمارات 

التي تنعك�ص اآثارها الإيجابية على املجتمع املحلي.
والإ�شكان  العامة  الأ�شغال  وزي��ر  ق��ال  ب���دوره، 
يف  يكمن  ال����زارة  دور  اإن  الك�شبي،  يحيى  املهند�ص 
ومراقبة  ومتابعتها،  امل�شاريع  ه��ذا  على  الإ���ش��راف 
التحديات  خمتلف  وتذليل  ون�عيته،  العمل  م�شت�ى 
اأن  مبينًا  التنفيذ،  مراحل  خ��الل  تظهر  قد  التي 
ال�زارة متكنت من تنفيذ بع�ص امل�شاريع قبل امل�عد 
ت�شريع  يف  امللك  جاللة  روؤي��ة  يحقق  ومب��ا  املحدد، 
وترية تنفيذ امل�شاريع وت�شغيلها. من جهته، اأكد وزير 
التنمية الجتماعية اأمين املفلح، اأن املبادرات امللكية 
جت�شد النهج الها�شمي الأ�شيل يف ال�شتمرار بتقدمي 
امل�شاعدة لالأ�شر العفيفة يف خمتلف مناطق اململكة، 
والق��ت�����ش��ادي��ة،  الجتماعية  ظ��روف��ه��ا  وحت�شني 
م�شاكن  مبادرة  من  امل�شتفيدة  الأُ�شر  اأن  اإىل  لفتًا 
واأ�ش�ص  ملعايري  وفًقا  اختيارها  جاء  العفيفة،  الأ�شر 
وم�شت�ى  الأ�شرة  اأفراد  عدد  مثل  ال�زارة،  تعتمدها 
خالل  وجرى  لأفرادها.  ال�شحّية  واحلالة  الدخل 
ت�شليم امل�شاكن وافتتاح مركز تنمية املراأة واجل�لة 
الكامل  اللتزام  ال�شناعية،  املدينة  يف  التفقدية 
بق�اعد ال�شالمة العامة نظًرا للظروف ال�شتثنائية 

التي متر بها اململكة ب�شبب اجلائحة.
ي�شار اإىل اأن جاللة امللك، ورغم الظروف ال�شعبة 
با�شتمرار  ي���ج��ه  ك���رون��ا،  جائحة  ع��ن  الناجمة 
وفق  وم�شاريع،  م��ب��ادرات  لتنفيذ  اجله�د  بتكثيف 
الأول�يات التنم�ية التي تلبي احتياجات املجتمعات 
وحتفيز  ومتكينها  امل�شتهدفة،  وال��ف��ئ��ات  املحلية 
لتح�شني واقعها الجتماعي والقت�شادي،  طاقاتها، 
وتعزيز دورها يف عملية التنمية باأبعادها املختلفة، 
وتنفيذ هذه املبادرات بال�شراكة والتعاون مع اجلهات 
الر�شمية املعنية.              )برتا-مازن النعيمي(

*العقبة 
العقبة-  يف  الأردن  كلنا  �شباب  هيئة  نظمت   
الثاين  اهلل  عبد  امللك  ل�شندوق  ال�شبابي  ال���ذراع 
دور   « بعن�ان  ح���اري��ة  جل�شة  ال�شبت،  للتنمية، 
قدمها  الأردنية،  الدولة  ن�شاأة  يف  التاريخي  العقبة 

امل�ؤرخ والباحث عبد اهلل منزلوي يا�شني.
و�شلطت ال�ر�شة، التي عقدت عرب تطبيق زووم، 
ابرز  يف  واأهلها  للعقبة  التاريخي  الدور  على  ال�ش�ء 
املحطات املف�شلية التي �شهدتها الدولة الأردنية منذ 

تاأ�شي�شها.
يف  والهام  املح�ري  العقبة  دور  منزلوي  واأك��د 
ال�شرتاتيجي  وم�قعها  ال��ك��ربى  العربية  ال��ث���رة 
واحت�شانها  وال�شام  احلجاز  بني  ت�ا�شل  كمحطة 
الول،  اهلل  عبد  والم��ري  علي  بن  احل�شني  لل�شريف 
ب��داي��ات  يف  للمدينة  الرئي�شي  ال���دور  اىل  لف��ت��ا 
الرتاثية  امل�اقع  واأهمية  الردنية  الدولة  ت�شكيل 

يف  ال�شارب  املدينة  ج��ذر  ت�ؤكد  التي  والتاريخية 
التاريخ ال�شالمي .

واخلطط  امل��ب��ادرات  تفعيل  �شرورة  على  و�شدد 
بالبعد  والتعريف  املدينة  تاريخ  لت�ثيق  امل�شتدامة 

الثقايف والرتاثي والتاريخي لها .
حربي  عمر  العقبة  يف  الهيئة  من�شق  وق���ال 
خطة  غمرة  يف  تاأتي  اجلل�شة  ه��ذه  اإن  الع�ش��ص، 
الهيئة ملئ�ية الدولة الأردنية ون�شر املعرفة وال�عي 
بدور مدينة العقبة يف ن�شاأة الدولة الأردنية واأبرز 
املحطات التاريخية التي �شهدتها املدينة يف املفا�شل 

الهامة يف التاريخ الأردين .
املبادرات  تنفيذ  على  الهيئة  حر�ص  اىل  ولفت 
احل�ارية  اجلل�شات  جم��الت  يف  الهامة  والأن�شطة 
التط�عية  والأعمال  بعد  عن  التعلم  تقنيات  عرب 
القدرات  وبناء  والتدريب  ال�بائي  التط�ع  وبرامج 

اللكرتوين.)برتا- اأمني املعايطة(

*عمان 
بالتعاون  والآث�����ار،  ال�شياحة  وزارة  ع��ق��دت 
البنك  من  وبدعم  العاملية،  ال�شياحة  منظمة  مع 
تدريبية  دورة  والتنمية،  الإعمار  لإعادة  الوروبي 
خا�شة مبعايري وتدابري ال�شالمة وال�قاية ال�شحية، 

والربوت�ك�لت املعتمدة حديثا، للقطاع ال�شياحي.
وبينت ال�زارة يف بيان �شحفي، ال�شبت، اإن الدورة 
التي عقدت اخلمي�ص، عرب تطبيق “زووم”، ت�شتهدف 
ا�شافة  واملحافظات،  ال���زارة  مركز  من  م�ظفا   80
اىل مفت�شني من عدة م�ؤ�ش�شات وم�ظفني من �شلطتي 

العقبة والبرتا، وجمعية املطاعم ال�شياحية.
وقال م�شاعد اأمني عام ال�زارة لل�ش�ؤون الإدارية 
واملالية ومدير وحدة الت�عية والت�جيه والرقابة 
تاأتي  اإنها  ال��دورة،  افتتاحه  خالل  العبادي،  ه�شام 
كجزء من برنامج متكامل تعمل عليه كل بالتعاون مع 
منظمة ال�شياحة العاملية، والبنك الأوروبي لإعادة 
مل�اجهة  ال�شياحي  القطاع  لدعم  والتنمية،  الإعمار 

جائحة ك�رونا.

ال�شياحة  منظمة  مندوبة  اك��دت  جهتها،  م��ن 
العاملية الدكت�رة ب�شمة امليمان اأهمية هذه الدورات 
وال�قاية  ال�شالمة  بتدابري  امل�شتهدفني  بت�عية 
م�شيدة  حديثا،  املعتمدة  والربوت�ك�لت  ال�شحية، 
على  املحافظة  يف  ال��ري��ادي  ودوره  الردن  بتميز 
والت�ع�ية  الرقابية  وباجله�د  ال�شياحية،  املن�شاآت 

التي تق�م بها وزارة ال�شياحة والآثار.
الإعمار  لإع��ادة  الأوروب��ي  البنك  مندوب  وبني 
الدول  اوائ��ل  من  الردن  اأن  �ش�مان،  بيال  والتنمية 
ك�رونا،  جائحة  خ��الل  معها  التن�شيق  ج��رى  التي 
البنك  ب��ني  امل�شرتك  التعاون  ا�شتمرارية  م���ؤك��دا 

واململكة.
دورات  عقد  ا�شتمرارية  اىل  ال����زارة  وا���ش��ارت 
ت��دري��ب��ي��ة خ��ا���ش��ة مب��ع��اي��ري وت���داب���ري ال�����ش��الم��ة 
وال�قاية ال�شحية للقطاع ال�شياحي، والتدريب على 
الربوت�ك�لت املعتمدة حديثا، على مدار ثالثة اأيام 
ال�شياح،  ادلء  جلمعيات:  احل��ايل،  اآذار   11-  9 من 

والنقل ال�شياحي، واحلرف وال�شناعات التقليدية.

تجارة عمان: النافذة الوطنية مشروع وطني وعصري

التربية توضح االختبارات المدرسية وتوزيع عالماتها

تسيير طائرات مراقبة جوية في محمية ضانا

العيسوي يسّلم مساكن ألسر عفيفة 
بالعاصمة، ويفتتح مركز تنمية المرأة 
ويتفقد المدينة الصناعية في مأدبا

حوارية عن دور العقبة التاريخي 
في نشأة الدولة االردنية

السياحة تنظم دورات خاصة 
بتدابير السالمة والوقاية الصحية

*عمان 
 قال ال�شفري الت�ن�شي يف عمان، خالد 
امللك  جاللة  بقيادة  الردن  ان  ال�شهيلي، 
للعطاء  م��ن��ارة  ا�شبح  ال��ث��اين  اهلل  عبد 
ال�شطرابات  رغم  وال�شتقرار  والتميز 
بانها  اململكة  وا���ش��ف��ا  ب��ه،  حتيط  ال��ت��ي 
ب�شبب  الها�شميني  بقيادة  لل�شم�د  رم��ز 
وث��ب��ات  وامل��ت��زن��ة،  احلكيمة  ال�شيا�شة 
الدويل  امل�شت�ى  على  الردنية  امل�اقف 

الفل�شطينية. الق�شية  وخا�شة 
�شحايف  م�ؤمتر  خ��الل  ال�شهيلي  وهناأ 
وحك�مة  قيادة  اململكة  ال�شبت،  عقده 
م�شيدا  الدولة،  مئ�ية  مبنا�شبة  و�شعبا 

مبا حققته من اجنازات وتقدم.
ال��ت��ب��ادل  م�����ش��ت���ى  ان  اىل  وا����ش���ار 
تط�را  �شهد  وت�ن�ص  الردن  بني  التجاري 
املا�شي،لفتا  العام  خالل  باملئة   8 بن�شبة 
اىل ان جائحة ك�رونا مل ت�ؤثر �شلبا على 
بلغ  حيث  البلدين،  بني  التجاري  التبادل 
ملي�ن  نح�90  التجاري  التبادل  حجم 

دينار .
البلدين عمال على حت�يل  ان  وا�شاف 
التحديات التي افرزتها ك�رونا اىل فر�ص 

تعاون و�شراكة، ل�شيما يف املجال ال�شحي 
الت�شالت،لفتا  وتكن�ل�جيا  والدوائي 
خالل  م��ن  البلدين  دخ���ل  اإمكانية  اإىل 
تتمثل  جديدة   ا�ش�اق  ال�شراكة اىل  هذه 
بدخ�ل الردن ل�ش�اق جن�ب ال�شحراوي 
ال�ش�اق   اىل  ت�ن�ص  ودخ���ل  افريقيا  يف 

للمملكة. املجاورة 
الت�ن�شي  الع��م��ال  جمل�ص  ان  وق��ال 
بني  ال��ث��ال��ث��ة  ال�����دورة  �شيعقد  الردين 
ج��م��ع��ي��ة رج�����ال الع����م����ال الردن���ي���ني 
من  العا�شر  يف  الت�ن�شية  ك�نكت  وم�ؤ�ش�شة 
اجتماع  عقد  اىل  ا�شافة  احل��ايل،  ال�شهر 
الردن  وجت����ارة  ���ش��ن��اع��ة  غ��رف��ت��ي  ب��ني 
يف  وال�شناعة  للتجارة  الت�ن�شي  والحتاد 

ال�شاد�ص من ني�شان املقبل.
وا���ش��ار اىل وج����د ت��ع��اون ث��ق��ايف بني 
ومكثفة  متبادلة  بزيارات  يتمثل  البلدين 
ان  ت�ؤمن  ت�ن�ص  ان  مبينا  البلدين،  بني 

الفعل الثقايف ه� الطار والداة للت�ا�شل 
ب��ني ال�����ش��ع���ب م��ن اج���ل اث����راء ع��الق��ات 

احل�ار والت�شامح بني البلدان.
المن  ملجل�ص  ت�ن�ص  لرئا�شة  وعر�ص 
جنحت  والتي  الثاين،  كان�ن  �شهر  خ��الل 
امل�شت�ى  رفيعة  اجتماعات  اربعة  بتنظيم 
على  حر�شها  وترجمت  اول�ياتها  عك�شت 
والمن  ال�شلم  حفظ  يف  الفاعل  ال�شهام 
العربية  بالق�شايا  والتزامها  الدوليني 
اجلماعية  ال�شتجابة  ودعم  والفريقية 

العاملية اجلديدة. للتحديات 
واأ�شار اىل ان هذه الجتماعات متثلت 
ال�شلم  حفظ  حتديات   “ ح���ل  باجتماع 
اله�شة”،  ال�شياقات  يف  الدوليني  والم��ن 
ا�شافة اىل جل�شة نقا�ص بعن�ان “ع�شرون 
وان�شاء   1373 القرار  اعتماد  على  عاما 
 “ ح�ل  وجل�شة  الره��اب،  مكافحة  جلنة 
الدول  التعاون بني جمل�ص المن وجامعة 
والم��ن  ال�شلم  حفظ  جم��ال  يف  العربية 

جل�شة  يف  امل�شاركة  اىل  ،ا�شافة  الدوليني 
القرار  تنفيذ  متابعة  ح���ل  “احاطة 
تاأثريات جائحة ك�فيد -19  2532 ح�ل 

على ال�شلم والمن الدوليني« .
ت�ن�ص  ان  اىل  ال�شهيلي  ال�شفري  ولفت  
ح�ل  املفت�ح  للنقا�ص  جل�شة  بعقد  بادرت 
يف  “مبا  الو�شط  ال�شرق  يف  “ ال��شع  بند 
امل�شت�ى  على  الفل�شطينية  الق�شية  ذلك 
 ، املا�شي  الثاين  كان�ن   26 ي���م  ال����زاري 
من  الفل�شطيني  لل�شعب  دعمها  اكدت  حيث 
واقامة  امل�شروعة  حق�قه  ا�شرتجاع  اجل 
حدود  على  ال�شيادة  ذات  امل�شتقلة  دولته 
ال�شرقية،  ال��ق��د���ص  وعا�شمتها   1967
م�شيفا ان ت�ن�ص جددت اللتزام مب�ا�شلة 
م�شار  احياء  اىل  الرامية  املبادرات  دعم 
الت�ش�ية ال�شلمية يف ال�شرق الو�شط على 

ا�شا�ص القرارات الممية.
ودعا اىل حترك دويل جامع  وم�حد  
اطالق  لع��ادة  املالئمة  الظروف  لتهيئة 

الفل�شطينيني،  مب�شاركة  جادة  مفاو�شات 
حتقيق  اىل  ت��شلت  ت�ن�ص  ان  م��شحا 
املجل�ص،  لرئا�شة  ر�شمتها  التي  اله��داف 
مل�شالة  ال�شاملة  مقاربتها  اب��راز  ول�شيما 
حفظ ال�شلم والمن الدوليني والدفاع عن 

والفريقية. العربية  الق�شايا 
امل�شتمر  التن�شيق  اىل  ال�شهيلي  وا�شار 
اىل  الت��شل  على  حتر�ص  التي  اململكة  مع 
للق�شية  ودائمة  عادله  �شيا�شية  ت�ش�ية 
الدولتني  حل  ا�شا�ص  على  الفل�شطينية 
وم��ب��ادرة  ال��دول��ي��ة  ال�شرعية  وق����رارات 
المن  لرت�شيخ  وكذلك  العربية  ال�شالم 
ال��شاية  اهمية  على  وال�شتقرار،م�شددا 
ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل��ق��د���ش��ات 
وابقاء  القد�ص،  يف  وال�شالمية  امل�شيحية 
اجندات  على  حية  الفل�شطينية  الق�شية 
القان�نية  باأبعادها  الدولية  ال�شيا�شية 
�شالح  )ب��رتا-  وال�شيا�شية.  والخالقية 
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*عمان 
ت�شمنه  مبا  النيابية،  فل�شطني  جلنة  اأ���ش��ادت 
الأمري احل�شني بن عبداهلل  العهد  �شم� ويل  حديث 
ح�ل  الأردين  التلفزي�ن  مع  مقابلته  خالل  الثاين، 
العربية،  الق�شايا  جت��اه  الثابتة  اململكة  م�اقف 
والقد�ص  الفل�شطينية  بالق�شية  يتعلق  ما  ول�شيما 

واملقد�شات الإ�شالمية وامل�شيحية.

الظهراوي يف  النائب حممد  اللجنة  وقال رئي�ص 
بيان �شحايف، ال�شبت، اإن م�قف اململكة ثابت ورا�شخ 
عن  الدفاع  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة 
الق�شية الفل�شطينية واملقد�شات، ووق�فه اإىل جانب 
عق�د  منذ  يعاين  الذي  ال�شقيق  الفل�شطيني  ال�شعب 
اإىل  الظهراوي  واأ�شار  ال�شرائيلي.  الحتالل  ب�شبب 
اأن جه�د جاللة امللك التي يبذلها اأعادت الزخم جتاه 

والعربية  املحافل  جميع  يف  الفل�شطينية  الق�شية 
والدولية، وجتد التقدير والدعم وامل�شاندة العربية 
الها�شمية  ال��شاية  اأهمية  على  م�شددا  والدولية، 
يف  وامل�شيحية  الإ�شالمية  املقد�شات  على  التاريخية 
القد�ص ال�شريف ولن نحيد عنها باعتبارها احلافظ 
ت�اأم  عمان  اأن  اإىل  وا�شار  املقد�شة.  املدينة  له�ية 
القد�ص ووجدانه ومل تغب ي�ما عن قل�ب الها�شميني 

ل�شيا�شات  ال��ل��ج��ن��ة  رف�����ص  جم����ددا  والأردن����ي����ني، 
وممار�شات الحتالل الإ�شرائيلي الغا�شم جتاه ال�شعب 
اأحادية  الإج���راءات  وجميع  ال�شقيق،  الفل�شطيني 
الإ�شالمية  املقد�شات  مت�ص  خ��ط���ات  م��ن  اجل��ان��ب 
ت�شكل  والتي  الفل�شطيني  ال�شعب  وحق�ق  وامل�شيحية 
الدولية  ال�شرعية  وق��رارات  الدويل  للقان�ن  �شربا 

وم�اثيق حق�ق الإن�شان. 

*عمان 
الب�لندية  اخلا�شة  ال��ق���ات  ن�شرت 
ل�شت�شهاد  اخلام�شة  ال��ذك��رى  يف  فيلًما 
الرائد البطل ال�شهيد را�شد الزي�د، ي�شيد 
الأمنية  امل�شرتكة  وبالعمليات  ببط�لته 
والدفاعية بني العمليات اخلا�شة الأردنية 

والب�لندية.
وي��ت��ح��دث ق����ادة و���ش��ب��اط ال���ح��دة 
جتاه  م�شاعرهم  عن  الفيلم  يف  الب�لندية 
يك�شف  وكما  الزي�د،  را�شد  البطل  فقدان 
الب�لندية  ال�شفارة  يف  الع�شكري  امللحق 
العقيد ت�ما�ص هاوزر عن  اآنذاك  يف عمان 
الرائد  ا�شت�شهاد  ليلة  وذكرياته  تفا�شيل 

را�شد الزي�د عام 2016.
واأع��ل��ن��ت وح����دة امل��ه��م��ات اخل��ا���ش��ة 
ت��ذك��اري  ن�شب  اإق��ام��ة  ع��ن  ال��ب���ل��ن��دي��ة 
لل�شهيد الزي�د وت�شمية اأهم اإحدى من�شاآت 
با�شمه  ال���ح��دة  يف  الع�شكرية  التدريب 
عمليات  ومن  بط�لة  من  قدمه  ملا  تقديًرا 

ن�عية م�شرتكة.
ل�كجيان  الب�لندي  ال�شفري  اأن  يذكر 
الأثنني  ي���م  ق��ام  ع��م��ان،  يف  كاربين�شكي 
اخلام�شة  ال��ذك��رى  ومبنا�شبة  امل��ا���ش��ي 
الزي�د  را�شد  ال��رائ��د  البطل  ل�شت�شهاد 
ال�شهداء  مقربة  يف  ال�شهيد  �شريح  بزيارة 

يف غري�شا/ حمافظة الزرقاء وو�شع اإكليال 
ال�شهيد  ملكانة  وعرفاًنا  تقديًرا  الزه�ر  من 

وال��د  ب��زي��ارة  ال�شفري  ق��ام  كما  ال��زي���د، 
ال�شهيد الل�اء املتقاعد ح�شني الزي�د معرًبا 
ال�شهيد  لت�شحيات  وت��ق��دي��ره  �شكره  ع��ن 

البطل يف مكافحة الإرهاب .
را�شد  البطل  الرائد  ال�شهيد  اهلل  رحم 

الزي�د.

*عمان 
املجامع  اول  تاأ�شي�ص  منتدون  عاين 
واأول  العربي  ال�طن  يف  الر�شمية  اللغ�ية 
جممع لغ�ي يف الردن، يف ندوة نظمها جممع 
املرئي  العربية عرب تقنية الت�شال  اللغة 
احتفالت  مع  تزامنا  وذل��ك  ُبعد”،  “عن 
اململكة مبئ�ية تاأ�شي�ص الدولة وي�م اللغة 
الأم الذي اأعلنته منظمة “الي�ن�شك�” قبل 
نح� عقدين وي�شادف يف 21 �شباط من كل 
الي�م  للمجمع  �شحفي  لبيان  ووفقا  ع��ام. 
الدكت�ر �شمري  اأ�شار ع�ش� املجمع  اخلمي�ص، 
و�شل  اأن  اىل  الندوة،  اأدار  الذي  الدروبي 
اأ�ش�ص  احل�شني  بن  عبداهلل  امل�ؤ�ش�ص  امللك 
لغ�ي  جممع  اأول   1923 ع��ام  الأردن  يف 
اأع�شاوؤه، ولكن النتداب الربيطاين  و�ُشّمي 
عّطله. واأ�شاف، انه مت اإحياء فكرة املجمع 
و�شدر قان�ن جممع اللغة العربية الأردين 
احل�شني  امللك  اهلل  باإذن  له  املغف�ر  عهد  يف 
ن�شاطًا  املجمع  وب��داأ   ،1976 عام  طالل  بن 
كبريًا يف خدمة العربية، واأطلق م�شروع ما 
العل�م  كليات  يف  اجلامعية  للكتب  التعريب 
م�ؤمتراته  وعقد  الأردن��ي��ة،  اجلامعات  يف 
الدكت�ر  وحت���دث  الثقافية.  وم���ا���ش��م��ه 
 21 اخ��ت��ي��ار  اأ���ش��ل  ع��ن  ن�شري  عبداملجيد 
�شباط من كل عام ي�مًا للغة الأم الذي يع�د 
امل�شطلحات  من  عددا  وعرف   1948 للعام 
منها اللغة الأم وهي اللغة التي يتعر�ص لها 
ال�شخ�ص منذ ال�لدة، واللغة الأ�شلية وهي 
اللغة التي يتحدث بها ال�شكان الأ�شلي�ن يف 

واللغة  العرقية،  اللغة  وت�شمى  ما،  منطقة 
يف  ا�شتعماًل  ال�شائدة  اللغة  وهي  ال�طنية 
بلد ما، واللغة الر�شمية وهي اللغة املعتمدة 
احلية  واللغة  ما،  بلد  يف  ود�شت�ريًا  ر�شميًا 
من  كاف  عدد  بها  يتحدث  التي  اللغة  وهي 
النا�ص وينقل�نها من جيل اإىل اآخر، واللغة 
ال�شكانية  الأق��ل��ي��ة  لغة  وه��ي  ال��رتاث��ي��ة 
مل  لكنها  املنازل  يف  بها  املتحدث�ن  يتعلمها 
لغة  وهي  الكنز  واللغة  كاف،  ب�شكل  تتط�ر 
ب�شغف  فاأحياها  تندثر  اأن  ك��ادت  عرقية 
طائفة من النا�ص، واللغة العربية ال�شائدة 
العربية  واللغة  العربية،  املجتمعات  يف 
الف�شحى وهي لغة القراآن الكرمي، لفتا اىل 
اأن اكت�شاب اللغة ه� عملية تعلم لغة ما كما 
هي يف بيئتها. من جهته، اأ�شار الدكت�ر �شمري 
املجمع  اأه��داف  اأه��م  من  اأن  اإىل  ا�شتيتية، 
اللغة  �شالمة  على  احلفاظ  التاأ�شي�ص  منذ 
متطلبات  ت�اكب  اأن  على  والعمل  العربية 
العل�م والآداب والفن�ن، مبينا ان هذا يعد 
واأكد  اللغ�ي.  التخطيط  من  كبريًا  ج��زءًا 
م�ؤ�ش�شات  ت�شافر  اإىل  التخطيط يحتاج  اأن 
الدولة وتعاون املجتمع بطبيعة احلال، كما 
يحتاج اإىل اإرادة ق�ية من الأمة كي حتتل 
اللغة العربية م�قعها الذي يليق بها، م�شريا 
اإىل النتهاكات ال�اقعة على اللغة العربية 
واأ�شماء  امل�ؤ�ش�شات  بني  املرا�شالت  بع�ص  يف 

املحالت التجارية.
اإىل  ب���دران،  اإبراهيم  الدكت�ر  واأ���ش��ار 
الث�رة  حددتها  التي  امل�شتقبلية  الت�جهات 

الرقمية  مب�شاألة  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية 
يف  والتغري  الأ�شياء  واإنرتنت  والروب�تات 
على  اأ�شا�شي  ب�شكل  معتمدًا  لي�شبح  التعليم 
الطالب  اأن  م��شحا  التعليم؛  ولي�ص  التعّلم 
دائما  يك�ن  اأن  عليه  ف��رد  وك��ل  والأ�شتاذ 
م�شتعدًا للتعّلم الذاتي كي ي�شتطيع جماراة 
العلم  يف  مت�ا�شلة  ت��غ��ريات  م��ن  ي��ق��ع  م��ا 

والتكن�ل�جيا واملنتجات.
ال��درا���ش��ات  م���ن  ال��ع��دي��د  ول��ف��ت اىل 
والأب�����ح�����اث ال���ت���ي اأج���رت���ه���ا م��ن��ظ��م��ة 
اأبرزت  والتي  الدويل،  “الي�ن�شك�” والبنك 
 52 ن�شبته  الأردن  يف  التعّلم  فقر  دليل  اأن 
باملئة، واأن اأكر من ن�شف الطلبة الأردنيني 
ي�شل�ن �شن العا�شرة وهم ل يتقن�ن مهارات 
والنقا�ص،  وال�شتيعاب  والكتابة  القراءة 
وه� ما يجعل قدرتهم على التعّلم م�شتقباًل 
الكلي  الأداء  على  ينعك�ص  م��ا  �شعيفة، 
امل��ال  راأ����ص  قيمة  م��ن  ويخف�ص  للتعليم 
ع�شف�ر  حممد  الدكت�ر  وبح�شب  الب�شري. 
لها  التي  اللغة  اأنها  الأم  اللغة  مفه�م  فاإن 
لهجات تنتمي كلها اإىل ع�شر واحد، فاأبناء 
لكنهم  متاما  يتطابق�ن  ل  ال�احدة  الأمة 
يت�شابه�ن ت�شابهًا يلفت النظر حتى ل� كانت 
الأم تنتمي اإىل عائلة فيها لغات اأخرى مثل 
ال�شامية، كما عرفها تعريفا م�ؤقتًا على اأنها 
اللغة التي يكت�شبها كل فرد من اأفراد الأمة 
ال�شيقة  والعائلة  والأم  الأب  من  ال�احدة 
واملمتدة وي�شعرون اأن لهم احلق اأن يتفنن�ا 

بها اإن �شاوؤوا.

فلسطين النيابية تشيد بحديث 
ولي العهد تجاه القضية الفلسطينية

القوات الخاصة البولندية تنشر فيلما في 
الذكرى الخامسة الستشهاد الرائد الزيود

منتدون يعاينون تأسيس مجمع اللغة العربية

اسبوع فيلم المرأة بدورته 
الـ9 ينطلق االثنين المقبل

*عمان 
ينطلق ا�شب�ع فيلم املراأة بدورته التا�شعة غدا الثنني، بتنظيم 
الأردنية  امللكية  الهيئة  مع  بالتعاون  للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة 

لالأفالم.
الي�م  ل��الأف��الم  امللكية  الهيئة  عن  �شادر  �شحفي  لبيان  ووفقا 
الثنني  م�شاء  فعالياته  �شتنطلق  ال��ذي  “ال�شب�ع”  ف��اإن  اخلمي�ص، 
 8 م�شاء  من  فيه  �شتعر�ص  )اونالين(  افرتا�شي  ب�شكل  الأفالم  وتبث 
“مناذج بحرينية  ؛ الفيلم ال�ثائقي البحريني  اآذار ولغاية 12 منه 
“خرجت  معربة يف م�اجهة ك�فيد19”، والفيلم الوكراين الق�شري 
الط�يل  ال�شباين  والفيلم  الجنليزية،  للغة  مرتجم  الظل”  من 
“بني  الق�شري  اله�لندي  والفيلم  “ماتاهاري�ص”،  الك�ميدي  الدرامي 
املك�شيكي  ال�ثائقي  والفيلم  لالإجنليزية،  مرتجم  النحل”  ملكة 
الفيلم  �شيعر�ص  كما  لالإجنليزية.   مرتجم  حميمة”  “عالقات 
الروماين الدرامي الط�يل “ماريا ملكة رومانيا” مرتجم لالإجنليزية، 
وفيلم التحريك الق�شري البلغاري “العزل بالر�ش�م املتحركة” مرتجم 
و�شرداب  في�شر  “�شيدة  الط�يل  ال�شرتايل  والفيلم  لالإجنليزية، 
الدم�ع” مرتجم اإىل اللغة العربية. وتختتم العرو�ص م�شاء ي�م 28 

للعربية. اآذار بفيلم الكندي الط�يل “الفرا�شة.. ناديا” مرتجم 

رئيس غرفة صناعة الزرقاء يؤكد 
أهمية تعزيز الطاقات الشبابية

*الزرقاء 
اأكد رئي�ص غرفة �شناعة الزرقاء املهند�ص فار�ص حم�دة، اأهمية 
حديث �شم� ويل العهد الأمري احل�شني بن عبداهلل الثاين يف تعزيز 

الطاقات ال�شبابية وتط�ير قدراتهم والرتكيز على التعليم التقني.
وقال حم�دة يف بيان �شحايف عن الغرفة اإن حديث �شم�ه ح�ل 
امل�شتقبل الذي نريد ه� جمتمع اأ�شا�شه الإنتاجية والعدالة والكفاءة 
اأر�ص  على  الها�شمية  للقيادة  الرئي�شة  املبادئ  �شكلت  طاملا  والتي 
اإىل  امل�جهة  التكليف  امل�شاحات يف كتب  العديد من  واأخذت  ال�اقع، 
احلك�مات املختلفة، فاملنعة والتقدم تكمن يف حتقيق تطلعات جاللة 

امللك املفدى يف دولة الإنتاج.
اهم  يعد  ال��ذي  الأل��ع��اب  خمترب  الغرفة  ا�شت�شافة  اإىل  وا�شار 
املبادرات  من  العديد  ودعم  الزرقاء،  حمافظة  يف  ال�شباب  حا�شنات 
وتاأهيل  لتدريب  التحتية  والبنية  املنا�شب  املكان  وت�فري  ال�شبابية، 

ال�شباب، بالتعاون مع العديد من امل�ؤ�ش�شات العاملة يف هذا املجال.
وا�شار حم�دة اإىل اأن احتفالت اململكة مبئ�ية الدولة الأردنية 
تاأتي يف ظل ال�شيا�شة الأردنية بقيادة الها�شميني التي حافظت على 

ا�شتقرار اململكة و�شط حميط ملتهب وظروف �شيا�شية �شعبة.

صحة الطفيلة: إجراءات واشتراطات 
احترازية للتعامل مع النفايات الطبية

*الطفيلة 
نفى مدير ال�ش�ؤون ال�شحية يف الطفيلة الدكت�ر خالد اخل�الدة 
خمترب  عن  الناجتة  الطبية  النفايات  ملخلفات  تراكم  اأي  وج���د 
ال�شكانية  التجمعات  اأو  البقيع  �شحي  ومركز  ك���رون��ا  فح��شات 

املجاورة له.
وقال يف ت�شريح �شحايف ال�شبت اإن ال�شكاوى التي تلقتها املديرية 
من امل�اطنني بهذا ال�شاأن، ك�شفت عن وج�د عب�ات كرت�نية واكيا�ص 
فارغة يف احلاويات القريبة من مركز �شحي البقيع الأويل وخمترب 

فح��شات ك�رونا املال�شق للمركز.
ال�شحية  وال���ش��رتاط��ات  التعليمات  م��ن  حزمة  اأن  واأ���ش��اف 
عن  الناجتة  الطبية  النفايات  مع  للتعامل  املديرية  اتخذتها 
وتعقيمها  وتغليفها  خا�شة  معدات  يف  جمعها  خالل  من  املخترب 
ونقلها اإىل املحرقة اخلا�شة يف م�شت�شفى امللكة رانيا ب�ادي م�ؤ�شى 
حلرقها يف درجات حرارة عالية ت�شل اإىل اأعلى من 1000 درجة 

مئ�ية.
واو�شح اأن الط�اقم الطبية والفنية ملتزمة بال�شروط ال�شحية 
ال�قائية بدءا من مرحلة �شحب عينات ك�رونا مرورا بنقلها للمخترب 
التخل�ص  واأخريا  الدقيقة  املخربية  والفح��شات  التحاليل  واإجراء 
من هذه النفايات بطريقة �شليمة، عالوة على الإجراءات ال�قائية 
والحرتازية ملنع انتقال العدوى لالأطباء واملمر�شني والعمال الذين 

يتعامل�ن مع النفايات الطبية.
�شحي  مركز  من  ج��زءا  خ�ش�شت  ال�شحة  وزارة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ك�رونا،  عينات  فح�ص  نتائج  ل�شتخراج  كمخترب  لتجهيزه  البقيع 

والبالغة ي�ميا ح�ايل 300 عينة يف ال�شفت ال�احد.
وعمال  الطبية  للك�ادر  اإ�شابة  اأي��ة  ت�شجيل  ع��دم  اإىل  ولفت 

النظافة ب�شبب النفايات الطبية.

براءة اختراع لباحثين من العلوم 
والتكنولوجيا لتسريع إنبات البذور

  
*الرمثا 

ب��راءة  والتكن�ل�جيا،  العل�م  جامعة  يف  بحثي  فريق  �شّجل 
والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  الخ��رتاع  ب��راءات  مكتب  لدى  اخ��رتاع 
اإنبات البذور الزراعية ب�شكل كبري جدا با�شتخدام  “ت�شّريع  بعن�ان 
تكن�ل�جيا النان�«. وقالت اجلامعة يف بيان �شحايف ال�شبت، اإن الفريق 
حممد  والدكت�ر  الزراعة،  كلية  من  �شمارة  نزار  الدكت�ر  من  امل�ؤلف 
الفندي من معهد النان� تكن�ل�جي، والدكت�ر حممد الرو�شان من كلية 
يف  تكن�ل�جي  النان�  علم  ا�شتخدم  واملعل�مات،  احلا�ش�ب  تكن�ل�جيا 
“النان�” بطريقة  ال�شغر  متناهية  حبيبات  من  مك�نة  مادة  حت�شري 
�شهلة و�شريعة واآمنة، لها القدرة على اخرتاق غ�شاء البذور الزراعية 
ثم التاأثري عليها وحثها على الإنبات يف وقت ق�شري جدا. واأ�شار البيان 
اإىل تطبيق الطريقة اجلديدة على بذور البندورة والتي اأثبتت جناح 
فعاليتها يف احلقل الزراعي �شمن الظروف الطبيعية. وتكمن اأهمية 
الخرتاع اأنه ميّكن املزارعني وامل�ؤ�ش�شات الزراعية بت�فري كميات من 
ال�شتالت الزراعية يف اأوقات زمنية قيا�شية، اإ�شافة اإىل القدرة على 
اإنبات بذور كثري من النباتات ذات البذور ال�شاكنة مثل بذور الزيت�ن 
النظيفة  الغرف  خمتربات  يف  ج��رى  الخ���رتاع  اأن  يذكر  وغ��ريه��ا. 

التابعة ملعهد النان� التكن�ل�جي باجلامعة. 

*عمان 
اخل�شاونة،  ب�شر  الدكت�ر  ال����زراء  رئي�ص  نعى 
وزير العالم ال�شبق الدكت�ر نبيل ال�شريف، الذي 

انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل، ال�شبت .
وا�شتذكر رئي�ص ال�زراء اخلدمات اجلليلة التي 
امل�اقع  جميع  يف  ل�طنه  ال�شريف  املرح�م  قدمها 
التي �شغلها، متقدما باأ�شدق م�شاعر العزاء وامل�ا�شاة 

لأ�شرة وذوي الفقيد.
العالم  وزي��ر  من�شب  ال�شريف  املرح�م  و�شغل 
وناطقا  والت�شال،  الع��الم  ل�ش�ؤون  دول��ة  ووزي��ر 
الأعيان،  جمل�ص  يف  وع�ش�ا  احلك�مة،  با�شم  ر�شميا 
وال�شنغال،  وم�ريتانيا  املغرب  يف  ل��الردن  و�شفريا 
الذاع���ة  م�ؤ�ش�شة  م��ن  ك��ل  ادارة  ملجل�ص  ورئي�شا 
والتلفزي�ن ووكالة النباء الردنية ) برتا( ومعهد 
العالم الردين، ورئي�شا لتحرير �شحيفة الد�شت�ر، 
جامعتي  يف  الجنليزية  اللغة  ق�شمي  يف  وا�شتاذا 

الريم�ك والردنية .
او�شمة  ع��دة  على  حا�شل  ال�شريف  وامل��رح���م 

و�شهادات تقدير حملية ودولية .
الناطق  الإعالم  ل�ش�ؤون  الدولة  وزير  نعى  كما 
الدكت�ر  ال��ع��اي��د،  علي  احلك�مة  با�شم  الر�شمي 
احلافلة  الفقيد  م�شرية  م�شتذكرا   ال�����ش��ري��ف، 
واإ�شهاماته  وطنه،  خدمة  يف  والتفاين  بالعطاء 
والإع��الم  حافة  ال�شّ جم��ال  يف  خ�ش��شًا  الكبرية 
اإدارة  جمل�ص  ورئي�ص  وزي��رًا  لعق�د،  ا�شتمّرت  التي 
امل�ؤ�ش�شات ال�شحفّية والإعالمّية، ورئي�ص  لعدد من 

حترير، وغريها من امل�اقع.
وم�ا�شاته  احل��ارة  تعازيه  عن  العايد  واأع��رب 
ال�شحفية  الأ����ش���رة  ول��ع��م���م  ال��ف��ق��ي��د  ل��ع��ائ��ل��ة 
يتغمد  اأن  امل���ىل  �شائاًل  الأردن��ي��ة،  والإع��الم��ّي��ة 

الفقيد ب�ا�شع رحمته ويدخله ف�شيح جنانه.
الفايز  في�شل  الع��ي��ان  جمل�ص  رئي�ص  ونعى 
املرح�م  مبناقب  م�شيدا  ال�شريف،  نبيل  الدكت�ر 
ودوره بخدمة وطنه ومليكه ، ويف خدمة ال�شحافة 
الردنية على مر عدة عق�د، داعيا امل�ىل عز وجل 

ان يرحمه ويلهم ذويه وحمبيه ال�شرب وال�شل�ان .

رئيس الوزراء ينعى وزير االعالم 
االسبق الدكتور نبيل الشريف

مقال رئيس التحرير

التي  »ال�ا�شطة«،  ثقافة 
يف  فاعلية  الأك���ر  »الفيتامينات«  �شمن  �شنفت 

املجتمع الردين، لي�شت حكرًا على امل�ظف الكبري فح�شب، بل حتى 
امل�ظف ال�شغري، ف�»امل�ظف�ن« على دين »وزرائهم«، على رغم ت�شنيفها 
�شمن اأ�ش�اأ جرائم ا�شتعمال ال�شلطة ال�ظيفية، اإذ اإن »ال�ا�شطة« يف 
ج�هرها حماباة الأقارب والأ�شدقاء وتف�شيلهم ب�شبب قرابتهم ل 

كفاءتهم، وت�ظيفهم على رغم وج�د الأكر كفاءة .
عمل  وتعيق  وامل�شاواه  العدالة  تهدر  واملح�ش�بية  ال�ا�شطة   
القان�ن  هذا الفريو�ص القاتل الذي يغزو م�ؤ�ش�شاتنا ودوائرنا وحتى 
يف بع�ص اأروقة الجهزة ال�شيادية وهذا املر�ص ل ي�ؤدي اىل وجهة 
الب��شلة التي ارادها �شيد البالد نح� الدولة املدنية هذا الفريو�ص 
الف�شاد  �شيء هناك  اأ�شا�ص كل  العدل  واولها  �شيء  واملر�ص يقتل كل 
الكرب الذي ه� اأكرب من �شرقة ونهب املال العام واأخطر من جتاوزات 
ه�  امل�ج�د  ال�شرطاين  واملر�ص  البالء  اأن   ، املحا�شبة  دي�ان  تقارير 
املن�شب  وا�شتغالل  املنا�شب  وت�ريث  وال�ا�شطة  املح�ش�بية  مر�ص 
ال�ظيفي حتى ا�شبحت بع�ص م�ؤ�ش�شات ال�طن جمرد مزرعة وملكية 
اأن  الي�م  اأح�جنا  فما  القطاعات  كافة  يف  املتنفذين  لبع�ص  خا�شة 
وال�ظائف  العليا  ال�ظائف  يف  احلراثني  لبناء  ك�تا  عندنا  يك�ن 
اأبناء احلراثني يحتاج�ن  اأما ال�ظائف الدبل�ما�شية فاأن  ال�شيادية 

اىل فان��ص عالء الدين ال�شحري لل�ل�ج اليها .
 نعم يا �شادة ما اأح�جنا اىل نظام وقان�ن ياأتي حتت بند قان�ن 
واأبن  وزير  ال�زير  فاأبن   ( وال�شللية  واملح�ش�بية  ال�ا�شطة  حماربة 
البا�شا با�شا واأبن احلراث حراث( هكذا هي املعادلة الدارجة وهكذا 
دي�ان  لنا  يق�ل�ن  عندما  عق�لنا  وعلى  علينا  ي�شحك�ن   . النهج  ه� 
اخلدمة  دي���ان  ار�شيف  يف  بحثنا  ل�  عليكم  باهلل  املدنية  اخلدمة 
املدنية منذ تاأ�شي�شه وحتى الن هل جند يف ك�ش�فاته طلب وظيفة 

ل )ابن وزير( اأو اأبن م�ش�ؤول كبري .
جتنيد  حتى  لال�شف   ، الردين  املجتمع  يف  ال�ا�شطة  اآفة  تتغلل   
اأ�شبح  بلدية  يف  وطن  عامل  وحتى  الدركي  اأو  ال�شرطي  اأو  الع�شكري 
واإق��رار  باعرتاف  ال�ا�شطة،  رج��ال  من  حمم�لة  ق���ات  اىل  يحتاج 
مب�ؤ�ش�شاته  املجتمع  فاإن  بخط�رتها،  والإح�شا�ص  ب�ج�دها  اجلميع 
فا�شحت  منها  للحد  وج���ادة  عملية  اإج����راءات  يتخذ  مل  العامة 
العالقات  من  �شبكة  هناك  وباتت  املجتمع،  يف  تنخر  كال�شرطان 
و�شارت  الآخرين،  ح�شاب  على  ي�شتحق  ل  من  بدفع  تق�م  املت�شعبة 
قان�ن  مع  تتنا�شب  ل  بالية  مفاهيم  الجتماعية  والعدالة  الكفاءة 
ف�شادًا  والعجز  املدي�نية  ف�شاد  اىل  لي�شاف  واملح�ش�بية  ال�ا�شطة 
جديدا يحمل فريو�ص فيتامني )واو( فاأ�شبحت ال�ا�شطة واملح�ش�بية 
جميعها،  واحلك�مية  اخلا�شة  قطاعاتنا  يف  متف�شية  ظاهرة  ت�شكل 
الذاتية  ال�شرية  قبل  الب��رز  العنان  اأ�شحت  عندما  نكافحها  وكيف 
امل�اطن  ل�شع�ر  نتيجة  اجلرمية  تنت�شر  وقد   ... والكفاءة  واخلربة 
غري  الختيارات  نتيجة  العدالة  اأ�ش�ص  لغياب  والكراهية  باحلقد 
ب�ا خلدمة النا�ص  املنا�شبة لقياديني غري م�ؤهلني �شاءت الأقدار وُن�شّ
وهم ل ميلك�ن القدرة حتى على حل م�شاكلهم ال�شخ�شية ، وال��شاطة 
املق�ش�دة هنا هي تلك املمار�شة ال�شائعة والتي ُيطلق عليها – اأحيانًا 
الي�م حديث  وهي  ال�ظيفي  والتخلف  ال�ا�شطة  واو”،  – ”فيتامني 
والقب�ل  والتعيني،  بالت�ظيف  لرتباطها  املجتمع  وحديث  ال�شباب 
 ، امل�شتقلة  والهيئات  وال�شفارات  املرم�قة  وبالكليات  باجلامعات 
ومت�شية املعامالت وهي اإ�شكال واأن�اع ودرجات ح�شب املكانة والأهمية 
عند  وهي   ، منها  مفر  ل  و�شيلة  واأ�شبحت   ، الكثري  يطلبها  فال�ا�شطة 
الكثري تعد الطريقة وال��شيلة فاأن مل ي�شعى لها اأو يقاتل من اجلها، 
لن ي�شل لهدفه اأو مبتغاه ورغبته ، وهي �شباق للح�ش�ل على املكا�شب 
 ( ام��ا   ، �شفة  الأق���ى  والنف�ذ  املكانة  �شاحب  ي�شل  النهاية  ويف   ،
ال��شيلة  هي  تلك  كانت  اأن  م�ج�دة  تك�ن  فلن   ) املثالية  او  الكفاءة 
اوالطريقة ال�حيدة وما يح�شل الن يف اغلب دوائر ووزارات الدولة 
العليا  ال�ظائف  واأ�شبحت  بال�ا�شطة  التعيني  ب�ر�شة  ارتفعت  فقد   ،
يف الدولة من ن�شيب ابناء الذوات وا�شبحت الهيئات امل�شتقلة مزارع 
لبنائهم  تف�شل  الدولة  اجهزة  يف  املتنفذين  بع�ص  ميلكها  خا�شة 
وحما�شيبهم وا�شهارهم ، وح�شب الطلب دون النظر لل�شهادة واخلربة 
اإن التعيني والرتفيع والتدوير بال�ا�شطة واملح�ش�بية ل   . والكفاءة 
ُيك�شب الدائرة اأو الدولة ولء ول انتماء بل على العك�ص ينتج عنها 

احلقد املجتمعي الذي ل يحمد تبعاته .
خالل  قام��شنا  من  ال�ا�شطة  �شتزول  هل  ال�ش�ؤال،  يبقي  ولهذا 
�شنتمكن من و�شعها يف نطاق �شيق  اأو على الأقل هل  القادمة،  الأيام 

ويح�شل كل منا على حق�قه؟

خالد خازر الخريشا

 هيئة لمكافحة 
الواسطة ..!!

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
امل�شتهلك  ح��م��اي��ة  جمعية  ط��ال��ب��ت   
�شاملة  علمية  درا�شة  ب��اإع��داد  احلك�مة 
الأغنام  لأ�شعار  احلقيقية  الكلف  ملعرفة 
احل��ي��ة وال��ل��ح���م ال��ط��ازج��ة وامل����ربدة 
املن�شاأ  بلد  من  بدءا  اخلارج،  من  امل�شت�ردة 
نتيجة  وذلك  امل�شتهلك،  اإىل  و�ش�لها  حتى 
التي  امل��ربرة  وغ��ري  املتكررة  الرتفاعات 

�شهدتها اأ�شعارها خالل الفرتة املا�شية.
حممد  الدكت�ر  اجلمعية  رئي�ص  وقال 
وزارة  اإن قرار   ، بيان �شحفي  عبيدات، يف 
با�شترياد  ال�شماح  ف��رتة  متديد  ال��زراع��ة 
اإ�شافية  ي���م��ا   90 مل��دة  احل��ي��ة  الأغ��ن��ام 
�شمن  اللح�م  اأ�شعار  على  املحافظة  بهدف 
يرافق  مل  اإذا  خطري  م���ؤ���ش��ر  معدلتها 
�شمن  اأ�شعارها  يف  انخفا�ص  التمديد  قرار 

ه�ام�ص ربح عادلة.
اأن اجلمعية ر�شدت مبالغة  واأ�شار اىل 
باأ�شعار اللح�م احلمراء منذ بدء اجلائحة 
مبينا  الأط��راف،  كافة  حق�ق  تراعي  ول 
كميات  با�شترياد  ال�شماح  يت�جب  اأن���ه 
احلية  اللح�م  م��ن  حم��ددة  وغ��ري  كافية 
من  قليلة  بفئة  ح�شرها  وع��دم  وامل��ربدة 

التجار لعدم احتكار هذه ال�شلعة.

*عمان 
تثقيف  حملة  امل��رك��زي،  البنك  اأطلق 
اإل��ك��رتون��ي��ة ب��ع��ن���ان »خ���دم���ات ال��دف��ع 
الإل��ك��رتون��ي��ة.. ح��ل���ل اآم��ن��ة وذك��ي��ة«، 
و�شفحته  الإل��ك��رتوين  م�قعه  خ��الل  م��ن 

الر�شمية على »الفي�شب�ك«.
اإن  ���ش��ح��ف��ي  ب��ي��ان  ال��ب��ن��ك يف  وق����ال 
احلملة جاءت �شمن جه�ده لرفع القدرات 
املجتمعية  املالية  الثقافة  وتعزيز  املالية 
ونظرًا  اأن�اعها،  بكافة  املالية  باخلدمات 
ظل  يف  ال��ع��امل  �شهدها  ال��ت��ي  ل��ل��ت��ط���رات 
ج��ائ��ح��ة ك����رون���ا، واأث���ره���ا ع��ل��ى ح��ي��اة 
معامالتهم  اإجناز  على  وقدرتهم  امل�اطنني 

املالية.
زي���ادة  اإىل  ت��ه��دف  احل��م��ل��ة  اأن  وب���ني 
كافة  لدى  املالية  والثقافة  ال�عي  م�شت�ى 
و/  الأف����راد  ق��ط��اع  ���ش���اء  املجتمع  ف��ئ��ات 
اجل�انب  يف  وذل��ك  الأع��م��ال،  قطاعات  اأو 
اأدوات  خ���الل  م��ن  ب��امل��دف���ع��ات  املتعلقة 
وو�شائل الدفع الإلكرتوين �ش�اء من خالل 
بطاقات الدفع و/ اأو املحافظ الإلكرتونية، 
زي��ادة  اإىل  احلك�مة  ت�جه  ظل  يف  وذل��ك 
اإىل  والتح�ل  الإلكرتوين  الدفع  وت�شجيع 

اقت�شاد رقمي �شامل ومتط�ر.
التثقيفية  احلملة  اأن  البنك  واو�شح    
ال��دف��ع  جم���ال  يف  امل���ا���ش��ي��ع  اأب����رز  تغطي 

الإلكرتوين، ومنها التعريف باأدوات الدفع 
الإلكرتونية وكيفية ا�شتخدامها، وما متتاز 
ت�فره  وما  واأم��ان،  و�شه�لة  �شرعة  من  به 
للم�شروفات،  ومراقبة  و�شبط  ت�ثيق  من 
بالإ�شافة اإىل اإمكانية ت�شديد اللتزامات 
املكافاآت  برامج  من  وال�شتفادة  اإلكرتونيًا، 
الإلكرتونية،  الدفع  اأدوات  ت�فرها  التي 
احلفاظ  يف  العميل  م�ش�ؤولية  على  عالوة 
اخلا�شة  امل��ال��ي��ة  امل��ع��ل���م��ات  �شرية  على 
مع  التعامل  وع��دم  وبطاقاته  بح�شاباته 
وكيفية  امل�شب�هة  والتطبيقات  امل���اق��ع 

جتنب الحتيال املايل.
ال��دف��ع  خ���دم���ات  اأن  اىل  واأ�����ش����ار   

اأ���ش��ح��اب الأع��م��ال من  الإل��ك��رتوين متكن 
زيادة قاعدة العمالء )املراجعني(، وتعمل 
لتح�شيل  ال����الزم  ال���ق��ت  اخ��ت�����ش��ار  ع��ل��ى 
ميكن  وكذلك  اإلكرتوين،  ب�شكل  املدف�عات 
الإلكرتوين  الدفع  ك�ش�فات  من  ال�شتفادة 

لالأم�ر املحا�شبية.
�شي�ا�شل  اأن��ه  بيانه،  يف  البنك  واك��د   
ت��ن��ف��ي��ذ امل���زي���د م���ن ح���م���الت ال��ت���ع��ي��ة 
يكفل  ومب���ا  م�شتقباًل  امل���ايل  والتثقيف 
تغطية كافة امل�ا�شيع امل�شتجدة واملت�افقة 
مع متطلبات احلياة وتط�راتها، للم�شاهمة 
على  ق���ادرا  ماليًا  مثقف  جمتمع  بناء  يف 

م�اجهة اأية ظروف وتغريات.

*وكاالت
ثالثة  ح���ايل  النفط  اأ�شعار  قفزت 
من  اأك���ر  يف  م�شت�ى  اأع��ل��ى  لتبلغ  باملئة 
عامني، وذلك بعد تقرير اأق�ى من املت�قع 
لل�ظائف يف ال�ليات املتحدة وقرار اأوبك 
وحلفائها عدم زيادة الإمدادات يف اأبريل.
برنت  خل��ام  الآج��ل��ة  ال��ع��ق���د  وزادت 
2.62 دولر، مبا يعادل 3.9 باملئة، لي�شل 
�شعر الت�ش�ية اإىل 69.39 دولر للربميل. 
القيا�ص  خلام  اجلل�شة  يف  �شعر  اأعلى  وكان 
العاملي ه� الأعلى على الإطالق منذ يناير 

.2020
ال��شيط  تك�شا�ص  غ��رب  خ��ام  وارتفع 
باملئة،   3.5 اأو  دولر،   2.26 الأم��ريك��ي 
دولر   66.09 ع��ن��د  ت�ش�يته  ل��ت��ج��ري 

للربميل.
برنت  �شعد  اأ�شب�عي،  اأ�شا�ص  وعلى 
لالأ�شب�ع  ال��زي��ادة  م�ا�شل  باملئة،   5.2

الأوىل  للمرة  وذلك  الت�ايل،  على  ال�شابع 
تك�شا�ص  غرب  ربح  حني  يف  دي�شمرب،  منذ 
بنح�  ارتفاعه  بعد  باملئة   7.4 ال��شيط 

اأربعة باملئة الأ�شب�ع املا�شي.
من  اأك��ر  القيا�شيان  اخل��ام��ان  وارت��ف��ع 
م��ددت  اأن  ب��ع��د  اخلمي�ص  ب��امل��ئ��ة  اأرب��ع��ة 
)اأوبك(  للبرتول  امل�شدرة  البلدان  منظمة 
وحلفاء، املجم�عة املعروفة با�شم اأوبك+، 

تخفي�شات اإنتاج النفط اإىل ني�شان، ومنح�ا 
ا�شتثناءات حمدودة لرو�شيا وقازاخ�شتان.

النفط  حملل  �شتان�ف�  جي�فاين  وقال 
على  ا�شتقرت  “اأوبك+  ي���.ب��ي.اإ���ص  ل��دى 
ن��ه��ج ح����ذر... واخ���ت���ارت زي����ادة الإن��ت��اج 
يف  فقط  ي�ميا  برميل  األ��ف   150 ب���اق��ع 
يتطلع�ن  ال�ش�ق  اأطراف  كان  بينما  اأبريل 
وراجع  ي�ميا«.  برميل  ملي�ن   1.5 لزيادة 
بالزيادة  لالأ�شعار  ت�قعاتهم  املحللني  بع�ص 

�شاك�ص  غ�لدمان  ورفع  اأوب��ك+.  قرار  بعد 
ت�قعه ل�شعر برنت خم�شة دولرات اإىل 75 
دولرا للربميل يف الربع الثاين و80 دولرا 
للربميل يف الربع الثالث من العام اجلاري، 
اإىل  لربنت  ت�قعه  ي�.بي.اإ�ص  زاد  بينما 
تك�شا�ص  غرب  وخل��ام  للربميل  دولرا   75
للربميل  اإىل 72 دولرا  الأمريكي  ال��شيط 

يف الن�شف الثاين من 2021.
دفعة  ال�ش�ق  تلقت  ذلك،  اإىل  واإ�شافة 

الأمريكي  القت�شاد  اأن  اأظهر  تقرير  بعد 
خلق وظائف اأكر من املت�قع يف فرباير.

اإىل  النفط  اأ���ش��ع��ار  ت��ع��ايف  �شجع  كما 
م�شت�يات ما قبل اجلائحة �شركات النفط 
لزيادة  الع�دة  على  املتحدة  ال�ليات  يف 
هي�ز  بيكر  �شركة  اأف���ادت  فقد  الن�شاط. 
النفط  حفارات  عدد  اإن  الطاقة  خلدمات 
العاملة زاد واحدة هذا الأ�شب�ع بعد �شتة 

اأ�شابيع متتالية من الزيادة.

*بريوت
ك��ح��ال ال��ك��ث��ريي��ن يف ل��ب��ن��ان، وج��دت 
بيع  على  جم��ربة  نف�شها  الط�يل  �شاندرا 
عائلتها،  ق�ت  لتاأمني  والغ�شالة  الثالجة 
ظل  يف  ط�يال  يخدمها  ل��ن  جنته  م��ا  لكن 
بها  مي��ر  التي  اخلانقة  املعي�شية  الأزم���ة 
الدعم  رف��ع  م��ن  خم��اوف��ه��ا  لتزيد  ل��ب��ن��ان، 
يجعل  قد  مما  اأ�شا�شية،  �شلع  عن  احلك�مي 

تاأمني ق�ت عائلتها م�شتحيال.
لبنان  يف  الأخ���رية  الأ�شابيع  و�شهدت 
اأ�شعار ال�شلع واخلدمات  ارتفاعا جديدا يف 
كافة، من اخلبز وامل�اد الغذائية امل�شت�ردة 
وت��ع��رف��ة  ب��ال��ب��ن��زي��ن  م����رورا  بغالبيتها، 
امل�لد  فات�رة  اإىل  الأجرة، و�ش�ل  �شيارات 
التيار.  يف  قا�ص  تقنني  و�شط  الكهربائي 
علما اأن جزءا كبريا من هذه ال�شلع مدع�م 

من الدولة.
وزوجها  �شاندرا  اختارت   ،2019 ع��ام 
افتتحا  اإىل بريوت حيث  دبي  من  النتقال 
احللم  لكن  بهما،  خا�شا  تزيني”  “�شال�ن 
الذي عمال ط�يال لتحقيقه ا�شطدم بانهيار 

اقت�شادي غري م�شب�ق.
اأم  وه��ي  ع��ام��ا(،   40( �شاندرا  وت��ق���ل 

بعت  اأن��ن��ي  درج��ة  اإىل  “و�شلت  لطفلني: 
الي�مي  ق�تنا  لن�ؤمن  وثالجتي  غ�شالتي 
واإيجار املنزل.. نعي�ص اأ�شا�شا حالة تق�شف، 
ماذا �شناأكل اإذا كنا غري قادرين على �شراء 

الأرز والقمح والعد�ص؟”.
وت��ع��ي�����ص ال��ع��ائ��ل��ة ال��ت��ي ت���ق��ف��ت عن 
م�شاعدات  م��ن  وال��دج��اج،  اللح�م  ���ش��راء 
الربكة”  “بيت  جمعية  تقدمها  غذائية 
دفع  كذلك  تت�ىل  التي  احلك�مية،  غ��ري 

الأق�شاط املدر�شية للطفلني.
وكحال الط�يل، متر الأيام ثقيلة على 
يحاول  ال��ذي  ع��ام��ا(،   56( جمعة  نا�شر 
ابنه  يجد  ل  فيما  عائلته،  ق���ت  ت��اأم��ني 

البالغ من العمر 25 عاما عمال.
كارثيا”،  الدعم  رفع  “�شيك�ن  ويق�ل: 
الفقراء.  دعم  على  الدولة  بقدرة  م�شككا 
ويعمل الرجل ك�شائق خا�ص براتب قيمته 
1،6 ملي�ن لرية، اأي 160 دولرا، بعدما كان 

يعادل اأكر من األف دولر قبل الأزمة.
فيه  نعجز  ي�م  اإىل  “�شن�شل  وي�شيف: 

عن �شراء ما ناأكل ون�شرب«.
تدريجيا  اأنف�شهم  كر  لبناني�ن  ووجد 
تاأمني  ع��ن  عاجزين  املا�شي  ال��ع��ام  خ��الل 

ارتفاع  وقع  على  الأ�شا�شية،  احتياجاتهم 
بانهيار  اأ�شا�شا  ارتبط  الأ�شعار،  يف  جن�ين 
يف   80 من  اأك��ر  خ�شرت  التي  اللرية  �شعر 

املئة من قيمتها مقابل الدولر.
واأدت الأزمة التي تفاقمت بفعل تف�شي 
ب��ريوت  م��رف��اأ  ف��ريو���ص ك���رون��ا ث��م انفجار 
واإقفال  البطالة  ن�شبة  ارتفاع  اإىل  املروع، 
قي�د  ظ��ل  يف  ال�شي�لة،  و���ش��ح  م�ؤ�ش�شات 
م�شرفية م�شددة قائمة منذ اأكر من �شنة.
يف هذه الأثناء، بداأ احتياطي امل�شرف 
ينعك�ص  مما  يت�شاءل،  ب��ال��دولر  املركزي 
ال�شلع  دعم  ا�شتمرار  يف  قدرته  على  �شلبا 

الأ�شا�شية كالطحني وال�ق�د والأدوية.
امل�شرف  من  بدفع  ال�شلطات،  وتدر�ص 
الدعم  رفع  اأو  تر�شيد  اأ�شهر  منذ  املركزي، 
حملل�ن  يحذر  خط�ة  يف  ا�شتريادها،  عن 
من اأثرها على الفقراء، وهم اأكر من ن�شف 

عدد ال�شكان، وعلى معدل الت�شخم.
مئات  الربكة”  “بيت  جمعية  وتتلقى 
وتق�ل  للم�شاعدة.  طلبا  ي�ميا  الر�شائل 
“لحظنا  �شاه:  اإبراهيم  مايا  م�ؤ�ش�شتها 
اأ�شهر تقريبا ازدياد الطلبات ب�شكل  منذ 4 

كبري«.

 226 ن��ح���  ح��ال��ي��ا  املنظمة  وت�����ش��اع��د 
اأق�شاط  دف��ع  ع��رب  �شهريا،  �شخ�ص  األ���ف 
حمال  تدير  كما  �شحية،  ورعاية  مدر�شية 

بريوت. يف  “�ش�برماركت” جمانية 
ن�شاعدهم  “من  �شاه:  اإبراهيم  وت��شح 
املت��شطة”،  الطبقة  من  كلهم  كان�ا  حاليا 
الراهنة  الأزم���ة  اإن  حملل�ن  يق�ل  التي 

ق�شت عليها.
اأم��ان  �شمام  املدع�مة  ال�شلع  وت�شكل 
وت�شمح  فقرا،  الأك��ر  للعائالت  خ�ش��شا 
ت�شل  ال��ت��ي  ب��ه��ا  امل��ع��م���ل  ال��دع��م  �شيغة 
وفق  �شهريا  دولر  ملي�ن   437 اإىل  قيمتها 
البنك الدويل، بكبح اأ�شعار نح� 300 �شلعة 
من  ج��زءا  تدفع  ال��دول��ة  ب���داأت  اأ�شا�شية 

كلفتها منذ ال�شيف.
وي����ف���ر امل�����ش��رف امل���رك���زي ال����دولر 
الر�شمي  ال�شرف  �شعر  وف��ق  للم�شت�ردين 
الأكرب  اجلزء  يغطي  مبا  ل��ريات(،   1507(
ا�شتريادها،  ي���راد  ال��ت��ي  امل����اد  قيمة  م��ن 
املئة  اإىل 15 يف  تاأمني 10  لهم  يع�د  بينما 
من املبلغ املتبقي من ال�ش�ق ال�ش�داء، حيث 
يف  اآلف  ال���10  عتبة  ال�شرف  �شعر  لم�ص 

معدل قيا�شي.

*عمان 
عن  الجتماعي  لل�شمان  العامة  امل�ؤ�ش�شة  اأعلنت 
الر�شمية  الكتب  على  احل�ش�ل  خلدمتي  ت�شهيلها 
اإلكرتونيًا ودون احلاجة  التف�شيلي  البيانات  وك�شف 
م�قع  على  ال�شخ�شي  حل�شابه  عليه  امل�ؤمن  لدخ�ل 

امل�ؤ�ش�شة الإلكرتوين.
اأ�شبح  اأن��ه  �شحفي  بيان  يف  امل�ؤ�ش�شة  واأو�شحت 
متاحًا للفرد الراغب باحل�ش�ل على الكتب الر�شمية 
“كتاب ملن يهمه الأمر”، اأو ك�شف البيانات التف�شيلي 
www. الإل��ك��رتوين  امل�ؤ�ش�شة  م�قع  اإىل  الدخ�ل 

الإلكرتونية  اخلدمات  قائمة  ومن   ssc.gov.jo
خدمة  واختيار  الأف��راد  خدمات  خيار  اإىل  الذهاب 
الإلكرتوين  البيانات  ك�شف  اأو  الأمر  يهمه  ملن  كتاب 
الظاهر  الرمز  اإدخ��ال  ثم  ال�طني  الرقم  واإدخ��ال 
رمز  طلب  وثم  الأح��رف  من  جمم�عة  واملت�شمن  لك 
التاأكيد الذي ي�شل للهاتف اخلل�ي وادخاله يف خانة 
رقم التحقق وعر�ص الكتاب اأو طباعته، م�شيفًة اأنه 

احل�ش�ل  الك�شف  طالبة  الر�شمية  اجلهة  باإمكان 
عليه ب�شكل ر�شمي بذات الطريقة.

واأكدت امل�ؤ�ش�شة اأن اإجراءاتها بتط�ير وحت�شني 
ت�جهاتها  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  الإل��ك��رتون��ي��ة  خدماتها 
واجلهد  ال�قت  وتقلي�ص  امل�اطنني  على  بالت�شهيل 
كتاب  اأن  م�شيفًة  خدماتها،  متلقي  على  والنفقات 
اإلكرتوين  ب�شكل  متاح  كافة  باأن�اعه  الأمر  يهمه  ملن 

للم�اطنني وامل�ؤمن عليهم الأفراد.
واأ�شارت امل�ؤ�ش�شة اىل اأن قن�ات ات�شالها وت�ا�شلها 
من  ال�شب�ع  اأيام  وكافة  ال�شاعة  مدار  على  متاحة 
الرقم  على  امل�حد  الت�شال  مبركز  الت�شال  خالل 
)117117(، او من خالل الت�شال مبركز الت�شال 
خالل  من  او   )065008080( الرقم  على  ال�طني 
ح�شاباتها الر�شمية على م�اقع الت�ا�شل الجتماعي 
https://www.( الرابط  حتت  ب���ك  الفي�ص 

ت�يرت  اأو   )/facebook.com/JordanSSC
اأو ان�شتغرام.

*عمان 
عقدت اجلمعية العم�مية ل�شركة اجل�شر العربي 
القاهرة  يف  وال�شبعني  ال�شاد�ص  اجتماعها  للمالحة 
اخليطان،  م���روان  املهند�ص  النقل  وزي���ر  بح�ش�ر 
ونظريه امل�شري الفريق املهند�ص كامل ال�زير، وممثل 
العراقية  النقل  وزارة  وكيل  العراقي  النقل  وزي��ر 
الدكت�ر �شلمان �شدام، بالإ�شافة اىل اأع�شاء جمل�ص 

اإدارة ال�شركة.
اإن اجلمعية  وقالت وزارة النقل يف بيان �شحفي 
ن�شاط  الج��ت��م��اع  خ���الل  ا�شتعر�شت  العم�مية 
 ،2020 عام  خالل  املالية  ال�شركة  ونتائج  واأعمال 
ال�شركة  اإدارة  التي اتخذتها  والجراءات والليات 
فريو�ص  جائحة  فر�شتها  التي  التحديات  مل�اجهة 

ك�رونا.
الت�شغيلية  احلل�ل  اإيجاد  على  الجتماع  وركز 
املنا�شبة، وحت�يل التهديدات والتحديات اىل فر�ص، 
وخف�ص  لل�شركة،  املالية  ال�شي�لة  على  واملحافظة 

امل�شاريف والنفقات اىل حدود غري م�شب�قة.
امل�شتقبلية  العمل  خطط  على  املجتمع�ن  واتفق 
لل�شركة لتط�يرها وحت�شني اخلدمات املقدمة، و�شبل 

عن  البحرية  ال�حدات  عدد  من  الفائ�ص  ا�شتغالل 
عمل  بعد  جديدة  اأ���ش���اق  فتح  اأو  تاأجريها  طريق 
درا�شة �شاملة لتحديد الحتياجات الفعلية لل�شركة 
الت�شغيلي  ال��شع  اىل  لل��ش�ل  العامل  ا�شط�لها  من 

المثل.
واأكد املجتمع�ن اأهمية ال�شتمرار بالنهج احلايل 
الي����رادات،  وتعظيم  امل�شاريف  �شبط  حيث  م��ن 
ال�شع�بات  كافة  تذليل  على  ال�شديد  وحر�شهم 
التي ت�اجه اعمال ال�شركة ومبا ي�شمن ا�شتمرارية 
رائدا  من�ذجًا  تعترب  التي  ال�شركة،  عمل  ودمي�مة 
مهما  وعامال  النقل،  جم��ال  يف  العربية  ال��دول  بني 

بتعزيز وتنمية التجارة العربية البينية.
بني  القت�شادي  التكامل  اأهمية  اخليطان  واأكد 
العربي  اجل�شر  �شركة  اأهمية  مبينا  الثالثة،  الدول 
حركة  زي���ادة  يف  الكبري  ودوره���ا  ال�شرتاتيجية 
التبادل التجاري بني م�شر والردن والعراق، وربط 
التعاون  العربي، ومد ج�ش�ر  العربي باملغرب  امل�شرق 
بني الدول الثالثة. كما اأكد اخليطان �شرورة تعزيز 
مكانة ال�شركة والنه��ص بها ل�شمان ان�شيابية حركة 

التجارة البينية بني الدول .

*عمان 
تعدد  اأن  الأردين،  الق��ت�����ش��ادي  املنتدى  ق��ال 
حك�مية  م�ؤ�ش�شة  ب��ك��ل  وال��ق���ان��ني  الت�شريعات 
اأم��ام  حتديات  ت�شكل  املرجعات،  تعدد  مع  تزامنًا 
واإيجاد فر�ص عمل وعائق  التجارية  الأن�شطة  بدء 

بعملية املرونة.
اعلن  التي  ال�شيا�شات  ورقة  يف  املنتدى  واأ�شاف 
لتحقيق  الإداري  الإ�شالح  متطلبات  بعن�ان:  عنها 
احلك�مي  امل�ظف  اأن  اإىل  القت�شادية،  التنمية 
ي��ن�����ش��ب ج���ل اه��ت��م��ام��ه ع��ل��ى ال���ش��ت��ج��اب��ة ل��ه��ذه 
الرئي�ص  املرجع  تعترب  التي  والأنظمة  الت�شريعات 
لهم لأداء مهامهم وفق ال�ش�ابط التي حتددها تلك 
وجدت  التي  للغايات  حتقيقًا  والأنظمة  الت�شريعات 

من اأجلها.
ودع���ا امل��ن��ت��دى اإىل اإع��ط��اء امل���ظ��ف��ني م��رون��ة 
لتحقيق هذه الت�شريعات والأنظمة ومبا ين�شجم مع 
املتبعة  الإج��راءات  من  ج��زءًا  وي�شهل  القان�ن  روح 
مما ي�لد عند م�ظفي القطاع العام حافزا لالبتكار 

والإبداع وتقدمي احلل�ل.
واأو�شى املنتدى باإدراج مفه�م التمكني للم�ظفني 
بقالب جديد بهدف تغيري البناء الهيكلي للم�ؤ�ش�شات 
لالأق�شام  الهيكلة  اإع����ادة  خ��الل  م��ن  احل��ك���م��ي��ة، 
اخل��دم��ات،  لتقدمي  وح���دات  واإن�����ش��اء  والإدارات، 
خالل  م��ن  وامل�ش�ؤولية  ال�شلطة  يف  وال��الم��رك��زي��ة 

اإعطاء ال�شالحيات للم�شت�يات الإدارية الدنيا.
الإدارة  بنهج  النظر  ب��اإع��ادة  املنتدى  دع��ا  كما 
على  املعتمد  البريوقراطية  نهج  من  والتحّ�ل  املتبع 
الأكر  النهج  اىل  والتعليمات  والأنظمة  الت�شريعات 
مرونة والذي ي�شمن حتديد الأطر العامة لل�زارات 
وامل�ؤ�ش�شات، جنبا اىل جنب مع و�شع كيفية حتقيق 
تطبيق  و���ش��رورة  لأهدافها  وامل�ؤ�ش�شات  ال����زارات 
العليا،  امل�شت�يات  طرف  من  والت�ازنات  ال�ش�ابط 

اجلديدة”  العامة  الدارة  من����ذج   “ اإىل  واأ���ش��ار 
واملتقدمة  الرائدة  الدول  من  العديد  اتبعته  الذي 
اقت�شاديًا للتح�ل من ال�شل�ب البريقراطي يف ادارة 
والذي  املرن  الديناميكي  العام اىل ال�شل�ب  القطاع 
وامل�اطنني  لالأعمال  املتجددة  املتطلبات  يحاكي 
و�شرورة و�شع خطة متكاملة للتح�ل اىل هذا النهج.

الت�ا�شل  يف  القيادات  دور  تعزيز  اهمية  واأك��د 
ال��ف��ّع��ال م��ع اجل��م��ه���ر م��ن الأع���م���ال وامل���اط��ن��ني 
تقدمي  م��دى  على  ال��ع��ام��ة  قبل  م��ن  وحما�شبتهم 
اخلدمات بال�شكل ال�شحيح، يف حني دعا اإىل �شرورة 
حت�يل  خالل  من  الإدراك���ي  بالنم�ذج  تغري  اإيجاد 
دون  والإج��راءات  التعليمات  على  امل�ؤ�ش�شات  تركيز 
الأعمال  خدمة  اىل  والأه���داف  النتائج  يف  النظر 
الكلي  القت�شاد  واىل  املبا�شر،  بال�شكل  وامل�ظفني 
بال�شكل غري املبا�شر ومبا ين�شجم مع مبادئ النزاهة 

واملناف�شة والعادلة.
كما اأكد اأهمية اإعادة النظر مبفه�م القطاع العام 
واأهدافه وطريقة امل�شاءلة والإجراءات وتب�شيطها 
التكن�ل�جيا  واإدخال  التقنية  التط�رات  وا�شتكمال 
من�شة  اإي��ج��اد  خ��الل  م��ن  التح�ل،  لهذا  كمكمالت 
الكرتونية مكملة للن�افذ احلقيقية لت�شهيل الت�ا�شل 
امل�شتثمرين  اأو  الداخل  يف  امل�اطنني  على  والأعمال 
من  بال�شتفادة  يرغب�ن  وال��ذي  اململكة  خ��ارج  من 
خدمات القطاع الإداري وباحلد الأدنى من التعقيد.

العامة  الإدارة  ملعهد  الأل���ق  ب��اإع��ادة  وط��ال��ب 
للقيادات الإدارية  الرافد الأ�شا�شي  الأردين لي�شبح 
ناق�شت  ال�شيا�شية  ال�رقة  ان  اىل  ي�شار  احلك�مية. 
ا�شتعر�شت  ح��ني  يف  الإداري،  الإ���ش��الح  م��داخ��ل 
التحديات التي ت�اجه الإ�شالح الإداري وح�شرتها 
والت�شريعات،  املرجعيات  كتعدد  حم��اور  اأربعة  يف 
امل�شاءلة  مبداأ  وحتقيق  احلديثة،  العامة  والإدارة 

واحلك�مة الإلكرتونية.

*عمان 
)اأوبك(  للبرتول  امل�شدرة  البلدان  ابقت منظمة 
هي  كما  النفط  اإن��ت��اج  م�شت�يات  على  وحلفاءها 

تقريبًا يف �شهر ني�شان املقبل.
لرو�شيا  ال�شماح  عقدته  اجتماع  خالل  وق��ررت 
زيادة النتاج مبعدل 20 األف برميل ي�ميا يف ني�شان 

وكازاخ�شتان ب�130 األف برميل ي�ميا.
وخف�شت “اأوبك+” الإنتاج مبقدار قيا�شي العام 
املا�شي بلغ 9.7 ملي�ن برميل ي�ميا مع انهيار الطلب 
اأوبك+  تخفي�شات  ا�شتقرت  فيما  اجلائحة،  ب�شبب 
 ،2021 مطلع  منذ  ي�ميا  برميل  ماليني   7.2 عند 
لالإنتاج من  اليها ملي�ن برميل خف�ص ط�عي  ي�شاف 

قبل ال�شع�دية بدءا من مطلع �شباط املا�شي وي�شتمر 
حتى نهاية ال�شهر اجلاري.

وحلفائها  اأوب��ك  داخ��ل  املنتجني  كبار  واجتمع 
مع  ال�ش�ق  اأو���ش��اع  على  لل�ق�ف  اخلمي�ص  ال��ي���م 
ي�شمن  مبا  والطلب  العر�ص  جانبي  على  الرتكيز 
ا�شتمرار الت�ازن يف ال�ش�ق بعد اأن جنحت املجم�عة 
اإىل  والت�ازن  الهدوء  ا�شتعادة  يف  ال�شع�دية  بقيادة 
ال�ش�ق من خالل خف�ص املعرو�ص العاملي بنح� %10 

يف وقت �شابق من العام املا�شي.
اأعلى  ���ش���ب  ال�شع�د  النفط  اأ���ش��ع��ار  وع���اودت 
اإذ ارتفع برنت 5 باملئة  م�شت�ياتها يف اأكر من عام، 

متجاوزا 67 دولرا للربميل.

حماية المستهلك تدعو إلجراء دراسة 
حول كلف اللحوم الحمراء

المركزي يطلق حملة تثقيف
 حول خدمات الدفع اإللكترونية

النفط يغلق عند أعلى مستوى له منذ عامين

»رفع الدعم عن السلع األساسية«.. شبح يهدد فقراء لبنان

الضمان: تسهيل إجراءات الحصول 
على كتاب لمن يهمه األمر وكشف 

االشتراكات التفصيلي لألفراد إلكترونيًا

الجمعية العمومية لشركة 
الجسر العربي تلتئم بالقاهرة

االقتصادي األردني يطالب بإعادة النظر بمفهوم 
القطاع العام وأهدافه وطريقة المساءلة

اوبك تبقي على مستويات 
انتاج النفط في نيسان المقبل



*وكاالت
املدير  ال�شيد  ح�شام  ال�ش�ري  يدرك 
التعاقد  من  الهدف  اأن  للفي�شلي،  الفني 
معه، اإعادة الفريق ملن�شات التت�يج بعد 

م��شم للن�شيان.
يف  ل��ه  مهمة  اأول  يف  ال�شيد  وي��اأم��ل 
املالعب الأردنية، اأن يت�ج روؤيته الفنية 
جماهري  تنتظره  الذي  الهدف  بتحقيق 
بقدراته  تفاوؤلها  اأبدت  والتي  الفي�شلي 

ا�شتناًدا ملا يتمتع به من خربة وكفاءة.
يف  الآن  حتى  الفي�شلي  ال�شيد  وقاد 
ال��درع،  بط�لة  عرب  ر�شميتني  مباراتني 
حيث جنح يف ت�شجيل الف�ز على البقعة 
 ”2-2“ الرمثا  م��ع  وال��ت��ع��ادل   ”0-3“

ليق�د فريقه اإىل الدور ن�شف النهائي.

ظروف صعبة
فريق  بناء  على  حالًيا  ال�شيد  يعمل 

الذي  عن  كبرية  ن�شبة  اإىل  مغاير  جديد 
امل��ا���ش��ي، ح��ي��ث قامت  امل������ش��م  ظ��ه��ر يف 
من  كبري  عدد  مع  بالتعاقد  النادي  اإدارة 
ملن�شات  الع�دة  بهدف  املحليني  الالعبني 

التت�يج وم�شاحلة جماهريها.
الفرتة  مبحدودية  ال�شيد  وا�شطدم 
جديد  فريق  فبناء  ل��الإع��داد،  الزمنية 
حتى  ال�قت  من  كبرية  م�شاحة  يتطلب 
ويتمتع�ن  ال���اج��ب��ات  الالعب�ن  يه�شم 
من  براأ�شه  يدور  ما  تطبيق  على  بالقدرة 

اأفكار تكتيكية.
كذلك فاإن �شم نح� 8 لعبني حمليني 
الفي�شلي،  ل�شف�ف  خمتلفة  اأن��دي��ة  من 
يحتاج مل�شاحة من ال�قت لتحقيق عن�شر 

الن�شجام فيما بينهم.
تعزيز  اإىل  ي�شعى  الفي�شلي  يزال  ول 
يتعاقد  اأجنبي، حيث مل  بثنائي  �شف�فه 

حالًيا �ش�ى مع اللبناين هالل احلل�ة.

وارت����ك����زت حت�������ش���ريات ال��ف��ي�����ش��ل��ي 
الي�مية  التدريبات  على  احلايل  للم��شم 
واملباريات ال�دية، ومل يتمكن الفريق من 
اإقامة اأي مع�شكر داخلي اأو خارجي نظًرا 
ل�شيق ال�قت والعراقيل التي تكمن جراء 
جائحة ك�رونا حيث �شع�بة ال�شفر، وما 
املايل  ال�اقع  �شلبية على  اآثار  من  خلفته 

لالأندية.
ال�شيد  اأن  اإل  ال��ظ��روف،  تلك  ورغ��م 
ي�ؤمن باأنها ظروف متر بها كافة الأندية 
لذلك  فح�شب،  الفي�شلي  ولي�ص  الأردنية 
مل يتطرق لها، واكتفى دائًما بت�شريحات 

اأكدت اأن الفريق بحاجة لعمل كبري.

اختبار حقيقي
لرفع  فر�شة  اأم���ام  ال�شيد  �شيك�ن 
اأ���ش��ه��م��ه، وت��اأك��ي��د ق���درات���ه ال��ف��ن��ي��ة، 
م�اجهات  يف  و�شعته  ال���درع  فبط�لة 

. �شعبة

ال�شيد قاد الفي�شلي يف اختبار �شعب 
حا�شمة،  كانت  مباراة  ويف  الرمثا  اأم��ام 
خ��الل  م��ن  ب��ن��ج��اح  امل��ه��م��ة  ه��ذه  لينجز 
له  كفل  والذي   ”2-2“ التعادل  حتقيق 
بط�لة  من  النهائي  ن�شف  للدور  التاأهل 

الدرع.
ال��ذي  الرمثا  عقبة  تخطى  ال�شيد 
خا�ص يف امل��شم املا�شي نهائي الدرع اأمام 
ال�حدات، وهي خط�ة من �شاأنها اأن ترفع 

احلالة املعن�ية للفريق.
البقعة  اأم��ام  مباراتيه  يف  الفي�شلي 
تركت  جيدة،  م�شت�يات  ق��دم  والرمثا 
انطباعات اإيجابية لدى جماهريه لتبدو 

اأكر تفاوؤًل.
ويقف ال�شيد حالًيا اأمام اختبار اآخر 
�شي�اجه  حيث  ال�شع�بة،  من  يخل�  ل 
ال�حدات  فريق  النهائي  ن�شف  الدور  يف 
الثالثاء  تقام  مباراة  اللقب” يف  “حامل 

املقبل.

اجتياز  يف  ال�����ش��ي��د  جن��ح  ح���ال  ويف 
للمباراة  وال��ت��اأه��ل  ال���ح��دات  حم��ط��ة 
اأ�شهمه  ف��اإن  ال���درع،  لبط�لة  النهائية 
من  �شتزيد  بقدراته  والثقة  �شرتتفع 

الفي�شلي. قبل جماهري 
لل�شيد  ت�شكل  ال����ح���دات  م���ب���اراة 
ذاته  بحد  عليه  فالف�ز  مهمة،  فر�شة 
و�شيعزز  اجلماهري  بنظر  بط�لة  ي�شكل 
وقبل  الفريق،  بقدرات  الثقة  حجم  من 
ل��الق��رتاب  الطريق  �شيمهد  ف��اإن��ه  ذل��ك 
امل��شم  األ��ق��اب  ب���اأول  التت�يج  م��ن  اأك��ر 

اجلديد.
التاأهل  لل�شيد  يكتب  مل  ح��ال  ويف 
يعني  ل  ذل���ك  ف���اإن  ال����درع،  ب��ط���ل��ة  يف 
ن�شف  ل��ل��دور  وو���ش���ل��ه  امل��ط��اف،  نهاية 
للظروف  ا�شتناًدا  الدرع  لبط�لة  النهائي 
يف  والتع�ي�ص  مقب�ًل،  يعد  املحيطة، 
امل�شابقات الأخرى �ش�اء املحلية اأو كاأ�ص 

الحتاد الآ�شي�ي �شيك�ن قائًما.

*وكاالت
حتت  حملة  ال�شع�دية،  الريا�شة  وزارة  اأطلقت 
�شعار »ابداأ.. ا�شتمر«، تهدف اإىل ن�شر ثقافة ممار�شة 
الريا�شة مبختلف اأن�اعها، واحلث على ال�شتمرارية 
خمتلف  من  املجتمع،  اأف���راد  قبل  من  ممار�شتها  يف 

الأعمار والفئات.
الر�شمي  ح�شابها  عرب  الريا�شة،  وزارة  وذك��رت 
“روؤية  مع  متا�شيا  تاأتي  احلملة  اأن  “ت�يرت”،  على 
عدد  زي���ادة  اإىل  تهدف  التي   ،”2030 ال�شع�دية 
املجتمع  وحتفيز  ع��ام،  ب�شكل  الريا�شة  ممار�شي 

لتغيري منط حياته.
اأ�ش�ص احلملة، ترتكز على  اأن  ال�زارة  واأو�شحت 
الريا�شة  مبمار�شة  البدء  مفادها  اأ�شا�شية،  ر�شالة 
ذل��ك  م��ن  والأه����م  واأن����اع���ه���ا،  اأ���ش��ك��ال��ه��ا  مبختلف 
وجهد  وعزمية  باإ�شرار  ممار�شتها،  على  ال�شتمرار 
الرتويجية  احلملة  وانطلقت  ت�قف.  دون  كبري، 
الل�حات  خالل  من  املا�شي،  الأربعاء  منذ  للمبادرة، 
الإع��الن��ي��ة وال��دع��ائ��ي��ة، يف ط���رق و����ش����ارع م��دن 
الريا�شية  والأندية  ال�زارة  وح�شابات  ال�شع�دية، 

عرب ال�شبكات الجتماعية.

*وكاالت
مهاجم  كهربا،  حمم�د  غياب  كبري  ب�شكل  تاأكد 
خالل  املقرر  امل�شري،  املنتخب  مع�شكر  عن  الأهلي، 
وجزر  كينيا  مل�اجهتي  ا�شتعدادا  اجل��اري،  ال�شهر 
وال�شاد�شة  اخل��ام�����ش��ة  اجل���ل��ت��ني  �شمن  ال��ق��م��ر، 

لت�شفيات كاأ�ص الأمم الإفريقية.
م�شر  ملنتخب  الفني  اجل��ه��از  يف  م�شدر  وق���ال 
من  معاقب  كهربا  اإن  اجلمعة،  الي�م  ل�”ك�وورة”، 
ك��ان ل  اأن��ه  كما  �شهر،  مل��دة  ب��الإي��ق��اف  ن��ادي��ه  قبل 

ي�شارك ب�شكل منتظم.
حالة  يف  للمنتخب  ين�شم  قد  “كهربا  وتابع: 
مركزه  يف  لعب�ن  يتعر�ص  اأن  وهي  فقط،  واح��دة 

لالإ�شابة«.
وك���ان لع���ب ال��زم��ال��ك ال�����ش��اب��ق، ق��د تعر�ص 
مع  الأخ��رية  اأزمته  بعد  ناديه،  جانب  من  لالإيقاف 

بيت�ش� م��شيماين، املدير الفني لالأهلي.
اأن منتخب م�شر ميتلك 8 نقاط، مت�شدرا  يذكر 
انت�شارين على ت�ج�،  الت�شفيات، من  جمم�عته يف 

وتعادلني مع كينيا وجزر القمر.

*وكاالت
من  اأنها  الريا�شية  الأح��داث  من  العديد  تزعم 
مل�شت�ى  منها  القليل  ويرتقي  القرن،  م�اجهات  بني 
الت�قعات، لكن نزال حممد علي كالي �شد ج� فريزر 

يت�اجد دائًما يف القائمة النهائية.
اأن ت�شمد  ال�شفة، يجب  اكت�شاب هذه  اأجل  ومن 
هذه امل�اجهات اأمام الزمن، وتظل عالقة يف الذاكرة.
عابرة  عرو�ص  جم��رد  لي�شت  امل�اجهات  وه��ذه 
ال�شجل  من  ج��زًءا  تك�ن  متجان�شة  حلظات  لكنها 
ه�ية  من  اأكر  تذكرها  ويتم  للريا�شة،  التاريخي 

الفائز واخلا�شر.
يف  اللحظة  ه��ذه  ج��اءت  للمالكمة  وبالن�شبة 
 ،1971 م��ار���ص/اآذار   8 يف  ج��اردن  �شك�ير  مادي�ش�ن 
ل�زن  العامل  بطل  ك��الي  علي  حممد  واج��ه  عندما 
الثقيل و�شاحب ال�شجل اخلايل من اخل�شارة، نظريه 
 50 قبل  له  الدعاية  مت  كما  النزال  وبقي  فريزر، 

عاًما باأنه “نزال القرن«.
ال�شهري  املالكمة  مباريات  مروج  اآرم  ب�ب  ويق�ل 
الذي كان حا�شًرا يف املباراة التي ا�شتمرت 15 ج�لة، 
وانت�شر فيها فريزر باإجماع اآراء احلكام “كانت ليلة 

�شاحرة لن اأن�شاها ما حييت«.
مباراة  اأك��رب  النزال،  هذا  ح�ل  “حتدثنا  ون���ه 
اأكرب حدث ريا�شي، وال�ش�ؤال ه�  اإن مل يكن  مالكمة 

ملاذا؟«.
واأ�شاف “كنا نعلم اأن كالي مل يخ�شر من قبل ومل 
ُي�شمح له مبمار�شة املالكمة ل� 3 اأع�ام ون�شف، وكان 
عائدا اإىل املالكمة وج� فريزر كان البطل امل�ؤقت بال 
منازع، لذا كان هناك املزيد من الهتمام باملالكمة«.

اأعظم  النزال ه�  “لكن كل هذا مل يجعل  وتابع 
يف  فالف�شل  الإط��الق،  على  �شاهدته  ريا�شي  حدث 

ذلك يع�د اإىل ال�شيا�شة«.
وكما لحظ م�ؤرخ� املالكمة واملعلق�ن اأن هناك 
كبريا  ق��درا  اكت�شبت  التي  ال��ن��زالت  م��ن  العديد 
املنا�شبات  م��ن  القليل  لكن  وامل�شاعر،  الإث���ارة  م��ن 
الريا�شية كانت قادرة على خطف اأنظار العامل لهذه 

الأ�شباب فقط.
ومل تكن الإثارة هي من ترفع قدر م�اجهات على 
ح�شاب م�اجهات اأخرى وت�شعها على القمة لأجيال، 
بل ه� الت�تر الكامن مما يجعل النتيجة اأكر اأهمية 

من منح الكاأ�ص اأو اللقب.
وينتمي النزال الأول من بني ثالثية حممد علي 
كالي �شد فريزر لتلك امل�اجهات، حيث جتتمع فيها 
الريا�شة وال�شيا�شة والثقافة مع وج�د حرب فيتنام 
يف  النق�شام  حالة  على  ال�ش�ء  �شلط  مل�شهد  كخلفية 

اأمريكا بدًل من ت�حيد البالد.
و�شاحب  املالكمة  م�ؤرخ  اإيزنبريج،  جريي  واأبلغ 
رويرتز  الثقيل،  ال�زن  ملالكمة  الذهبي  الع�شر  كتاب 

على  هذه  مثل  الثقيل  وزن  يف  م�اجهة  تتكرر  “لن 
لأ�شباب  الفائز  به�ية  اهتم�ا  اجلميع  الإط���الق. 

لي�شت لها اأي عالقة بالنزال«.
وفريزر  علي  بفيتنام.  متعلقا  كان  “الأمر  ون�ه 
واحت��اد  ال��ب��الد،  يف  النق�شام  حلالة  الرمزين  كانا 

النا�ص خلف كل منهما«.

حدث مذهل 
�شيء،  كل  النزال  قدم  الريا�شية،  الناحية  من 
الثقيل  ال���زن  بطل  اأن��ه  على  و�شفه  مت  علي  حممد 
وه�  احللبة  فريزر،  دخل  بينما  احللبة”،  “داخل 
العاملي  والحت���اد  للمالكمة  العاملي  املجل�ص  بطل 

للمالكمة.
ال�شابقني  الأوملبيني  البطلني  بني  النزال  وك��ان 
الحرتافية،  م�شريتيهما  يف  يخ�شرا  مل  واللذين 

م�اجهة بني اأ�شل�بني ومزاجني خمتلفني.
ب�شخ�شيته  علي  حممد  هناك  ك��ان  جانب  ففي 
واملعار�ص  ل�شمريه  املنحاز  ال�شالم  الكاريزمية وبطل 
للخدمة الع�شكرية، والذي ُجرد من رخ�شة املالكمة 
واألقابه لرف�شه التجنيد، وه� ما كلفه البتعاد عن 

حلبات املالكمة لأكر من 3 اأع�ام.
للتيار  املنتمي  فريزر  هناك  الآخر،  اجلانب  على 

املحافظ و�شاحب القب�شة الي�شرى الق�ية.
وه�  دولر،  ملي�ن   2.5 على  مالكم  كل  وح�شل 
الدفع  نظام  دخ�ل  مع  التاريخ،  يف  له  �شابق  ل  مبلغ 

مقابل امل�شاهدة.
من  الثامن  يف  ج��اردن  �شك�ير  مادي�ش�ن  وحت���ل 
العاملية  الإع��الم  ل��شائل  ج��اذب  اإىل  م��ار���ص/اآذار 
رواد  اإىل  املمثلني  من  بداية  البارزة،  وال�شخ�شيات 
حدث  م�شارف  على  باأنهم  اجلميع  و�شعر  الف�شاء، 

ا�شتثنائي.
اأب��رز  م��ن  ملجم�عة  روج  ال��ذي  اآرم،  يعتقد  ول 
النزالت، اأن املالكمة �شت�شهد ن�شخة اأخرى مما ميكن 

و�شفه “بنزال القرن«.
بع�ص  ا  واأي�شً اجلذابة  النزالت  بع�ص  وهناك 
في�ري  تاي�ش�ن  الربيطانيني  مثل  املثريين  املالكمني 
يف  يلتقيا  اأن  املفرت�ص  من  اللذين  ج��ش�ا،  واأنط�ين 
لكن ل ي�جد من  الثقيل،  ال�زن  األقاب  نزال ت�حيد 

ميلك القدرة على احل�شد مثل حممد علي وفريزر.
وقال اآرم “تاي�ش�ن في�ري ميلك �شخ�شية رائعة 
اأو  علي  ه�  من  �شاألتني  ل�  علي.  حممد  لي�ص  لكنه 
هناك  يك�ن  لن  ي�جد.  ل  فالإجابة  القادم  فريزر 

نزال مثل هذا على الإطالق«.
وتابع “املالكمة �شهدت العديد من النزالت منذ 
ذل��ك احل��ني ورمب��ا ك��ان بع�شها اأك��ر اإث���ارة، لكن من 
لن  النزال  ذلك  يف  حا�شًرا  كان  اأو  �شاهد  اأو  ا�شتمع 

ين�شاه لالأبد. هذا ي��شح الكثري”.

الظروف الصعبة تضع السيد
 في اختبار حقيقي مع الفيصلي

وزارة الرياضة السعودية 
تطلق حملة جديدة

كهربا خارج معسكر الفراعنة المقبل

مرور 50 عاًما على نزال القرن 
بين كالي وفريزر

*وكاالت
لكرة  ال���دويل  الحت���اد  جمل�ص  اأع��ل��ن 
تغيري  اجلمعة،  ال��ي���م  »اإي���ف���اب«،  ال��ق��دم 
قبل  ال��الع��ب��ني  ع��ل��ى  ال��ي��د  مل�شة  ق��ان���ن 

ت�شجيل الأهداف.
“اإندبندنت”  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ووف����ًق����ا 
املق�ش�دة  اليد غري  مل�شة  فاإن  الربيطانية، 
اأو  ل��ه��دف  زم��ي��ل  ت�شجيل  يتبعها  ال��ت��ي 
الأه��داف،  لت�شجيل  فر�شة  على  احل�ش�ل 

لن ُتعترب خطاأ بعد الآن.
ال��دويل لكرة  وواف��ق جمل�ص الحت��اد 
يدخل  اأن  على  التعديل،  هذا  على  القدم، 
 1 اعتباًرا من  اإلزامي  ب�شكل  التنفيذ  حيز 

ي�لي�/مت�ز املقبل.
واأ�شارت ال�شحيفة الربيطانية اإىل اأن 
اإدخال  مرونة  لديها  املختلفة  البط�لت 
هذه التغيري على القان�ن يف املباريات قبل 

هذا التاريخ.

*وكاالت
املدير  احلديد،  حممد  الأردين  اأرجع 
خط  يف  م�شاحات  وج�د  لل�حدة،  الفني 
من  الثاين  ال�ش�ط  يف  وحتديدا  دفاعه، 
رغبة  اإىل  ج��دة،  احت��اد  اأم���ام  م��ب��ارات��ه 
تقدم  بعد  ال��ت��ع��ادل،  اإدراك  يف  لعبيه 

الحتاد بهدف من ركلة جزاء.
الثالثة  اخل�����ش��ارة  ال���ح��دة  وت��ل��ق��ى 

احت��اد  اأم���ام  بال�شق�ط  ال��ت���ايل،  ع��ل��ى 
مباراة  يف   ،)2-4( اجلمعة،  م�شاء  جدة، 
ال����دوري  م���ن   22 ب��اجل���ل��ة  ال��ف��ري��ق��ني 

ال�شع�دي.
تلفزي�ين  حديث  يف  احلديد،  وق��ال 
ل  ب��ه��دف  “اخل�شارة  امل���ب���اراة:  ع��ق��ب 
اأه��داف،  ب�4  اخل�شارة  عن  كثريا  تختلف 
يف  احل��ل���ل  ميتلك  اأن  امل��درب  على  يجب 

امل�اقف«. مثل هذه 
الفارق،  تقلي�ص  “ا�شتطعنا  واأ�شاف: 

الفردية م�ج�دة«. الأخطاء  لكن ظلت 
اأداء مثاليا يف  اأن فريقه قدم  واأو�شح 
داخل  التنظيم  حيث  من  الأول،  ال�ش�ط 

اخلط�ط. جميع  م�شت�ى  وعلى  امللعب، 
���ش��را���ش��ة  اأظ���ه���ر  “الفريق  وزاد: 
ما  تعك�ص  ل  املباراة  ونتيجة  هج�مية، 

الأخ��ط��اء  لكن  ال���ح��دة،  لع��ب���  ق��دم��ه 
ال��ف��ردي��ة و����ش����ء احل���ظ ك��ل��ف���ن��ا ه��ذه 

النتيجة«. وبهذه  اخل�شارة 
اأخطاء  عالج  على  “�شاأعكف  وختم: 
�شلبية  اأث��ار  اأي  من  وانت�شالهم  الالعبني 
ب��ع��د اخل�����ش��ارة ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ال��ت���ايل، 
هذه  جتاوز  على  الفريق  بقدرة  ومتفائل 

املرحلة”.

*وكاالت
م��درب  ك��ل���ب،  ي���رج��ن  يت�قع  ل 
الفريق،  عن  لعبيه  رحيل  ليفرب�ل، 
اأبطال  ل���دوري  التاأهل  يف  ف�شل  اإذا 

اأوروبا يف امل��شم املقبل.
ون����ال ل��ي��ف��رب���ل، ل��ق��ب ال����دوري 
امل���ا����ش���ي، لكن  ب��امل������ش��م  ب�����ش��ه���ل��ة 
يف  م�شريته  على  اأث���رت  الإ���ش��اب��ات 
املركز  حاليا  ويحتل  احل��ايل،  امل��شم 
مباراة   27 م��ن  نقطة  ب���43  ال�شابع 
رابع  ت�شيل�شي  عن  نقاط  ب�4  متاأخرا 

الرتتيب.
“اأعلم  لل�شحفيني:  كل�ب  وق��ال 
و�شع  يف  ل�شنا  الالعبني.  ولء  م��دى 
ح�شنا،  ويق�ل  لعب  اأي  فيه  �شياأتي 

اأوروب��ا  اأب��ط��ال  دوري  اإىل  نتاأهل  مل 
لذلك �شاأرحل، هذا لن يحدث. اأنا على 
دراية بهم«. واأردف: “لن تك�ن هناك 
جدد.  لعبني  مع  التعاقد  يف  م�شكلة 
لعب  اأراد  اإذا  �شن�ات  منذ  قلنا  لقد 
نلعب  ل  لأننا  هنا  اإىل  املجيء  ع��دم 
يف دوري الأبطال، فاأنا ل اأريده، واإذا 
اأراد لعب الرحيل لأننا ل ن�شارك يف 

دوري الأبطال، فاأنا ل اأريده«
�شخ�شًيا  �شيًئا  لي�ص  “اإنه  واأكمل: 
حيث  هكذا،  تدار  دائًما  الأم���ر  ولكن 
الفريق  للعث�ر على  اإنك حتتاج دائًما 
املنا�شب للتحديات التي �شت�اجهها. ل 

ي�جد �شيء يقلقني ب�شاأن ذلك«.
دوري  يف  ل��ي��ف��رب���ل  و�����ش����ارك 

الأبطال يف اآخر 4 م�ا�شم ونال اللقب 
التي  ال�شتة  امل�ا�شم  لكن يف  يف 2019 
�شبقت ذلك لعب يف الدوري الأوروبي 

يف 5 منها.
واأ�شار كل�ب اإىل اأن الف�شل يف بل�غ 
لن  املقبل  امل��شم  يف  الأب��ط��ال  دوري 

ي�ؤدي اإىل انهيار.
يبتعد  لن  النادي  “هذا  واأ���ش��اف 
ب�شكل معتاد عن دوري الأبطال. منر 
اإمكانات  لكن  ذلك،  ونعلم  �شعب  بعام 

وق�ة هذا النادي خمتلفة متاما«.
فيما  اأف��ك��ر  ل  “بالتاأكيد  وت��اب��ع 
ميكنني  ما  لكن  املا�شي  يف  هنا  حدث 
ب�شاأن  بالقلق  ن�شعر  ل  اإن��ن��ا  ق���ل��ه 

م�شتقبل النادي لأننا يف اأيد اأمينة”.

تغيير قانون لمسة اليد في كرة القدم

مدرب الوحدة يلوم سوء الحظ
 في السقوط برباعية أمام االتحاد

كلوب: لن ننهار.. ليفربول في أيٍد أمينة
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*واشنطن
م�ش�ؤويل  اأن  اأمريكية  م�شادر  ك�شفت 
اعتقل�ا  امل��ت��ح��دة  ال���لي��ات  يف  احل���دود 
�شخ�ص  األ����ف   100 زه����اء  واح���ت���ج���زوا 
دافعت  فيما  املا�شي،  فرباير  �شهر  خ��الل 
ال�شكرترية ال�شحفية للبيت الأبي�ص، جني 
التي  الهجرة  �شيا�شة  عن  اجلمعة،  �شاكي، 
تتبعها اإدارة الرئي�ص الأمريكي ج� بايدن، 
مبن  اجلمه�ريني،  انتقادات  تزايد  ظل  يف 
ترامب،  دون��ال��د  ال�شابق،  الرئي�ص  فيهم 
و�شيا�شاته  بايدن  خطاب  اإن  ق��ال  ال��ذي 
ح��ف��زت زي�����ادة ال��ه��ج��رة ع��ل��ى احل���دود 

اجلن�بية.
م�����ش��دران  ذك���ره  مل��ا  ووف��ق��ا  تف�شيال، 
الع��ت��ق��ال  عمليات  مت��ت  ف��ق��د  م��ط��ل��ع��ان، 
والح��ت��ج��از ع��ل��ى احل����دود الأم��ريك��ي��ة 
املك�شيكية خالل �شهر فرباير، م�شريين اإىل 
اأن هذا العدد من املعتقلني ه� اأعلى معدل 
فرباير  �شهر  خالل  اعتقالهم  مت  من  لعدد 

منذ العام 2006.
وتظهر الأرقام مدى الزيادة املت�شاعدة 
احل��دود  اإىل  ي�شل�ن  ال��ذي��ن  للمهاجرين 
الرئي�ص  �شعى  م��ع  ال��غ��رب��ي��ة  اجل��ن���ب��ي��ة 
الأمريكي ج� بايدن اإىل الرتاجع عن بع�ص 
ترامب  دونالد  ال�شابق  الرئي�ص  �شيا�شات 

التي كانت تفر�ص قي�دا على الهجرة.
املحتجزين على  املهاجرين  وميثل عدد 
واملك�شيك  املتحدة  ال���لي��ات  بني  احل��دود 
عدد  مع  باملقارنة  كبرية  زي��ادة  فرباير  يف 
يناير  يف  احتجازهم  مت  الذين  املهاجرين 

وبلغ 78 األف مهاجر.
اأ�شدره  بيان  انتقد يف  ترامب قد  وكان 

يف وقت �شابق اجلمعة، �شيا�شة بايدن ب�شاأن 
من  العديد  عن  التخلي  اإن  وقال  الهجرة، 
�شيا�شات الإدارة ال�شابقة، التي تهدف اإىل 
تقييد الهجرة، اأدى اإىل اأزمة على احلدود.

الهجرة  م���ج��ة  اأن  ت��رام��ب  واأ����ش���اف 
“تغرق  احل���دود  على  املتنامية  اجل��ارف��ة 
امليزانيات،  وت�شتنزف  املحلية  املجتمعات 
وت�شبب ازدحام امل�شت�شفيات، وت�شت�يل على 

وظائف العاملني الأمريكيني القان�نيني.«
للبيت  ال�شحفية  ال�شكرترية  اأن  غري 
���ش��اك��ي، داف��ع��ت اجلمعة،  الأب��ي�����ص، ج��ني 
اإدارة  تتبعها  التي  الهجرة  �شيا�شة  ع��ن 
ال��رئ��ي�����ص الأم���ريك���ي ج��� ب��اي��دن، يف ظل 

فيهم  مبن  اجلمه�ريني،  انتقادات  تزايد 
الرئي�ص ال�شابق، دونالد ترامب، الذي قال 
زيادة  حفزت  و�شيا�شاته  بايدن  خطاب  اإن 

الهجرة على احلدود اجلن�بية.
وردت �شاكي مبا�شرة على ترامب خالل 
اإ���ش��دار  م��ن  �شاعات  بعد  �شحفي،  اإي��ج��از 
اأجندة  ال�شابق بيانا مط�ل يدين  الرئي�ص 

بايدن ب�شاأن الهجرة.
وقالت �شاكي: “نحن ل ناأخذ ن�شيحتنا 
ترامب  ال�شابق  الرئي�ص  من  ا�شت�شارتنا  اأو 
غري  تكن  مل  التي  الهجرة،  �شيا�شة  ب�شاأن 
اإن�شانية فح�شب، بل كانت غري فعالة خالل 
اأن  واأ�شافت  املا�شية”،  الأرب��ع  ال�شن�ات 

الأمام،  اإىل  طريقها  �شرت�شم  بايدن  اإدارة 
باإن�شانية  الأط��ف��ال  معاملة  ي�شمل  “مبا 

واحرتام«.
املتعلقة  ب�شيا�شاته  ترامب  وتفاخر 
عندما  اأن��ه  اإىل  ولفت  الهجرة،  بتقييد 
اأكر احلدود  “كنا قد بنينا  ترك من�شبه 
بايدن،  عهد  يف  اأما  بالدنا.  تاريخ  يف  اأمانا 
واأك���ر  اأ����ش����اأ،  ق��ري��ب��ا  ال������ش��ع  ف�شيك�ن 
ال�شيطرة  نطاق  ع��ن  و�شيخرج  خ��ط���رة، 
بايدن  متهما  م�شى”،  وق��ت  اأي  من  اأك��ر 
على  للحفاظ  من�شبه  ق�شم  “انتهك  باأنه 

د�شت�رنا وتطبيق ق�انيننا«.
مع  للتعامل  ب��اي��دن  اإدارة  وت�شعى 
اأوقفت  وقد  للمهاجرين،  ال�شريع  التدفق 
اآلف  عملها،  من  الأوىل  الأ�شابيع  خالل 

الق�ُ�ش�َّر غري امل�شح�بني بذويهم.
وق����د ���ش��ك��ك ب���اي���دن ووزي�����ر الأم����ن 
الداخلي الأمريكي، األيخاندرو ماي�ركا�ص، 
الأزم��ة،  م�شت�ى  اإىل  يرقى  ال��شع  اأن  يف 
اإ�شافية  خط�ات  الإدارة  تتخذ  حني  يف 
من  املتزايد  العدد  على  ال�شيطرة  ملحاولة 
فتح  ذل��ك  يف  مبا  احل��دود،  على  املهاجرين 
مرافق اإ�شافية لإي�اء املهاجرين اليافعني.
وقال فيدانت باتيل، م�شاعد ال�شكرترية 
ال�شحفية للبيت الأبي�ص، يف بيان يف وقت 
طلب  بايدن  اإن  اخلمي�ص،  ي�م  من  متاأخر 
من كبار اأع�شاء فريقه ال�شفر اإىل املنطقة 
عن  كاملة  “باإحاطة  لتزويده  احلدودية 
غري  اليافعني  لتدفق  الإدارة  ا�شتجابة 
اخلط�ات  وتقييم  ب��ذوي��ه��م،  امل�شح�بني 
ل�شمان  ات��خ��اذه��ا  ميكن  التي  الإ�شافية 

�شالمة واأمن اأولئك الأطفال”.

*واشنطن
لأول مرة منذ واقعة اقتحام مبنى الكابيت�ل يف 
املا�شي،  يناير  خالل  وا�شنطن  الأمريكية  العا�شمة 
يف  عمل  م�ش�ؤول  الفدرايل  التحقيقات  مكتب  اعتقل 

اإدارة الرئي�ص ال�شابق دونالد ترامب.
من  لالقتحام  تعر�ص  قد  الكابيت�ل  مبنى  وكان 
اعرتا�شا  يناير،  من  ال�شاد�ص  يف  ترامب  اأن�شار  قبل 
على خ�شارته لالنتخابات على يد غرميه ج� بايدن.

الرئا�شية  النتخابات  اأن  حينها  ترامب  وادعى 
له دع�ة لأن�شاره  معار�ش�ن  اعتربه  فيما  “مزورة”، 
لن��دلع  اأدى  مما  الكابيت�ل،  مبنى  اأم��ام  للتظاهر 
اأعمال العنف والقتحام الذي اأ�شفر عن وق�ع قتلى 

وجرحى.
التحقيقات  مكتب  ي�شن  الق��ت��ح��ام،  ي���م  ومنذ 
وقد  فيه،  امل�شاركني  على  للقب�ص  حملة  الفدرايل 
ت�ثيق  مت  بعدما  وذل��ك  اأب��رزه��م،  اعتقال  يف  جنح 

عملية القتحام مبقاطع الفيدي� وال�ش�ر.
ن�عه،  من  الأول  يعد  اجلديد  العتقال  اأن  اإل 

يف  عمل  م�ش�ؤول  اعتقال  يتم  التي  الأوىل  املرة  فهي 
اإدارة ترامب، �شارك يف القتحام واعتدى على اأفراد 

من ال�شرطة.
واأو�شحت �شحيفة “ني�ي�رك تاميز” الأمريكية، 
اأن فيدريك� كلني عمل ك�”م�شاعد مت��شط امل�شت�ى” 

يف وزارة اخلارجية الأمريكية خالل اإدارة ترامب.
احلملة  يف  ت��رام��ب  اإدارة  م��ع  عمله  كلني  وب���داأ 
وزارة  يف  تعيينه  ومت   ،2016 ع���ام  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
اليمني  ت��رام��ب  اأداء  م��ن  اأي����ام  ب��ع��د  اخل��ارج��ي��ة 
�شرية،  اأمنية  ت�شريحات  يحمل  وكان  الد�شت�رية، 
اأنه  اإل  يناير،  من  ال�شاد�ص  يف  القتحام  ي�م  حتى 

ا�شتقال يف 19 يناير.
�شرطيا  ي��دف��ع  وه���  كلني  فيدي�  مقطع  ووث���ق 
خلرق  حماولة  يف  يحمله،  كان  درع  ب�ا�شطة  بعنف 
غري  “الدخ�ل  تهم  الرجل  وي�اجه  ال�شرطة.  خط 
القان�ين، وال�شل�ك العنيف وغري املن�شبط، وعرقلة 
�شابط  على  والعتداء  القان�ن،  واإنفاذ  الك�نغر�ص 

ب�شالح خطري”.

*القاهرة 
اأكد رئي�ص الربملان العربي عادل بن عبدالرحمن 
بها  تق�م  التي  للجه�د  التام  الربملان  دعم  الع�ش�مي 
جمه�رية م�شر العربية وجمه�رية ال�ش�دان حلفظ 
ت�ؤكدها  التي  الثابتة  والقان�نية  املائية  حق�قهما 
ذات  الثنائية  والتفاقات  الدولية  الق�انني  كافة 

ال�شلة.
ل  ج��زء  الدولتني  لكال  املائي  الأم��ن  اأن  و�شدد 

يتجزاأ من الأمن الق�مي العربي.
التزمت  التي  املحددات  اأن  اإىل  الع�ش�مي  واأ�شار 
بها كل من م�شر وال�ش�دان ط�ال ج�لت املفاو�شات 

تهدف  ومتزنة  م�ش�ؤولة  م�اقف  عن  تنم  ال�شابقة، 
اإىل الت��شل اإىل اتفاق قان�ين عادل ومت�ازن يحقق 
م�شالح جميع الأطراف، وه� ما يفر�ص على اجلانب 
ال�اقع  الأمر  فر�ص  �شيا�شة  عن  البتعاد  الأثي�بي 
وعدم القيام باأية خط�ات اأحادية جديدة من �شاأنها 

تعقيد الأزمة واإطالة اأمدها.
الثانية من  اأثي�بيا بعدم تنفيذ املرحلة  وطالب 
قان�ين  اتفاق  اإىل  الت��شل  قبل  النه�شة  �شد  ملء 
ال�شد،  وت�شغيل  م��لء  عملية  ينظم  ومن�شف  ملزم 
عادل  حل  اإىل  للت��شل  ال�حيد  ال�شبيل  اأنه  م�ؤكدًا 

ونهائي لالأزمة.

*عمان 
قال وزير اخلارجية والتعاون الدويل الإيطايل، 
ل�يجي دي ماي�، اإن ليبيا دخلت يف املرحلة احلا�شمة 
انتقال  خ��الل  م��ن  الإ���ش��ت��ق��رار  نح�  طريقها  على 
الدويل  املجتمع  بذل  نتيجة  وهي  مهم،  م�ؤ�ش�شاتي 
ول  حا�شم  بتي�شري  حتقيقها،  اأجل  من  كبرية  جله�د 

غنى عنه من جانب الأمم املتحدة.
وخالل م�ؤمتر �شحفي م�شرتك يف روما مع نظريه 

اكي  وك��ال��ة  نقلت  ل���دري��ان،  اإي���ف  ج��ان  الفرن�شي 
الإيطالية لالأنباء عن 

يف  املركزي  العن�شر  اأن  ق�له،  ماي�  دي  ال�زير 
لقاء  والذي دع�نا اىل  الليبي،  امللف  املحادثات كان 
ح�ل  والفرن�شية  الإيطالية  املخابرات  بني  مثمر 
التقارب  اإىل  ل�دريان  اإيف  جان  اأ�شار  بدوره  امللف. 
امللف  اإزاء  والإيطايل  الفرن�شي  امل�قفني  بني  التام 

الليبي. 

*لندن 
يف  الب��ت��ك��ار  معهد  اأج���راه  دويل  م�شح  ك�شف 
ك�ليدج  لإمربيال  التابع  العاملية  ال�شحة  جمال 
ل��ن��دن و���ش��رك��ة ي���غ���ف ل���ش��ت��ط��الع��ات ال����راأي، 
امل�����ش��ادة  ال��ل��ق��اح��ات  يف  ال��ث��ق��ة  اأن  دول���ة،   15 يف 
يزيد  حيث  تتنامى،  امل�شتجد  ك���رون��ا  لفريو�ص 
يف  احلمالت  ب��دء  مع  التطعيم  يف  الراغبني  ع��دد 
الآثار اجلانبية  املخاوف من  العامل وتتبدد  اأنحاء 

للقاح. املحتملة 
على  يزيد  ما  فيه  �شارك  الذي  امل�شح  وح�شب 
وكندا  واأ�شرتاليا  بريطانيا  يف  �شخ�ص   13500
واإيطاليا  واإ�شرائيل  واأملانيا  وفرن�شا  والدمنرك 

وك�ريا  و�شنغاف�رة  والرنويج  وه�لندا  واليابان 
نتائجه  ون�شرت  وال�ش�يد،  واإ�شبانيا  اجلن�بية 
زادت  فقد  اجلمعة،  الإع���الم،  و�شائل  م��ن  عديد 
دولة   15 من  ت�شعة  يف  ك�رونا  لقاحات  يف  الثقة 
و�شنغاف�رة  واليابان  فرن�شا  ومنها  امل�شح  �شملها 
من  الثقة  م��ن  منخف�شة  م�شت�يات  �شهدت  التي 

قبل.
هم  بريطانيا  يف  ال�شكان  اأن  النتائج،  وا�شافت 
اإنهم  منهم   %77 قال  حيث  للتطعيم،  تقبال  الأكر 
بينما  الأ�شب�ع،  ه��ذا  ت�فر  اإذا  لقاحا  �شيتلق�ن 
اجلانبية  الآث��ار  ب�شاأن  املخاوف  اأن  امل�شح  ك�شف 

الدول. تتبدد يف غالبية  للقاح 

أميركا تعتقل 100 ألف مهاجر على 
الحدود المكسيكية في شهر

اعتقال مسؤول بإدارة ترامب 
شارك باقتحام الكابيتول

البرلمان العربي: ندعم الجهود المصرية 
والسودانية لحفظ أمنهما المائي

مسؤول أوروبي: ليبيا دخلت 
المرحلة الحاسمة نحو االستقرار

تنامي الثقة في لقاحات كورونا مع 
تبدد المخاوف من اآلثار الجانبية

*اجلزائر
م�شرية  يف  اجل��زائ��ري��ني  اآلف  خ���رج 
الأ�شب�ع  يف  اجلزائرية  العا�شمة  و�شط 
احلراك  تظاهرات  ا�شتئناف  بعد  الثاين 
ب�شبب  ع��ام  قبل  ت�قفت  والتي  ال�شعبي 

الأزمة ال�شحية.
تعالت  اجلمعة  ���ش��الة  ان��ت��ه��اء  وب��ع��د 
اأ�ش�ات الحتجاجات معلنة بداية م�شرية 
يف  التظاهرات  بدء  منذ  ال���107  الأ�شب�ع 

22 فرباير 2019.
ب������ش��ط  ب��ادي�����ص  اإب����ن  م�����ش��ج��د  ويف 
ال��ع��ا���ش��م��ة اجل���زائ���ر خ���رج امل��ئ��ات وه��م 
ع�شكرية”  ولي�ص  مدنية  “دولة  ي��رّددون 
�شاروا  ثم  الل�ش��ص”.  اأيها  البلد  و”اأكلتم 
�شارع  ثم  رم�شان  عبان  �شارع  ط���ل  على 
املركزي  الربيد  �شاحة  نح�  ح�شني  ع�شلة 

مهد احلراك.
�شمت  اأكرب  ثانية  م�شرية  انطلقت  كما 
ال�شارع  م��راد،  دي��دو���ص  �شارع  من  الآلف 
بني  م��ن  وك���ان  العا�شمة،  و���ش��ط  الأك���رب 
ال�شابق  واملعتقل  ال�شحايف  املتظاهرين 

خالد درارين.
ب�شبب  ر�شميا  التجّمعات  منع  ورغ��م 
ج��ائ��ح��ة ك����ف���ي���د-19، ع����ادت م�����ش��ريات 

احلراك مبنا�شبة الذكرى الثانية لبدايته، 
يف العديد من اأنحاء البالد.

بجاية  يف  اجل��زائ��ري��ني  اآلف  و���ش��ار 

وتيزي وزو مبنطقة القبائل و�شطيف وبرج 
ووه��ران  )�شرق(  وق�شنطينة  ب�عريريج 
البالد،  جن�ب  ورقلة  ويف  )غرب(  وتيارت 
ك��م��ا اأظ��ه��رت ���ش���ر م��دون��ني ع��ل��ى م���اق��ع 

ق���ات  وانت�شرت  الجتماعي.  الت�ا�شل 
كما  التظاهرة،  م�شار  ط�ل  على  ال�شرطة 
العا�شمة  ف�ق  التحليق  يف  مروحية  بداأت 
التظاهرة  نهاية  اإىل  النهار  منت�شف  منذ 

ت�شجيل  دون  اخلام�شة،  ال�شاعة  حدود  يف 
ح�ادث. وان�شحبت ق�ات ال�شرطة وعادت 
و�شط  ال�����ش���ارع  ك��ل  اإىل  امل����رور  ح��رك��ة 

العا�شمة.

الجزائر.. الحراك الشعبي يعود
 إلى الشوارع لألسبوع الثاني

*وكاالت 
م�شرعهم،  الأق��ل  على  �شخ�شا   16 لقي 
قرية  يف  م�شلح�ن  �شنه  هج�م  يف  اجلمعة، 
نيجريية، وفقا ملا ذكره م�ش�ؤول حملي و�شاهد 

عيان.
قرية  يف  وقع  الذي  الهج�م،  يف  واأ�شيب 
نيجرييا  غربي  ب�شمال  �ش�ك�ت�  ب�لية  تارا 
اأ�شخا�ص   9 النيجر  مع  احل��دود  من  بالقرب 

اآخرين.
العيان، فقد وقع  للم�ش�ؤول و�شاهد  ووفقا 
منفذيه  اأن  ويعتقد  الفجر،  قبل  الهج�م 
واحدة من ع�شابات قطاع الطرق التي تق�م 
بعمليات قتل ونهب وتن�شر الرعب يف املنطقة 

منذ �شن�ات.
وقال اأحد القرويني “و�شل�ا على دراجة 
 16 دفنا  القرية..  على  النار  وفتح�ا  نارية 
�شخ�شا بعد ظهر الي�م. ا�شيب ت�شعة اخرون 
فران�ص  ذك��رت  ما  بح�شب  خطرة”،  بجروح 

بر�ص.
املحلي،  امل�ش�ؤول  احل�شيلة  هذه  اأكد  وقد 

اأن اجلرحى  اإبراهيم، م�شريا اإىل  �شايدو نين� 
يعاجل�ن يف امل�شت�شفى.

“ا�شت�ل�ا  املهاجمني  اأن  امل�ش�ؤول  واأو�شح 
ال�كالة  بح�شب  بقرة”،   100 من  اأك��ر  على 

قطاع  اأن  اإىل  اإب��راه��ي��م  واأ���ش��ار  الفرن�شية. 
هذه  ق��رى  على  هجمات  “ينفذون  ال��ط��رق 
اأخ��رى  اإىل  قرية  م��ن  ينتقل�ن  املنطقة... 

ويقتل�ن وينهب�ن«.
ب��ي��ان،  يف  جهتها  م��ن  ال�����ش��رط��ة  واأك����دت 

ت����ارا، دون اخل������ص يف  ه��ج���م يف  ح�����ش���ل 
ل�ش�ؤون  العليا  املف��شية  وع��رّبت  التفا�شيل. 
بيان  يف  املتحدة  ل���الأمم  التابعة  الالجئني 
يف  العنف  “ت�شاعد  من  قلقها  عن  الثالثاء 

�شمال غرب نيجرييا«.

16 قتيال بأيدي مسلحين 
في شمال غربي نيجيريا

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
))يا اأيتها النف�س املطمئنة، ارجعي اىل ربك را�سية مر�سية، فادخلي يف عبادي، وادخلي جنتي ((

نعي
ينعى رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة اللواء الركن يو�سف احمد احلنيطي

  وكافة منت�سبي القوات امل�سلحة الأردنية - اجلي�س العربي .
العميد الركن املتقاعد

احمد عزام فنيخر البدارنة
الذي  انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم اجلمعة املوافق 2021/3/5
 تغمد اهلل الفقيد  بوا�سع رحمته ور�سوانه وا�سكنه ف�سيح جنانه.

واألهم ذويه و اأهله جميل ال�سرب وح�سن العزاء.
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون



*أريزونا
اإنهاء  اأريزونا الأمريكية  اأعلنت ولية 
ب�شبب  ال��ذي فر�شته  الإغ��الق  اإج���راءات 
وع���دة  امل�شتجد  ك���رون��ا  ف��ريو���ص  تف�شي 
والفعاليات  التجارية  الأن�شطة  طبيعة 

اإىل ما قبل اجلائحة.
يف  دو�شي،  دوغ  ال�لية،  حاكم  وذك��ر 
فتح  �شتعيد  اأري��زون��ا  ولي��ة  اأن  ل��ه  بيان 

جميع ال�شركات بقدرة 100 يف املائة.
خالل  الكثري  تعلمنا  “لقد  واأ���ش��اف: 
رائع  بعمل  �شركاتنا  وقامت  املا�شي،  العام 
اآمنة  وبطريقة  ال���ب��اء  لهذا  ا�شتجابة 
الت�شحية  دائما  نتذكر  و�ش�ف  وم�ش�ؤولة. 
وم�ظف�ها  ال�شركات  تلك  قدمتها  التي 
تف�شي  من  للحد  وعيهم  اإىل  اإ�شافة  اأي�شا 

الفريو�ص«.
عدد  اأع��ل��ن  امل��ا���ش��ي،  ���ش��ب���ع  الأ ويف 
ال���لي��ات الأم��ريك��ي��ة  امل��ن��اط��ق يف  م��ن 
ب�شبب  فر�شت  ال��ت��ي  القي�د  تخفيف 
اجل���ائ���ح���ة ب��ع��د ان��خ��ف��ا���ص اأع�����داد 
اي  �شبكة  ذكرت  ما  ح�شب  الإ�شابات، 

الأمريكية. �شي  بي 
وكانت قد اأعلنت ولية ك�نيتيكت اإنهاء 
املا�شي،  اخلمي�ص  ي�م  الإغ��الق  اإج��راءات 
للمطاعم  ال�شتيعابية  ال��ط��اق��ة  ورف���ع 
وحم���الت ال��ت��ج��زئ��ة وامل��ك��ت��ب��ات وم��راف��ق 

اخلدمات عالمة.
 19 م��ن  “اعتبارا  ر�شمي:  بيان  وق��ال 
جميع  �شرتفع  ك�نيتيكت  ولية   ... مار�ص 

حدود القدرات للمطاعم، وحمال التجزئة، 
واملكتبات، واخلدمات ال�شخ�شية، والرتفيه 
الريا�شية،  وال�شالت  املغلقة،  الأماكن  يف 

واملتاحف، واملكاتب ودور العبادة.«
القي�د  رفع  تك�شا�ص  ولية  قررت  كما 

املفرو�شة اأي�شا.
غريغ  تك�شا�ص  ولي��ة  حاكم   واأ���ش��در 
معظم  يلغي  تنفيذيا  اأم��را  الثالثاء  اأب���ت 

ق�شت  التي  ال�شابقة  التنفيذية  الأوام��ر 
باإغالق كافة الأن�شطة والفعاليات.

تيت  مي�شي�شيبي  ولي��ة  حاكم  وتبع 
احلياة  ع���دة  ب��اإع��الن  ال��ق��رار  ذات  ريفز 
الطبيعية لالأن�شطة يف ال�لية، من دون اأي 

ق�اعد اأو تعليمات تفر�شها ال�لية.
ت�يرت:  على  ح�شابه  على  ريفز  وق��ال 
التي  الإ���ش��اب��ات  اأع���داد  انخف�شت  “لقد 

تزامنا  لدينا  بامل�شت�شفيات  للعالج  تخ�شع 
ت�زيع  ويجري  الإ���ش��اب��ات،  انخفا�ص  مع 

اللقاح ب�شرعة. لقد حان ال�قت!«.
من  ال������لي�����ات،  ت��ل��ك  ج���ان���ب  واإىل 
ع���دة  اأخ����رى  ولي����ات  تعلن  اأن  امل��ت���ق��ع 
الإج���راءات  وتخفيف  الطبيعية  احلياة 
والربوت�ك�لت ال�شحية مثل اإي�ا وم�نتانا 

وداك�تا ال�شمالية.

*القاهرة 
ب��ح��ث رئ��ي�����ص ال����ربمل����ان ال���ع���رب���ي ع�����ادل بن 
رئي�ص  ا�شتقباله  خ��الل  الع�ش�مي  عبدالرحمن 
بن  اأحمد  الدكت�ر  وال�شالم  للت�شامح  العاملي  املجل�ص 
الربملان  بني  التعاون  تعزيز  �شبل  اجل��روان  حممد 
والربملان  وال�شالم  للت�شامح  العاملي  واملجل�ص  العربي 

املنبثق عنه.
على  العربي  ال��ربمل��ان  رئي�ص  اأطلع  جانبه،  من 
للت�شامح  ال��ع��امل��ي  املجل�ص  ب��ه  ي��ق���م  ال���ذي  ال���دور 
وال�شالم يف ن�شر الفكر امل�شتنري ومكافحة العن�شرية 

والتع�شب، م�ؤكدًا على اأنه املدخل ال�شليم يف حماربة 
التنظيمات  ن�شره  اإىل  ت�شعى  الذي  املتطرف  الفكر 
العاملي  املجل�ص  بر�شالة  م�شيدا  املتطرفة،  الإرهابية 

للت�شامح وال�شالم .
وال�شالم  للت�شامح  العاملي  املجل�ص  رئي�ص  واأ�شاد 
التي  العديدة  وباملبادرات  العربي  الربملان  بن�شاط 
العربي  املر�شد  اإط���الق  وخا�شة  م���ؤخ��رًا،  اأطلقها 
اآلية عربية هامة  اأنه ميثل  حلق�ق الإن�شان، م�ؤكدًا 
الدول  يف  الإن�شان  حق�ق  حماية  منظ�مة  لتعزيز 

العربية والدفاع عنها.

*واشنطن
من  طائرة  اإن  اأيرلينز  اأم��ريك��ان  �شركة  قالت 
مطار  اإىل  متجهة  كانت  737م��اك�����ص  ب�ينغ  ط��راز 
اأعلنت  ني�جريزي  ولية  يف  الدويل  ليربتي  ني�ارك 
باإغالق  الطائرة  قائد  قام  اأن  بعد  الط�ارئ  حالة 

حمرك ب�شبب م�شكلة ميكانيكية حمتملة.
كانت  التي  الطائرة  اأن  الطريان  �شركة  واأ�شافت 
قادمة من ميامي وحتمل 95 راكبا وطاقما م�ؤلفا من 

�شتة اأفراد هبطت ب�شالم يف ني�ارك دون ح�ادث.

زيت  ب�شغط  تتعلق  املحتملة  امل�شكلة  اإن  وقالت 
�شيء  اأي  نتيجة  ولي�ص  احلجم  م�ؤ�شر  اأو  املحرك 
تعر�شت  مميتني  بحادثني  املرتبط  باخللل  متعلق 
لهما طائرتني من طراز 737 ماك�ص يف 2018 و 2019 

مما اأدى اإىل وقف حتليق الطائرة ملدة 20 �شهرا.
وكانت �شركة اأمريكان اأيرلينز اأول �شركة طريان 
اأمريكية ت�شتاأنف رحالت 737 ماك�ص يف اأواخر العام 
على  الحتادية  الطريان  اإدارة  م�افقة  بعد  املا�شي 

حتديثات ال�شالمة من قبل �شركة ب�ينغ.

والية أريزونا تعلن إنهاء اإلغالق 
المفروض بسبب كورونا

البرلمان العربي والمجلس العالمي 
للتسامح والسالم يبحثان تعزيز التعاون

طائرة 737 ماكس تعلن الطوارئ 
بسبب عطل ميكانيكي بالمحرك

الحرس الثوري اإليراني: إحباط 
محاولة خطف طائرة ركاب

*وكاالت
تخّلى جمل�ص الأمن الدويل عن اإ�شدار 
منطقة  يف  العنف  اإنهاء  اإىل  يدع�  بيان 
تيغراي الإثي�بية، ب�شبب معار�شة ال�شني 
ورو�شيا، ح�شب ما اأكد دبل�ما�شي�ن ل�كالة 

فران�ص بر�ص.
وبعد اأن تفاو�ص املجل�ص ح�ل م�شروع 
على مدى ي�مني، قال دبل�ما�شي طلب عدم 

ك�شف ا�شمه “لن يك�ن هناك” بيان.
ثان طلب عدم  دبل�ما�شي  م�شدر  واأكد 
قائال  اإجماع”،  ي�جد  “ل  اأنه  ا�شمه  ذكر 
“ل ت�جد خطط للذهاب اأبعد من ذلك«.

ال�شني  اأن  ثالث  دبل�ما�شي  واو���ش��ح 
البيان،  م�ش�دة  �شياغة  على  اعرت�شت 
يف  “العنف  ع���ب���ارة  ب����اإزال����ة  م��ط��ال��ب��ًة 
تيغراي”. لكّن الدبل�ما�شي قال اإّن املطلب 
هذا رف�شته دول غربية يف املجل�ص مبا يف 

ذلك اأيرلندا التي �شاغت ال�ثيقة.
ودع���م���ت رو���ش��ي��ا م���ق��ف ال�����ش��ني يف 
اأعمال  بدء  ومنذ  الن�ص.  على  اعرتا�شها 
البلدان  ه���ذان  ق��ال  ت��ي��غ��راي،  يف  العنف 
اإىل  بالن�شبة  داخلية  م�شاألة  الق�شية  اإن 

اإثي�بيا ولي�شت �شاأن الأمم املتحدة.
ورو�شيا  ال�شني  اإن  دبل�ما�شي�ن  وق��ال 
ال��شع  على  فقط  امل�ش�دة  تركز  اأن  ارادتا 

الإن�شاين املزري يف املنطقة.
الأم���ن  ملجل�ص  جل�شة  اآخ���ر  وُع��ق��دت 
ف��رباي��ر  ت��ي��غ��راي يف 2  ب�����ش��اأن  ال�����دويل 

من  م��زي��د  ب������ش���ل  بال�شماح  للمطالبة 
امل�شاعدات الإن�شانية اإىل املنطقة. وي�مها 
يف  الأف��ارق��ة  والأع�����ش��اء  ال�شني  عار�شت 
املجل�ص )جن�ب اإفريقيا والنيجر وت�ن�ص( 

�شدور بيان عن املجل�ص.
هي�من  قالت  اجلمعة،  �شابق  وق��ت  يف 

اإن الق�ات الإريرتية قتلت  رايت�ص ووت�ص 
يف  ن�فمرب  يف  وامل��دن��ي��ني  الأط��ف��ال  مئات 

جمزرة بتيغراي.
ي�شدر  رئي�شي  تقرير  ثاين  هذا  وكان 
ُيّتَهم  انتهاكات  ح�ل  الأخ��ري  الأ�شب�ع  يف 
بارتكابها اجلي�ص الإريرتي يف بلدة اأك�ش�م 
املدرجة يف لئحة الرتاث العاملي للب�شرية 
التي ُتعّدها منظمة الأمم املتحدة للرتبية 

والثقافة والعل�م )ي�ن�شك�(.
وكان حتقيق ملنظمة العف� الدولية يف 
اجلي�ص  اإق��دام  عن  حتدث  نف�شها  ال�قائع 
الإريرتي على “قتل منهجّي ملئات املدنيني 

بدٍم بارد«.
احلق�قيتني  املنظمتني  تقريرا  وياأتي 
ارت��ك��اب  اإزاء  امل��خ��اوف  تتزايد  وق��ت  يف 

اجلي�ص الإريرتي فظاعات يف تيغراي.
اأبيي  الإثي�بي  ال����زراء  رئي�ص  وك��ان 
�شن عمليات ع�شكرية �شد  اأعلن  اأحمد قد 
احلزب  تيغراي،  �شعب  حترير  جبهة  قادة 
احلاكم اآنذاك يف تيغراي، يف مطلع ن�فمرب 
اجلبهة  �شنتها  هجمات  على  رد  اإنها  وق��ال 

على مع�شكرات للجي�ص الفدرايل.

الصين وروسيا تعطالن مسودة 
بيان لمجلس األمن حول إثيوبيا

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

األحد )7( آذار 2021
7العدد )1843( عربي دولي

*طهران
ال�شلطات  اإن  الإي����راين  ال��ث���ري  احل��ر���ص  ق��ال 
يف  كانت  رك��اب  طائرة  اختطاف  حماولة  اأحبطت 
اأنه  ال�شابقة، على الرغم من  الليلة  رحلة ج�ية يف 

مل يقدم �ش�ى تفا�شيل قليلة عما حدث.
واأ����ش���اف احل��ر���ص ال���ث����ري ع��ل��ى م���ق��ع��ه على 
ا�شتهدفت  املزع�مة  الختطاف  عملية  اإن  الإنرتنت 
اجل�ية  للخط�ط  تابعة  اإقليمية  جتارية  طائرة 
من  مت�جهة  كانت   100 ف�كر  ط��راز  من  الإيرانية 
مدينة  اإىل  البالد  غرب  جن�ب  يف  الأه���از  مدينة 

م�شهد ب�شمال غرب اإيران.
اجلمعة  ي���م  ال��ث���ري  احلر�ص  اإع��الن  يحدد  مل 
اخلط�ط  رحلة  اإن  الإع��الن  وقال  اخلاطف.  ه�ية 
مدينة  يف  ا�شطراريا  هبطت  الإي��ران��ي��ة  اجل���ي��ة 
اأ�شفهان ب��شط اإيران ومل ي�شب اأحد يف احلادث. مل 
يت�شح على الف�ر ما اإذا كان اخلاطف املزع�م م�شلًحا 

اأم ل وما اإذا كان ي�اجه تهمًا جنائية.
 100 ف���ك��ر  ط��ائ��رة  تقلع  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ك���ان 
ي�م  م�شاًء   7:15 ال�شاعة  م�شهد  اإىل  الأه���از  من 
رادار  “فاليت  الطائرات  اخلمي�ص، وفًقا مل�قع تتبع 
“اإيران اإير”  24 دوت ك�م”. متتلك اإيران للطريان 
يبلغ  اأ�شط�لها،  يف  ال��ن���ع  ه��ذا  م��ن  ط��ائ��رات  ث��الث 
اإيران  عمر كل منها ح�ايل 30 عاًما حيث ل تزال 
ب�شبب  الدولية  الطائرات  مبيعات  من  حمرومة 

العق�بات.
ويف وقت لحق اجلمعة، حددت و�شائل الإعالم 
يدعى  واأنه  به  امل�شتبه  الث�ري  احلر�ص  من  املقربة 
ح��اول  اإن���ه  قائلة  م��ن��ا���ص،  حقيقة  ح�شني  حممد 
من  و�شتة  راكبا   62 متنها  وعلى  الطائرة  اختطاف 

اأفراد الطاقم بعد ح�ايل 20 دقيقة من اإقالعها.

كما ذكرت التقارير اأنه �شلم مذكرة مكت�بة اإىل 
اإحدى امل�شيفات.

التحكم  وجهاز  قنبلة  “اأحمل  املذكرة  يف  وجاء 
الرحلة  بع�دة  وطالب  اآخر”،  راكب  يد  عن بعد يف 

اإىل الأه�از.
وك��رر  ال��ق��م��رة  مقدمة  اإىل  ال��رج��ل  انتقل  ث��م 

تهديداته لفظيا.
وقالت التقارير اإنه اأظهر ما بدا اأنه حزام نا�شف 
خ�شبية  وع�شي  واأ�شالك  ل�شق  �شريط  من  م�شن�ع 

بعد  الطائرة  حرا�ص  واعتقله  بتفجريه.  وه��دد 
حمادثة ق�شرية.

لرجل  �ش�رة  ن�شرت  التي  التقارير،  يف  ورد  كما 
العل�ي  اجلزء  ح�ل  ل�شق  وب�شريط  اليدين  مقيد 
وولديه  زوجته  مع  م�شافرا  ك��ان  اأن��ه  ج�شده،  من 

الذين مت اعتقالهم اأي�شا.
لديه  لي�ص  الرجل  اأن  يبدو  التقارير،  وبح�شب 

�شجل جنائي.
عن  الر�شمية  �شبه  “اإلنا”  اأنباء  وكالة  ونقلت 
به  امل�شتبه  اإن  ق�له  ا�شمه  تذكر  مل  مطلع  م�ش�ؤول 
“مل يكن بح�زته قنبلة” لكنه كان “ملف�فا بع�شي 

خ�شبية” ح�ل ج�شده.
الداخلية  ال��رح��الت  حتمل  ورد،  م��ا  وبح�شب 

متنها  على  م�شلحني  ج���ي��ني  ح��را���ش��ا  الإي��ران��ي��ة 
ت�ىل  اخ��ت��ط��اف.  اأو  ه��ج���م  حم��اول��ة  اأي  لتعطيل 
من  الثمانينيات  يف  ال��ط��ريان  اأم��ن  ال��ث���ري  احلر�ص 
القرن املا�شي بعد �شل�شلة من احل�ادث التي ت�شمنت 
طائرات  على  ا�شت�لت  اإيرانية  معار�شة  جمم�عات 
عام  اخلمينية  الث�رة  اأعقبت  التي  ال�شطرابات  يف 
1979 يف البالد. وكانت اآخر حماولة من هذا القبيل 

يف عام 2000.
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يا �سايفا نف�سك
لل�ساعر عيد غامن ال�سراري

ا�سَوْي نف�سك على هونك  يا�سايفًا 

�سوي والعامل  �سي  انك   لحت�سب 

 ماخلقت من كوكب ومن نور م�سوي

 لفرق بني اخللق عند اهلل ا�سوي

اوت�سوي مبن�سبك  ا�ستهرت   ومهما 

د وي��روي  ل���س��ار ع��دك م��اي��ورٍّ

يامهوي قيمتك  يف   لتفتخر 

ي�سوي ى  ِين�سَ ي��وم  للي   الفخر 

وروي اكبود  يروي  بريه  عد   من 

 يوم اإن وجه الزيف والكذب ملوي

مكوي  بال�سكل  يعجبك  م�سلحًا   كم 

ينوي ل��وك��ان  راع��ي��ه   ماينفعك 

 وكم م�سلحًا يف خمزن البيت مطوي

يهقوي مت�سلح  ليا  كفو  راع��ي��ه 

تقهوي له  واملرجله  �سطر   يقدع 

ل��ه تعزوي  ج��اه اوج���اه ون��خ��وًة 

بالت�ساوي وزن��ه��ا  الوادم   ل��و 

ي  والنا�س فيها �سخ�س طامن وعلوٍّ

تهقوي اخلاليق  هقوات   ولوكل 

ْي تلوٍّ بالفعل  كف  مينا  كل   ول��و 

اكوي عدة  له  النار  كي   وع��الج 

النميمه وي�سِوي  واللي يجيب لك 

وي�سِوي توقد  جمرًا   ولويعجبك 

 يا�سايفًا نف�سك ترى العمر يطوي

وَتدوي تقفي  قبل  زمانك   اغنم 

ومزوي وحيدًا  قربك  يف   وت�سري 

ي مغوٍّ ت��راك  عنك  التكرب   خل 

ي َيْهوٍّ النجم  باامره  للٍّي  الكرب 

باال�سياده �سيدًا  ان��ك  لحت�سب 

 لوكنت اأمري اوكنت �ساحب �سعاده

زي��اده ولب��ك  خملوقًا  ط��ني   م��ن 

العباده  ودي��ن  بالتقوى   الفرق 

 ومهما و�سلت من الرتب وال�سهاده

�سناده حمزم  للمحتاج   ول�سرت 

اجل��راده جناح  مات�سوى   واهلل 

ع��اده الطيب  فزعت  يف  ل��ه   هلل 

و�سماده ال�سويب  جلروح   وعالج 

وال�سعاده بالفرج  يب�سر   وجهه 

ا�ستفاده بليا  باملنظر   يخدعك 

جالده  ولل��ه  ال��ب��ارد  �سوقه   من 

و�ساده امل��ع��زب   را���س  حتت   ولًّ 

حرًا على اجلزلت �ساطي هداده

�ساده مراجله  دل��ة  من  فنجال    

ركاده معها  وطيب  وثقل   وعقاًل 

وم���زاده ���س��وق  ك��ل  �سلعة   ت��ب��ور 

ال��ولده  �سهور  بت�سعة   ولكلها 

 ماحدًا ق�سر يف هقوته عن مراده

 تلقى الردى والطيب واحد�سداده

عياده له  املر�س  وت�سخي�س   وكاًل 

زاده ماجاك  عك�س  ي��ودي   عنك 

رم��اده ح��م��اره  �سبة  عقب  د   ع��وًّ

�سواده ن��ه��ارك  مايلحق   ولب��د 

اعتماده ختم  املوت  عليك   ويعلن 

 و�سط اللحد توح�سك غربة ابالده

 وراجع ح�سابك قبل تدفع �سداده 

ِعباده ل  وجمًّ خلقه  خلق  اللي 


