
22 الف جرعة من لقاح كورونا 
اعطيت للمواطنين امس

*عمان 
اكرث  اعطاء  �سيتم  انه  ال�سحة،  وزارة  قالت 
ك��ورون��ا،  ف��رو���س  لقاح  م��ن  جرعة  ال��ف   22 م��ن 
عند  املن�سة  يف  امل�سجلني  للمواطنني  االح���د، 

مراجعتهم للمراكز ال�سحية املعتمدة باململكة.
واو�سحت الوزارة يف بيان �سحفي، ان اللقاحات 

التي �سيتم اعطاوؤها هي للمواطنني الذين قد حان 
�سيتم  انه  وا�سافت  اللقاح.  لتلقي  اليوم،  دوره��م 
اعطاء 20 الف مواطن اجلرعة االوىل من اللقاح، 
بينما �سيتلقى 2500 �سخ�س اجلرعة الثانية منه. 
باإعطاء  البدء  �سيتم  ان��ه  اىل  ال���وزارة  وا���س��ارت 

اجلرعة الثانية يف مركز الزعرتي ام�س واليوم.

*عّمان 
ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
كورونا  بفرو�س  اإ�سابة  و6302  وفاة   35
العدد  لرتفع  االأحد،  اململكة  يف  امل�ستجّد 
و427717  وف��اة   4935 اإىل  االإج��م��ايل 

اإ�سابة.
وت��وّزع��ت االإ���س��اب��ات اجل��دي��دة على 
3672 حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، 
 48 منها  اإرب��د،  حمافظة  يف  ح��االت   605
حمافظة  يف  حالة   536 الرمثا،  يف  حالة 
الزرقاء،  البلقاء، 266 حالة يف حمافظة 
 213 ال��ك��رك،  حمافظة  يف  ح��ال��ة   257
يف  حالة   195 العقبة،  حمافظة  يف  حالة 
حمافظة  يف  حالة   181 جر�س،  حمافظة 

م��اأدب��ا،  حمافظة  يف  حالة   144 امل��ف��رق، 
95 حالة يف حمافظة معان، 87 حالة يف 
حمافظة  يف  حالة   51 عجلون،  حمافظة 

الطفيلة.
عن  ال�سادر  االإع��ام��ي  املوجز  واأ���س��ار 
رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة اإىل اأن عدد 
احلاالت الن�سطة حالّيًا و�سل اإىل 55467 
حالة، بينما بلغ عدد احلاالت التي اأُدِخلت 
غادرت  فيما  حالة،   332 امل�ست�سفيات  اإىل 

227 حالة.
احل��االت  ع��دد  اإجمايل  اأن  اإىل  ولفت 
امل�ست�سفيات  العاج يف  التي تتلقى  املوؤّكدة 
بلغ 2133 حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد 
امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  العزل  اأ�سّرة 

بن�سبة   1720 وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحاالت 
اإجمايل  بلغ  فيما  باملئة،   38 بلغت  اإ�سغال 
امل�ستخدمة  احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  عدد 
يف امل�ست�سفيات للحاالت املوؤّكدة وامل�ستبهة 

469 بن�سبة اإ�سغال بلغت 45 باملئة.
التنّف�س  اأجهزة  عدد  اإجمايل  بلغ  كما 
امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  اال�سطناعي 
جهازًا   215 وامل�ستبهة  امل��وؤّك��دة  للحاالت 

بن�سبة اإ�سغال بلغت 22 باملئة.
ت�سجيل  اإىل  امل���وج���ز  اأ�����س����ار  ك��م��ا 
امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف  ���س��ف��اء  ح��ال��ة   4550
ح��االت  اإج��م��ايل  لي�سل  وامل�ست�سفيات، 

ال�سفاء اإىل 367315 حالة.
خمربّيًا  فح�سًا   42438 اأن  واأ���س��اف 

الفحو�سات  عدد  اإجمايل  لي�سبح   ، اأجري 
االآن  وحتى  الوباء  بدء  منذ  اأجريت  التي 
ن�سبة  اأن  اإىل  الفتًا  فح�سًا،   4864598
قرابة  اإىل  و�سلت  االإيجابّية  الفحو�سات 

85ر14 باملئة.
االلتزام  اإىل  اجلميع  ال��وزارة  ودع��ت 
الوقاية،  �سبل  واّت��ب��اع  ال��ّدف��اع،  ب��اأوام��ر 
اإقامة  وعدم  الكّمامات،  ارت��داء  خ�سو�سًا 
اإ�سافة  �سخ�سًا،   20 من  الأكرث  التجّمعات 
التي  ال��ت��وع��وي��ة  احل��م��ات  متابعة  اإىل 
ال��وزارات  من  عدد  مع  بال�سراكة  اأطلقتها 
وال��ه��ي��ئ��ات ل��ل��وق��اي��ة م��ن ع���دوى ك��ورون��ا 
#اإلك_وفيد  املطعوم:  الأخذ  والت�سجيل 

#حياتنا_اأهم.

*عمان 
ع�سر،  ج��ل�����س��ة  ال������وزراء  جم��ل�����س  ع��ق��د 
الدكتور  ال����وزراء  رئي�س  برئا�سة  االأح����د، 
امللكية  االإرادة  �سدور  عقب  اخل�ساونة  ب�سر 
وزاري  تعديل  اإجراء  على  باملوافقة  ال�سامية 
للوزراء  الوزراء  على احلكومة. وبارك رئي�س 
الذين دخلوا بالتعديل الوزاري الثقة امللكية 
ال�سامية، متمنيًا للفريق الوزاري “كل التوفيق 
يف خدمة الوطن يف اإطار الروؤية امللكية التي 
يوجهنا بها دوما جالة امللك عبداهلل الثاين 
واأن نكون جميعًا عند ثقة جالته واأن نتمكن 

الظروف  هذه  يف  املن�سود  الفرق  اإح��داث  من 
اال�ستثنائية التي مير بها بلدنا �سواء ما يتعلق 
االقت�سادية  التحديات  اأو  كورونا  بجائحة 
التي تعمقت بفعل اجلائحة اأو حتى الظروف 
ال�سكر  ع��ن  م��ع��رب��ًا  املحيطة”،  االإقليمية 
الذين  ال��وزراء  بذلها  التي  للجهود  والتقدير 

خرجوا بالتعديل الوزاري.
بروح  العمل  اأهمية  ال��وزراء  رئي�س  واأك��د 
الفريق الواحد ووفق اأق�سى درجات التنا�سق 
امل�سبوقة  غر  التحديات  ملواجهة  والتناغم 
الكبرة  واآث��اره��ا  ك��ورون��ا  بجائحة  املتمثلة 

لهذه  امل��ع��اجل��ات  اأن  اإىل  الف��ت��ا  ب��ل��دن��ا،  على 
التحديات ال تقت�سر فقط على القطاع العام، 
اخلا�س،  القطاع  مع  حقيقية  ب�سراكة  واإمن��ا 
تواجه  ال��ت��ي  بالتحديات  يتعلق  م��ا  �سيما 
اإىل  العمل والبطالة، م�سرًا  االقت�ساد و�سوق 
اال�سكاليات  حل  على  العمل  يف  احلكومة  دور 
التخفيف  عرب  اخلا�س  القطاع  تواجه  التي 
البيئة  واإيجاد  البروقراطية  املعيقات  من 
جمال  يف  ث���ورة  وح��ت��ى  لا�ستثمار  املحفزة 
عمل  فر�س  خلق  اإىل  ي��وؤدي  مبا  اال�ستثمار 

وتعميق م�سرة التنمية.                       

35 وفاة و6302 إصابة بكورونا في المملكة

الخصاونة: األردن دولة قوية 
ونظامنا مستقرا وراسخا

الخارجية تدين التصعيد 
الحوثي ضد السعودية

مشتركة القانونية واإلدارية 
النيابية تنتخب الطراونة رئيسًا 

تأجيل اجتماع الهيئة العامة 
لنقابة الصحفيين

الخارجية تتابع تعرض اردنيين 
لحادث سير بجنوب افريقيا

*عمان 
خال  من  تتابع  انها  املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  اكدت 
ح��ادث  اأفريقيا  ج��ن��وب  يف  االردن��ي��ة  وال�����س��ف��ارة  العمليات  م��رك��ز 
جنوب  يف  اأردنيني  مواطنني  خم�سة  له  تعر�س  الذي  املوؤ�سف  ال�سر 
واإ�سابة  احدهم  وفاة  عن  واأ�سفر  ام�س،  اول  تاون(،  )كيب  اأفريقيا 
اهلل  �سيف  ال�سفر  الوزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  وقال  االآخرين. 
واإباغهم  املواطنني  ذوي  جميع  مع  التوا�سل  مت  انه  الفايز  علي 
على  بناًء  اململكة  اإىل  املتوفى  جثمان  نقل  و�سيتم  املوؤ�سف  باحلادث 

ذويه.  طلب 
حيث  امل�ست�سفى  اإىل  ونقلهم  امل�سابني  اإ�سعاف  مت  انه  واأ�ساف 
الفايز  واأعرب  م�ستقر.  ال�سحي  وو�سعهم  حاليا  للعاج  يخ�سعون 
والتمنيات  املتوفى  ل��ذوي  املوا�ساة  و���س��ادق  التعازي  خال�س  عن 

للم�سابني. العاجل  بال�سفاء 

وفاة منتفع في مركز إعاقة 
وإحالة موظف لالدعاء العام

*عمان 
املفلح،  اأمين  التنمية االجتماعية،  وزير  �سكلها  اأحالت جلنة حتقيق 
اجلهات  ل��دى  وتوقيفه  العام،  املدعي  اإىل  اإعاقة  مركز  موظفي  اأح��د 
املركز  منتفعي  اأحد  وفاة  ب�سبب  اآخر  واإنهاء خدمات موظف  الق�سائية، 

من ذوي االعاقة ال�سديدة ويبلغ من العمر 45 عاًما.
اآالم  من  عانى  املتوفى  اإن  االأح��د،  �سحفي،  بيان  يف  ال��وزارة  وقالت 
احلياة  فارق  ما  و�سرعان  امل�ست�سفى  اإىل  نقله  ومت  معوية،  وا�سطرابات 
وفتح  ال�سرعي  الطب  اإىل  املتوفى  جثة  اإحالة  جرى  فيما  امل�ست�سفى،  يف 
حتقيق يف احلادثة. واأ�سافت اأن اللجنة ن�سبت باإحالة املوظف يف املركز 
بالتق�سر  لا�ستباه  االخر  خدمات  اإنهاء  مت  فيما  العام،  االدع��اء  اإىل 

واالإهمال يف عمله.
اأية  التحقيق م�ستمرة، والبحث عن  اأعمال جلنة  اأن  الوزارة  واأكدت 

حالة تق�سر او اإهمال تتعلق بعمل املركز اأو اأي من كوادره.

تعليق الدوام في مؤسسة 
أموال األيتام اليوم

عرض وثيقة تأسيس االتحاد 
النسائي األردني 1945

*عّمان 
باأ�سد  املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  دانت 
قبل  م��ن  وامل�ستمر  اخل��ط��ر  الت�سعيد  ال��ع��ب��ارات 
يف  املدنية  املناطق  با�ستهداف  احل��وث��ي  ملي�سيات 
من  كبر  بعدد  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة 

الطائرات امل�سرة واملفخخة بدون طيار.
ال�سفر  ال���وزارة،  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأك��د 
اململكة  وا�ستنكار  “اإدانة  الفايز،  علي  اهلل  �سيف 
االأمر  اجلبانة  االإرهابية  االأفعال  لهذه  ال�سديدين 
الذي ي�سكل خرقًا �سارخًا للقانون الدويل االإن�ساين 

ويتناق�س مع اجلهود الدولية امل�ستهدفة حل النزاع 
واال�ستقرار  االأمن  لتحقيق  املعتمدة  املرجعيات  وفق 
النمو  يف  ال�سقيق  اليمني  ال�سعب  طموحات  وتلبية 

واالزدهار«.
اإىل  باملطلق  اململكة  وق��وف  على  الفايز  و�سدد 
وجه  يف  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  جانب 
على  موؤكدًا  ال�سقيق،  �سعبها  واأمن  اأمنها  يهدد  ما  كل 
العنف  اأ�سكال  كل  رف�س  يف  الرا�سخ  اململكة  موقف 
متييز  دون  ت�ستهدف  ال��ت��ي  واالإره����اب  وال��ت��ط��رف 

اجلميع.

*عمان 
)القانونية  امل�سرتكة  النيابية  اللجنة  انتخبت 
علي  ال��دك��ت��ور  ال��ن��ائ��ب��ني  بالتزكية  واالإداري������ة( 

الطراونة رئي�سًا و�سالح الوخيان مقررًا.
لهذه  االأح��د،  عقدته،  اجتماع  خال  ذلك  جاء 
قانون  م�سروع  مناق�سة  يف  ال�سروع  بهدف  الغاية 

اأمانة عمان ل�سنة 2020. وقال النائب الطراونة اإن 
هذا القانون مهم جدًا ويحتاج اإىل نقا�سات وحوارات 
م��وؤك��دًا  ال��ع��اق��ة،  ذات  اجل��ه��ات  جميع  م��ع  مو�سعة 
جميع  اإىل  واال�ستماع  االنفتاح  على  اللجنة  حر�س 
والتي  اخل�سو�س  بهذا  ال��واردة  واالآراء  املاحظات 

هي حمط اهتمام وتقدير.

*عمان 
اجتماع  اإرج���اء  ال�سحفيني  نقابة  جمل�س  ق��رر 
االجتماع  انعقاد  على  املوافقة  حلني  العامة  الهيئة 
واأع�ساء  النقيب  ونائب  النقيب  انتخاب  واإج���راء 

املجل�س حفاظًا على �سامة االأع�ساء.
فقد  االأح���د،  النقابة  ع��ن  ���س��ادر  لبيان  ووف��ق��ًا 
رقم  ال����وزراء  رئي�س  ك��ت��اب  بعد  ال��ق��رار  ه��ذا  ج��اء 
واملت�سمن   2021  /3  /4 تاريخ   6042/1/11/7

باملوعد  للنقابة  العامة  الهيئة  اجتماع  عقد  تعذر 
ال�سبت  ي��وم  �سابقًا  النقابة  جمل�س  ح��دده  ال��ذي 
املركز  يف  العا�سرة  ال�ساعة   2021  /4  /3 املوافق 
اإذا مل  الثاين  يعقد االجتماع  اأن  امللكي على  الثقايف 
يتوفر الن�ساب القانوين يوم ال�سبت 10/ 4/ 2021، 
وتنفيذًا الأوامر الدفاع والباغات ال�سادرة مبوجبها 
الذي   2020 ل�سنة   16 رقم  الدفاع  اأمر  ذلك  يف  مبا 

مينع التجمع الأكرث من ع�سرين �سخ�سًا.

*عمان 
وا�ستقبال  ال��دوام  تعليق  عن  االأيتام  اأم��وال  تنمية  موؤ�س�سة  اأعلنت 
حاالت  ظهور  جراء  العامة،  االإدارة  مبنى  يف  االثنني،  اليوم  املراجعني 

اإ�سابة بفرو�س كورونا.
 واأ�سارت املوؤ�س�سة يف بيان االأحد، اإىل اأن القرار اتخذ لغايات التعقيم، 
وحفاظا على ال�سحة وال�سامة العامة، على اأن ي�ستمر تقدمي اخلدمة 

يف باقي فروع املوؤ�س�سة كاملعتاد.

*عمان 
عر�س مركز التوثيق امللكي االأردين الها�سمي وثيقة مرفوعة لرئي�س 
 11 بتاريخ  االأردين  الن�سائي  االحت��اد  جمعية  تاأ�سي�س  ب�ساأن  ال��وزراء 
�سباط �سنة 1945، وذلك مبنا�سبة يوم املراأة العاملي الذي ي�سادف اليوم 

االثنني.
وتت�سمن الوثيقة اأ�سماء الهيئة االإدارية للجمعية، برئا�سة �سرفية 
طال،  االأم��ر  �سمو  وال��دة  علي  بنت  نا�سر  بنت  م�سباح  االأم��رة  ل�سمو 
فاطمة،  االأمرة  �سمو  وامل�ست�سارة  زين،  االأمرة  �سمو  العاملة  والرئي�سة 
اميلي  وال�سكرترة  زي��د،  االأم��ر  �سمو  وال��دة  االأم���رة  �سمو  وع�سوية 
عقيلة  عزيزة  ال�سندوق  واأمينة  ها�سم،  ادما  الوقائع  وكاتبة  ب�سارات، 
حيدر �سكري، واملحا�سبة جنا الب�سارات، واالأع�ساء هم: �سربية عقيلة 
�سليم  عقيلة  وناجية  �سكر،  �سليمان  عقيلة  وفرنتيه  ها�سم،  اإبراهيم 

النابل�سي، و�سعاد عقيلة �سبحي كحالة. 

5 وزراء جدد وتعديل حقائب 5 وزراء

*عمان 
االأح���د،  ال�سامية،  امللكية  االإرادة  ���س��درت 
باملوافقة على اإجراء تعديل على حكومة الدكتور 

ب�سر هاين اخل�ساونة، وتاليا ن�س االإرادة:
»ن��ح��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين اب���ن احل�����س��ني، ملك 
 )35( املادة  مبقت�سى  الها�سمية،  االأردنية  اململكة 
ال��وزراء،  رئي�س  تن�سيب  على  وبناء  الد�ستور،  من 
حممد  املهند�س  معايل  يعني   .1 اآت:  هو  مبا  ناأمر 

يعني  وال��ري2.  للمياه  وزيرا  النجار  مو�سى  جميل 
العايد  ع��ب��دال��ق��ادر  ح��م��دان  علي  ال�سيد  م��ع��ايل 
وجيه  املهند�س  م��ع��ايل  يعني  للثقافة3.  وزي���را 
ط��ي��ب ع��ب��داهلل ع��زاي��زة وزي����را ل��ل��ن��ق��ل4. يعني 
معايل الدكتور اأحمد نوري حممد الزيادات وزيرا 
للعدل5. يعني معايل املهند�س خالد مو�سى �سحادة 
الدكتور  معايل  يعني  للزراعة6.  وزيرا  احلنيفات 
للرتبية  وزي��را  قدي�س  اأب��و  اأحمد  خر”  “حممد 

والتعليم ووزيرا للتعليم العايل والبحث العلمي7. 
اإ�سماعيل  ع����واد  حم��م��ود  ال�����س��ي��د  م��ع��ايل  ي��ع��ني 
يعني  القانونية8.  لل�سوؤون  دولة  وزير  اخلراب�سة 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور م��ع��ن م��ر���س��ي ال��ق��ط��ام��ني وزي���را 

للعمل9.
 يعني معايل املهند�س �سخر مروان دودين وزير 
ال�سيد مازن  ل�سوؤون االإعام10. يعني معايل  دولة 
عن  �سدر  للداخلية  وزيرا  الفراية  هال  عبداهلل 

ق�سرنا رغدان العامر يف 23 رجب من �سنة 1442 
 2021 �سنة  اآذار  م��ن  ال�سابع  امل��واف��ق  هجرية، 

ميادية«.
جالة  اأمام  الد�ستورية  اليمني  ال��وزراء  واأدى 

امللك، يف ق�سر ب�سمان الزاهر.
اأداء اليمني الد�ستورية رئي�س الوزراء  وح�سر 
امللكي  الديوان  ورئي�س  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور 
الها�سمي يو�سف ح�سن العي�سوي.          تابع �س2

إرادة ملكية بإجراء تعديل 
على حكومة الخصاونة
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*عمان 
م�سروع  النيابية  املالية  اللجنة  اأقرت 
وموازنات  العامة  امل��وازن��ة  تنظيم  قانون 
بعد   ،2021 ل�سنة  احلكومية  ال��وح��دات 

اجرائها التعديات املنا�سبة.
ج���اء ذل���ك خ���ال اج��ت��م��اع��ه��ا ال���ذي 
الدكتور  النائب  برئا�سة  االأح��د،  عقدته 
دائرة  عام  مدير  وح�سور  ال�سليحات،  منر 
حيث  ال�سريقي،  جم��دي  العامة  امل��وازن��ة 
م��واد  واق����رار  مناق�سة  ا�ستكمال  ج��رى 
م�سروع القانون املدرج على جدول اأعمالها.

وبني ال�سليحات ان اللجنة �ستعمل على 
ملجل�س  القانون  م�سروع  ب�ساأن  قرارها  رفع 

النواب التخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنه.
م�سروع  اأق���رت  اللجنة  اأن  اإىل  ولفت 
من  ال��ع��دي��د  اأج�����رت  اأن  ب��ع��د  ال��ق��ان��ون 
املنا�سبة على مواده  التعديات اجلوهرية 

مبا يتنا�سب مع امل�سلحة العامة.
خ��ال  ق�����ررت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  وت���اب���ع، 
مناق�ستها للمواد الواردة حذف املادة )19( 
“ملجل�س  تن�س  التي  القانون  م�سروع  من 

املوافقة  الوزير  تن�سيب  على  بناء  الوزراء 
املخ�س�سات  م��ن  ج���زء  ���س��رف  ع���دم  ع��ل��ى 
اأو قانون  العامة  املوازنة  الواردة يف قانون 
حال  يف  احلكومية  ال��وح��دات  م��وازن��ات 

اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك«.
حذفت  اللجنة  ان  ال�سليحات،  وزاد 
“اأي  تن�س  وال��ت��ي   )20( امل����ادة  ك��ذل��ك 
خم�س�سات يف قانون املوازنة العامة وقانون 
موازنات الوحدات احلكومية مل يتم �سرفها 
تعترب  املالية  ال�سنة  خال  بها  االلتزام  اأو 
انه  اال  املالية،  ال�سنة  انتهاء  عند  ملغاة 
تعليمات  ومبوجب  الوزير  مبوافقة  يجوز 
املخ�س�سات  تدوير  الغاية  لهذه  ي�سدرها 
يف  ر�سدها  يتم  ومل  بها  االلتزام  مت  التي 

موازنة ال�سنة املالية التالية ».
لي�سار   )25( امل���ادة  اللجنة  وع��دل��ت 
الن�س “ترفع احل�سابات اخلتامية ال�سنوية 
اىل جمل�س االأمة خال مدة ال تزيد على 6 
اأ�سهر من تاريخ انتهاء تلك ال�سنة ون�سرها 
بها  مرفقا   “ جزئية  حذفها  بعد  للجمهور 
تقرير ديوان املحا�سبة” وذلك الأن تقرير 

ديوان املحا�سبة ن�س على �سدوره الد�ستور 
وا�سح  ب�سكل  املحا�سبة  دي���وان  وق��ان��ون 

و�سريح.
من جانبهم، بني اأع�ساء اللجنة وجهات 
املواد  نظرهم ومقرتحاتهم حيال عدد من 

�سيما املتعلقة بتحديد اجلهات امل�سوؤولة.
االه��داف  ح��ول  ت�ساوؤالتهم  وعر�سوا 
العامة التي جاء م�سروع القانون لتنفيذها، 
ذات  االج��راءات  تطبيق  �سرورة  موؤكدين 

العاقة بكل �سفافية وم�سوؤولية.
ال��ذي  ال��ع��ام  ال��ه��دف  اأن  اإىل  ول��ف��ت��وا 
ي�سعون لتحقيقه هو الو�سول لقانون ناجع 

يفرز عرب مواده االيجابيات.
م�سروع  م��واد  ال�سريقي  اأو�سح  ب��دوره، 
القانون التي مت مناق�ستها �سيما املواد التي 

دار حولها اجلدل.
بني  التي  لاأهداف  عاما  عر�سا  وقدم 
 31 يت�سمن  ال��ذي  القانون  م�سروع  عليها 
اإج���راءات  حتديد  اأهمها  من  والتي  م��ادة 
ملنهجية  وفقا  امل��وازن��ة،  اإع���داد  وم��راح��ل 

اإعداد موازنات موجهة بالنتائج.

التي  واالإج��راءات  القواعد  اىل  وا�سار 
تو�سح اآلية اإعداد التقارير املالية املتعلقة 
وحتديد  احلكومية  والوحدات  باملوازنات 

امل�سوؤول يف الوزارات عن اإعداد املوازنة.
امل��وج��ب��ة  اال���س��ب��اب  اأن  اإىل  وي�����س��ار 
مل�سروع القانون، تاأتي لغايات تنظيم اإدارة 
اجلهات  م�سوؤوليات  وحتديد  ال��ع��ام،  امل��ال 
العملية،  ه���ذه  يف  واأدواره������ا  ال��ر���س��م��ّي��ة 
قانون  ب��اإع��داد  الكفيلة  االأ�س�س  ولو�سع 
الوحدات  موازنات  وقانون  العامة  املوازنة 
عليهما،  والرقابة  وتنفيذهما  احلكومية 
لاقت�ساد  الكلي  االإط���ار  ي��راع��ي  ب�سكل 
الوطني، وتعزيز اال�ستقرار املايل وتقدمي 
املحافظات  جميع  يف  احلكومّية  اخلدمات 
القانون  م�سروع  ياأتي  كما  عالية.  بكفاءة 
العامة،  امل��وازن��ة  يف  ال�سفافية  مل��راع��اة 
و�سمان �سمولية التغطية القانونية جلميع 
مراحل اإعدادها وتنفيذها والرقابة عليها 
وفق املمار�سات العاملية، وتو�سيع نطاق ن�سر 
جميع  لت�سمل  املالية  والتقارير  البيانات 

املوؤ�س�سات العامة.

*عمان 
املراأة  اإن  لل�سكان،  االأعلى  املجل�س  قال 
االأردن���ي���ة ال ت���زال ت��واج��ه ال��ع��دي��د من 
ن�سبة م�ساركتهّن يف مواقع  واأن  التحديات، 
واخلا�س  العام  القطاعني  يف  القرار  �سنع 

متوا�سعة.
واو����س���ح امل��ج��ل�����س يف ب��ي��ان االأح����د، 
ال��ذي  ل��ل��م��راأة  ال����دويل  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
ن�سبة  اأن  اآذار،   8 االثنني  اليوم  ُي�سادف 
العمل  �سوق  خ��ارج  ه��ّن  الن�ساء  من  كبرة 
رغم حت�سيلهّن وتفوقهّن العلمي، ما يتطلب 
�سرورة تفعيل �سيا�سات حكومية متكاملة، 
املجتمعية  اجل��ه��ود  ت��دع��م  وت�����س��ري��ع��ات 
لدور  النمطية  ال�سورة  لتغير  املبذولة 

املراأة يف املجتمع.
امل�����راأة  مت��ك��ني  ���س��ع��ف  ان  وا�����س����اف 
بني  امل�ساواة  وعدم  وال�سيا�سي  االقت�سادي 
التي  التحديات  اأه��م  من  تعترب  اجلن�سني 
ظل  يف  خا�سة  االردن��ي��ة،  امل���راأة  ت��واج��ه 
حافز  هو  امل��راأة  فتمكني  كورونا،  جائحة 
وو�سيلة  �سمولية  اأك��رث  جمتمعات  لبناء 
ميكن  وال  م�ستدامة،  منو  معدالت  لتحقيق 
اأو  اقت�ساديا  املجتمع  تقدم  عن  احلديث 
�سيا�سيا اأو اجتماعيًا بدون م�ساركة فاعلة 

للمراأة.
للمجل�س  ال��ع��ام��ة  االأم��ي��ن��ة  وق��ال��ت 
املنا�سبة  بهذه  ع��م��اوي،  عبلة  الدكتورة 
“املراأة  �سعار  حتت  العام،  هذا  تاأتي  التي 
يف  مت�ساٍو  م�ستقبل  حتقيق  ال��ق��ي��ادة:  يف 
هذه  يويل  املجل�س  اإن  كوفيد-19”،  عامل 

املنا�سبة اهتمامًا خا�سًا.
املجل�س  اأه�����داف  اأن  ع��م��اوي،  وبينت 
التنمي�ة  باأه�داف  ترتبط  اال�سرتاتيجية 
الذي  اخلام�س  الهدف  وخا�سة  امل�س�تدامة 
اجلن�سني  ب��ني  امل�����س��اواة  لتحقيق  ي��دع��و 
وال��ه��دف  وال��ف��ت��ي��ات،  الن�ساء  ك��ل  ومت��ك��ني 
انعدام  من  احلّد  اإىل  يدعو  الذي  العا�سر 
اإىل  بينها،  فيما  البلدان  داخ��ل  امل�ساواة 
متّكني  بق�سايا  املجل�س  اه��ت��م��ام  ج��ان��ب 
م�ساركتها  م�ستوى  ورفع  اقت�ساديًا،  امل��راأة 
االإجنابية  �سحتها  وتعزيز  العمل  �سوق  يف 
للفر�سة  االأمثل  اال�ستثمار  لتحقيق  وذلك 

ال�سكانية.
ما  ي�سكلّن  الن�ساء  اأن  اىل  وا���س��ارت 
�سكان  اإج���م���ايل  م��ن  ب��امل��ئ��ة   47 ن�سبته 
االأردن، وبالرغم من ذلك اال اأن م�ساركتهّن 
حيث  منخف�سة،  زال��ت  م��ا  االقت�سادية 
للمراأة  االقت�سادي  الن�ساط  معدل  بلغ 

 53.1 ب���  مقارنة  باملئة   14.9 االأردن��ي��ة 
البطالة  معدل  بلغ  حني  يف  للذكور،  باملئة 
 21.2 ب���  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة   33.6 ل��اإن��اث 
العمالة  م�سح  ح�سب  وذلك  للذكور،  باملئة 
 2020 ع��ام  م��ن  الثالث  للربع  والبطالة 

وال�سادر عن دائرة االإح�ساءات العامة.
ال�سيا�سية،  املراأة  وعلى �سعيد م�ساركة 
االنتخابات  نتائج  حتليل  اإن  عماوي  قالت 
ع�سر  التا�سع  ال��ن��واب  ملجل�س  النيابية 
الن�سائي  التمثيل  ن�سبة  يف  تراجعا  اأظهر 
املجل�س  �سهد  حيث  املُنتخب،  املجل�س  يف 
ت�ستطع  ومل  امل����راأة،  ل���دور  ك��ب��ًرا  غ��ي��اًب��ا 
عن  بالربملان  مقعد  اأي  ح�سم  ال�سيدات 
مبقاعد  فقط  واكتفني  التناف�س،  طريق 
ال��ب��ال��غ ع��دده��ا 15 م��ق��ع��ًدا، على  ال��ك��وت��ا 
انتخابات عام 2016، حيث ح�سلت  عك�س 
التناف�س  5 مقاعد عن طريق  الن�ساء على 
املجموع  ليبلغ  الكوتا  مقاعد  جانب  اإىل 
الكلي ملقاعد الن�ساء يف املجل�س ال�سابق 20 

مقعًدا.
كان  كورونا  جائحة  تاأثر  اأن  واك��دت 
اأكرب على الن�ساء كونهّن يقفن يف اخلطوط 
يف  كعامات  للجائحة  للت�سدي  االأمامية 
تظهر  حيث  ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  جم��ال 

اأكرث  اأن  االأردنيني  املمر�سني  نقابة  اأرق��ام 
وقابلة  ومم��ر���س��ة  مم��ر���س  األ���ف   36 م��ن 
ت�سّكل  حني  يف  اإليها،  ينت�سبون  قانونية 
قطاع  يف  العامات  من  باملئة   60 الن�ساء 
التمري�س  حالة  تقرير  ح�سب  التمري�س، 

يف العامل لعام 2020.
وع���ل���ى م�����س��ت��وى ت���اأث���ر اجل��ائ��ح��ة 
ع��ل��ى م�����س��ارك��ة امل������راأة االق��ت�����س��ادي��ة، 
للمجل�س  درا���س��ة  ان  اإىل  عماوي  اأ���س��ارت 
بعنوان  االأردين  واالجتماعي  االقت�سادي 
ال�سحة  جماالت  يف  كورونا  جائحة  “اأثر 
االأردن  يف  واالقت�ساد  االأ���س��ري  والعنف 
اكدت   ،”2020 االجتماعي  النوع  بح�سب 
االأعباء  اأث��رت  الن�ساء،  من  باملئة   34 اأن 
املنزلّية على متابعتهّن الأعمالهّن عن بعد.

بني  ال��ف��ج��وة  ت��ق��ري��ر  ان  وا���س��اف��ت 
عن  ال�����س��ادر   2020 ال��ع��امل��ي  اجل��ن�����س��ني 
امل��ن��ت��دى االق��ت�����س��ادي ال��ع��امل��ي، اظ��ه��ر ان 
اأ�سل  االردن ح�سل على الدرجة 138 من 
امل�ساركة  يف  درجته  وبلغت  دول��ة،   153
درجة  ويف   ،145 االقت�سادية  والفر�س 
كانت  ف��ي��م��ا   ،81 التعليمي  التح�سيل 
درجة ال�سحة والبقاء 103، ويف التمكني 

.113 ال�سيا�سي 

*عمان 
النيابية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ���س��رع��ت 
مبناق�سة القانون املوؤقت رقم 73 ل�سنة 2003 

قانون تنظيم مهنة املحا�سبة القانونية.
االأح��د،  عقدته،  اجتماع  خال  ذلك  جاء 
ب��رئ��ا���س��ة م��ق��رره��ا ال��ن��ائ��ب ���س��ال��ح ال��وخ��ي��ان 
الدكتور  املحا�سبة  دي���وان  رئي�س  وح�����س��ور 
الدكتور  ال�سركات  عام  ومراقب  حداد  عا�سم 
الدخل  �سريبة  عام  ومدير  العرموطي  وائ��ل 
االأم��ني  وم�ساعد  علي  اأب��و  ح�سام  واملبيعات 
ال�سوؤون  مدير  واملالية  االإدارية  لل�سوؤون  العام 
املدانات  �سامر  املحا�سبة  دي��وان  يف  القانونية 
يف  والت�سريعات  القانونية  الرقابة  ومديرة 
روال  والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزارة 

القانونيني  املحا�سبني  جمعية  ورئي�س  ملكاوي 
من  العجلوين  وليث  التاوي  عمران  االأردنيني 

هيئة االأوراق املالية.
موؤقت  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  ان  ال��وخ��ي��ان  وق���ال 
من  وُيعد  املفعول  و���س��اري  حاليًا  به  ومعمول 
نقا�سات  اىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة،  ال��ق��وان��ني 
بهدف  العاقة  ذات  اجلهات  جميع  مع  مو�سعة 
والغايات  االأه��داف  يحقق  �سامل  ت�سور  بلورة 

التي جاء من اجلها.
واكد الوخيان حر�س اللجنة على االنفتاح 
واالآراء  امل��اح��ظ��ات  جميع  اىل  واال���س��ت��م��اع 
اال�ستئنا�س  اجل  من  اخل�سو�س  بهذا  ال��واردة 
القانون،  مواد  جتود  �سيغة  اىل  والتو�سل  بها 
الفتًا بهذا ال�سدد اىل ان هناك بع�س املفاهيم 

مع  لتتما�سى  تعديل  اىل  بحاجة  وامل�سطلحات 
الت�سريعات االأخرى.

يهدف  القانون  ان هذا  الوخيان اىل  واأ�سار 
واالرتقاء  املحا�سبة  مهنة  مزاولة  تنظيم  اىل 
بها و�سمان االلتزام مبعاير املحا�سبة ومعاير 
يف  ي�ساهم  مب��ا  املعتمدة  احل�سابات  تدقيق 

حماية االقت�ساد الوطني.
غازي  الدكتور  النواب:  ابدى  جهتهم،  من 
ال��ذن��ي��ب��ات وامل��ح��ام��ي زي��د ال��ع��ت��وم وال��دك��ت��ور 
وحممد  زي��د  اأب��و  اهلل  وعبد  القاب  �سليمان 
بن�سو�س  املتعلقة  املاحظات  من  الفايز جملة 
القانون ال �سيما املرتبطة بتعريفات: “الهيئة 
القانونيني  املحا�سبني  و”جمعية  العليا” 
و”التدقيق”  و”املحا�سبة”  االردنيني” 

و”املهنة” و”املحا�سب القانوين«.
القطاع  ه��ذا  خدمة  هو  هدفنا  اإن  وقالوا 
اأكمل وجه واإزالة  اأداء دوره على  ومتكينه من 
التاأكيد  مع  اأمامه  تقف  التي  املعيقات  جميع 
بالقواعد  واالل��ت��زام  باملهنة  االرت��ق��اء  على 

املرتبطة بهذا ال�ساأن.
موؤقت  القانون  هذا  ان  حداد  قال  ب��دوره، 
العديد  هناك  ان  حيث  ع��ام��ًا   18 منذ  و���س��ار 
اإع��ادة  اىل  بحاجة  والتعاريف  الن�سو�س  من 
الرقابي  العمل  تطور  مع  لتتنا�سب  �سياغة 
ومدققي  اعمال  تنظم  التي  الدولية  واملعاير 

احل�سابات.
بع�س  هنالك  ان  اىل  ال�سدد  بهذا  واأ���س��ار 
امل�سميات مل تعد قائمة كتلك املتعلقة مبحكمة 

املحكمة  االآن  اأ�سبحت  والتي  العليا،  العدل 
الوظيفية  امل�سميات  االإدارية، ف�سًا عن بع�س 
�سبيل  وعلى  العليا،  الهيئة  ت�سكيلة  يف  الواردة 

املثال مدير عام هيئة التاأمني.
ت�سرع  ن�سو�س  وجود  �سرورة  حداد  واكد 
دور جلنة االمتحانات والرتخي�س املنبثقة عن 

الهيئة العليا.
من جهته، قال العرموطي ان هذا القانون 
مهنة  بتنظيم  ويعنى  ب��ه  وم��ع��م��ول  م�ستقر 
منذ  م��روره  وبفعل  اأن��ه  اإىل  الفتًا  املحا�سبة، 
وحتديث  تطوير  اإىل  يحتاج  طويلة  ف��رتة 
مع  ل��ت��ت��م��ا���س��ى  ب���ه  وردت  ال��ت��ي  ب��امل��ف��اه��ي��م 
بخ�سو�س  عامليًا  املطبقة  الف�سلى  املمار�سات 

هذه املهنة.

بن�سو�س  اخل��روج  اإىل  نتطلع  اأننا  واأ�ساف 
القانون  من  املرجوة  االأهداف  حتقق  توافقية 

وت�سهم يف ا�ستقراره ب�سكل دائم.
من ناحيته، اأو�سح اأبو علي اأن املادة 3، التي 
حددت هدف هذا القانون، جتيب على كثر من 
يف  والهدف  احل�سور،  اثارها  التي  الت�ساوؤالت 
بها  واالرتقاء  املهنة  مزاولة  تنظيم  النهاية 
ومعاير  املحا�سبة  مبعاير  االل��ت��زام  و�سمان 
يف  ي�ساهم  مب��ا  املعتمدة  احل�سابات  تدقيق 

حماية االقت�ساد الوطني.
ويف ن��ه��اي��ة االج��ت��م��اع، ط��ال��ب ال��وخ��ي��ان 
اقرتاحاتهم  بجميع  اللجنة  بتزويد  احل�سور 
درا�ستها  ليتم  ال��ق��ان��ون  اإزاء  وماحظاتهم 

بعناية واهتمام.

*عمان 
مرا�سم  االأح��د،  الزاهر،  ب�سمان  ق�سر  يف  جرت 
املعينني  الدول  �سفراء  من  عدد  اعتماد  اأوراق  تقبل 

لدى الباط امللكي الها�سمي.
من  كل  اعتماد  اأوراق  امللك  جالة  تقبل  فقد 
�سفر �سلطنة ُعمان ال�سيخ هال بن مرهون بن �سامل 
مارينو  �سان  املقيم جلمهورية  وال�سفر غر  املعمري، 
اإيجور بيليت�سياري، و�سفر اليابان �سيمازاكي كاورو، 
ت�سواندونغ،  ت�سن  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  و�سفر 
لين�س،  فران�سي�س  اأ�سرتاليا برنارد  و�سفر كومنولث 
وال�سفر غر املقيم جلمهورية كو�سوفو ايلر دوغويل، 
و�سفر جمهورية بولندا لوجني كاربين�سكي، وال�سفر 

غر املقيم جلمهورية كولومبيا فرناندو حلو.
الزاهر،  ب�سمان  ق�سر  ال�سفراء  و�سول  ول��دى 
وال�سام  االأردين  امللكي  ال�سام  املو�سيقى  عزفت 

الوطني لكل من بلدانهم.
على  ال��زه��ور  اأك��ال��ي��ل  بو�سع  ال�����س��ف��راء  وق���ام 
اأ�سرحة املغفور لهم، باإذن اهلل، جالة امللك الباين 
عبداهلل  املوؤ�س�س  امللك  وجالة  طال،  بن  احل�سني 
بن احل�سني، وجالة امللك طال بن عبداهلل، طيب 

اهلل ثراهم.
ال�سفراء،  اعتماد  اأوراق  تقبل  مرا�سم  وح�سر 
رئي�س الديوان امللكي الها�سمي، ونائب رئي�س الوزراء 

ووزير اخلارجية و�سوؤون املغرتبني.

*عمان 
دعت رئي�سة جلنة املراأة و�سوؤون االأ�سرة النيابية، 
املهند�سة عبر اجلبور، اإىل اأهمية خلق بيئة منا�سبة 
ومائمة لعمل املراأة ومتكينها يف امل�ساهمة يف عملية 

التنمية والنهو�س بالواقع االقت�سادي.
اللجنة  عقدته  الذي  االجتماع  خال  واأكدت، 
�سركاء  “الن�ساء  �سبكة  رئي�سة  بح�سور  االأح���د 
وع�سو  جابر  اأب��و  م��ي��ادة  والتقدم”  التطوير  يف 
ا�ستعداد  بدران،  رمي  الدكتورة  ال�سبكة  م�ست�ساري 
املراأة  تواجه  التي  املعيقات  جميع  مازالت  اللجنة 
بواقع  املتعلقة  والقوانني  الت�سريعات  �سعيد  على 
متطلبات  مع  يتما�سى  ب�سكل  وتطويرها  املراأة  عمل 

الع�سر.
واأ�سارت اإىل اأن روؤية اململكة لعام 2025 ت�ستهدف 
النمو االقت�سادي  اإىل م�ستويات عالية من  الو�سول 
االنتاجية  وتعزيز  البطالة  معدالت  يف  وانخفا�س 
العاملة  القوة  يف  امل���راأة  م�ساركة  معدالت  وزي���ادة 
تتحقق  لن  االأه��داف  هذه  اإن  قائلة  باملئة،   24 اإىل 
اإال بال�سراكة احلقيقية للمراأة االأردنية مع الرجل 
ل�سوق  االن�سمام  من  متنعها  التي  العوائق  واإزال���ة 

العمل.
فايزة  النواب:  اللجنة  اأع�ساء  اأكدن  بدورهن، 
ع�سيبات وامال ال�سقران وا�سماء الرواحنة وا�سام 
الب�سر  دينا  والنائبان  ال�سرحان  وهادية  الطب�سات 
وحممد ال�سطناوي اأن املراأة االأردنية خطت خطوات 
وا�سعة يف العديد من املجاالت نتيجة التقدم العلمي 

تراجع  من  تعاين  تزال  ما  اأنها  اإال  لديها،  والفكري 
كبر يف عملية امل�ساركة االقت�سادية، ب�سبب العديد 

من الظروف، خ�سو�سا املتعلقة ببيئة العمل.
ك��م��ا اأك�����دوا اأه��م��ي��ة اإع�����ادة ال��ن��ظ��ر ب��االأط��ر 
امل���راأة  بتمكني  املتعلقة  وال��ق��وان��ني  الت�سريعية 
التوازن  عملية  االعتبار  بعني  االأخذ  مع  اقت�ساديا 
العمل  اأ�سحاب  كانوا  �سواء  العمل  اأطراف  كافة  بني 

اأو العاملني من ذكور واإناث.
من  املراأة  على  القيود  بع�س  هناك  اإىل  واأ�ساروا 
ممار�سة حقها يف العمل، الفتني اإىل اأن هناك العديد 
من ق�س�س لعدد من الن�ساء اللواتي ا�ستطعن حتقيق 
و�سناعية  مهنية  وق��ط��اع��ات  جم��االت  يف  النجاح 
تلك  يف  الرجل  مناف�سة  بذلك  وا�ستطاعت  �سعبة 
املهن مما يدعو اىل فتح املجال امامهن وتوفر البيئة 

املنا�سبة لهن .
ابو جابر، من ناحيتها، او�سحت ان “�سبكة ن�ساء 
�سركاء يف التطوير والتقدم” تهدف اإىل تعزيز بيئة 
اآمنة لاإناث يف العمل، خالية من امل�سايقات والعنف 
التي توؤثر على  ال�سيا�سات  لتغير  ال�سغط  من خال 

الن�ساء يف مكان العمل.
وا�سارت اىل ان تركيزنا االأ�سا�سي مو�سوع قانون 
ل�سوق  دخولها  يف  امل���راأة  لت�سجيع  االأردين  العمل 
العمل، قائلة اإن املادة 69 من قانون العمل توؤدي اىل 
تقلي�س عدد الوظائف املتاحة امام املراأة، ما يوؤدي 
اىل ارتفاع وا�سح يف ن�سب البطالة بني الن�ساء ب�سكل 

اكرب.

مالية النواب تقر مشروع قانون تنظيم 
الموازنة العامة والوحدات الحكومية

االعلى للسكان: مشاركة المرأة االردنية 
بمواقع صنع القرار متواضعة

قانونية النواب تشرع بمناقشة مؤقت مهنة المحاسبة القانونية

الملك يتقبل أوراق اعتماد
 عدد من السفراء

األسرة النيابية تدعو لخلق 
بيئة مناسبة لعمل المرأة

*عمان 
ال�سامية،  امللكية  االإرادة  ���س��درت 
تعديل  اإج��راء  على  باملوافقة  االأح��د، 
ع��ل��ى ح��ك��وم��ة ال���دك���ت���ور ب�����س��ر ه��اين 

اخل�ساونة، وتاليا ن�س االإرادة:
احل�سني،  ابن  الثاين  عبداهلل  "نحن 
م��ل��ك امل��م��ل��ك��ة االأردن���ي���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة، 
ال��د���س��ت��ور،  م��ن   )35( امل���ادة  مبقت�سى 
ناأمر  الوزراء،  رئي�س  تن�سيب  على  وبناء 

مبا هو اآت
حممد  املهند�س  م��ع��ايل  يعني   .1  :
جميل مو�سى النجار وزيرا للمياه والري

حمدان  علي  ال�سيد  معايل  يعني   .2
عبدالقادر العايد وزيرا للثقافة

طيب  وجيه  املهند�س  معايل  يعني   .3
عبداهلل عزايزة وزيرا للنقل

نوري  اأحمد  الدكتور  معايل  يعني   .4
حممد الزيادات وزيرا للعدل

مو�سى  خالد  املهند�س  معايل  يعني   .5
�سحادة احلنيفات وزيرا للزراعة

6. يعني معايل الدكتور "حممد خر" 
اأحمد اأبو قدي�س وزيرا للرتبية والتعليم 

ووزيرا للتعليم العايل والبحث العلمي
عواد  حممود  ال�سيد  معايل  يعني   .7
لل�سوؤون  دولة  وزير  اخلراب�سة  اإ�سماعيل 

القانونية
مر�سي  معن  الدكتور  معايل  يعني   .8

القطامني وزيرا للعمل
9. يعني معايل املهند�س �سخر مروان 

دودين وزير دولة ل�سوؤون االإعام
10. يعني معايل ال�سيد مازن عبداهلل 
عن  �سدر  للداخلية  وزيرا  الفراية  هال 

من  رج��ب   23 يف  العامر  رغ��دان  ق�سرنا 
من  ال�سابع  املوافق  هجرية،   1442 �سنة 

اآذار �سنة 2021 ميادية".
الد�ستورية  اليمني  ال���وزراء  واأدى 
ب�سمان  ق�سر  يف  امل��ل��ك،  ج��ال��ة  اأم����ام 

الزاهر.
الد�ستورية  ال��ي��م��ني  اأداء  وح�����س��ر 
اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  الوزراء  رئي�س 
يو�سف  الها�سمي  امللكي  الديوان  ورئي�س 

العي�سوي. ح�سن 
وكانت �سدرت االإرادة امللكية ال�سامية 
ال��وزراء  ا�ستقالة  قبول  على  باملوافقة 
 /7 تاريخ  من  اعتبارا  اأ�سماوؤهم  التالية 
اأمية  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل   .1  :2021  /3
�ساح طوقان نائب رئي�س الوزراء ووزير 
معايل  االق��ت�����س��ادي��ة2.  لل�سوؤون  دول��ة 

داوودي��ة  �سليمان  ح�سن  حممد  ال�سيد 
تي�سر  الدكتور  معايل  الزراعة3.  وزير 
الرتبية  وزي��ر  النعيمي  النهار  منيزل 
حمدان  علي  ال�سيد  معايل  والتعليم4. 
ل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر  العايد  عبدالقادر 
نوري  اأحمد  الدكتور  معايل  االإع��ام5. 
لل�سوؤون  دول���ة  وزي���ر  ال��زي��ادات  حممد 
با�سم حممد  الدكتور  القانونية6. معايل 
معايل  الثقافة7.  وزير  الطوي�سي  مو�سى 
قدي�س  اأبو  خر" اأحمد  "حممد  الدكتور 
العلمي8.  والبحث  العايل  التعليم  وزير 
اخلراب�سة  ع��واد  حممود  ال�سيد  معايل 
وزير دولة9. معايل املهند�س مروان حنا 
معايل  النقل10.  وزي��ر  خيطان  �سليمان 
�سعيدان  ح�سني  نايف  معت�سم  الدكتور 
املهند�سة  معايل  وال��ري11.  املياه  وزي��ر 

دولة  وزير  العجارمة  عودة  مفلح  رابعة 
معايل  امل��وؤ���س�����س��ي12.  االأداء  لتطوير 
وزي��ر  القطامني  مر�سي  معن  ال��دك��ت��ور 
العمل ووزير دولة ل�سوؤون اال�ستثمار كما 
كانت قد �سدرت االإرادة امللكية ال�سامية 
معايل  ا�ستقالة  ق��ب��ول  على  باملوافقة 
التلهوين  �سحادة  �سمر  ب�سام  الدكتور 
�سمر  ال�����س��ي��د  وم���ع���ايل  ال���ع���دل،  وزي����ر 
الداخلية  وزير  املبي�سني  حممد  اإبراهيم 
من من�سبيهما، اعتبارا من تاريخ 28/ 2/ 

.2021
الثاين،  امللك عبداهلل  واأعرب جالة 
الزاهر  ب�سمان  ق�سر  يف  ا�ستقباله  خال 
�سكره  عن  امل�ستقيلني،  ال���وزراء  االأح��د، 
حقائبهم  توليهم  خ��ال  جهودهم  على 

الوزارية.

إرادة ملكية بالموافقة على إجراء 
تعديل على حكومة الدكتور الخصاونة
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*عمان 
الطبيعة،  حلماية  امللكية  اجلمعية  اختتمت 
االأحد، دورة تدريبية عن توعية ال�سيادين بال�سيد 
واال�ستخدام  العامة  ال�سامة  واإج��راءات  امل�ستدام، 

االآمن ل�ساح ال�سيد.
ا�ستمرت  الدورة  ان  بيان،  يف  اجلمعية  واو�سحت 
االأن��واع  حماية  جوانب  ت�سمنت  اأي��ام،  خم�سة  مل��دة 

الربية وا�ستخدام ال�ساح يف ال�سيد.
الرماية  ن��ادي  م��ع  بالتعاون  اجلمعية،  وعملت 
امللكي، على تدريب عدد من ال�سيادين ال�سباب الذين 
مت تن�سيبهم من خال جمعيات ال�سيد يف اململكة على 
باأف�سل  قدراتهم  لتعزيز  والعملي  النظري  امل�ستويني 

املمار�سات العاملية يف ال�سيد امل�ستدام واالآمن.
وقال مدير احلماية وتنظيم ال�سيد يف اجلمعية 
من  بتمويل  ج��اءت  ال��دورة  اإن  احلمود،  ال��رزاق  عبد 
اإدارة امل�ساريع البيئية يف وزارة الداخلية االمركية 

اآي«. او  “دي 

حماور  على  ركزت  الور�سة  ان  اىل  احلمود  وا�سار 
لتوعية  ال�سيد  وط��ي��ور  ال��ربي��ة  االأن����واع  ت�سنيف 
امل�سموحة  االأنواع  �سيد  يف  قدراتهم  ورفع  ال�سيادين 
وموا�سمها،  ال�سيد  برامج  يف  االأن��واع  اختيار  واأ�سباب 
وكيفية  امل��ي��دان  يف  ال��ع��ام��ة  ال�سامة  واإج�����راءات 
التعامل مع اأبرز احلوادث التي قد يتعر�س لها ال�سياد 

يف امليدان، باالإ�سافة للتعامل االآمن مع ال�ساح.
واعترب احلمود اأن هذه الور�سة فتحت اآفاق تعاون 
موا�سيع  يف  دورات  لعقد  الرماية  نادي  مع  م�ستقبلي 
التعامل  على  للمفت�سني  ور�سات  ترتيب  منها  متنوعة 
اأف�سل  بح�سب  وذل��ك  امل�سادرات  حال  يف  ال�ساح  مع 

املمار�سات العاملية ول�سمان �سامة واأمن املفت�سني.
من جهته، اكد العميد املتقاعد مدير نادي الرماية 
بالتعاون  الرماية  نادي  اأن  الدهام�سة،  حمزة  امللكي 
خللق  ال�سيادين  اهتمام  لتوجيه  ي�سعى  اجلمعية  مع 
ريا�سة  مبمار�سة  تتمثل  ال�سيد  عن  بديلة  ن�ساطات 
واجتذابهم  ال�سيد  ريا�سة  مع  تتفق  التي  الرماية 

نحو هذه الريا�سة يف النادي الذي يوفر كافة املرافق 
الازمة على اأيدي اأف�سل اخلرباء يف هذا االإطار.

خا�سة  ال�سيادين  ج��ذب  اأن  الدهام�سة  وب��ني 
اأي�سا الإيجاد  الرماية يهدف  لريا�سة  ال�سباب منهم 
ان  امل��م��ك��ن  م��ن  واع���دة  ب�سرية  وط��اق��ات  خ��ام��ات 
ميادين  يف  الوطنية  للمنتخبات  مهما  رافدا  ت�سكل 

الرماية.
للم�ساعدات  الدويل  املكتب  ممثلة  قالت  بدورها 
ال�سفدي،  رنا  االمركية  الداخلية  وزارة  يف  الفنية 
اإن املكتب يعمل يف االأردن مع خمتلف اجلهات املعنية 
االأن��واع  وحماية  �سايت�س  باتفاقية  التوعية  بهدف 

الربية.
بتقدمي  معني  املكتب  اأن  اإىل  ال�سفدي  واأ���س��ارت 
الت�سنيف  اىل  لنقله  ل��اأردن  الدعم  و�سائل  جميع 
�سايت�س  اتفاقية  لتطبيق  املمار�سات  اأف�سل  يف  االأول 
وقعت  التي  ال���دول  اأوائ���ل  م��ن  االأردن  وان  خا�سة 
نقلة  ت�سكل  الدورة  هذه  اأن  معتربة  االتفاقية،  على 

املحمية  الربية  باالأنواع  ال�سيادين  توعية  يف  مهمة 
وتوعيتهم بطرق ال�سيد القانونية.

اجلمعية  ادرة  هيئة  وع�سو  ال�سياد  واو���س��ح 
اأن  احل��ن��ي��ط��ي،  ن��ا���س��ر  ال�سيد  ل��ري��ا���س��ة  االأردن���ي���ة 
حول  ال�سباب  ال�سيادين  توجيه  على  عملت  ال��دورة 
التي تتعلق بال�سيد باالإ�سافة  القانونية  االإجراءات 
التخطيط  مرحلة  من  ابتداء  ال�سامة  الإج���راءات 
معه  التعامل  وكيفية  ال�����س��اح  واخ��ت��ي��ار  لل�سيد، 
باالإ�سافة اىل تقنيات ال�سيد واختيار االأنواع بح�سب 

االأنظمة والقوانني املعمول بها.
امللكية  اجلمعية  من  خ��رباء  بالتدريب  و�سارك 
واالإدارة  امللكي،  الرماية  ون��ادي  الطبيعة  حلماية 
الدفاع  ومديرية  وال�سياحة،  البيئة  حلماية  امللكية 
املدين، باالإ�سافة للجمعية االأردنية لريا�سة ال�سيد 

وبيت ال�سياد االأردين.
وجانبا  توعويا  نظريا  جانبا  الور�سة  و�سملت 

عمليا طبقه امل�ساركون.

*عّمان 
جمل�س  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اللجنة  اأق����رت 
منع  لقانون  املعدل  القانون  م�سروع  االعيان 
من  ورد  كما   ،2019 ل�سنة  بالب�سر  االجت��ار 

جمل�س النواب.
جاء ذلك خال اجتماع عقدته اللجنة 
طبي�سات  اح��م��د  ال��ع��ني  ب��رئ��ا���س��ة  االح����د، 
امين  االجتماعية  التنمية  وزي��ر  وح�سور 
زياد  العدل  وزارة  عام  وامني  املفلح،  ريا�س 

ال�����س��م��ور، وال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ال��دك��ت��ور ح�سن 
اجلنائي  البحث  ادارة  ومدير  العبدالات، 
ال��ع��ق��ي��د ح��ي��در ال�����س��ب��ول، وال��ع��ق��ي��د علي 
مديرية  يف  الق�ساء  مديرية  من  ال�سديفات 
من  امل�سيني  علي  والقا�سي  ال��ع��ام،  االم���ن 
للجنة  ال��ع��ام  واالم���ني  الق�سائي،  املجل�س 
الدكتورة  امل��راأة  ل�سوؤون  االأردنية  الوطنية 

�سلمى النم�س.
وج����اءت االأ���س��ب��اب امل��وج��ب��ة مل�����س��روع 

مرتكبي  على  العقوبات  لتغليظ  القانون 
ال��ردع  يحقق  مبا  بالب�سر  االجت��ار  جرائم 
العدالة،  حتقيق  وي�سمن  واخل��ا���س  العام 
ول���ت���ق���دمي احل���م���اي���ة ل��ل��م��ج��ن��ي ع��ل��ي��ه��م 
وتهيئة  اجل��رائ��م  ت��ل��ك  م��ن  وامل��ت�����س��رري��ن 
ورعايتهم  مل�ساعدتهم  املنا�سبة  ال��ظ��روف 
�سحايا  مل�ساعدة  خا�س  �سندوق  واإن�����س��اء 
اال�سرار  عن  وتعوي�سهم  بالب�سر  االجت��ار 

التي تلحق بهم.

*عمان 
االأردن��ي��ة  اجلامعة  م�ست�سفى  ع��ام  مدير  ق��ّرر   
االأ�ستاذ الدكتور اإ�سام م�ساد تعليق ا�ستقبال مراجعي 
�سباح  من  اعتبارًا  اأ�سبوع  ملدة  اخلارجية،  العيادات 
يوم غد االثنني وحتى م�ساء يوم ال�سبت املقبل، نظرًا 
للو�سع الوبائي الراهن وتزامنًا مع ارتفاع وترة عدد 

االإ�سابات بفرو�س كورونا.
ومن  امل�ست�سفى،  اإن  االأح��د،  بيان  يف  م�ساد،  وقال 

خال جلان معنّية، �سيعمل على تقييم الو�سع الوبائي 
عمل  تنظيم  اإع��ادة  يتم  بحيث  التعليق،  فرتة  خال 
باأعداد حمدودة  املراجعني  ا�ستقبال  واآلية  العيادات 
�سحتهم  على  احلفاظ  ول�سمان  لاكتظاظ  جتّنبًا 
العيادات اخلارجية  العمل يف  اأّن  حًا  و�سامتهم؛ مو�سّ
و�سفات  �سرف  على  �سيقت�سر  التعليق  ف��رتة  خ��ال 

اأدوية اال�ستمرارّية.
انتهاء  اأي مراجع بعد  ا�ستقبال  لن يتم  اأنه  واأكد 

عرب  االإلكرتوين  احلجز  طريق  عن  اإاّل  التعليق  فرتة 
باعتبارها  الغاية  لهذه  املخ�س�سة  املواعيد  من�سة 
جميع  باأن  علما  املواعيد،  حلجز  الوحيدة  الواجهة 
املواعيد التي مت حجزها م�سبقا ُتعترب الغية ويجب 
�سيتم  حيث  املن�سة،  ع��رب  ج��دي��دة  مواعيد  حجز 

حتديد �سقف لقبول اأعداد حمددة من املراجعني.
�ستبقى  اجل��راح��ي��ة  العمليات  اأن  م�ساد،  وب���نّي 
حاليًا  به  املعمول  ال�سحي  الربتوكول  وفق  هي  كما 

احرتازّيٍة  اإج���راءاٍت  يت�سّمن  وال��ذي  امل�ست�سفى،  يف 
اآر(  �سي  )بي  فح�س  اإج��راء  ب�سرورة  تتمثل  ُم�سّددة 
للم�ست�سفى  الدخول  اإن وجد قبل  ومرافقه  للمري�س 

ب���� 72 �ساعة كحد اأق�سى وتقدميه للمعنّيني.
و�سّدد على ا�ستمرارّية قرار منع الزيارة للمر�سى 
الراقدين على اأ�سّرة ال�سفاء املعمول به يف امل�ست�سفى 
واالكتفاء  العاقة،  ذي  الدفاع  الأم��ر  امتثااًل  وذل��ك 

بالتوا�سل معهم عرب و�سائل االت�سال املختلفة.

المستقبل النيابية: مقابلة ولي العهد 
تحمل معاني عميقة ودالالت واضحة

*عمان 
الوا�سحة  وال��دالالت  العميقة  املعاين  النيابية  امل�ستقبل  كتلة  اأكدت 
على  عبداهلل  بن  احل�سني  االأم��ر  العهد  ويل  �سمو  مقابلة  حملتها  التي 
الها�سمي  بالنهج  واعتزازها  فخرها  عن  معربة  االأردين،  التلفزيون  �سا�سة 
الوطنية  امل�سالح  عن  للدفاع  االأ�سا�سية  ال�سمانة  الدوام  على  �سكل  الذي 
ويل  حديث  اإن  ال�سبت،  م�ساء  ا�سدرته  بيان  يف  الكتلة  وقالت  والعربية. 
والق�سايا  الوطنية  الثوابت  ازاء  الثاقبة  �سموه  وروؤى  فكر  يعك�س  العهد 
ال�سعب  الفل�سطينية ومدى مام�سته لهموم  الق�سية  العربية ويف مقدمتها 

وحر�سه على ر�سم �سكل امل�ستقبل الذي ي�ستحقه االأردنيني .
ال�سام  عبد  النائب  االإع��ام��ي  ناطقها  ل�سان  على  الكتلة  واأ���س��ارت 
املقابلة،  يف  حا�سرة  كانت  الوطنية  االأول��وي��ات  جميع  اأن  اإىل  الذيابات 
تفا�سيله  بكل  الواقع  �سخ�س  حيث  ق�سية،  اأية  �سموه  ذهن  عن  تغب  ومل 
تعلمنا  التي  الها�سميني  مدر�سة  من  امل�ستوحاة  والدرو�س  العرب  وا�ستح�سر 
اأن م�سامني املقابلة  منها قيم املحبة والوفاء والت�سحية . واأكد الذيابات 
يف  لنم�سي  معا  لنعمل  والتفاوؤل  االمل  روح  فينا  وبثت  لنا  نربا�سا  �سكلت 

موا�سلة م�سرتنا الوطنية .

الهاشمية: انطالق البرنامج الوطني 
للقراءة في مركز زها الثقافي

*الزرقاء 
انطلقت االأحد فعاليات الربنامج الوطني الرابع ع�سر للقراءة »مكتبة 
معاذ  ال�سهيد  »حديقة  الها�سمية  ل��واء  يف  الثقايف  زه��ا  مبركز  االأ���س��رة« 
وبح�سور  الهقي�س  �سخر  الدكتور  اللواء  مت�سرف  برعاية  الك�سا�سبة«، 
رئي�س بلدية الها�سمية عبدالرحيم القاب العمو�س ومدير ثقافة الزرقاء 

و�سفي الطويل.

مذكرة تفاهم بين التعاونية 
األردنية والمهندسين الزراعيين

*عمان 
نقابة  مع  تفاهم  مذكرة  االأح��د،  االأردنية  التعاونية  املوؤ�س�سة  وقعت 
املهند�سني الزراعيني يف جمال تدريب وتاأهيل املهند�سني الزراعيني حديثي 

التخرج.
وتهدف املذكرة التي وقعها مدير عام املوؤ�س�سة التعاونية عبدالفتاح اآل 
اىل  الفاحات،  عبدالهادي  املهند�س  الزراعيني  املهند�سني  ونقيب  خطاب، 

تعزيز التعاون امل�سرتك القائم بني اجلانبني.
املهند�سني  نقابة  مع  التعاون  اأوا�سر  تعزيز  اأهمية  خطاب  اآل  واأك��د 
حلديثي  التدريب  لفر�س  التعاونية  املوؤ�س�سة  توفر  خال  من  الزراعيني؛ 

التخرج من املهند�سني الزراعيني.
من  عدد  بتدريب  التفاهم  مذكرة  مبوجب  �ستقوم  املوؤ�س�سة  اإن  وقال 
مدة  تقل  اأال  على  لها،  التابعة  التعاون  مديريات  يف  الزراعيني  املهند�سني 

التدريب عن 4 اأ�سهر.
تدريب  جمال  يف  التعاونية  املوؤ�س�سة  ب��دور  الفاحات  اأ�ساد  ب��دوره، 
املذكرة  توقيع  اأن  مو�سحًا  التخرج،  حديثي  الزراعيني  املهند�سني  وتاأهيل 
الذين  النقابة  اأع�ساء  من  اخلريجني  احتياجات هوؤالء  تلبية  يف  �سي�سهم 

يلتحقون بالعمل يف القطاع الزراعي.

الملكية لحماية الطبيعة تختتم دورة للصيادين الشباب

قانونية االعيان تقر معدل االتجار بالبشر

مستشفى الجامعة ُيعّلق استقبال مراجعي العيادات الخارجية لمدة أسبوع

*عمان 
اأطلق معهد االإدارة العامة، االأحد، اأوىل فعاليات 
القيادية  واملهارات  احلوكمة  لربنامج  االأول  الفوج 
منظمة  مع  بالتعاون  العام،  القطاع  يف  ال�سباب  لفئة 
ر�سيد للنزاهة وال�سفافية/الفرع الوطني لل�سفافية 
ال��دول��ي��ة، وب��دع��م م��ن م�����س��روع ���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون، 
الدولية  للتنمية  االأمريكية  الوكالة  من  ومتويل 

.)USAID(
�سابا   50 فيه  �سارك  الذي  الربنامج  هذا  وياأتي 
والدوائر  واملوؤ�س�سات  ال��وزارات  موظفي  من  و�سابة 
ا�ستجابة  واال�ستثمار،  ب��امل��ال  املعنية  احلكومية 
ال�سامية  امللكية  وال��ت��وج��ه��ات  ل��ل��روئ  وحت��ق��ي��ق��ًا 
لتحقيق  املجال  واإف�ساح  ال�سباب  متكني  اإىل  الهادفة 
موؤ�س�سات  اأداء  يف  املن�سود  التغير  واإح��داث  االإجناز 
معهد  ع��ام  م��دي��ر  م�ساعد  واأو���س��ح  ال��ع��ام.  القطاع 
منظمة  اأن  النهار،  فايز  املهند�س  العامة،  االإدارة 
حتت  امل�سروع  هذا  تنفذ  وال�سفافية  للنزاهة  ر�سيد 
املعهد،  يف  املن�ساأ  احلكومية  القيادات  مركز  اإ�سراف 
الطرفني،  بني  املوقعة  التعاون  اتفاقية  اإطار  �سمن 
املدربني  م��ن  بنخبة  اال�ستعانة  مت  اأن��ه  اإىل  الفتا 
تدريبية  وبحقائب  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  واملخت�سني 

حديثة طّورت خ�سي�سا لهذه الغاية وفق ت�سميم مّت 
من خال جلنة فنية مكونة من املعهد واإدارة تطوير 
وهيئة  الوزراء،  رئا�سة  وال�سيا�سات/  املوؤ�س�سي  االأداء 
املدنية،  اخلدمة  وديوان  الف�ساد،  ومكافحة  النزاهة 
خا�سة  برامج  تخ�سي�س  اأن  واأ�ساف  ر�سيد.  ومنظمة 
جاء  ال��ع��ام،  القطاع  يف  يعملون  ممن  ال�سباب  بفئة 
لت�سكيل  وحثها  اليافعة  الطاقات  ا�ستثمار  بهدف 
موؤ�س�ساتهم،  يف  والتطوير  للتغير  وحمركات  عنا�سر 
وقيادة  االآخ��ري��ن  يف  التاأثر  على  ق��ادري��ن  ليكونوا 

للتناف�س  وموؤهلني  التطويرية،  وامل�ساريع  العمل  فرق 
واأ�سار  م�ستقبًا.  وقيادية  اإ�سرافية  وظائف  الإ�سغال 
املعارف واملهارات  امل�ساركني بكافة  العمل بتزويد  اإىل 
مقرونة  القيادية  بالوظائف  الازمة  واالجتاهات 
يف  اأ�سا�سيا  وركنا  �سابطا  لتكون  احلوكمة  مببادئ 
خمتلف  يف  اإدارة  ونهج  الوظيفية  ملهامهم  اأدائ��ه��م 

مواقعهم الوظيفية.
وقال النهار، اإن الربنامج ي�ستهدف موظفي القطاع 
العام ممن ال ي�سغلون اأي وظائف اإ�سرافية اأو قيادية، 
خدمتهم  تزيد  وال  ع��ام��ا،   30 ع��ن  اأع��م��اره��م  وتقل 

الوظيفية عن 5 اأعوام، م�سرًا اإىل اأنه مت االإعان عن 
الر�سمية  ال�سفحات  على  الربنامج  لهذا  االأول  الفوج 
الراغبون  قام  حيث  املا�سية،  ال�سهور  خال  للمعهد 
اإج��راء  ومت  امل�ساركة،  طلب  بتعبئة  به  بااللتحاق 
معتمدة  تقييم  اآل��ي��ة  وف��ق  املتقدمني  ب��ني  مفا�سلة 
�سخ�سية.  ومقابات  متنوعة  اخ��ت��ب��ارات  ت�سمنت 
 180 بواقع  مراحل   3 على  ينفذ  الربنامج  اأن  وبني 
�ساعة تدريبية، ومتتد فرتة تنفيذه لكل فوج ل�� )6( 
الدوائر  من  م�ساركا   50 من  فوج  كل  ويت�سكل  اأ�سهر، 
املرحلة  وتركز  عام،  لكل  فوجني  وبواقع  احلكومية، 

امل��ه��ارات  على  التدريب  على  الربنامج  م��ن  االأوىل 
تر�سيخ  على  الثانية  املرحلة  وت��رك��ز  ال��ق��ي��ادي��ة، 
تت�سمن  الثالثة  واملرحلة  الت�سعة،  احلوكمة  مبادئ 
باإعداده  وم�ساركة  م�سارك  كل  يكلف  تخرج  م�سروع 
قيمة  ويحقق  ملوؤ�س�ستهم  العملي  الواقع  يحاكي  مبا 

م�سافة تطويرية على �سعيد االأداء املوؤ�س�سي.
ل�” منظمة  التنفيذية  املديرة  من جانبها، قالت 
هو  التعاون  هذا  اإن  مدانات،  عبر  املهند�سة  ر�سيد” 
املوؤ�س�سات  من  العديد  مع  املنظمة  تعاون  من  جزء 
تقوية  يف  اأهدافها  من  انطاقا  احلكومية،  والدوائر 
ال�سفافية  على  وامل�ستند  الر�سيد  احلكم  دع��ائ��م 
واالرتقاء  القانون،  و�سيادة  وامل�ساءلة  والنزاهة 

مب�ستوى النزاهة ومكافحة الف�ساد يف القطاع العام.
واأو�سحت اأن ذلك �سينعك�س بدوره م�ستقبًا على 
الذي  الف�ساد  مدركات  موؤ�سر  على  االأردن  ترتيب 
القطاع  يف  الف�ساد  عن  املخت�سني  انطباعات  يقي�س 
احلوكمة  مب�سامني  الوعي  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  العام، 
ب��اأردن  املتمثلة  روؤيتنا  حتقيق  اأج��ل  من  الر�سيدة 

متما�سك بنظام نزاهة وطني.
وي�سار اإىل اأن هذا الربنامج ينطلق من م�سامني 
على  رك��زت  التي  ال�ساد�سة،  النقا�سية  ال��ورق��ة 
القانون  �سيادة  يف  املتمثلة  احلوكمة  مبادئ  حتقيق 
الفر�س  وتكافوؤ  وال�سفافية  وامل�ساواة  والعدالة 
كاأ�سا�س  واملح�سوبية،  الوا�سطة  على  والق�ساء 
اإىل  يهدف  كما  احل�سيفة.  واالإدارة  املدنية  للدولة 
خمتلف  من  اجلهود  بت�سافر  املبدع  ال�سباب  متكني 
فيها  االإدارة  عمليات  لتطوير  ال��دول��ة  موؤ�س�سات 
املجال  واإف�����س��اح  ال��ق��ان��ون،  �سيادة  مفهوم  واإر���س��اء 
واإحداث  االإجناز  على  القادرة  االإداري��ة  للقيادات 

وال�سروري. العاجل  التغير 

معهد اإلدارة العامة يطلق فعاليات الفوج 
األول لبرنامج الحوكمة والمهارات القيادية

مقال رئيس التحرير

االردن���ي���ني  م���ن  اح���د  ال 
حيث  اخل�ساونة  حكومة  يف  حكومي  تغير  يرتقب 

ان املتابعني لهذا ال�سان رمبا ال يتجاوزون االلف او االلفني على 
 ، وزارية  حقائب  ينتظرون  الذين  اولئك  او  ميديا  ال�سو�سل  اجهزة 
غياب  ب�سبب  احلكومات  جعبة  يف  خطط  او  برنامج  يوجد  ال  طبعا 
ي�سحكني  وما  الكامل  بال�سكل  االحزاب  وغياب  الربملانية  احلكومات 
حقائب  اعني  وهنا  الرت�سية   �سبيل  على  تاتي  التي  احلقائب  تلك 
نتعلم  ان  علينا  يجب  لا�سف  التي  ا�سرائيل  يف  فمثا  الدولة  وزير 
تذهب  ال��دول��ة   وزراء  فحقائب   الدميقراطية  اب��ج��دي��ات  منها 
يعني  احلكومة  يف  �سيادية  حقائب  على  حت�سل  مل  التي  لاحزاب 
تذهب  احلقائب  هذه  ان  يبدو  االردن  يف  وعندنا  تر�سية  حقائب 
اجهزة  يف  كبار  م�سوؤولني  من  مقربني  بعينهم  ا�سخا�س  لرت�سية 

الدولة .
النواب  جمل�س  لثقة  عندنا  ال��وزاري��ة  التعديات  تخ�سع  وال 
الطموح  زال  وما  ت�سكيلها،  لدى  جمتمعة  للحكومة  الثقة  مينح  الذي 
املنتخب، كما هو احلال  الربملان  لت�سكيل حكومات منبثقة عن  بعيدا 

يف املغرب وتون�س .
امل�ساكل  معاجلة  فن  املتعاقبة  االردن��ي��ة  احلكومات  جتيد   ال 
بني  ال��ت��وازن  ت��راع��ي  واقعية  حلول  وو���س��ع  للمواطن،  احلياتية 
برامج  و�سع  يف  راغبة  هي  وال  الدولة،  وم�سلحة  املواطن  م�سلحة 
االإنتاج  زيادة  منها  �سعبة  ق�سايا  على  العمل  خالها  من  يتم  واقعية 
والتجارة  والزراعة  ال�سناعة  قطاعات  اأداء  وحت�سني  وال�سادرات 
االأ�سعار،  والبطالة وقفزات  الفقر  وخلق فر�س عمل وتخفيف حدة 
بالقدوم  اأجانب  م�ستثمرين  واإقناع  خارجية،  ا�ستثمارات  وج��ذب 
 ( املواطن  جيبة  ومنها  ال�سهلة  احللول  لعبة  جتيد  بل  الباد  اإىل 
مزيد  وفر�س  واملحلي،  اخلارجي  االقرتا�س  يف  والتو�سع  املخزقة( 
من  غ�سبا  ت�ست�سعر  وعندما  االأ�سعار،  وغاء  والر�سوم  ال�سرائب  من 
طبيعة  ح�سب  وا�سع  اأو  حمدود  وزاري  تغير  باإجراء  ت�سارع  املواطن 
. الدولة  امل�سوؤولة يف  التي ترفعها االأجهزة  التقارير  ونتائج  الغ�سب 

كريا�سة  ومو�سميتها  تكرارها  لفرط  التعديات  اأنباء  باتت   
واأّدت  االردين  ال�سعب  من  بفتور  ُتقابل  االإج��راء،  مرعية  �سيا�سية 
ال���وزراء  ع��دد  ارت��ف��اع  اىل  االردن  يف  ال��وزاري��ة  التعديات  ك��رثة 
زيادة  ومع  وزارته  يف  فقط  �سهور  ب�سعة  اأم�سى  وبع�سهم  ال�سابقني، 
ال��وزراء،  اإىل  يتعّرف  العام  ال��راأي  يعد  مل  املعايل”،  “اأ�سحاب  عدد 
با�ستثناء عدد �سئيل من وزراء احلقائب ال�سيادية اأما بقية الوزراء 
ومن  وعاملني،  موظفني  من  وزارته  قطاع  لدى  كٌل  معروفون،  فاإنهم 
جمهور  من  هناك  كان  اإذا  الوزارة،  بهذه  يحتك  الذي  اجلمهور  فئات 
الوزير  فيها  كان  �سابقة  لفرتات  خافا  املعنية،  الوزارة  مع  يتعامل 

حل. اأينما  ا�سمه  وي�سبقه  المعة  بهالٍة  حماطا 
هي  البلد  على  تعاقبت  حكومات  خم�س  اأن  عامني  خال  وامللفت 
اخل�ساونة،  وع��ون  البخيت،  ومعروف  الرفاعي،  �سمر  حكومات: 
امللقي  حكومة  وال�ساد�سة  الن�سور،  وع��ب��داهلل  ال��ط��راون��ة،  وفايز 
الكرا�سي؛  على  التعديات  ع�سرات  اج��روا  وه��وؤالء  ال��رزاز  وبعده 
احلكومات  تغير  �سرعة  من  ا�ستغرابهم  اإبداء  اإىل  مراقبني  دعا  مما 

. الوزارات  وم�سميات 
امل�ساكل؛  من  العديد  ب��روز  اإىل  احلكومات  تعديل  ك��رثة  واأدت 
‘حت�سني  عن  ف�سا  ُحملت،  التي  ال��دول��ة  خزينة  ا�ستنزاف  منها: 
خروجهم  عند  لهم  تقاعدية  ورواتب  قدومهم،  الوزراء’ عند  اأو�ساع 
اأيامًا  الوزير  خدمة  مدة  كانت  لو  حتى  دينار  اآالف  ثاثة  تناهز 
امل�سي  على  قدرتها  عدم  من  فيه  احلكومات  تعاين  وقت  يف  حمدودة، 
 ، املالية   ال�سيولة  نق�س  ب�سبب  ال�سوط؛  نهاية  حتى  بخططها  قدمًا 
البذخ  ب�سبب  نفطية  دولة  االردن  ان  ي�سر  ال��وزراء  تعديل  وكرثة 
االلف   عن  يزيد  ما  عندنا  انتج  ال��ذي  الو�سع  ه��ذا   ، ال���وزراء  على 
االأردن  باأن  التذكر  اىل  �سيا�سية  اأو�ساط  دعا  ‘معايل’،  للقب  حاما 
التعديات  اإجراء  �سرعة  ناحية  من  العامل  يف  االأوىل  املرتبة  احتل 

الوزارية ..
االأردن  �سرق  اإمارة  تاأ�سي�س  منذ  املتعاقبة  احلكومات  عدد  وبلغ 
�سنة  ومب��ع��دل  حكومة،   100 جمموعه  م��ا  االن  حتى   1921 ع��ام 
انخفا�س  االأخ��رة  امل��دة  يف  �سهدنا  لكننا  للحكومة،  ال�سنة  ون�سف 
اأخرى  التعديات، وظاهرة  اأربعة �سهورمع كرثة  عمر احلكومات اىل 
من  تتفاوت  التي  فيها  احلقائب  عدد  هي  احلكومات  تغير  رافقت 
تقفز  واأخرى  حقيبة   21 ت�سم  حكومة  فهناك  اأخرى؛  اإىل  واحدة 
الوزارات واإحلاقها باأخرى  31 حقيبة، ف�سًا عن تغير م�سميات  اإىل 

. اإلغائها وا�ستحداث وزارات بديلة  او 
موؤ�سرات  يعك�س  الوزارات  ت�سميات  ثبات  عدم  اأن  مراقبون  ويرى 
وا�سحة على عدم اال�ستقرار على منهج معني؛ مما يجعل منها ظاهرة 

وحالة فريدة ال وجود لها يف الدول املجاورة.
هناك  ا�سبحت  واالح��زاب  الربملانية  احلكومات  غياب  وب�سبب 
بوابة  اأ�سبحت  واملناطق  املحافظات  كوتا  و  وزاري���ة  حما�س�سة 
املناطق  بع�س  ون�سيان  احلكومات،  اىل  كم’  ن�سف   ‘ وزراء  دخ��ول 
حلل  مطروح؛  ا�سم  باأول  القبول  اإىل  يدفع  والع�سائرية  اجلغرافية 
وغياب  الوزير  من�سب  اإ�سعاف  اإىل  اأدى  مما  احلكومي؛  الت�سكيل  اأزمة 

. الربامج واخلطط احلكومية 

خالد خازر الخريشا

التعديالت الوزارية .. رياضة 
موسمية سياسية !!

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
خطته  امل��ح��ا���س��ب��ة،  دي������وان  اأط���ل���ق 
 )2023-2021( لاأعوام  اال�سرتاتيجية 
قيا�س  وم��وؤ���س��رات  الت�سغيلية  واخل��ط��ة 
احتفاالت  �سمن  عنها  املنبثقة  االأداء 
للروؤى  وتنفيذًا  التاأ�سي�س  مبئوية  اململكة 

امللكية ال�سامية.
عا�سم  املحا�سبة  دي��وان  رئي�س  وق��ال 
اطاق  ان  االح��د،  �سحفي،  بيان  يف  حداد 
االحتفاالت  مع  تزامنًا  ياأتي  اخلطة  هذه 
التاأ�سي�س،  مبئوية  وال�سعبية  الر�سمية 
عبداهلل  امللك  جالة  ل���روؤى  وا�ستجابة 
امللكية  النقا�سية  االأوراق  �سمن  ال��ث��اين، 
على  رك��زت  التي  منها  ال�ساد�سة  وخا�سة 
ال��دول��ة  اأج���ه���زة  اداء  حت�����س��ني  ����س���رورة 
للحفاظ  الف�ساد  ا�سكال  جميع  وحماربة 

على املال العام.
كما انها جاءت مبنا�سبة مرور 92 عامًا 
احل�سابات  ملراجعة  دائرة  اأول  اإن�ساء  على 
 1952 ع��ام  ومنذ  الحقًا  اأ�سبحت  والتي 
موؤ�س�سة د�ستورية وفقًا الأحكام املادة 119 

من الد�ستور.
تتكون  التي  اخلطة  اأن  ح��داد  واو�سح 
ا�سرتاتيجية، تنطلق من  من ثاثة حماور 
اخلا�سة  املهنية  والقيم  والر�سالة  الروؤية 
متطلبات  مع  املن�سجمة  املحا�سبة  بديوان 
الأف�سل  وف��ق��ًا  للرقابة  العليا  االأج��ه��زة 
اخلطة  حتتوي  حيث  الدولية،  املمار�سات 
اأهداف  وت�سعة  رئي�سة  اأهداف  ثاثة  على 

فرعية و26 م�سروعًا ومبادرة.
اال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  ان  وا���س��اف 
وتطوير  املوؤ�س�سية  القدرات  بناء  �ستعزز 
ثقة  تعزيز  اىل  اإ���س��اف��ة  ال��دي��وان  اأداء 
يوؤديه  ال��ذي  الرقابي  ب��ال��دور  املواطنني 
ال���دي���وان يف احل��ف��اظ ع��ل��ى امل����ال ال��ع��ام 
وحمايته من الهدر وال�سياع وحت�سني كفاءة 

مهامهم  مبمار�سة  القيام  ل�سمان  موظفيه 
ترتيب  اع��ادة  خال  من  وفاعلية  بكفاءة 
العمليات  هند�سة  واإع��ادة  الداخلي  البيت 

الرقابية مبا ي�سمن حتقيق اأهدافه.
وبني حداد ان ما مييز هذه اخلطة هو 
جودة  بتح�سني  املتمثلة  االه��داف  و�سوح 
والتميز  الرقابية  واملخرجات  العمليات 
املوؤ�س�سي من خال حماكاة اف�سل املمار�سات 
ال��دول��ي��ة يف ع��ل��م ال��رق��اب��ة وال��ت��دق��ي��ق، 
من  للخربة  كبيت  ال��دي��وان  دور  وتعزيز 
ذات  االأط��راف  مع  العاقة  توطيد  خال 
العاقة �سواء كان ذلك على النطاق املحلي 

او االقليمي او الدويل.
اهدافا  و�سعت  اخلطة  ان  اىل  وا�سار 
ان  على  ا�سرتاتيجي،  ه��دف  لكل  فرعية 
وحتديد  معينة  مبواقيت  حم��ددة  تكون 
يتم  حتى  وذل��ك  بالتنفيذ  املكلفة  اجلهة 
ولتحديد  ووا���س��ح  علمي  ب�سكل  التقييم 
احللول  واإي��ج��اد  ح�سلت  اإن  االن��ح��راف��ات 
امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ه��ا وات����خ����اذ االإج��������راءات 

الت�سحيحية اأواًل باأول.
وق�����ال ان����ه مت حت���دي���د امل���دي���ري���ات 
تنفيذها  واوق��ات  تنفيذها  عن  امل�سوؤولة 
التح�سني حيث  الدورية بهدف  ومراجعتها 
واقع  لتائم  مطولة  نقا�سات  بعد  ج��اءت 
العن�سر  الفعلي، ومل تغفل اهمية  الديوان 
املهارات  تنمية  خ��ال  من  وذل��ك  الب�سري 
اىل  ا�سافة  املدقق  ميتلكها  التي  واملعارف 
للموظف  جائزة  ايجاد  خال  من  حتفيزه 
املثايل ومكافاأته يف حال حتقيقه اجنازات 

مميزة اأو حتقيقه وفورات مالية.
ولفت حداد اىل ان هذه اال�سرتاتيجية 
خال  الديوان  لعمل  طريق  خارطة  تعد 
ت�سمنت  فقد  القادمة،  الثاث  ال�سنوات 
م�ساريع طموحة تتنا�سب مع تطور الدولة 

االأردنية.

واكد انها ا�ستملت على م�سروع “التحول 
التعاقد  �سيتم  حيث  االإلكرتوين”  الرقمي 
حممول  حا�سوب  جهاز   400 ت��اأم��ني  على 
برجميات  على  وتدريبهم  املدققني  جلميع 
ب���اإدارة  تعنى  ال��ت��ي  املحو�سبة  التدقيق 
مع  لتتما�سى  املحو�سبة،  التدقيق  ملفات 
من  خالية  بيئة  اإعداد  يف  احلكومة  خطة 
العمل يف ظل حاالت  االأوراق وا�ستمرارية 
الديوان  ان  وا�ساف  وال��ك��وارث.  الطوارئ 
دول  اإح��دى  مع  تواأمة  م�سروع  على  يعمل 
ال��ذي �سي�ساهم  االحت��اد االأوروب���ي االأم��ر 
الأف�سل  وفقًا  الديوان  كوادر  �سوية  رفع  يف 

املمار�سات الدولية.
تهدف  اخل��ط��ة  ه���ذه  ان  ع��ل��ى  و���س��دد 
مهنية  رقابية  تقارير  ا���س��دار  اىل  اي�سًا 
املعاير  تطبيق  خ��ال  من  اجل��ودة  عالية 
التدقيق  منهجيات  وا�ستخدام  الدولية 
على  التدقيق  ق�سم  دور  وتفعيل  احلديثة 
مدققي  وت��دري��ب  امل��ح��و���س��ب��ة،  االأن��ظ��م��ة 
يف  الدولية  املحا�سبة  معاير  على  الديوان 
بي  ب��)اآي  تعرف  والتي  احلكومي  القطاع 
رقابة  تعزيز  اإىل  ا�سار  كما  اأ�س(.  اأي  اأ�س 
امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  على  االأداء 
احلوكمة  منظومة  لتقييم  تقارير  واإعداد 
من��وذج  ا�ستخدام  خ��ال  م��ن  ال��دي��وان  يف 
اأن  مو�سحًا  الدولية،  املعاير  وفق  معتمد 
املحا�سبة  دي���وان  ق��ان��ون  تعديل  م�سروع 
يعطي  ال��ن��واب  جمل�س  يف  حاليًا  املنظور 
املالية  اال�ستقالية  م��ن  امل��زي��د  ال��دي��وان 
ومهام  �ساحيات  نطاق  ويو�سع  واالإداري��ة 
تلبية  وتاأتي  حاليًا  ينفذها  التي  التدقيق 
اجلهاز  ا�ستقالية  يف  الدولية  للمتطلبات 

االأعلى للرقابة.
م�سوؤولية  للديوان  ان  اىل  حداد  ونوه 
رفع  على  امل�ساعدة  يف  تتمثل  جمتمعية 
لرقابة  اخلا�سعة  اجلهات  موظفي  كفاءة 

املالية  امل�سورة  تقدمي  حيث  من  الديوان، 
يف  الديوان  فل�سفة  اأن  باعتبار  واالإداري��ة 
ول�سنا  �سركاء  )باأننا  تتمثل  املجال  ه��ذا 
نهدف  وال  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  م��ع  رق��ب��اء( 
االن�سباط  واإمن���ا  االأخ��ط��اء  ت�سيد  اىل 
النزاهة  وتوطيد  االأداء  وحت�سني  امل��ايل 
وامل�ساهمة  العام  القطاع  يف  وال�سفافية 
برفع قدرات وحدات الرقابة الداخلية من 
الوحدات  تلك  تقييم  مناذج  تطوير  خال 
مبا  وتقويتها  التح�سني  مواطن  لتحديد 
الدولية  املعاير  وفق  مكانتها  مع  يتنا�سب 
تقييم  اآلية  على  الديوان  ك��وادر  وتدريب 
رئي�س  تعميم  �سدور  بعد  ال��وح��دات  تلك 
اعتبارًا  اجلديدة  املعاير  باعتماد  الوزراء 

من العام احلايل.
�سريكان  واالع��ام  املواطنني  ان  وق��ال 
عرب  وذلك  مهامه،  اأداء  يف  للديوان  مهمان 
ومعلومات  ل��ب��ي��ان��ات  امل�ستمر  ال��ت��ح��دي��ث 
اخبار  ون�سر  االل��ك��رتوين،  ال��دي��وان  موقع 
االع��ام  و�سائل  عرب  ال��دي��وان  ون�ساطات 
املختلفة  االجتماعي  التوا�سل  وم��واق��ع 
ومتابعتها  املواطنني  �سكاوى  وا�ستقبال 
امل��ت��ب��ادل��ة م��ع اجلهات  ال��ع��اق��ة  وت��ع��زي��ز 
الدولة،  يف  الرقابية  واملوؤ�س�سات  املانحة 
للديوان  اال�سا�سي  ال�سريك  اىل  ا�سافة 
وال��ن��واب  االأع��ي��ان  ب�سقيه  االم��ة  جمل�س 
للحفاظ  املعلومات  وتبادل  التوا�سل  بغية 
ا�سكال  ك��اف��ة  وحم��ارب��ة  ال��ع��ام  امل���ال  على 

الف�ساد .
مع  ال��ب��ن��اءة  بالعاقة  ح���داد  وا���س��اد 
جمل�س النواب والتعاون والتن�سيق امل�ستمر 
مع خمتلف جلان املجل�س، وحر�س الديوان 
البيانات  بجميع  املجل�س  ت��زوي��د  ع��ل��ى 
ملناق�سة  ال��ازم��ة  وامل���ع���ززات  وال��ت��ق��اري��ر 
اللجان  خمتلف  م��ع  ال��رق��اب��ي��ة  ت��ق��اري��ره 

احلكومية يف االوقات التي يطلبها.

*عمان 
للطاقة  العربية  الهيئة  عام  امني  فاز 
املهند�س  عمان،  يف  مقرها  التي  املتجددة 
حممد الطعاين، بلقب اأكرث �سخ�سية موؤثرة 
ال�سرق  يف  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  ب�سناعة 

االو�سط للعام 2021.
ان  اىل  االحد،  بيان  يف  الهيئة  وا�سارت 
هذا اللقب يعد ارفع تقدير الأف�سل املوؤثرين 
ال�سم�سية  الطاقة  �سناعة  يف  واإجنازًا  اأداًء 
كوارتر  ���س��والر  متنحها  االو���س��ط  بال�سرق 
ومقرها  والبيئة  املتجددة  للطاقة  الهندية 
م��ي��ام��ي، وه���ي م���زود امل��ع��رف��ة واخل��دم��ات 
اآ�سيا يف قطاع الطاقة  االإعامية الرائد يف 
اجل��وائ��ز  ه���ذه  ان  وا���س��اف��ت  ال�سم�سية. 
واملنتجات  وامل�����س��اري��ع  لل�سخ�سيات  متنح 

االأ�سطح  �سناعة  هزت  التي  ال�سركات  من 
ا�ستخدام  يف  الرغبة  وخلقت  ال�سم�سية 

الطاقة ال�سم�سية حملًيا وعاملًيا.
االع��رتاف  اإىل  اي�سا  اجلوائز  وتهدف 
ال�سركات  واإجن����ازات  بنجاح  واالح��ت��ف��اء 
تعزيز  يف  بارز  ب�سكل  �ساهمت  التي  وفرقها 
بها  والنهو�س  ال�سم�سية  الطاقة  ا�ستخدام 
بتنوعها  االأو�سط  ال�سرق  اأنحاء  جميع  يف 
الدول  اأوائ��ل  من  االأردن  ان  يذكر  الكامل. 
منُذ  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ب��ا���س��ت��خ��دام��ات 
اأقرت  عربية  دولٍة  اول  وهي  ال�سبعينيات، 
قانون الطاقة املتجددة يف عام 2011، كما 
تعمل  موؤهلة  وطنية  ك��ف��اءات  يوجد  ان��ه 
جماالت  يف  العربية  ال��دول  من  العديد  يف 
متعددة للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة.

*وكاالت 
بايدن،  جو  االأم��رك��ي  الرئي�س  اأ�ساد 
اإق��رار  ل�سالح  ال�سيوخ  جمل�س  بت�سويت 
البالغة  االق��ت�����س��ادي��ة  التحفيز  خطة 
الواليات  اإن  قائا  دوالر،  تريليون   1.9
املتحدة “بحاجة ما�سة اإليها” للتعامل مع 

تداعيات االأزمة الوبائية.
“خطونا  االأم��رك��ي:  الرئي�س  وق��ال 
االأمركيني”،  مل�ساعدة  عماقة  خطوة 
حملته  وع�����ود  اأح�����د  ب���ذل���ك  ل��ي��ح��ق��ق 

االنتخابية.
خطة  االأمركي  ال�سيوخ  جمل�س  واأقر 
بايدن لاإغاثة من كوفيد-19، بعد جل�سة 
خافات  �سهدت  الليل،  ط���وال  ا�ستمرت 
م�ساعدات  على  الدميقراطيني  بني  حادة 
اإق��رار  يف  اجلمهوريني  واإخفاق  البطالة، 

نحو 36 تعديا.
 400 على  النهائي  امل�سروع  وا�ستمل 
مليار دوالر يف هيئة مدفوعات ملرة واحدة 
االأمركيني،  ملعظم  دوالر   1400 بقيمة 
واإعانات بطالة قدرها 300 دوالر اأ�سبوعيا 
يف  وظائفهم  خ�سروا  مليون   9.5 لنحو 
م�ساعدات  دوالر  مليار  و350  االأزم����ة، 
املحلية  واحلكومات  ال��والي��ات  حلكومات 

التي ت�سررت ميزانياتها من اجلائحة.
 49-50 الت�سويت  نتيجة  وج���اءت 
ل�سالح الدميقراطيني، حيث اأحجم جميع 

واحدة  �ستكون  ما  تاأييد  عن  اجلمهوريني 
الواليات  تاريخ  يف  التحفيز  حزم  اأكرب  من 

املتحدة.
الدميقراطية  االأغلبية  زعيم  وق��ال 
قبيل  ���س��وم��ر  ت�����س��اك  ال�����س��ي��وخ  مبجل�س 

هو  القانون  م�سروع  اإن  ب�سوته،  اإدالئ���ه 
“الو�سفة التي �ستتيح التغلب على الوباء”، 
يف  األفا   520 من  اأك��رث  بحياة  اأودى  ال��ذي 
احلياة  جوانب  معظم  وقلب  الباد  اأنحاء 

االأمركية راأ�سا على عقب.
ال�سعب  يعلم  اأن  “اأود  �سومر:  واأ�ساف 

)االأزم��ة(،  هذه  من  �سنخرج  اأننا  االأمركي 
فتح  التجارية  االأن�سطة  �ستعيد  وقريبا 
اأبوابها و�سيعاود االقت�ساد ن�ساطه و�ستعود 
وكالة  ذكرت  ما  ح�سب  لطبيعتها”،  احلياة 
اجلمهورية  االأقلية  زعيم  لكن  روي���رتز. 
ب�سدة،  االإج����راء  انتقد  مكونيل،  ميت�س 

مطلقا  ال�سيوخ  ملجل�س  ي�سبق  “مل  قائا: 
اأن اأنفق تريليوين دوالر على نحو ع�سوائي 
بتدقيق  حت��ظ  مل  عملية  ع��رب  اأو  ك��ه��ذا، 
اإق��رار  اإىل  اجلمهوريون  و�سعى  �سديد«. 
املبلغ  ثلث  م�ساعدات جديدة بنحو  حزمة 

الذي ا�ستهدفته خطة بايدن.

*عمان 
اإ�س، املتخ�س�سة يف تقدمي  اإ�س تي  وقعت �سركة 
جتديد  م�سروع  اتفاقية  الرقمي،  التحول  حلول 
ت�سويق  ل�سركة  الرئي�سي  البيانات  مركز  لتطوير 

املنتجات البرتولية االأردين »جو برتول«.
امل�سروع  ان  االح��د،  بيان  يف  ال�سركة  واو�سحت 
توفر  البرتولية  املنتجات  ت�سويق  ل�سركة  يتيح 
ومتكينها  الداخلية،  العمليات  �سر  وحت�سني  الكلف 
من  العديد  وحتويل  ذكية،  تطبيقات  توظيف  من 
الوقود  تزويد  وحمطات  اأفرعها  جميع  يف  خدماتها 
جديد  ب�سكل  للعماء  وتقدميها  رقميًا،  بها  اخلا�سة 
وم��ط��ور ب��غ��ر���س ت��وف��ر ال��وق��ت واجل��ه��د ال��ازم��ني 
االأم��ر  منها،  واال�ستفادة  اخل��دم��ات  على  للح�سول 
متطورة  عماء  جتربة  تقدمي  اإىل  �سيوؤدي  ال��ذي 

وحم�سنة. 
البنية  تطوير  يت�سمن  امل�سروع  ان  اىل  وا�سارت 
التحتية ملركز البيانات الرئي�سي لل�سركة، من خوادم 
وت��زوي��د  وتخزينها،  البيانات  ملعاجلة  ووح���دات 
من  مقدمة  متطورة  ت�سغيلية  بربجميات  ال�سركة 
و�سركة  مايكرو�سوفت،  �سركة  مثل  عاملية،  �سركات 
لتهيئة  العاملية،  فورتينت  و�سركة  �سي،  ام  اي  ديل 

على  قادرة  لت�سبح  البيانات  ملركز  التحتية  البنية 
مكان  يف  والتطبيقات  االأنظمة  جميع  ا�ست�سافة 
املوؤ�س�سة  م��وارد  وادارة  تخطيط  كاأنظمة  واح��د، 
الفواتر  اإع����داد  ون��ظ��ام  املحا�سبية،  واالأن��ظ��م��ة 
وغرها، ما ي�سهم بتخفي�س الكلف الت�سغيلية وزيادة 
اخلدمات  على  احل�سول  وقت  وت�سريع  االنتاجية 

مبختلف اأنواعها.
هذه  لتزويد  اإ���س  تي  اإ���س  �سركة  توجه  وياأتي 
احللول النوعية، ا�ستمرارًا منها لتبني ا�سرتاتيجية 
توظيف  ب�سرورة  منها  والتزامًا  الرقمي،  التحول 
لدعم  املتقدمة  واحل��ل��ول  املعلومات  تكنولوجيا 

املوؤ�س�سات وال�سركات يف اململكة.
�سركة  يف  التجاري  القطاع  مبيعات  مدير  وقال 
اإ�س تي اإ�س، حممد جرب، اإن ال�سركة لعبت دورًا مهمًا 
املنتجات  ت�سويق  �سركة  وخطط  روؤي��ة  جت�سيد  يف 
التقنية  واعتماد  االبداع  م�سرة  ودعم  البرتولية، 
تكنولوجيا  دائ��رة  مدير  بني  جهته،  من  املتطورة. 
البرتولية،  املنتجات  ت�سويق  �سركة  يف  املعلومات 
كفاءة  لرفع  يهدف  امل�سروع  ان  خ�ساونة،  زي��دون 
االنتاج وتعظيم الربحية لدى ال�سركة يف عملياتها 

على امل�ستوى االإقليمي.

*عمان 
االجتماعي  لل�سمان  ال��ع��ام��ة  املوؤ�س�سة  دع��ت 
ترّتبت  الذين  اخلا�س  القطاع  ومن�ساآت  االأف���راد 
من  اال�ستفادة  ب�سرورة  للموؤ�س�سة  مديونية  عليهم 
اأو  تق�سيط  املت�سمن   2021 ل�سنة   )22( رقم  الباغ 
اإعادة جدولة املبالغ امل�ستحقة عليهم واإعفائهم من 
 50 بن�سبة  االإ�سافية  واملبالغ  والغرامات  الفوائد 

باملئة وبفائدة تق�سيط 1 باملئة �سنويًا.
اىل  االح��د،  �سحفي  بيان  يف  املوؤ�س�سة  وا�سارت 
باملئة،   50 بن�سبة  والغرامات  الفوائد  اإعفاءات  اأن 
ت�سمل طلبات التق�سيط املقدمة خال الفرتة املمتدة 
من بداية �سهر كانون االأول 2020 وحتى نهاية �سهر 

حزيران 2021.

واأكدت املوؤ�س�سة اأن تق�سيط املبالغ امل�ستحقة على 
املن�ساآت املدينة يتم تق�سيطها لفرتة ت�سل اإىل 120 
ق�سطًا بحد اأعلى، اأما املبالغ املدينة التي تبلغ قيمتها 
500 األف دينار فاأكرث فيتم تق�سيطها على اأق�ساط ال 

يتجاوز عددها 180 ق�سطًا.
املدينة  املن�ساآت  جميع  بيانها  يف  املوؤ�س�سة  ودعت 
�سهر  نهاية  قبل  الت�سهيات  هذه  من  اال�ستفادة  اإىل 
حزيران من العام احلايل 2021، مو�سحًة اأن تقدمي 
دخول  خ��ال  من  االإع��ف��اءات  من  اال�ستفادة  طلب 
�سابط االرتباط حل�ساب املن�ساأة على موقع املوؤ�س�سة 
خدمة  وم��ن   www.ssc.gov.jo االإل��ك��رتوين 
الطلب  تقدمي  االإع��ف��اءات(  من  اال�ستفادة  )طلب 

وار�ساله.

*عمان 
متديد  ع��ن  املهني  ال��ت��دري��ب  موؤ�س�سة  اأع��ل��ن��ت 
للراغبني  احلايل  اذار   25 لغاية  والت�سجيل  القبول 
اأن  مقررا  ك��ان  حيث  املوؤ�س�سة،  مبعاهد  بااللتحاق 

ينتهي يوم اخلمي�س املوافق 11 من ال�سهر احلايل.
ان  االح���د،  �سحفي  بيان  يف  املوؤ�س�سة  واك���دت 
الرابط  طريق  ع��ن  الكرتونيًا  �سيكون  الت�سجيل 

.Reg.vtc.gov.jo االلكرتوين

*الرباط
خرجت التجارة االلكرتونية يف املغرب مرفوعة 
انت�سارها  من  عززت  بل  كورونا،  جائحة  من  الراأ�س 
االقت�سادي  امل�سهد  من  يتجزاأ  ال  ج��زءا  واأ�سبحت 
للمملكة، م�ستفيدة من بقاء املايني يف املنازل خال 
االإج���راءات  وتطبيق  ال��وب��اء،  م��ن  االأوىل  امل��وج��ة 

االحرتازية.
ال�سحي،  احلجر  فرتة  ال�سباب  من  عدد  وا�ستغل 
يحتاجه  قد  ما  كل  وبيع  الكرتونية  متاجر  الإن�ساء 
حما  اأقدامهم  تطاأ  اأن  دون  منازلهم،  يف  الزبائن 
اأ�سحى  زر  وبكب�سة  للبقالة.  متجرا  اأو  للماب�س 
عرب  ال�����س��راء  ع��ل��ى  يقبلون  امل��غ��ارب��ة  م��ن  ال��ع��دي��د 
التجارة  مواقع  على  االأداء  يف  ويثقون  االإن��رتن��ت، 

االإلكرتونية.
ال�ساد�س  ربيعه  يف  �ساب  وهو  املهدي،  وا�ستفاد 
اأرباح كبرة  والع�سرين، من احلجر ال�سحي لتحقيق 
وحتى  البقالة  من  فبدًءا  االإل��ك��رتوين.  متجره  من 
لوازم املطبخ، يبيع هذا ال�ساب، الذي يقطن مبدينة 
الرباط، كل ما يخطر على البال، مبا يف ذلك اأدوات 
�سغرة، قد ال تاحظ وجودها يف البيت، لكنه يجني 

ربحا مهما منها.
�سنوات،  اأرب��ع  منذ  االإن��رتن��ت  على  التجارة  ب��داأ 
لكنه الحظ اأن الطلبيات ارتفعت كثرا خال احلجر 
و�سار  ملتجره،  الزيارات  عدد  ت�ساعف  اإذ  ال�سحي، 
النمو  وهذا  املنتجات.  اأ�سعاف  ثاثة  حواىل  يبيع 
دفع املهدي اإىل تو�سيع ن�ساطه والتعاقد مع �سريكني، 

واحد يف التوزيع واآخر يف التعامل مع الزبائن.
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  ح��دي��ث  يف  ال�����س��اب  وق���ال 
مليوين  ح��واىل  االآن  ثروتي  بلغت  “لقد  عربية”، 
التجارة  م��ن  جنيتها  دوالر(،  األ���ف   200( دره���م 
يفعل  كما  منزال  اأو  �سيارة  اأ�سرت  مل  االإلكرتونية. 

اإىل  لانتقال  االأم���وال  ه��ذه  �ساأ�ستثمر  الكثرون. 
اأديت  لقد  العليا.  درا�ستي  �ساأوا�سل  حيث  اإ�سبانيا 
يف  و�ساأ�ستمر  اجلامعات،  الإحدى  الت�سجيل  واجبات 
اأحبه، التجارة  نف�س الوقت يف ممار�سة عملي الذي 

االلكرتونية«.
جنوبي  اأك��ادي��ر  اإىل  يقودنا  اآخ��ر  ناجح  مثال 
الثاثينيات  ب��داي��ة  يف  ���س��اب��ة  ح��ن��ان،  امل���غ���رب.. 
باإحدى  للمعلومات  مهند�سة  ت�ستغل  عمرها،  من 
االلكرتونية،  التجارة  يف  �سالتها  وجدت  ال�سركات. 
واأ�سبحت  واالأك�س�سوارات،  الن�سائية  املاب�س  تبيع 

حتقق دخا حمرتما اإىل جانب راتبها ال�سهري.
“يف  ع��رب��ي��ة:  ن��ي��وز  ل�سكاي  ح��دي��ث  يف  وق��ال��ت 
البداية كان االأمر �سعبا بع�س ال�سيء، الأنني كنت ال 
اأما االآن فقد  اأ�سرتي ال�سلع باجلملة.  اأين  اأعرف من 
اأ�سبحت لدي قائمة من الباعة الذين اأتعامل معهم 
واأ�سبحوا يثقون بي. بع�سهم اأ�سبح يعطيني ال�سلعة 

با مقابل، وال اأوؤدي ثمنها اإال بعد بيعها«.
اأكدت  االإنرتنت،  على  منتجاتها  ت�سويق  وب�ساأن 
لتعلم  “اأوناين”  درو���س  يف  ا�سرتكت  اأنها  حنان، 
التوا�سل  مواقع  عرب  االإعانية  احلمات  اإط��اق 
من  �سهور  بعد  تتقنه  اأ�سبحت  ما  وهو  االجتماعي. 

املمار�سة.
وا�سرت�سلت قائلة: “مواقع التوا�سل االجتماعي 
مثل في�سبوك واإن�ستغرام تتيح يل ا�ستهداف �سريحة 
وا�سعة من الزبائن واحل�سول على مبيعات جديدة. 
وقد متكنت االآن بف�سل االإعانات، من الو�سول اإىل 
باملنتجات  املهتمات  والن�ساء  الفتيات  من  مهم  عدد 
يل،  بالن�سبة  اأ�سهل  البيع  واأ�سبح  اأعر�سها،  التي 
فالهدف  عليها.  اأتوفر  التي  الزبائن  قاعدة  بف�سل 
االأول بالن�سبة يل، هو اكت�ساب زبائن وفّيات ملتجري 

الرقمي«.

ديوان المحاسبة يطلق 
استراتيجيته لألعوام 2023-2021

الطعاني أكثر شخصية مؤثرة بصناعة 
الطاقة الشمسية بالشرق االوسط 

بعد قرار الكونغرس..
 بايدن يشيد بـ »الخطوة العمالقة«

اتفاقية لتطوير مركز البيانات 
بشركة جو بترول

الضمان: إعفاء المنشآت واألفراد المدينين 
من الفوائد والغرامات بنسبة %50

تمديد القبول والتسجيل بمعاهد 
مؤسسة التدريب المهني حتى 25 الحالي

بفضل كورونا.. التجارة 
اإللكترونية تزدهر في المغرب



*وكاالت
ثمينا  ت��ع��ادال  م��دري��د  ري��ال  خطف 
اأتلتيكو  وم�سيفه  غرميه  م��ن   )1-1(
ملعب  على  االأح��د،  اأم�س  م�ساء  مدريد، 
اجلولة  �سمن  ميرتوبوليتانو"،  "واندا 

ال�26 من الليجا.
اأتلتيكو  و�سجل لوي�س �سواريز هدف 
15، وعادل بنزميا  الدقيقة  مدريد، يف 

النتيجة، يف الدقيقة 88.
وب��ه��ذا ال��ت��ع��ادل، ي��رف��ع االأت��ل��ت��ي 
���س��دارة  يف  ن��ق��ط��ة،   59 اإىل  ر���س��ي��ده 
املرينجي  يرفع  كما  الليجا،  ترتيب 
ر�سيده اإىل 54 نقطة، يف املركز الثالث، 
لعبوا  بانكو�س  الروخي  باأن  العلم  مع 

مباراة اأقل.
وبداأت املباراة بهدوء من الفريقني، 
خال اأول 15 دقيقة، دون اأي حماوالت 
خ��ط��رة، ح��ت��ى ���س��ج��ل ���س��واري��ز ه��دف 
فريقه، حني تلقى متريرة من ماركو�س 

مدريد،  ري��ال  دف��اع  عمق  يف  يورينتي، 
و�سدد اأ�سفل ميني كورتوا.

الدقيقة  يف  مدريد  ري��ال  رد  وج��اء 
اأ�سين�سيو كرة عر�سية  اأر�سل  17، عندما 
�سددها  ال��ذي  لبنزميا،  املنطقة  داخ��ل 
ع��ل��ى ال��ط��ائ��ر ���س��ع��ي��ف��ة، ل��ت��ذه��ب اإىل 

احلار�س اأوباك.

واأطلق كا�سيمرو ت�سديدة �ساروخية 
يف  اأوباك  يان  تاألق  املنطقة،  خارج  من 

الت�سدي لها، يف الدقيقة 28.
وطالب العبو ريال مدريد باحت�ساب 
رك��ل��ة ج����زاء، ب��دع��وى مل�����س ال��ك��رة يد 

اأتلتيكو مدريد. فيليبي، العب 
الفيديو،  لتقنية  املباراة  حكم  وعاد 
ورف�����س اح��ت�����س��اب ال��رك��ل��ة، وذل����ك يف 

الدقيقة 42.
كا�سيمرو  اأر�سل  الثاين،  ال�سوط  ويف 
كرة عر�سية داخل منطقة اجلزاء، اإىل 
بني  راأ�سية،  �سربة  وج��ه  ال��ذي  نات�سو 

يدي اأوباك يف الدقيقة 52.
النفراد  الت�سدي  يف  كورتوا  وتاألق 
لرتتد   ،53 الدقيقة  يف  كارا�سكو،  م��ن 
اأعلى  �سدد  ال��ذي  يورينتي،  اأم��ام  الكرة 

املرمى.
بت�سديه  ت��األ��ق��ه،  ك��ورت��وا  ووا���س��ل 
على   ،54 الدقيقة  يف  �سواريز  لت�سديدة 

مرتني.
الهدف  ت�سجيل  فر�سة  كوريا  واأهدر 
الدقيقة  يف  م��دري��د،  الأتلتيكو  ال��ث��اين 
داخل  عر�سية  ك��رة  تلقى  حينما   ،60
االأي�سر  القائم  بجانب  و�سدد  املنطقة، 

للحار�س.
فالفردي،  ف��ي��دي  البديل  واأط��ل��ق 
على  من  كرة  مدريد،  ريال  و�سط  العب 
اأوب��اك  تاألق  اجل��زاء،  منطقة  ح��دود 

اأمامها، يف الدقيقة 70.
واأ����س���اع ب��ن��زمي��ا ف��ر���س��ة ال��ت��ع��ادل 
حيث   ،74 الدقيقة  يف  امللكي،  للفريق 
�سدد  لكنه  كا�سيمرو،  من  متريرة  تلقى 

اأعلى مرمى اأوباك.
الت�سدي  اأوباك جمددا، يف  وتوهج 
يف  بنزميا،  كرمي  من  مزدوجة  ملحاولة 

الدقيقة 79.
اقتنا�س  يف  جن��ح  ال��ف��رن�����س��ي  ل��ك��ن 
 ،88 الدقيقة  يف  للمرينجي،  التعادل 
كا�سيمرو،  مع  التمريرات  تبادل  عندما 
قبل اأن ُي�سكن الكرة يف ال�سباك اخلالية، 
على  ُتبقي  ثمينة،  نقطة  فريقه  ويهدي 

حظوظه يف املناف�سة على اللقب.

*وكاالت
ال�ساد�سة  اخل�����س��ارة  ليفربول  تلقى 
بالدوري  "اأنفيلد"  ملعبه  يف  التوايل  على 
فولهام  اأمام  ب�سقوطه  املمتاز،  االإجنليزي 
من   27 اجلولة  �سمن  االأح��د،  م�ساء   1-0

الدوري االإجنليزي املمتاز.
امل��ب��اراة  ه��دف  ليمينا  م��اري��و  و�سجل   

الوحيد يف الدقيقة 45.
 وجتمد ر�سيد ليفربول بهذه اخل�سارة 
ليتاأزم  ال�سابع،  املركز  يف  نقطة   43 عند 
موؤهل  مركز  على  املناف�سة  ب�ساأن  موقفه 
فولهام  رف��ع  فيما  اأوروب���ا،  اأبطال  ل��دوري 

ر�سيده اإىل 26 نقطة يف املركز 18.
 واأجرى مدرب ليفربول يورجن كلوب 
االأ�سا�سية،  ت�سكيلته  على  عدة  تغيرات 

�سمن طريقته املعتادة 3-3-4.
وبداأ كلوب بخط دفاعي مكون من ري�س 
الظهرين  بني  فيليب�س،  وناثانيل  ويليامز 

نيكو ويليامز واأندي روبرت�سون.
جورجينيو  ���س��ارك  امللعب  و���س��ط  ويف 
فينالدوم وجيم�س ميلرن ونابي كيتا، خلف 
مثلث هجومي ي�سم: حممد �ساح وديوجو 

جوتا و�سردان �ساكري.
�سكوت  فولهام  م��درب  جل��اأ  املقابل،  يف   
خلفي  بخط   ،2-4-4 طريقة  اإىل  باركر 
ي�سم: كيني تيتي ويواكيم اأندر�سن وتو�سني 

اأدارابيو واأوال اأينا.
اإيفان  الثنائي  لعب  اجلناحني  وعلى 
بينما  كوردوفا-ريد،  دي  وبوبي  كافالرو 
يف  ري��د  وهاري�سون  ليمينا  م��اري��و  متركز 
جو�س  االأم��ام��ي:  اخلط  ويف  امللعب،  و�سط 

ماجا واأدميوال لوكمان.
بهجمة  لينطلق  الكرة  فولهام  وقطع   
من  عر�سية  تيتي  خالها  وّج��ه  م��رت��دة، 

الناحية اليمنى نحو مايا يف القائم البعيد، 
لكن حماولة االأخر مرت بعيدا عن القائم 

البعيد يف الدقيقة 4.
 واأه�����در ف��ول��ه��ام ف��ر���س��ة ج��دي��دة يف 
من  لوكمان  تخل�س  عندما   ،11 الدقيقة 
نيكو ويليامز، قبل اأن ي�سدد كرة من داخل 

منطقة اجلزاء، مرت بجانب املرمى.
 ومتكن ليفربول اأخرا من مرمى فولهام 
كرة  �ساكري  مرر  عندما   ،14 الدقيقة  يف 
بينية نحو �ساح الذي تخطى اأينا قبل اأن 

يت�سدى احلار�س األفون�س اأريوال ملحاولته.
 وعاد ليفربول يف الدقيقة 19، عندما 
مرر فيليب�س الكرة اإىل �ساح على م�سارف 
منطقة جزاء فولهام، فا�ستدار االأخر قبل 

اأن ي�سدد بجانب القائم القريب.
ويليامز  نيكو  بتخطي  لوكمان  وق��ام    

ماجا  اإىل  ال��ك��رة  يهيئ  اأن  قبل  مب��ه��ارة، 
الدقيقة  يف  امل��رم��ى  بجانب  ���س��دد  ال���ذي 
الكرة  تيتي  رفع  دقائق،  ب�6  وبعدها   ،23
الذي  ماجا  اإىل  لت�سل  اليمنى،  اجلهة  من 
الكرة  لتعود  ال��دف��اع،  من  راأ�سيته  ارت��دت 
اإليه وي�سددها نحو املرمى، قبل اأن يتدخل 

احلار�س األي�سون بيكر الإبعادها.
 وم��رر دي ك��وردوف��ا-ري��د ك��رة مميزة 
الناحية  من  بها  انطلق  الذي  لوكمان  نحو 
بتدخل  ق��ام  ويليامز  نيكو  لكن  اليمنى، 
دق��ي��ق الإب��ط��ال م��ف��ع��ول ت�����س��دي��دة الع��ب 

فولهام يف الدقيقة 35.  
ل�ساح،  ح��رة  ركلة  احلكم  واحت�سب   
عن  ك��ث��را  تبتعد  ومل  ���س��اك��ري  ن��ف��ذه��ا 
الدقيقة  يف  فولهام  ملرمى  العليا  الزاوية 

.39

يف  ب��ه��دف��ه  ال�سيف  ال��ف��ري��ق  وت��ق��دم 
الدقيقة االأخرة من عمر ال�سوط االأول، 
لت�سل  ح��رة،  ركلة  ال��دف��اع  اأب��ع��د  عندما 
الكرة اإىل �ساح الذي تاأخر يف الت�ستيت، 
ليخطفها ليمينا من اأمامه وي�سددها بعيدا 

عن متناول األي�سون.
ال�سوط  م���رور  على  دقيقتني  وب��ع��د   
من  خطرة  عر�سية  ويليامز  رفع  الثاين، 
اليمني، و�سلت اإىل جوتا الذي �سددها قبل 
اإىل  لرتتد  اإبعادها،  يف  اأري��وال  يتاألق  اأن 
احلار�س  لكن  براأ�سه،  تابعها  الذي  �ساح 

الفرن�سي عاد ليتدخل جمددا.
ملعب  يف  �سغطه  ليفربول  ووا���س��ل   
فولهام، ومرر ميلرن الكرة اإىل نيكو ويليامز 
اجل��زاء،  منطقة  داخ��ل  بها  تقدم  ال��ذي 
يف  القريب  القائم  بجانب  ي�سدد  اأن  قبل 

الدقيقة 58.
م��رت��دة  بهجمة  ك��اف��ال��رو  وان��ط��ل��ق   
يف  املرمى  بجانب  ي�سدد  اأن  قبل  لفولهام 
تبديله  ليفربول  واأج���رى   ،60 الدقيقة 
االأول باإ�سراك �ساديو ماين مكان فينالدوم.

الناحية  م��ن  ع��ر���س��ي��ة  ك��ي��ت��ا  ورف����ع   
تابعها  ال��ذي  م��اين  لراأ�س  و�سلت  اليمنى، 
يف  فولهام  مرمى  اإط��ار  من  لرتتد  �ساقطة 
عندما  بدقيقتني،  وبعدها   .70 الدقيقة 
ويليامز  نيكو  م��ن  م��ري��رة  �ساكري  تلقى 
بجانب  اجلزاء  منطقة  م�سارف  من  لي�سدد 
اأ�سلحته:  بكافة  ليفربول  وزج  امل��رم��ى.  
ترينت األك�سندر اأرنولد وفابينيو مكان نيكو 
ويليامز وميلرن، لكن �سيطرته كانت �سلبية 
دون فر�س حقيقية حتى الدقيقة االأوىل 
تدخل  عندما  ال�سائع،  ب��دل  ال��وق��ت  م��ن 
ماين  اإىل  الو�سول  من  الكرة  ملنع  اأندر�سن 

على مقربة من املرمى.

*وكاالت
م�ساركة  ب���دء  ع��ن  الفي�سلي،  ال��ن��ادي  اأع��ل��ن 
يف  من�سي  وال�سنغايل  ك��ام��ارا  الغيني  امل��ح��رتف��ني 

تدريبات فريق كرة القدم.
واأكد املوقع الر�سمي للنادي اأن املحرتفني الغيني 
على  الفريق  تدريب  يف  ال�سبت  �ساركا  وال�سنغايل، 
ال�سوري  امل��درب  باإ�سراف  غمدان،  يف  النادي  ملعب 

ح�سام ال�سيد.
اجلديدين،  املحرتفني  الختبار  الفي�سلي  وي�سعى 
للمو�سم  ا�ستعدادا  الفريق  �سفوف  تعزيز  يف  اأم��ا 
حملية  م�����س��ارك��ات  يت�سمن  ال���ذي   2021 ال��ك��روي 
مع  الفي�سلي  تعاقد  ان  و�سبق  للفريق.  واآ�سيوية 
مع  التعاقد  بانتظار  احللوة  هال  اللبناين  املحرتف 

حمرتفني اآخرين. 

*وكاالت
دعما  تلقيه  عن  االأردين  الوحدات  ن��ادي  اأعلن 

�سخيا من جماهره يف اأمريكا ال�سمالية.
واأكد الوحدات عرب موقعه الر�سمي اأن ت�سلم 28 
التي  ال�سمالية  اأمريكا  يف  جماهره  من  دوالر  األف 
�ساركت يف حملة النادي “دينار على دينار، رح نكمل 
امل�سوار«. وقام رئي�س اللجنة املوؤقتة لنادي الوحدات 
العني وجيه عزايزة بتقدمي درع تذكاري لعي�سى اأبو 

جميل الذي جاء من اأمريكا لت�سليم املبلغ.
جراء  كبرة  مالية  اأزم��ة  من  الوحدات  ويعاين 
بها  مر  التي  ال�سعبة  والظروف  املرتفعة،  تعاقداته 
جراء جائحة كورونا واإقامة املباريات بدون ح�سور 

جماهري مما اأفقده مداخيل مالية مهمة.
دوري  يف  التاريخي  للظهور  الوحدات  وي�ستعد 
اأبطال اآ�سيا باأبريل/ ني�سان املقبل كاأول فريق اأردين 

ي�سارك يف هذه امل�سابقة.

*وكاالت
لفريق  االإداري  امل��دي��ر  ال���ع���دوان  ث��ام��ر  اأك���د 
املتداولة  لاأخبار  �سحة  ال  اأن  االأردين  الفي�سلي 
حول اال�ستغناء عن عدد من الاعبني املحليني �سواء 

باإنهاء العقد اأو االإعارة.
االإعامي  للمركز  ت�سريحات  يف  العدوان  وبني   
للنادي الفي�سلي، اأن املدير الفني للفريق االأول لكرة 
انتهاء  وبعد  �سيقوم  ال�سيد  ح�سام  ال�سوري  القدم 

االإدارة  ملجل�س  الفني  تقريره  بت�سليم  الدرع  بطولة 
املحليني  الاعبني  من  النهائية  القائمة  املت�سمن 

واملحرتفني.
اختيار  يف  املطلقة  ال�ساحيات  اأن  اأك���د  كما 
يف  فقط  حم�سورة  واملحرتفني  املحليني  الاعبني 
اجلهاز الفني بقيادة ال�سيد. وي�ستعد فريق الفي�سلي 
ن�سف  ال��دور  يف  املقبل  الثاثاء  الوحدات  ملواجهة 

النهائي لبطولة الدرع.

*وكاالت
للوحدات،  الفني  املدير  زمع  اأبو  اهلل  عبد  اأكد 
عبد  ال�سنغايل  املحرتف  مع  يومي  توا�سل  على  اأنه 
بتدريبات  التحاقه  ت��اأخ��ر  ال��ذي  ن���داي،  العزيز 

الفريق.
الوحدات:  ملوقع  ت�سريحات  يف  زمع  اأب��و  وق��ال 
“نداي نف�سه م�ستاء من تاأخر و�سوله اإىل االأردن، 
على  احل�سول  ينتظر  هو  بيده،  لي�ست  االأم��ور  لكن 
هناك  لكن  الفرن�سية  ال�سفارة  م��ن  �سفره  ج��واز 

تاأخًرا يف اإجناز املعامات ب�سبب الو�سع الوبائي«.
ال�سفر  تذكرة  بحجز  “قمنا  زمع:  اأبو  واأو�سح 
ب�سبب  احل�سور  من  يتمكن  مل  لكنه  مرات   3 لنداي 

تاأخر ت�سلمه جلواز �سفره«.
االأردن  �سي�سل  ن���داي  اأن  “اأعتقد  واأ���س��اف: 
عن  ن��داي  و�سيغيب  احل���ايل«.  االأ���س��ب��وع  نهاية  يف 
الوحدات يف بطولة الدرع، حيث �سيخو�س الفريق 
الثاثاء املقبل مواجهة قوية اأمام الفي�سلي. وكان 
نداي هداًفا لبطولة الدرع يف الن�سخة ال�سابقة التي 

ظفر الوحدات بلقبها.

*وكاالت
مو�سى  م��ع  االأردن،   ���س��ب��اب  ن���ادي  ت��ع��اق��د 
املرحلة  خال  فريقه،  �سفوف  لتعزيز  الزعبي 

. ملقبلة ا
لقدراته  ا�ستناًدا  الزعبي  مع  التعاقد  وجاء 
حيث  خربته  جانب  اإىل  والهجومية  الدفاعية 
عنا�سر  ل��وج��ود  االأردن  ���س��ب��اب  ف��ري��ق  يفتقد 
م�ساركته  خال  ات�سح  وهذا  �سفوفه  يف  خربة 

الدرع. بطولة  يف 
لعدة  االأردن  �سباب  م��ّث��ل  اأن  للزعبي  و�سبق 
�سنوات، قبل اأن ينتقل بعدها للعب يف �سفوف الرمثا 

واالأهلي وال�سلط و�سحاب.
جدير بالذكر اأن �سباب االأردن خرج من م�سابقة 
 ”3-1“ اجلزيرة  اأمام  مباراتيه  خ�سر  بعدما  الدرع 

واحل�سني اإربد “3-0”.

بنزيما يمنع أتلتيكو من الهروب بالصدارة

كابوس ليفربول يتواصل
 بسقوط سادس أمام فولهام

الفيصلي يختبر محترفين 
اثنين من غينيا والسنغال

الوحدات يتلقى دعما ماليا من 
جماهيره في أمريكا الشمالية

الفيصلي ينفي
 االستغناء عن أي العب

مدرب الوحدات يحدد 
موعد وصول نداي

شباب األردن يعزز
 صفوفه بالزعبي

*وكاالت
واملتاحقة  اجل��دي��دة  امل��وج��ات  ب��داأت 
ت�سرب  التي  و�ساالته،  كورونا  فرو�س  من 
خماوف  تثر  االأردن،  فيها  مبا  العامل  دول 
تكرار  من  تخ�سى  التي  االأردنية  الريا�سة 
تاأجيل  �سهد  ال��ذي  املا�سي  العام  �سيناريو 
والبطوالت  االأن�سطة  من  الكثر  وال��غ��اء 
املحلية واخلارجية، ب�سبب الو�سع الوبائي.
كما بداأت خماوف الريا�سيني االأردنيني 
ال�سطح،  على  تطفو  االأل��ع��اب  خمتلف  يف 
خ�سية من توقف البطوالت القائمة حاليا، 
اأو الغاء بطوالت باتت على االبواب، االأمر 
الذي �ستت فكرهم، ودفعهم خلو�س مراحل 
اإعداد مرتبكة، يف ظل عدم ات�ساح الروؤية.
لوكالة  حديثهم  يف  ريا�سيون  وي��رى 
االأنباء االأردنية )برتا(، اأن �سيناريو العام 
ق��رارات  واأن  االأف��ق،  يف  يلوح  ب��داأ  املا�سي، 
الغاء وجتميد االأن�سطة يف املرحلة املقبلة 
العامل  جنح  حال  يف  اإال  حمالة،  ال  واقعة 
�سرب  الذي  الوباء  هذا  على  ال�سيطرة  يف 
اجلانب  فيها  مبا  احلياة  مناحي  خمتلف 

الريا�سي.
التايكواندو  احت��اد  �سر  اأم��ني  وي��وؤك��د 
الوطني  املنتخب  اأن  العبدالات،  في�سل 

اخلارجية،  وم�ساركاته  حت�سراته  يوا�سل 
ا�ستعدادا للبطوالت الر�سمية املقبلة، رغم 
يهدد  ال��ذي  امل�ستقر  غر  الوبائي  الو�سع 

بتوقف احلركة الريا�سية يف اي وقت.
وي�سيف: يف العام املا�سي، ا�سطر احتاد 
االأن�سطة،  من  العديد  الإلغاء  التايكواندو 
ب�سبب جائحة كورونا، ونتمنى اأن ال يحدث 
فيه  ت�ستعد  ال��ذي  احل��ايل  ال��ع��ام  يف  ذل��ك 
االآ�سيوية  الت�سفيات  ال�ست�سافة  االردن 
الأوملبياد  واملوؤهلة  املقبل،  ايار  �سهر  خال 

طوكيو.
الوبائي  الو�سع  اأن  العبدالات  ويو�سح 
ال��ع��امل،  ان��ح��اء  جميع  يف  تعقيدا  ي���زداد 
الريا�سية،  ال��ب��ط��والت  انتظام  ي��ه��دد  م��ا 
وب���ال���رغ���م م����ن ذل�����ك ي���وا����س���ل احت����اد 
و�سمن  معتاد،  ب�سكل  اأن�سطته  التايكواندو 
ال  اأن  اأم��ل  على  م�سدد،  �سحي  بروتوكول 
املقبلة،  املرحلة  يف  تعقيدا  الو�سع  ي��زداد 
جرت  تعديات  اأن  الوقت  نف�س  يف  معرتفا 
على برامج االحتاد ب�سبب �ساالت كورونا 

التي ظهرت على ال�سطح اأخرا.
الدكتور  اليد  كرة  احتاد  رئي�س  وي�سر 
تي�سر املن�سي، اإىل اأن االحتاد حقق جناحا 
على  احلفاظ  خال  من  املا�سي،  املو�سم  يف 

رغم  مقبول  ب�سكل  وم�سابقاته  ان�سطته 
اأن اجلائحة اثرت  جائحة كورونا، معرتفا 
لن�ساطات  ي�سعى  ك��ان  ال��ذي  االحت��اد  على 

اأكرب حمليا وخارجيا.
اثر  كورونا  فرو�س  اأن  �سك  “ال  ويقول 
العام  يف  العامل  يف  القطاعات  جميع  على 
املتاحقة  ال�ساالت  اأن  وي��ب��دو  املا�سي، 
احل��ال��ي��ة،  االي����ام  يف  تظهر  ب����داأت  ال��ت��ي 
يف  الريا�سية  لاأن�سطة  تهديدا  �ست�سكل 
الريا�سيني  خماوف  يثر  ما  احلايل،  العام 
من تعرث انتظام امل�سابقات كما هو خمطط 
لها«. بدوره يبدي املدير الفني لفريق معان 
تعرث  من  تخوفه  �سالح،  ديان  القدم  لكرة 
ب�سبب  املحرتفني،  دوري  مناف�سات  انتظام 
على  اهلل  مين  اأن  متمنيا  كورونا،  جائحة 
العامل بزوال هذه اجلائحة، لتعود احلياة 

اإىل طبيعتها.
لديها  امل��ح��رتف��ني  اأن��دي��ة  ان  وي��ق��ول 
ال��دوري  م�سابقة  انتظام  عدم  من  تخوف 
املو�سم  يف  ح�سل  كما  احل���ايل،  املو�سم  يف 
عند  القلق  ب��اإث��ارة  كفيل  وه��ذا  امل��ا���س��ي، 
املدربني والاعبني الذين ال يجدون بدا من 
ت�سهد  اأن  اأمل  على  بالتدريبات،  االنتظام 
اجلائحة،  يف  ان��ف��راج��ا  املقبلة  امل��رح��ل��ة 

مبا  الريا�سية  امل�سابقات  انتظام  وبالتايل 
فيها دوري املحرتفني.

القدم  لكرة  الرمثا  ويوؤكد العب فريق 
م�سعب اللحام، اأن الريا�سة االردنية ب�سكل 
عام، وكرة القدم ب�سكل خا�س، تاأثرت �سلبا 
نتيجة  املا�سي،  املو�سم  يف  كورونا  بجائحة 

عدم انتظام امل�سابقات، بل والغاء بع�سها.
وي��ك�����س��ف ال��ل��ح��ام ع���ن ت��خ��وف��ه من 
ارهق  الذي  املا�سي  املو�سم  �سيناريو  تكرار 
كرة  واحتاد  واالأندية  واملدربني  الاعبني 
االيام  يف  االردن  ي�سهد  اأن  متمنيا  القدم، 
الذي  الوبائي،  الو�سع  يف  ا�ستقرارا  املقبلة 
فيها  مب��ا  االن�سطة  انتظام  على  ي�ساعد 

االأن�سطة الريا�سية.
مالكي  اأح��د  العبابنة،  حممد  ويبدي 
من  تخوفه  اربد،  يف  القدم  لكرة  اأكادميية 
ال��ع��ودة الإغ��اق االك��ادمي��ي��ات يف املرحلة 

املقبلة، يف ظل ارتفاع اعداد اال�سابات.
�سبابية  الروؤية  اأن  العبابنة  ويك�سف 
يت�سبب  ال���ذي  االأم���ر  ال��وق��ت احل���ايل،  يف 
املقبلة،  املرحلة  برامج  ر�سم  �سعوبة  يف 
متمنيا اأن تنتظم االن�سطة الريا�سية، واأن 
هذه  ب��زوال  والعامل  االأردن  على  اهلل  مين 

اجلائحة.

موجات كورونا المتعاقبة تثير هواجس 
الرياضيين وتهدد انتظام بطوالتهم
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*رام اهلل 
االأحد،  الفل�سطيني،  االأ�سر  نادي  قال 
يف  يعتقل  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  االح���ت���ال  اإن 
اأ�سرة   26 بينهن  فل�سطينية،   35 �سجونه 
متفاوتة،  لفرتات  اأحكام  بحقهن  �سدرت 
عاما،   16 مل��دة  اأع��اه��ا  اإداري،  واعتقال 
بحق االأ�سرتني �سروق دويات من القد�س، 

و�ساتيا اأبو عياد من اأرا�سي عام 1948.
الفل�سطيني،  االأ���س��ر  ن���ادي  واأ���س��اف 
امل��راأة  ي��وم  مبنا�سبة  عنه  �سدر  بيان  يف 
املوافق  غ��د  ي��وم  ي�سادف  ال��ذي  ال��ع��امل��ي، 
الثامن من اآذار، اأن من بني االأ�سرات 3 رهن 
ال�سعافني،  ختام  وهن:  االإداري  االعتقال 
ويبلغ  البدن.  و�سروق  الطويل،  وب�سرى 
غالبيتهن   ،8 اجلريحات  االأ���س��رات  عدد 
االأ�سرة  واأقدمهن   ،2015 عام  بعد  اأ�سنب 

منذ  واملعتقلة  حلم،  بيت  من  طقاطقة  اأمل 
بال�سجن  وحمكومة   ،2014 االأول  كانون 
ملدة 7 �سنوات، كما يوجد من بني االأ�سرات 
االأ�سرات  اأن  االأ�سر  ن��ادي  واأك��د  اأم��ا.   11
اأن���واع  جلميع  يتعر�سن  الفل�سطينيات 
�سلطات  تنتهجها  التي  والتعذيب  التنكيل 
االحتال بحق االأ�سرى الفل�سطينيني، بدءا 
وحتى  امل��ن��ازل،  من  االعتقال  عمليات  من 
والتحقيق،  التوقيف  م��راك��ز  اإىل  النقل 
وتبداأ  ال�سجون.  يف  احتجازهن  والحقا 
متار�سها  التي  والتنكيل  التعذيب  عمليات 
منذ  االأ����س���رات  بحق  االح��ت��ال  اأج��ه��زة 
الر�سا�س  باإطاق  وذلك  االعتقال،  حلظة 
عليهن اأثناء عمليات االعتقال، وتفتي�سهن 
تفتي�سا عاريا، واحتجازهن داخل زنازين ال 
وملدد  للتحقيق  واإخ�ساعهن  للعي�س،  ت�سلح 
اجل�سدي  التعذيب  اأ�ساليب  يرافقه  طويلة 
تنفذ  ال�سجون،  اإىل  نقلهن  وبعد  والنف�سي، 
من  �سل�سلة  بحقهن  االحتال  �سجون  اإدارة 
منها:  التنكيلية  واالإج���راءات  ال�سيا�سات 

ال��زي��ارة،  من  واحل��رم��ان  الطبي،  االإه��م��ال 
الزيارات  من  االأمهات  االأ�سرات  وحرمان 
عاوة  اأبنائهن،  احت�سان  وم��ن  املفتوحة 
على �سيا�سة العزل االنفرادي التي �سعدت 
من ا�ستخدامها خال العام املا�سي واحلايل.  
منذ  االأ���س��رى،  كجميع  االأ���س��رات  وتواجه 
م�ساعفا،  ع��زال  ال��وب��اء،  انت�سار  ب��داي��ة 
جراء عدم انتظام زيارات عائاتهن، ورغم 
املطالبات املتكررة، على مدار العام املا�سي، 
هاتفية  مكاملات  باإجراء  لهن  ال�سماح  من 
للتوا�سل مع عائاتهن، اإال اأن اإدارة �سجون 

االحتال ترف�س اال�ستجابة لهن. 
االأ����س���رات  اأن  االأ����س���ر  ن����ادي  واأك����د 
�سجن  يف  �سعبة  حياتية  ظ��روف��ا  يعانني 
“الدامون”، منها وجود كامرات يف �ساحة 
الغرف  الرطوبة يف  ن�سبة  وارتفاع  الفورة، 
خال فرتة ال�ستاء، كما وت�سطر االأ�سرات 
احلمامات،  الإغ��اق  االأغطية  ال�ستخدام 
تقدمي  يف  املماطلة  �سيا�سة  اإىل  اإ�سافة 
اجلريحات،  وحتديدا  لهن،  ال��ازم  العاج 
التي  االإ���س��اب��ات  اآث��ار  من  يعانني  اللواتي 

تعر�سن لها.
���س��ع��وب��ة  احل������االت  اأك�����رث  ان  وق�����ال 
وخطورة من بني االأ�سرات، االأ�سرة اإ�سراء 
حادة  ت�سوهات  من  تعاين  التي  جعابي�س، 
يف ج�سدها، جراء تعر�سها حلروق خطرة، 
اأ���س��اب��ت 60 ب��امل��ئ��ة م��ن ج�����س��ده��ا، وذل��ك 
علي  النار  االحتال  جنود  اإط��اق  ج��راء 
مركبتها عام 2015، والذي ت�سبب بانفجار 

ا�سطوانة غاز يف مركبتها.
من  �سل�سلة  اإىل  جعابي�س  وحت��ت��اج 
واالأذن��ني  اليدين  يف  اجلراحية  العمليات 
الوقت  م��دار  على  تعاين  حيث  وال��وج��ه، 
مما  جلدها،  يف  دائمة  و�سخونة  اآالم،  من 
االأقم�سة  ارت��داء  على  ق��ادرة  غر  يجعلها 
لبدلة  ما�سة  بحاجة  وه��ي  واالأغ��ط��ي��ة، 
اإدارة  خا�سة بعاج احلروق، حيث ترف�س 
لتوفر  تكرتث  وال  بل  توفرها،  ال�سجون 
لها،  ال��ازم��ة  ال�سحية  ال�����س��روط  اأدن���ى 
يف  يديها.  من  اأ�سابع   8 فقدت  اأنها  علما 
ابتكار  من  االأ�سرات،  متكنت  ذلك،  مقابل 
�سيا�سات  مواجهة  يف  اخلا�سة،  اأدوات��ه��ن 

عن  عزلهن  حت��اول  التي  ال�سجون،  اإدارة 
التعليم،  االأدوات،  تلك  واأب����رز  ال��ع��امل، 
وتنظيم دورات خا�سة يف جماالت معرفية 
من  متكن  منهن  ج��زءا  اأن  حيث  خمتلفة، 
االأ�سر،  داخ��ل  العامة  الثانوية  ا�ستكمال 
تواجههن.  التي  الكبرة  ال�سعوبات  رغم 
الثورة  تاريخ  يف  اأ�سرة  اأول  اأن  اإىل  ي�سار 
برناوي  فاطمة  االأ�سرة  هي  الفل�سطينية، 
وحكم   ،1967 ع��ام  اعتقلت  القد�س  م��ن 
واأف��رج  امل��وؤب��د،  بال�سجن  االح��ت��ال  عليها 
عنها عام 1977، اأي بعد ع�سر �سنوات على 
االعتقال  حاالت  عدد  بلغ  وقد  اعتقالها، 
 16 من  اأكرث  اإىل   ،1967 عام  منذ  للن�ساء 
وعام   1987 عام  انتفا�ستي  و�سهدت  األفا. 
اعتقال  حيث  من  االأعلى  الن�سبة   2000
عمليات  ارتفعت   2015 عام  ويف  الن�ساء، 
اعتقال الن�ساء ومنهن القا�سرات مع اندالع 
حتى   2015 عام  ومنذ  ال�سعبية(،  )الهبة 
عدد  و���س��ل   ،2021 ال��ث��اين  ك��ان��ون  نهاية 
من  الأك��رث  الن�ساء  ب��ني  االعتقال  ح��االت 
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*رام اهلل 
اإن  االحد،  الفل�سطينية  اخلارجية  وزارة  قالت 
جرائم امل�ستوطنني املتطرفني اليهود املتوا�سلة بحق 
ومقد�ساته  وممتلكاته  واأر�سه  الفل�سطيني  ال�سعب 
تف�سح من يحاولون حماية االحتال االإ�سرائيلي من 

حتقيقات حمكمة اجلنايات الدولية.
بيان  يف  الفل�سطينية  اخل��ارج��ي��ة  واأو���س��ح��ت 
اع��ت��داءات  يف  ح��ادا  ارتفاعا  هناك  اأن  �سحفي، 
والقرى  البلدات  يف  املواطنني  �سد  امل�ستوطنني 
تلك  وان  املا�سية،  ال�ساعات  خال  الفل�سطينية 
ال�سهولة  وتعك�س  النهار  و�سح  يف  تتم  االعتداءات 
االرهابية،  امل�ستوطنني  عنا�سر  وحركة  تنقل  يف 
واحلرية املمنوحة لهم �سواء يف مراحل التخطيط 

اىل  و���س��وال  لل�سحايا  ور���س��ده��م  الع��ت��داءات��ه��م 
واأ���س��ارت  ك��ام��ل��ة.  ب��اأري��ح��ي��ة  ج��رائ��م��ه��م  تنفيذ 
ال�سحايا  و�سهادات  احلقوقية  التقارير  اأن  اإىل 
اعام  و�سائل  فيها  مبا  املختلفة  االعام  وو�سائل 
العنيفة  االعتداءات  جميع  اأن  جتمع  ا�سرائيلية، 
االحتال  قوات  ودعم  وحماية  اأنظار  حتت  تتم 
امل�ستوطنني  مراقبة  خال  من  �سواء  وا�سنادها، 
لتوفر  التدخل  اأو  اع��ت��داءات��ه��م،  تنفيذ  خ��ال 
للبلدات  عنيف  اقتحام  عرب  الن�سحابهم  الغطاء 
وا�ستكمال  الغاز  بقنابل  واغراقها  الفل�سطينية 
يف  امل�ستوطنني  ميلي�سيات  ب��داأت��ه��ا  ال��ت��ي  املهمة 
من  منعهم  بهدف  الفل�سطينيني  املواطنني  تفريق 

ممتلكاتهم. حماية 

*رام اهلل 
املتطرفني  للم�ستوطنني  تابعة  اآل��ي��ات  جرفت 
يطا  م�سافر  يف  املواطنني  اأرا���س��ي  االأح���د،  اليهود 
ويف  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  جنوب  اخلليل  جنوب 

عني احللوة باالأغوار ال�سمالية.
اجل��دار  ملقاومة  ال�سعبية  اللجان  من�سق  وق��ال 
واال�ستيطان �سرق يطا وجنوب اخلليل راتب اجلبور 
“ماعون  مل�ستوطني  تابعة  ج��راف��ات  اإن  ب��ي��ان،  يف 
بالقرب  املواطنني  اأرا�سي  على  املقامتان  وكرمئيل” 
جرفت  يطا،  �سرق  والتوانة  اخل��ر  اأم  منطقة  من 
بحماية جي�س االحتال االإ�سرائيلي اأرا�سي زراعية 
تلك  تو�سيع  بهدف  بحي�س،  لعائلة  ملكيتها  تعود 
اأن اعتداءات جي�س االحتال  امل�ستوطنات. واأو�سح 
وممتلكاتهم،  املواطنني  على  املتكررة  وامل�ستوطنني 
الو�سول  م��ن  وحرمانهم  االأغ��ن��ام  رع��اة  وم��ط��اردة 
ملراعيهم، ياأتي �سمن �سيا�سة تهجر املواطنني يف تلك 

املنطقة، وت�سهيل اال�ستياء على اأرا�سيهم.
املالح  ق��روي  جمل�س  رئي�س  او���س��ح  جهته،  م��ن 
ان  دراغمة،  مهدي  البدوية  وامل�سارب  احللوة  وعني 
لعني  تابعة  اأرا���س��ي  جرفوا  متطرفني  م�ستوطنني 
احللوة باالأغوار ال�سمالية، م�سرا اإىل اأن عني احللوة 

واحدة من عيون املاء املنت�سرة يف االأغوار ال�سمالية، 
ري  يف  الفل�سطينيون  املواطنون  منها  ي�ستفيد  التي 
يف  خا�سة  املياه  توفر  يف  عليها  ويعولون  موا�سيهم، 
من  عالية  باأثمان  �سرائها  عن  عو�سا  ال�سيف،  ف�سل 

اأماكن بعيدة.
االح��ت��ال  �سلطات  اأخ��ط��رت  اخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
بلدة  م��ن  فل�سطينيا  مواطنًا  ال��ي��وم،  االإ�سرائيلي، 
خمازن  بهدم  حل��م،  بيت  مدينة  �سرق  جنوب  تقوع 
اأنها  رغم  الرتخي�س،  عدم  بدعوى  ميلكها،  جتارية 
عن  ورثها  اأر���س  على  �سنوات  منذ  م�سيدة  من�ساأة 
اإخطار بهدمها.  اأي  واأجداده ومل يكن هناك  والده، 
من  م�ستمر  وتنكيل  لهجمات  تقوع  بلدة  وتتعر�س 
عام  االحتال  �سق  حيث  وامل�ستوطنني،  االحتال 
املواطنني لربط  اأرا�سي  ا�ستيطانيًا يف  1979 طريقًا 
ببع�سها  املجاورة  اال�ستيطانية  والبوؤر  امل�ستوطنات 
ع�سرات  م�����س��ادرة  االح��ت��ال  وا���س��ت��ط��اع  البع�س، 
ع�سكرية  بقرارات  والرعوية،  الزراعية  الدومنات 
االحتال”.  وجي�س  املدنية  “االإدارة  ت�سمى  ما  من 
ثاث  منها  م�ستوطنات،  خم�س  تقوع  ببلدة  ويحيط 
يف الطرف ال�سمايل ال�سرقي للبلدة، وم�ستوطنتان يف 

الطرف اجلنوبي للبلدة.

*واشنطن
اأ�سلحة  اإ�سافة  عن  املتحدة  ال��والي��ات  تكف  ال 
التناف�س  ظل  يف  الع�سكرية،  تر�سانتها  اإىل  جديدة 
االأ�سلحة  اأح��دث  امتاك  على  الكربى  القوى  بني 

القادرة على ح�سم املعارك.
اأن  االأم��رك��ي  اإنرت�ست”  “نا�سونال  موقع  وذك��ر 
اإىل  جديدة  اأ�سلحة   5 الإ�سافة  ت�ستعد  وا�سنطن 
ميتلك  االأمركي  اجلي�س  اأن  رغم  تر�سانتها،  قائمة 

اأ�سلحة قوية.
نف�سه  اإع���داد  على  االأم��رك��ي  اجلي�س  ويعمل 
امل�ستوى  على  ورو�سيا  ال�سني  مع  حمتملة  ل�سراعات 
من  التقليدية  االأ�سلحة  يغفل  ال  لكنه  التقني، 

ال�سواريخ اإىل الدبابات.
للقوة  الفقري  العمود  ك��ان  الثمانينيات،  منذ 
الدبابة  مثل  القتالية،  ال��دب��اب��ات  ه��و  امل��درع��ة 
االآليات  هذه  لكن  “براديل”،  واملدرعة  “اأبرامز”، 

قدمية، وهناك حاجة الأ�سلحة جديدة.
ومع تركيز اأمركا على احتمال احلرب مع رو�سيا 
جديدة،  اآليات  اإىل  حاجة  هناك  اأ�سبحت  وال�سني 
القتال  دبابات  من  جديد  جيل  هناك  �سار  والتايل 

ومركبات امل�ساة.
تكنولوجية  باأنظمة  م���زودة  االآل��ي��ات  وه���ذه 
متطورة مثل نظام اإيقاف ال�سواريخ امل�سادة للدبابات 

وحتى الطائرات دون طيار.
اأ�سلحته  اإىل  االأم���رك���ي  اجل��ي�����س  �سي�سيف 
ذات  امل�سرة  والطائرات  لل�سواريخ  يت�سدى  نظاما 
التكنولوجيا املنخف�سة، التي ميلكها خ�سوم وا�سنطن 

مثل حركة طالبان.
هذه  مثل  اإىل  بحاجة  االأمركي  اجلي�س  وب��ات 
ال�ساروخية  االأنظمة  فعالية  لعدم  نظرا  االأ�سلحة، 
“اأفنغر”،  الكبرة، ويعتمد اجلي�س حاليا على نظام 
خطر  ملواجهة  ال�سغرة  املدرعات  على  يو�سع  الذي 

الطائرات امل�سرة.
كانت قبل �سنوات جمرد اأفام خيال علمي، لكنها 
مركبة  حاليا  اجلي�س  وميلك  االآن،  حقيقة  باتت 
دبابات  الإنتاج  م�سروعا  ميتلك  االآن  لكنه  روبوتية، 
“اأم  ط��راز  من  دبابة  بالفعل  واأنتج  بعد،  عن  تعمل 
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ت�سر االأمور على قدم و�ساق ب�ساأن �سناعة جيل 
هجومية  مهام  تنفذ  التي  امل��روح��ي��ات  م��ن  جديد 
االأ�سلحة  ا�ستبدال  اأج��ل  من  وذل��ك  وا�ستطاعية، 

القدمية.
املقاتات احلربية  اعتاد اجلي�س االأمركي على 
لتوفر الغطاء اجلوي للقوات الربية، مما اأدى ذلك 
املدفعية  اأن  درجة  اإىل  املدفعية،   �ساح  اإهمال  اإىل 

لدى اجلي�س الرو�سي �سارت اأكرث تقدما. 

35 أسيرة فلسطينية 
في سجون االحتالل االسرائيلي

الخارجية الفلسطينية تدين 
تصاعد اعتداءات المستوطنين

مستوطنون يجرفون أراضي الفلسطينيين 
في الخليل واالغوار الشمالية

الترسانة العسكرية األميركية..
 5 أسلحة جديدة جاهزة للمعركة

*دمشق
اأظهرت �سور باالأقمار اال�سطناعية اأن 
�سربة �ساروخية، ي�ستبه يف اأنها ا�ستهدفت 
قوات  ت�ستخدمها  النفط،  لتحميل  من�ساأة 
�سمايل  تركيا  م��ن  امل��دع��وم��ة  امل��ع��ار���س��ة 
كبرة  منطقة  يف  حرائق  اأ�سعلت  �سوريا، 

توجد فيها ناقات نفط عادة.
ال�سورية  املعار�سة  جماعات  واأل��ق��ت 
وقع،  الذي  الهجوم  يف  رو�سيا  على  باللوم 
م�ساء اجلمعة، بالقرب من بلدتي جرابل�س 

والباب بالقرب من احلدود مع تركيا.
االإن�سان  حلقوق  ال�سوري  املر�سد  وقال 
يف  رو�سية  حربية  �سفنا  اإن  تقرير،  يف 
�سواريخ  ثاثة  اأطلقت  املتو�سط  البحر 
و�ساحنات  بدائية  نفط  م�سايف  اأ�سابت 

�سهاريج يف املنطقة.
وقال التقرير اإن اأكرث من 180 �ساحنة 
و�سهريج احرتقت يف احلريق الهائل، وقتل 

4 اأ�سخا�س على االأقل واأ�سيب 24.
اال�سطناعية  باالأقمار  �سور  واأظهرت 
وك��ال��ة  حللتها  الب����ز،  ب��ان��ي��ت  ل�����س��رك��ة 
يف  اندلع  حريًقا  االأح��د،  بر�س  اأ�سو�سيتد 
يومي  ب��ني  جرابل�س  م��ن  بالقرب  منطقة 

اجلمعة وال�سبت �سباًحا.
واأظ����ه����رت ���س��ور ���س��اب��ق��ة ب��االأق��م��ار 
اال���س��ط��ن��اع��ي��ة ل��ل��م��وق��ع، ع��ل��ى ب��ع��د 75 
���س��رق  ���س��م��ال  م���ي���ا(   45( ك��ي��ل��وم��رتا 
ال�ساحنات  مئات  ال�سورية،  حلب  مدينة 

ال�سهريجية متجمعة يف املنطقة.
واأظهرت �سورة من يوم ال�سبت عامات 
احرتاق يف جميع اأنحاء املنطقة التي كانت 

فيها ال�ساحنات ذات يوم.
باالأقمار  ال��ن��ران  مراقبة  واأظ��ه��رت 
والتي  نا�سا،  لوكالة  التابعة  اال�سطناعية 
باحلرائق  املرتبطة  الوم�سات  ت��راق��ب 
امل��وق��ع يف  االن��ف��ج��ارات، احل��رائ��ق يف  اأو 
ال�سبت.  يوم  �سباح  من  االأوىل  ال�ساعات 
من  م�ستقل  ب�سكل  التحقق  يت�سن  ومل 
�سفينة  من  �سواريخ  اإط��اق  عن  التقارير 

ومل   - ن��ادر  ح��دث  وه��و   - رو�سية  حربية 
وذك��رت  االت��ه��ام��ات.  على  رو���س��ي��ا،  تعلق 
اململوكة  الرتكية  االأنا�سول  اأنباء  وكالة 
لكنها  بالي�ستية،  �سواريخ  اأن��ه��ا  للدولة 
الهجمات.  نفذ  م��ن  يت�سح  مل  اإن��ه  قالت 
وت�����س��ي��ط��ر ت��رك��ي��ا وم��ق��ات��ل��و امل��ع��ار���س��ة 
اأج��زاء  على  معهم  املتحالفة  ال�سورية 

كبرة من �سمال �سوريا.

»غارة غامضة« شمالي سوريا.. 
وصور فضائية تكشف آثارها

*واشنطن
دونالد  ال�سابق  االأمركي  الرئي�س  وجه 
يف  هيئات   3 اإىل  “غا�سبة”  ر�سالة  ترامب 
عن  بالتوقف  يطالبها  اجلمهوري،  احل��زب 
التربعات،  جمع  يف  و�سبهه  ا�سمه  ا�ستخدام 

ح�سبما اأكد م�ست�ساران لرتامب.
ومت اإر�سال الر�سالة اإىل اللجنة الوطنية 
ل��ل��ح��زب اجل��م��ه��وري، وجل��ن��ة ال��ك��ون��غ��ر���س 
اجلمهوري الوطني، واللجنة الوطنية ملجل�س 
�سحيفة  ذك��رت  ما  وفق  اجلمهوري،  ال�سيوخ 

بو�ست” االأمركية، االأحد. “وا�سنطن 
اأن  اإىل  “بوليتيكو”  �سحيفة  واأ���س��ارت 
اجلمعة،  اأر�سل  االحت��ادي،  الوطني  املجل�س 
ر���س��ال��ت��ني ع��رب ال��ربي��د االإل���ك���رتوين جلمع 
يعتربون  الذين  اأولئك  من  طلبت  التربعات، 
اأنف�سهم “اأكرث موؤيدي الرئي�س ترامب والًء” 

التوقيع عليها.
كان  ترامب  اأن  ا  اأي�سً ال�سحيفة  وذك��رت 
ت�ستخدم  قد  اجلماعات  تلك  اأن  من  غا�سًبا 
�سوتوا  ال��ذي��ن  اجل��م��ه��وري��ني  ل��دع��م  ا���س��م��ه 
لعزله يف املرة الثانية قبيل رحيله عن البيت 

االأبي�س.
يف  ج��م��ه��وري��ني  اأع�������س���اء   10 و����س���وت 
النواب،  جمل�س  يف  ترامب  لعزل  الكونغر�س 

و�سوت 7 اأع�ساء جمهوريني يف جمل�س ال�سيوخ 
ل�سالح الدميقراطيني الإدانة الرئي�س ال�سابق 
مبنى  اجتاحت  التي  الع�سابات  بتحري�س 

الكابيتول يف ال�ساد�س من يناير.
وعلى الرغم من بع�س املعار�سة الطفيفة 
ترامب  يوا�سل  اجل��م��ه��وري،  احل���زب  داخ���ل 

تاأكيد نف�سه زعيما للحزب.
ال�سيا�سي  العمل  موؤمتر  يف  ظهوره  وخال 

اإن  ترامب  ق��ال  املا�سي،  ال�سهر  للمحافظني 
حركته “اأمركا اأواًل” كانت يف بدايتها، واأكد 

اأكرث من مرة اأنه م�ستقبل احلزب.
وقد يوؤدي طلب عدم قيام اأكرب جمموعات 
اجلمهوري  للحزب  التابعة  االأم����وال  جمع 
بجمع االأموال با�سم ترامب، اإىل تعقيد جهود 
اجلمهوريني ال�ستعادة البيت االأبي�س وجمل�س 

ال�سيوخ وجمل�س النواب، كما وعد ترامب.

*وكاالت 
ت�سجل  التي  ال��دول��ة  اأ�سبحت  اأن  بعد 
كورونا  فرو�س  جراء  من  وفيات  معدل  اأعلى 
امل�ستجد يف اأوروبا، بداأت �سلوفاكيا يف اإر�سال 

مر�سى الوباء اإىل اأملانيا وبولندا.
الراين  �سمال  والية  حكومة  اأعلنت  فقد 
ف�ستفاليا غربي اأملانيا، اأنه من املتوقع و�سول 
اأول مري�سني بكورونا اإىل مطار دورمتوند على 
منت طائرة م�ستاأجرة، ومن املقرر عاجهما يف 

م�ست�سفى باملدينة.
يف  املر�سى  من  مزيد  نقل  هذا  يتبع  وقد 

االأيام القادمة.
اأ(  ب  )د  االأملانية  االأنباء  وكالة  وذكرت 
اإنها  قالت  ف�ستفاليا  الراين  �سمال  والية  اأن 
عر�ست ا�ستقبال ما جمموعه 10 مر�سى من 

�سلوفاكيا.
و�سبق اأن نقل مر�سى من فرن�سا واإيطاليا 

العاج  لتلقي  اأملانيا  اإىل  وبلجيكا  وهولندا 
عدد  انخف�س  اأن  بعد  وذل��ك  ال��وب��اء،  خ��ال 
يف  العاج  اإىل  يحتاجون  الذين  االأ�سخا�س 
يف  ملحوظ  ب�سكل  باأملانيا  امل��رك��زة  العناية 

ال�سهرين املا�سيني.
االأوىل  الدفعة  و�سلت  اأخ��رى،  جهة  ومن 
اإىل  �سلوفاكيا  يف   ”19 “كوفيد  مر�سى  م��ن 

بولندا، ال�سبت.
البولندي  ال�سحة  وزي��ر  م�ساعد  وق��ال 
فالدميار كرا�سكا يف ت�سريح لقناة “بول�سات” 
“هناك  املحلية:  االإخ��ب��اري��ة  التلفزيونية 
يليهم  ���س��وف  م��ر���س��ى.   3 ب��ول��ن��دا  يف  ح��ال��ي��ا 

اآخرون«.
ال�سلطات  تبلغها  اأن  بولندا  تنتظر  كذلك 
من  اأوىل  دف��ع��ة  و���س��ول  ب�����س��اأن  الت�سيكية 

مر�ساها، وفق كرا�سكا.
الذين  املر�سى  اإن  ال�سحي  امل�سوؤول  وقال   
خطرة،  حالتهم  بولندا  اإىل  نقلهم  �سيتم 
ويتطلب و�سعهم ال�سحي اأن توفر لهم اأجهزة 

م�ساعدة على التنف�س.
اإن  ال�����س��ل��وف��اك��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  واأك�����دت   
للمر�سى  اأ�سرة   10 خ�س�ستا  واأملانيا  بولندا 

ال�سلوفاكيني يف مرحلة اأوىل.

ترامب »غاضب« من الحزب 
الجمهوري.. ويوجه رسالة »تحذيرية«

أوروبا.. البلد صاحب أعلى معدل 
وفيات كورونا يرسل مرضاه للخارج



*بريوت 
عا�س لبنان ليلة قوية من االحتجاجات ال�سعبية 
وقطع  وامل��ايل،  االقت�سادي  الو�سعني  ل��رتدي  رف�سا 
العا�سمة  يف  الرئي�سية  ال��ط��رق  معظم  املحتجون 
يف  الكبرة  واالوت��و���س��رتادات  وال�سواحي  ب��روت 

ال�سمال واجلنوب والبقاع .
وبني  املحتجني  بني  حمدودة  مواجهات  واندلعت 
لت�سهيل  الطرق،  فتح  حاولت  التي  االمنية  القوى 
مرور ال�سيارات، فيما كان دخان االطارات املطاطية 

التي ا�سعلها املحتجون لقطع الطرق يعم االرجاء.
اأدى  ال�سويفات  منطقة  يف  كبر  اإ�سكال  ووق��ع 
�سيارة  اجتاحت  ان  بعد  جرحى  �سبعة  �سقوط  اىل 
املتظاهرين واأوقفت االأجهزة االأمنية ال�سائق الذي 
ب��روت  �سرق  جبيل  مدينة  ويف  املحتّجني.  ده�س 
النا�س  ملنع  الهوية  جمهولة  �سيارة  من  النار  اطلق 
اجلي�س  وتدخل  ذعر  بحال  ت�سبب  ما  التظاهر  من 
اللبناين ل�سبط الو�سع. و�سجل ا�سكال كبر وت�سارب 

بني متظاهرين حمتجني وعنا�سر حزبية يف منطقة 
دوار امل�سرفية يف ال�ساحية اجلنوبية لبروت تخللته 
و�سجلت  املحال.  وواجهات  لل�سيارات  تك�سر  اعمال 
التظاهرات  عودة  وامل�ساء  الظهر  بعد  ما  �ساعات  يف 
املتنقلة اأمام م�سرف لبنان املركزي وجمعية امل�سارف 

وجمل�س النواب و�سواها.
الثورة”  تن�سيق  “هيئة  با�سم  بيان  فجرا  و�سدر 
والكف  م�سوؤولياتهم  حتمل  اىل  احلكم  “اأركان  دعا 
عن اأخذ اللبنانيني رهينة ل�سراعاتهم، والذهاب اىل 
تعمل  ونزيهة  كفوؤة  �سخ�سيات  من  حكومة  ت�سكيل 

وفق برنامج اإنقاذ وطني«.
غر  القطع  ع��ن  “االمتناع  اإىل  ال��ب��ي��ان  ودع���ا 
اال�ستهداف  على  والعمل  العامة،  للطرقات  املدرو�س 

املركز واملتوا�سل ملوا�سع النهب والف�ساد«.
التوا�سل  مواقع  عرب  دع��وات  �سدرت  املقابل  يف 
االحتجاجية  التحركات  ا�ستئناف  اىل  االجتماعي 

ابتداء من ظهر ام�س .

*الرياض
عن  االأح���د،  ر�سمية،  تلفزيونية  قنوات  نقلت 
 10 دمر  اإنه  قوله  اليمن،  يف  ال�سرعية  دعم  حتالف 
احلوثي  جماعة  اأطلقتها  ملغومة  م�سرة  طائرات 
االأقل  على  طائرات   5 بينها  اإي��ران،  مع  املتحالفة 

اأطلقت باجتاه ال�سعودية.
وق���ال حت��ال��ف دع���م ال�����س��رع��ي��ة يف ال��ي��م��ن اإن 

الطائرات امل�سرة كانت ت�ستهدف مناطق مدنية.
 7 اع��رت���س  اإن���ه  التحالف  ق��ال  ال�سبت،  وي���وم 
�سوب  اأط��ل��ق��ت  �ساعة   24 خ��ال  م�سرة  ط��ائ��رات 
اأطلقت �سوب  خمي�س م�سيط، وطائرة اأخرى م�سرة 

جازان. وتقع املدينتان يف جنوب ال�سعودية.

االأخرة  االآون��ة  يف  احلوثي  ميلي�سيات  و�سعدت 
هجماتها بال�سواريخ والطائرات امل�سرة عرب احلدود 

على مدن �سعودية معظمها يف جنوب اململكة.
ونقلت القنوات التلفزيونية عن التحالف قوله، 
نتيجة  ج��اء  احل��وث��ي��ني  هجمات  يف  الت�سعيد  اإن 
احلوثيني  وتف�سر  م���اأرب  يف  التحالف  انت�سارات 
اجلديدة  االأمركية  االإدارة  من  لقرار  ال��ع��دواين 
منظمة  احلركة  ت�سنيف  عن  بالرتاجع  فرباير  يف 
وزارة  فر�ست  امل��ا���س��ي،  االأ���س��ب��وع  ويف  اإره��اب��ي��ة. 
اخلزانة االأمركية عقوبات على قائدين ع�سكريني 
اإدارة  تتخذه  عقابي  اإج��راء  اأول  يف  احلوثيني،  من 

الرئي�س جو بايدن بحق اجلماعة.

لبنان: احتجاجات شعبية قطعت غالبية 
الطرق ليال ودعوات الى استئنافها 

التحالف العربي يدمر 10 طائرات 
مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي

*برلني
ل�سراء  امل��ت��اج��ر  على  االأمل����ان،  اأق��ب��ل 
امل�سادة لفرو�س كورونا  فحو�س االأج�سام 
والتي  مرة،  الأول  االأ�سواق  يف  تطرح  التي 
نفدت خمزوناتها يف غ�سون �ساعات قليلة.
وت���ق���اط���رت  ال��ط��ل��ب��ات ع��ل��ى امل��وق��ع 
“ليدل”  م��ت��اج��ر  ل�سبكة  االإل���ك���رتوين 
املناف�سة، بعدما عر�ست م�ستلزمات اإجراء 

الفحو�س يف املنازل.
“األدي”  �سبكة  با�سم  متحدث  و�سّرح 
لكل من  “نوؤكد  “بيلد” االأملانية  ل�سحيفة 
غادر خاوي الوفا�س اأن خمزونات جديدة 

�ست�سل يف االأيام املقبلة«.
وت��ع��ت��م��د احل��ك��وم��ة االأمل���ان���ي���ة على 

كورونا  لفرو�س  امل�سادة  االأج�سام  فحو�س 
الرفع  على  القائمة  ا�سرتاتيجيتها  لتنفيذ 
الحتواء  امل��ف��رو���س  ل��اإغ��اق  التدريجي 
امتعا�س  اإزاء  وذل��ك  ك��وف��ي��د-19،  تف�سي 
وترة  ب��طء  ظل  يف  العام  ل��ل��راأي  متزايد 

حملة التلقيح.
متاحا  �سيكون  االث��ن��ني  م��ن  واع��ت��ب��ارا 
جماين  فح�س  على  احل�سول  االأمل���ان  لكل 
الفحو�س  يجري  اأن  على  اأ�سبوعيا،  واحد 

م��راك��ز  اأو  �سيدليات  يف  اخت�سا�سيون 
معتمدة لهذه الغاية.

واأع��ط��ي ال�����س��وء االأخ�����س��ر ل��ع��دد من 
م�ستلزمات  الإن��ت��اج  ال�سناعية  املوؤ�س�سات 

اإجراء الفحو�س يف املنازل.
والهدف من هذه اال�سرتاتيجية اإتاحة 
فر�ست  بعدما  لل�سكان  اأكرب  حرية  هام�س 

عليهم، على مدى اأ�سهر، قيود �سارمة.
لكن اخلرباء ي�سددون على اأن الفحو�س 
تفاعل  فحو�س  م��ن  دق��ة  اأق��ل  ال�سريعة 

ب�”بي. املعروفة  املت�سل�سل  البوليمراز 
بالتدابر  التقّيد  اأن  وي��وؤك��دون  �سي.اآر”، 
عندما  حتى  ي�ستمر  اأن  يجب  الوقائية 

تكون النتيجة �سلبية.
للبيع  “األدي”  ���س��ب��ك��ة  وط���رح���ت 
فحو�س  خم�سة  فيها  علبة  بالتجزئة 
ب�سعر 24،99 يورو، على اأن يح�سر ال�سراء 
بعلبة واحدة للفرد. ويجرى الفح�س عرب 

االأنف، وتظهر نتيجته بعد 15 دقيقة.
تطرحها  ال��ت��ي  امل��م��اث��ل��ة  العلبة  اأم���ا 

يورو.  21،99 “ليدل” ف�سعرها 
الفحو�س  �ستطرح  ذل��ك،  م��ع  م���وازاة 
من  وغ��ره��ا  ال�سيدليات  ك��ربى  يف  للبيع 
االأيام  خال  الباد،  اأنحاء  كل  يف  املراكز 
ين�س  االأملاين،  ال�سحة  وزير  املقبلة.واأكد 
�سبان، الذي تعّر�س النتقادات على خلفية 
فحو�س  كميات  اأن  التلقيح،  حملة  ب��طء 
�ستكون  كورونا  لفرو�س  امل�سادة  االأج�سام 
“اأكرث من كافية” للجميع، بينها 50 مليون 

فح�س جماين يف ال�سهر.
جاهزية  م��دى  يف  �سكك  البع�س  لكن 

ال�سلطات املحلية لتلبية الطلب الهائل.
مانويا  االأ�سرة،  �سوؤون  وزيرة  وقالت 
اال���س��رتاك��ي  احل���زب  رئي�سة  �سفي�سيغ، 
م��ك��ل��ن��ب��ورغ  ال���دمي���وق���راط���ي يف والي�����ة 
فوربومرن، اإن متاجر البيع بالتجزئة اأكرث 

جاهزية من احلكومة الفيدرالية.
وكانت امل�ست�سارة االأملانية اأنغيا مركل 
تدريجي  رفع  على  االأربعاء،  م�ساء  وافقت، 
للقيود املفرو�سة الحتواء كوفيد-19، اإزاء 
حكومتها،  يف  ووزراء  العام  ال��راأي  ا�ستياء 
االنتخابات  موعد  من  اأ�سهر  �سبعة  قبل 

الت�سريعية.

األلمان يتزاحمون.. والهدف شراء 
»فحوص األجسام المضادة«
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بي�ض اهلل وجهك
لل�شاعر عيد غامن ال�شراري

ال�شراري ابوجنم  وجه  اهلل   بي�ض 

باا�شتهاري �شيته  �شاع  اللي   ذكره 

ا�شت�شاري رجل  املرجله  علوم   يف 

�شاري للــطيب  ينــتخي   النخيته 

النهاري عز  مــثــل  طيــبه   ابلجًا 

 الغــريب والغــرابــه يا�شــراري

و�شعاري رمز  للكــرم  هي   البتك 

باال�شحاري نــاره  قز  اللي   منكم 

ي�شاري وال  يــمــني  مافيها   يوم 

يــ�شاري له  دعيجاء  ابـن  الكرمي 

 ومنكم الهرجاف له من�شب وزاري

 مكرم ال�شيفان والطرق ال�شواري

طاري وزين  ونعم  ع�شيد   ومنكم 

و�شواري ا�شــباع  فيكم  اعدد   ولو 

 ونعم فــي ربعك عزيزين اجلواري

حراري ومــن  حر  يابوجنم   وانت 

الكباري غيــر  مــالها   الكبــريه 

مناري وبك  عقيد  بااملوقف   وانت 

اكثاري لك  واملواقــف  اعدد   لو 

جماري  مــادور  هااالبيات  قلــت 

حيه الوجه  هاك  حي   عيدغامن 

خويه به  ي�شرف  الطيب   وعلمه 

زيه ما�شفت  موقفه   وبااملواقف 

به قويه املراجل  اعــزوم   عــنده 

رديه مــاهي  طيــبته   ماتخــفى 

 وانت يابوجنم مــن هــاك ال�شميه

اجلويه يــوم  فعــلهــم   مــثبتينًا 

�شيه �شب  العقيلي  بخام   وا�شعل 

رديه واحلــاله  مــقلول   والكرم 

لليــعربيه الكرم  امــثال  م�شرب 

 باالكــرم والــطيــب له كفًا نديه

 حامت الوادي ونــار الطــيب حيه

والــ�شاذليه باالكــرم   اللحاوي 

الــمنيه مــايهــابون   بااللــوازم 

 البتك ياعــيد �شــا�ض الــمكلــبيه

واحلميه الــجمايل  ياراع   ع�شت 

الق�شيه يــحلون  اللي   الــرجال 

بــيه الوقت  جار  يوم  يل   فزعتك 

املطيه راع  الــحيا  علم   والخفى 

وانت لك واجب ولك حــقًا عليه


