
إخالء سبيل 32 موقوفًا في إربد على خلفية كسر الحظر

*إربد 
�سبيل  الأحد،  اإربد،  بداية  حمكمة  اأخلت 
التجول  حظر  ك�سر  خلفية  على  موقوفًا   32
وال��ت��ج��م��ه��ر، خ��اف��ًا لأح��ك��ام ق��ان��ون ال��دف��اع 
املحكمة  وربطت  مبوجبه،  ال�سادرة  والأوام��ر 

املفرج عنهم بكفالت عدلية.
وك��ان��ت الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة األ��ق��ت خ��ال 
من  ع��دد  على  القب�ض  املا�سيني  الأ�سبوعني 
والتجمهر  احلظر  ك�سر  ح��اول��وا  الأ�سخا�ض 

اأمام مبنى حمافظة اإربد.
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*عمان 
برئا�سة  الأح��د  عقدها  التي  جل�سته  يف  ال��وزراء  جمل�ض  وافق 
رئي�ض الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة على تو�سيات جلنة الت�سوية 
وامل�ساحلة، امل�سّكلة وفقًا لأ�س�ض ت�سوية الق�سايا العالقة بني املكلفني 
ل�  ال�سريبّية  الأو�ساع  بت�سوية  واملبيعات،  الدخل  �سريبة  ودائرة 
قانون  لأحكام  وفقًا  التزامات  عليهم  ترّتبت  ومكّلفًا،  �سركة   982

�سريبة الدخل وقانون ال�سريبة العاّمة على املبيعات.
بها  تقدم  التي  الطلبات  على  بناء  الت�سويات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
املكّلفون اإىل اللجنة، وا�ستمرارًا جلهود حتفيز املكّلفني على ت�سديد 
عليهم،  ال�سريبّية  الأعباء  وتخفيف  عليهم،  املرتّتبة  ال�سرائب 
وفقًا لأحكام قانون �سريبة الدخل، وقانون ال�سريبة العاّمة على 
املبيعات، و�سندًا لأحكام اأ�س�ض ت�سوية الق�سايا العالقة بني املكّلفني 

ودائرة �سريبة الدخل واملبيعات ل�سنة 2019 وتعدياتها.
وعلى �سعيد اآخر، وافق جمل�ض الوزراء على قبول ا�ستقالة اأمني 
عام وزارة ال�سّحة ل�سوؤون الأوبئة والأمرا�ض ال�ّسارية، م�سوؤول ملّف 

كورونا، الدكتور وائل الهياجنة.
قام  زيارة  خال  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�ض  وهناأ 
واخلم�سني  اخلام�ض  بالعيد  الد�ستور  �سحيفة  اإىل  الأح���د،  بها 
لتاأ�سي�سها. واأكد رئي�ض الوزراء خال لقائه رئي�ض التحرير امل�سوؤول 
يف ال�سحيفة الزميل م�سطفى الريالت ونائب رئي�ض جمل�ض الإدارة 
ح�سني  الزميل  ال�سحيفة  ع��ام  ومدير  الهنيدي،  ع��زام  املهند�ض 
العمو�ض، اأن �سحيفة الد�ستور وال�سحف الورقية الأخرى وو�سائل 
الوطن  ق�سايا  عن  الدفاع  يف  مهمًا  دورًا  ت��وؤدي  الأردن  يف  الإع��ام 
وتر�سيخ قيمه النبيلة.                    تابع �ض2

*عمان 
اإ�سابة  و7183  وف��اة   82 ت�سجيل  عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
بفريو�ض كورونا امل�ستجد يف اململكة الحد، لريتفع العدد الإجمايل 
اإىل 6554 وفاة و589316 اإ�سابة. واأ�سار املوجز الإعامي ال�سادر 
الن�سطة  احلالت  عدد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال��وزراء  رئا�سة  عن 
حالّيًا و�سل اإىل 97255 حالة، بينما بلغ عدد احلالت التي اأُدِخلت 
بلغ  فيما غادرت 342 حالة، يف حني  408 حالة،  امل�ست�سفيات  اإىل 
امل�ست�سفيات  يف  العاج  تتلقى  التي  املوؤّكدة  احلالت  عدد  اإجمايل 
اململكة،  للم�ست�سفيات يف  القدرة ال�ستيعابية  3431 حالة. وحول 
بني املوجز اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف اإقليم ال�سمال بلغت 52 
باملئة،  العناية احلثيثة 69  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة، 
الإقليم  يف  ال�سطناعي  التنّف�ض  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما 
اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف  باملئة.   40 ذات��ه 
الو�سط بلغت 72 باملئة، يف حني و�سلت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية 
اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   81 اإىل  ذاته  الإقليم  يف  احلثيثة 
اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  كما  باملئة.   44 ال�سطناعي  التنّف�ض  اأجهزة 
اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   35 اجلنوب  اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة 
اأجهزة  اإ�سغال  اأ�سّرة العناية احلثيثة 41 باملئة، بينما بلغت ن�سبة 
ت�سجيل  اإىل  املوجز  اأ�سار  كما  باملئة.   23 ال�سطناعي  التنّف�ض 
اإجمايل  لي�سل  وامل�ست�سفيات،  املنزيل  العزل  يف  �سفاء  حالة   9417
فح�سًا   43615 اأن  واأ�ساف  حالة.   485507 اإىل  ال�سفاء  ح��الت 
اأجريت  التي  الفحو�سات  عدد  اإجمايل  لي�سبح   ، اأج��ري  خمربّيًا 
منذ بدء الوباء وحتى الآن 5776686 فح�سًا، لفتًا اإىل اأن ن�سبة 
الفحو�سات الإيجابّية و�سلت اإىل قرابة 47ر16 باملئة، مقارنة مع 

الن�سبة امل�سجلة اول اأم�ض والتي بلغت 74ر15 باملئة.

تسويات جديدة لقضايا ضريبّية وقبول استقالة الهياجنة

الخصاونة: الحكومة لن تتأخر 
بإسناد الصحافة الورقية

»82« وفاة و »7183« إصابة 
بكورونا في المملكة

إيران والصين توقعان اتفاق 
تعاون استراتيجي مدته 25 عاما

الدعوة لعدم مراجعة مراكز 
التطعيم دون موعد

النواب يستمع لردود الحكومة 
على 15 سؤااًل نيابيًا

تمديد توقيف المتهمين بقضية 
مستشفى السلط أسبوعًا

الترخيص يضبط مصابًا 
بكورونا راجع التمام معاملة

انذار 53 منشأة في عمان 
لمخالفتها الشروط الصحية

وصول القوة المشاركة بتمرين 
الحارس المنيع المملكة

*وكاالت 
وقعت اإيران وال�سني، اتفاق تعاون ا�سرتاتيجي 
الق�سايا القت�سادية و�سط  يعالج  مدته 25 عاما، 
ذكر  ح�سبما  اإيران،  على  قا�سية  اأمريكية  عقوبات 

التلفزيون الر�سمي.
اأطلق  التي  التفاقية  تغطي  للتقرير،  وفقا 
ال�ساملة،  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  ا�سم  عليها 
من  القت�سادية  الأن�سطة  من  متنوعة  جمموعة 
النفط والتعدين اإىل تعزيز الن�ساط ال�سناعي يف 
اإيران، ف�سا عن التعاون يف جمال النقل والزراعة.

عن  اإ�سافية  تفا�سيل  ع��ن  الك�سف  يتم  ومل 
الإيراين  �سارك وزير اخلارجية  التفاقية، حيث 
يف  يي  وان��غ  ال�سيني  ونظريه  ظريف  ج��واد  حممد 

مرا�سم مبنا�سبة احلدث.
فيها  توقع  التي  الأوىل  املرة  التفاقية  وتعد 
عاملية  ق��وة  مع  املطول  الت��ف��اق  ه��ذا  مثل  اإي���ران 

كربى.
اتفاقية  ورو�سيا  اإي��ران  وقعت   ،2001 عام  يف 
تعاون مدتها 10 �سنوات، خمت�سة باملجال النووي، 
ومت متديدها اإىل 20 عاما من خال متديدين مدة 

كل منهما 5 �سنوات.
بالرئي�ض  ي��ي  التقى  ال�سبت،  مرا�سم  وق��ب��ل 
الإيراين ح�سن روحاين واملبعوث الإيراين اخلا�ض 

امل�سوؤول عن التفاقية علي لريجاين.

املتحدث  زاده،  خطيب  �سعيد  و�سف  واجلمعة، 
باأنها  التفاقية  الإي��ران��ي��ة،  اخل��ارج��ي��ة  با�سم 

وكاملة". الطبقات  ومتعددة  "عميقة 
منذ  مناق�ستها  متت  التي  التفاقية،  وتدعم 
عام 2016، اأي�سا التبادلت ال�سياحية والثقافية. 
العاقات  لإق��ام��ة  اخلم�سني  ال��ذك��رى  يف  وت��اأت��ي 

الدبلوما�سية بني ال�سني واإيران.
يف  و�ساركا  حميمة  عاقات  الدولتان  وتربط 
يف  رو�سيا  مع   2019 عام  م�سرتكة  بحرية  مناورة 

�سمال املحيط الهندي.
بني  ال��ت��ج��ارة  حجم  بلغ  املعلومات،  وبح�سب 
يف  �سنويا  دولر  مليار   20 ح��وايل  وال�سني  اإي��ران 

ال�سنوات الأخرية.

*عمان 
الوطني  املركز  يف  الأزمة  خلية  عمليات  دعت 
غري  واملقيمني  املواطنني  الأزم��ات،  واإدارة  لاأمن 
احلا�سلني على موعد للتطعيم �سد فريو�ض كورونا 
بغ�ض النظر عن فئتهم العمرية اإىل عدم مراجعة 

مراكز التطعيم املخ�س�سة لأي �سبب كان.
واأو�سح املركز اأن مراجعة غري احلا�سلني على 

حميط  يف  �سديد  ازدح��ام  بحدوث  يت�سبب  موعد 
يف  ي�ساعد  ال��ذي  الأم��ر  التطعيم،  مراكز  وداخ��ل 
اإح���داث  يف  ويت�سبب  )ك��وف��ي��د-19(  وب���اء  ن�سر 

خطورة عالية على كبار ال�سن.
املن�سة  على  الت�سجيل  �سرورة  املركز  واأك��د 
مراكز  اإىل  الذهاب  قبل  املوعد  على  واحل�سول 

التطعيم.

*عمان 
للحكومة  ���س��وؤاًل   15 ال��ن��واب  جمل�ض  ناق�ض 
عبد  املحامي  برئا�سة  الأح��د،  رقابية  جل�سة  يف 
الدكتور  ال��وزراء  رئي�ض  وح�سور  العودات،  املنعم 

ب�سر اخل�ساونة، وهيئة الوزارة.
وح���ّول ال��ن��واب: اح��م��د اخل��اي��ل��ة، وف��اي��زة 
ع�����س��ي��ب��ات، وع��ل��ي ال���ط���راون���ة، ا���س��ئ��ل��ت��ه��م اإىل 
املعدنية،  وال��روة  الطاقة  لوزيري  ا�ستجوابات 
واملياه والري، لعدم قناعتهم باإجابات احلكومة.

اإ�سالة  ق�سية  اخلايلة  النائب  �سوؤال  وتناول 
اإىل  ن�سري  اب��و  تنفية  حمطة  من  العادمة  املياه 
وادي ام رمانة يف بريين، حيث او�سح رد الوزارة، 
اىل  املحطة  حتويل  حاليا  ت��در���ض  ال�سلطة  اأن 

حم��ط��ة رف���ع ب��ال��ت��زام��ن م��ع ط���رح ع��ط��اء �سبكة 
املياه  �سخ  ليتم  بدران،  �سفا  مبنطقة  �سحي  �سرف 

العادمة اىل ال�سبكة.
حمطات  اىل  ع�سيبات  النائبة  �سوؤال  وتطرق 
قالت  حيث  والرياح،  ال�سم�ض  من  الكهرباء  توليد 
زوات��ي،  هالة  املعدنية  وال���روة  الطاقة  وزي��رة 
املمكنة  الج���راءات  باتخاذ  ج��ادة  احلكومة  اإن 
مراجعة  خ���ال  م��ن  ال��ط��اق��ة،  ك��ل��ف  لتخفي�ض 
بالتفاقيات  ب���دءا  ال��ط��اق��ة  توليد  اتفاقيات 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ن��ظ��ام،  كلف  على  ت��اأث��ريا  الك��ر 
او  عقودها  تنتهي  التي  للوحدات  التجديد  عدم 
النظام  توقيع اتفاقيات جديدة ال وفقا حلاجة 
الكهربائي.           تابع �ض2

ان  *عمَّ
 7 بوفاة  املتهمني  ان متديد توقيف  لح جزاء عمَّ �سُ رت حمكمة  قرَّ
احلكومي  لط  ال�سَّ م�ست�سفى  يف  الأك�سجني  مادة  نق�ض  ب�سبب  اأردنيني 

اأ�سبوعًا جديدًا على ذمة الق�سية املنظورة اأمامها.
املتهمني  �سبيل  اإخ��اء  طلبات  جميع  الأح��د،  املحكمة  ورف�ست 

مها بع�ض امل�ستكى عليهم يف الق�سية. بالكفالة والتي قدَّ
اأ�سبوعًيا  جل�ستني  مبعدل  الق�سية  يف  النَّظر  املحكمة  واأعلنت 
يوم  انية  الثَّ اجلل�سة  و�ستكون  والأربعاء  الأحد  بيومي  وحتديدهما 

الأربعاء املقبل.
لاعرتا�ض  خطية  مبذكرة  عليهم  امل�ستكى  وك��اء  اأح��د  م  وتقدَّ
وعلى  العامة،  النيابة  ِقبل  من  جرت  التي  التَّحقيق  اإج��راءات  على 
اأثر ذلك ا�سُتمهل املدعي العام لاطاع على املذكرة املقدمة وتقدمي 

الرد عليها.
اجلل�سة  الأح��د  اليوم  �سباح  ان  عمَّ جزاء  �سلح  حمكمة  وعقدت 
مر�سى  ع��ن  الأك�سجني  انقطاع  ق�سية  يف  للنَّظر  الأوىل  العلنية 
من  عليهم  امل�ستكى  جميع  ا�ستح�سار  ومتَّ  احلكومي،  ال�سلط  م�ست�سفى 
عليهم  وامل�ستكى  العام  املدعي  بح�سور  والتاأهيل،  ال�ساح  مراكز 
تقنية  خال  من  ح�سورهما  كان  منهم  اثنني  با�ستثناء  ووكائهم 
بط الإلكرتوين وذلك ب�سبب اإ�سابتهما  الت�سال املرئي وامل�سموع والرَّ

بفريو�ض كورونا امل�ستجد.
تابع �ض2

*عمان 
راجعها  كورونا،  بفريو�ض  م�سابًا  �سخ�سًا  الرتخي�ض  ادارة  �سبطت 
لمتام احدى املعامات، ومت حتويله للحجر ال�سحي يف م�ست�سفى المري 

حمزة، و�سيتم احالته للق�ساء عند تعافيه.
بيان  يف  ال��ع��ام  الم��ن  مديرية  با�سم  الع��ام��ي  الناطق  وق��ال 
ا�ستبه  واملركبات  ال�سواقني  ترخي�ض  ادارة  موظفي  احد  ان  الحد، 
جرى  حيث  كورونا،  بفريو�ض  املراجعني  احد  باإ�سابة  اليوم،  �سباح 
انه  تبني  امل�سابني  ك�سوفات  على  ا�سمه  وبتدقيق  عزله،  الفور  على 
م�ساب بفريو�ض كورونا ويعلم ذلك وعر�ض �سامته و�سامة الخرين 

للخطر عن ق�سد.
وفق  نقله  املراجع،  عزل  بعد  جرى  انه  العامي  الناطق  واك��د 
ال�سول للحجر ال�سحي داخل م�ست�سفى المري حمزة، و�سيتم احالته 
وا�ستهتاره  ق�سد  عن  للخطر  املجتمع  لتعري�سه  تعافيه  عند  للق�ساء 

بحياة الخرين و�سامتهم .
�سخ�ض  اي  ع��ن  ل��اب��اغ  باجلميع  ال��ع��ام  الم��ن  مديرية  وُتهيب 
النا�ض  بني  وي�سري  املنزيل  باحلجر  يلتزم  ول  كورونا،  بفريو�ض  م�ساب 
ويعر�ض املجتمع للخطر، على هاتف الطوارئ املوحد )911(، لتخاذ 
داخل  املجتمع  عن  عزله  بعد  بحقه  الازمة  القانونية  الج��راءات 

احدى امل�ست�سفيات املخ�س�سة لذلك .

*عمان 
ال�سبت،  ام�ض  املن�ساآت،  من  لعدد  ان��ذارا   53 عمان  امانة  وجهت 
ان  الحد،  بيان  يف  واو�سحت  ال�سحية.  بال�سرتاطات  التزامها  لعدم 
واملهني  ال�سحي  والتفتي�ض  الرقابة  لدائرة  التابعة  التفتي�ض  مراكز 
توجيه  خالها  مت  تفتي�سية،  زيارة   276 ام�ض  يوم  نفذت  المانة،  يف 
من�ساأتني  خمالفة  مت  ان��ه  وا�سافت  املخالفة.  للمن�ساآت  الن���ذارات 
حترير7  اىل  ا�سافة  ال��دف��اع،  ام��ر  ملخالفتها  اخ��رى  من�ساآت  واغ��اق 

خمالفات و8 اإغاقات ملن�ساآت تتعلق مبخالفات اخرى. 

عمان 
 ،2021 املنيع  احلار�ض  مترين  يف  امل�ساركة  الأردنية  القوة  و�سلت 
الأحد، اإىل اأر�ض الوطن، بعد انتهاء فعاليات التمرين الع�سكري الذي 

ُنفذ يف دولة قطر ال�سقيقة.
التعاون  تعزيز  اإىل  اأ�سابيع،  ثاثة  ا�ستمر  الذي  التمرين  وهدف 
القدرات  وتنمية  امل�ساركة،  القوات  بني  اخل��ربات  وتبادل  الع�سكري 
اجلاهزية  م�ستوى  لرفع  وتاأهيلهم  للم�ساركني  القتالية  وامل��ه��ارات 

القتالية من خال تنفيذ العمليات الع�سكرية امل�سرتكة.

حتى منتصف ايار المقبل

ــن حــتــى نــهــايــة الــعــام ــدي ــم ــف حــبــس ال ــوق ـــر دفــــاع ي أم
إجراءات ذات أثر تخفيفي وتحفيزي لالقتصاد االسبوع الحالي

*عمان
ب�سر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�ض  اأ���س��در 
العمل  بتمديد  يق�سي  باغًا  اخل�ساونة 
باأحكام الباغني )26( و)27( ال�سادرين 
ا�ستنادًا اإىل اأحكام اأمر الّدفاع رقم )19( 
احلظر  ب�ساعات  واملتعّلقني  2020م،  ل�سنة 
ال�����س��ام��ل ليوم  ال��ت��ج��ّول  ال��ل��ي��ل��ي، وح��ظ��ر 
اجلمعة، والقطاعات املغلقة، وحتى تاريخ 

15/ اأيار /2021م.
ب��الإج��راءات  العمل  و�سي�ستمّر  كما 
اأّي��ار  �سهر  منت�سف  حتى  حالّيًا  املطّبقة 
احلظر  ���س��اع��ات  ت�ستمّر  بحيث  امل��ق��ب��ل، 
ال��ل��ي��ل��ي م���ن ال�����س��اع��ة ال�����س��اب��ع��ة م�����س��اًء 
لاأفراد، وال�ساد�سة م�ساًء للمن�ساآت وحّتى 
بقرار  العمل  وي�ستمّر  �سباحًا،  ال�ساد�سة 
�سابقًا،  اإغاقها  تقّرر  التي  املن�ساآت  اإغاق 
 )27( رقم  الباغ  يف  حتديدها  مّت  والتي 
الّدفاع  اأم��ر  اأحكام  اإىل  ا�ستنادًا  ال�سادر 
تاريخ  حتى  2020م،  ل�سنة   )19( رق��م 

15/ اأّيار /2021م.
الع��ام  ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  واك��د 
اأن  دودي��ن  �سخر  احلكومة  با�سم  الناطق 
اأجل  من  واجتهاد  بجد  تعمل  احلكومة 
التي  و�سامتهم،  املواطنني  �سّحة  حماية 
مبا�سر  وبتوجيه  اأولوّياتنا،  راأ�ض  على  هي 

من جالة امللك عبداهلل الثاين.

ووجه خال ايجاز �سحفي الحد، اإنه 
التزامهم  على  للمواطنني  ال�سكر  دودي��ن 
والج���راءات  ال��ظ��روف  ظل  يف  و�سربهم 

التي مير بها الوطن يف جائحة كورونا.
الدكتور  ال����وزراء  رئي�ض  ا���س��در  كما 
الذي   28 الدفاع رقم  اأمر  ب�سر اخل�ساونة 
وطلب  التقا�سي،  اإجراءات  ا�ستمرار  يتيح 
دون  واملدين،  الدائن  بني  احلقوق  تثبيت 
تنفيذ اإجراءات احلب�ض بحّق املدين حتى 
منع  على  التاأكيد  مع  احلايل  العام  نهاية 

املدين من ال�سفر حلني ق�ساء الدين.
نظرا  ج��اء  ال��ق��رار  اإن  دودي���ن  وق���ال 
جائحة  �سببتها  التي  ال�ساغطة  للظروف 

كورونا.
�سيتخّلله  احلايل  الأ�سبوع  اإن  وا�ساف 
تخفيفي  اأثر  ذات  اإج��راءات  عن  الإعان 
من  احلكومة  ت�سعى  لاقت�ساد،  وحتفيزي 
من  املواطنني  عن  التخفيف  اإىل  خالها 
خال حتفيز القت�ساد، يف ظّل التداعيات 

ال�سعبة التي خّلفتها جائحة كورونا.

تمديد العمل بحظري الجمعة 
والليلي واغالق القطاعات

شخصية العام االقتصادية
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 مجلة نجوم واضواء العربية 

وبأجماع رجال المال واالعمال والنخبة  اختيار

  االمير الوليد بن طالل 
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*عمان 
التي  جل�سته  يف  ال����وزراء  جمل�ض  واف��ق 
ع��ق��ده��ا الأح����د ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����ض ال����وزراء 
تو�سيات  ع��ل��ى  اخل�����س��اون��ة  ب�سر  ال��دك��ت��ور 
وفقًا  امل�سّكلة  وامل�ساحلة،  الت�سوية  جلنة 
املكلفني  بني  العالقة  الق�سايا  ت�سوية  لأ�س�ض 
بت�سوية  واملبيعات،  الدخل  �سريبة  ودائرة 
ومكّلفًا،  �سركة   982 ل�  ال�سريبّية  الأو�ساع 
قانون  لأحكام  وفقًا  التزامات  عليهم  ترّتبت 
العاّمة  ال�سريبة  وق��ان��ون  الدخل  �سريبة 

املبيعات. على 
الطلبات  على  بناء  الت�سويات  هذه  وتاأتي 

التي تقدم بها املكّلفون اإىل اللجنة، وا�ستمرارًا 
ال�سرائب  ت�سديد  على  املكّلفني  حتفيز  جلهود 
ال�سريبّية  الأعباء  وتخفيف  عليهم،  املرتّتبة 
الدخل،  �سريبة  قانون  لأحكام  وفقًا  عليهم، 
وقانون ال�سريبة العاّمة على املبيعات، و�سندًا 
بني  العالقة  الق�سايا  ت�سوية  اأ�س�ض  لأحكام 
واملبيعات  الدخل  �سريبة  ودائ���رة  املكّلفني 

ل�سنة 2019 وتعدياتها.
ال��وزراء  جمل�ض  واف��ق  اآخ��ر،  �سعيد  وعلى 
ال�سّحة  وزارة  عام  اأمني  ا�ستقالة  قبول  على 
م�سوؤول  ال�ّسارية،  والأمرا�ض  الأوبئة  ل�سوؤون 

ملّف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة.

ال��دك��ت��ور ب�سر  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض  واأث��ن��ى 
اخل�ساونة خال اجلل�سة على اجلهود الكبرية 
كورونا،  جائحة  خال  الهياجنة  بذلها  التي 
ل���وزارة  اأم��ي��ن��ًا ع��اّم��ًا  ���س��واء م��ن خ��ال عمله 
الوطنّية  اللجنة  ع�سوّية  يف  اأو  ال�سّحة 

الأوبئة. ملكافحة 
بالطروحات  ال����وزراء  رئي�ض  اأ���س��اد  كما 
قّدمها  ال��ت��ي  وال��درا���س��ات  والآراء  العلمّية 
اأّن  م��وؤّك��دًا  كورونا،  جائحة  خال  الهياجنة 
تقدير  حمّط  �ستبقى  واخلربات  اجلهود  هذه 
التوفيق  ل��ه  متمّنيًا  واح��رتام��ه��م،  اجلميع 

والنجاح دومًا.

*عمان 
هناأ رئي�ض الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 
�سحيفة  اإىل  الأح����د،  بها  ق��ام  زي���ارة  خ��ال 
الد�ستور بالعيد اخلام�ض واخلم�سني لتاأ�سي�سها.

رئي�ض  لقائه  خ��ال  ال���وزراء  رئي�ض  واأك��د 
الزميل  ال�سحيفة  يف  امل�����س��وؤول  ال��ت��ح��ري��ر 
م�سطفى الريالت ونائب رئي�ض جمل�ض الإدارة 
املهند�ض عزام الهنيدي، ومدير عام ال�سحيفة 
الد�ستور  �سحيفة  اأن  العمو�ض،  ح�سني  الزميل 
الإعام  وو�سائل  الأخ��رى  الورقية  وال�سحف 
يف الأردن توؤدي دورًا مهمًا يف الدفاع عن ق�سايا 

الوطن وتر�سيخ قيمه النبيلة.
اإنه ل يوجد من�سف  ال��وزراء،  وقال رئي�ض 
الدور  هذا  عن  يتغافل  اأن  ي�ستطيع  وطني  اأو 
يف  ت��زال  ول  ال�سحافة  لعبته  ال��ذي  احليوي 

مراحل تاريخية مهمة من عمر بلدنا.
احل��ك��وم��ة  اأن  ال�������وزراء  رئ��ي�����ض  واأك������د 
وبتوجيهات من جالة امللك عبداهلل الثاين لن 
تتاأخر باإ�سناد ال�سحافة الورقية لتمكينها من 
ال�ستمرار بدورها يف التعبري ال�سادق عن روؤى 
وبح�سور  و�سعبه.  وقيادته  الوطن  وتطلعات 
رئي�ض الوزراء، د�سنت �سحيفة الد�ستور تطبيق 
بذلك  لتكون  اخللوية؛  الهواتف  على  الد�ستور 
اأول �سحيفة اأردنية والثانية عربيًا ومن �سمن 
تطبيقات  با�ستخدام  عامليًا  �سحف   10 اأول 
الهواتف  عرب  الإعام  يف  ال�سطناعي  الذكاء 
وال�ستعام  البحث  ميزة  تتيح  التي  اخللوية 
عن ال�سحيفة واملواد الإخبارية املن�سورة فيها 

من خال البحث ال�سوتي.
�سحيفة  يف  امل�سوؤول  التحرير  رئي�ض  وثمن 
يف  لل�سحيفة  ال��وزراء  رئي�ض  زي��ارة  الد�ستور، 
موؤكدًا  لتاأ�سي�سها،  واخلم�سني  اخلام�ض  العيد 
باملوؤ�س�سات  احلكومة  من  اهتمام  ر�سالة  اأنها 

الإعامية وال�سحفية.
حلكومة  ال����وزاري  ال��ب��ي��ان  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
الدكتور ب�سر اخل�ساونة، ت�سمن تعهدًا حكوميًا 
خطوة  اأنها  موؤكدًا  الورقية،  ال�سحافة  بدعم 

غري م�سبوقة يف تاريخ احلكومات الأردنية.
"الد�ستور"  اأن  اإىل  الريالت  الزميل  وا�سار 
الورقية  ن�سختها  على  احلفاظ  يف  م�ستمرة 
من�سة  و15  الإل��ك��رتوين  موقعها  ع��ن  ف�سا 
عرب  و�سوتية  مرئية  ومن�سات  ميديا  �سو�سال 
ال�سحيفة  ع��ام  مدير  اأك��د  ب��دوره،  الهواتف. 
العاملني  وتقدير  �سكر  العمو�ض  ح�سني  الزميل 
وفنيني  واإداري���ني  �سحفيني  من  ال�سحيفة  يف 
تاأ�سي�سها  بعيد  ال��وزراء  لرئي�ض  الزيارة  لهذه 
ت�سكل  الزيارة  اأن  مبينًا  واخلم�سني،  اخلام�ض 
دافعا معنويا للجميع ملزيد من العمل والجناز. 
و�سجل رئي�ض الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 
والذاعي  التلفزيوين  لاأ�ستوديو  تفقده  لدى 
اإن  فيها  قال  كلمة  الد�ستور  ب�سحيفة  اخلا�ض 
ال�سحافة الورقية اأدت دورًا حموريًا يف الدفاع 
عن ق�سايا الوطن وهموم املواطن خال املئوية 

الأوىل من عمر الدولة الأردنية.
احلكومة  اأن  اإىل  ال����وزراء  رئي�ض  واأ���س��ار 
الورقية  ال�سحف  دور  على  باملحافظة  ملتزمة 
مقدر  ال�سحف  "دور  م�سيفًا:  عملها،  وتعزيز 
لبلده  حم��ب  اأردين  ك��ل  وم��ن  من�سف  ك��ل  م��ن 
اإىل  اخل�ساونة  ولفت  اأ�سيل".  اأردين  كل  ومن 
�سقيقاتها  م��ع  �سكلت  الد�ستور  �سحيفة  اأن 
يحرتم  ورق��ي��ًا  اإع��ام��ًا  امل��ط��ب��وع��ة،  ال�سحف 
يقوم بنقل ر�سائل الدولة وي�سلط ال�سوء على 
التي  بالنقات  واأ�ساد  واملواطن.  الوطن  ق�سايا 
الورقية  وال�سحف  الد�ستور  �سحيفة  حتققها 
والإع����ام  ال��رق��م��ن��ة  ع���امل  اإىل  ب��الن��ت��ق��ال 
لغة  ملخاطبة  ���س��رورة  يعد  وال���ذي  احل��دي��ث، 

من  احلديثة،  التكنولوجيا  وو�سائل  الع�سر 
اإعامية  ومنتجات  فيديوهات  اإن��ت��اج  حيث 
رقمية، بالإ�سافة اإىل توفر تطبيقات لل�سحف 
اخل�ساونة  اأ�سار  كما  الذكية.  الهواتف  على 
اإىل اأن احلكومة مدركة باأن املواطنني اجهدوا 
الذي طالت تداعياته على  وباء كورونا  بفعل 
املوجة  اأن  اإىل  اإ�سافة  والقطاعات،  املجتمع 
على  هائًا  �سغطًا  ت�سهد  الوباء  من  احلالية 
امل�ست�سفيات وطاقتها ال�ستيعابية بفعل تزايد 

اأعداد الإ�سابات بفريو�ض كورونا امل�ستجد.
حتمل  ال�سحفية  املوؤ�س�سات  اأن  واأ���س��اف 
باأن  الها�سمية، مطالبًا  لقيادتنا  العالية  الهمة 
تكون همة الأردنيني عالية كعادتهم يف جتاوز 
اململكة،  على  متر  التي  والتحديات  امل�ساعب 
ومنها جائحة كورونا. وقال اخل�ساونة يف هذا 
عبداهلل  امللك  جالة  قاله  ما  "نردد  ال�سدد: 
وبتزول"،  " ���س��دة  الأزم���ة  ب��داي��ة  يف  ال��ث��اين 
على  باملراهنة  طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة  وت��ع��ود 
الأ�سا�سي  ال���دور  على  مثنيًا  املواطن"،  وع��ي 
اجلائحة  خال  رائدة  موؤ�س�سات  توؤديه  الذي 
ر�سائل توعية وتثقيف  الد�ستور من  ك�سحيفة 
حول الوباء �سواء من خال ن�سختها الورقية، 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي من  و���س��ائ��ل  اأو ع��رب 
الهواتف  على  تطبيقها  اأو  رقمية،  فيديوهات 
الذكية. وتقدم رئي�ض الوزراء بالتهنئة جلميع 
"كل  ق��ائ��ًا:  الد�ستور،  �سحيفة  يف  العاملني 
الها�سمية  وقيادتنا  عام  وكل  بخري  واأنتم  عام 
باألف خري ممثلة بجالة امللك عبداهلل الثاين، 
الثاين، ويل  و�سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل 
على  ع�سيًا  �سيبقى  حمانا  اهلل  وب��اإذن  العهد، 
جامعًا  حمًا  ويبقى  امل��وؤام��رات،  وعلى  الفنت، 
يتقبل الراأي والراأي الآخر الوطني امل�ستهدف 

لتحقيق امل�سلحة العامة للدولة".

مجلس الوزراء يوافق على تسويات جديدة 
لقضايا ضريبّية ويقبل استقالة الهياجنة

رئيس الوزراء يزور صحيفة الدستور 
ويهنئ بالعيد الـ 55 لتأسيسها
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يومية - أردنية - شاملة

د توقيف المتهمين  ان ُتمدِّ محكمة ُصلح عمَّ
بقضية مستشفى السلط أسبوعًا

ان  *عمَّ
 7 بوفاة  املتهمني  توقيف  متديد  ان  عمَّ جزاء  لح  �سُ حمكمة  رت  قرَّ
احلكومي  لط  ال�سَّ م�ست�سفى  يف  الأك�سجني  مادة  نق�ض  ب�سبب  اأردنيني 

اأ�سبوعًا جديدًا على ذمة الق�سية املنظورة اأمامها.
املتهمني  �سبيل  اإخ��اء  طلبات  جميع  الأح���د،  املحكمة  ورف�ست 

مها بع�ض امل�ستكى عليهم يف الق�سية. بالكفالة والتي قدَّ
اأ�سبوعًيا  جل�ستني  مبعدل  الق�سية  يف  النَّظر  املحكمة  واأعلنت 
يوم  انية  الثَّ اجلل�سة  و�ستكون  والأربعاء  الأحد  بيومي  وحتديدهما 

الأربعاء املقبل.
م اأحد وكاء امل�ستكى عليهم مبذكرة خطية لاعرتا�ض على  وتقدَّ
اإجراءات التَّحقيق التي جرت من ِقبل النيابة العامة، وعلى اأثر ذلك 
ا�سُتمهل املدعي العام لاطاع على املذكرة املقدمة وتقدمي الرد عليها.

اجلل�سة  الأح��د  اليوم  �سباح  ان  عمَّ ج��زاء  �سلح  حمكمة  وعقدت 
العلنية الأوىل للنَّظر يف ق�سية انقطاع الأك�سجني عن مر�سى م�ست�سفى 
مراكز  من  عليهم  امل�ستكى  جميع  ا�ستح�سار  ومتَّ  احلكومي،  ال�سلط 
ووكائهم  عليهم  وامل�ستكى  العام  املدعي  بح�سور  والتاأهيل،  ال�ساح 
با�ستثناء اثنني منهم كان ح�سورهما من خال تقنية الت�سال املرئي 
اإ�سابتهما بفريو�ض كورونا  بط الإلكرتوين وذلك ب�سبب  وامل�سموع والرَّ

امل�ستجد.
و�ساألت املحكمة امل�ستكى عليهم عن اجُلرم امل�سند اإليهم وهو الت�سبب 
قانون  من  و76   343 امل��ادت��ني  لأح��ك��ام  خافًا  بال�سرتاك  بالوفاة 
العقوبات مكرر �سبع مرات فاأنكروا جميعًا ما اأ�سند اليهم واأجابوا باأنهم 

غري مذنبني.
لط  ال�سَّ مب�ست�سفى  اأ�سبوعني  قبل  توفوا  اأ�سحت�ض  �سبعة  اأنَّ  ُيذكر 
احلكومي ب�سبب نفاد مادة الأك�سجني، وحتركت النيابة العامة وبداأت 
ا على ذمة الق�سية يف مراكز الإ�ساح  التَّحقيق ومتَّ توقيف 13 �سخ�سً

والتاأهيل.

وزير التنمية االجتماعية يشكل لجنة 
لمراجعة قانون الجمعيات

  
*عمان 

قرر وزير التنمية الجتماعية اأمين املفلح، ت�سكيل جلنة ملراجعة 
وم�سودات  وتعدياته،   2008 ل�سنة   51 رقم  النافذ  اجلمعيات  قانون 
امل�ساريع التي مت العمل عليها �سابًقا لاأعوام )2014 و2015 و2019( 
اأ�سهر من  وتطويره من خال اإعداد م�سروع له، خال مدة اأق�ساها 3 

تاريخه.
ودعا املفلح يف بيان �سحفي الأحد، اإىل �سرورة فتح حوار جمتمعي 
حول م�سروع القانون من خال عقد اجتماعات فرعية واطاق من�سة 
منظمات  مع  فرعية  جل�سات  وعقد  القرتاحات  ل�ستقبال  الكرتونية 

املجتمع املدين.
 16 مبادتيه  الردين  للد�ستور  تر�سيًخا  جاءت  اللجنة  اإن  وقال 
و128 اللتني توؤكدان على �سمان حق الردنيني يف تاأ�سي�ض اجلمعيات، 
والن�سمام اإليها، مبوجب القانون الذي يجب ان ل يوؤثر �سلًبا يف هذا 
امتثاًل  اللجنة جاء  املفلح، ان ت�سكيل  واأ�ساف  اأ�سا�سه.  اأو مي�ض  احلق 
الدويل اخلا�ض  العاملي حلقوق الن�سان، والعهد  ملا ن�ض عليه العان 
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، والتفاقية الدولية للق�ساء على جميع 
اأ�سكال التمييز العن�سري وغريها يف جمال احلق يف ت�سكيل اجلمعيات 

والنتماء اليها مبوجب القانون.
ا�ستدامة  �سمان  �سياق  يف  ياأتي  اللجنة  ت�سكيل  ان  املفلح،  واعترب 
من  لنزاهتها  وت��ع��زي��ًزا  ب��دوره��ا  القيام  م��ن  ومتكينها  اجلمعيات، 
والف�ساد  الره��اب  ومتويل  الأم��وال  غ�سل  خماطر  من  حمايتها  خال 

وحوكمتها.

الغذاء والدواء: تعزيز جهود االستثمار بالصناعات 
الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية

*عمان 
م�سنعا   28 ل�  موافقة  وال��دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  اأ�سدرت 
من  البيئية  املوافقة  على  ح�سولها  بعد  والتغليف  وللتعبئة  غذائيا 
خال ال�ساحيات املمنوحة ملفو�سها لدى هيئة ال�ستثمار خال العام 

املا�سي.
اأ�سدرته  بيان  يف  مهيدات  نزار  الدكتور  املوؤ�س�سة  عام  مدير  وقال 
املوؤ�س�سة الأحد، ان املوؤ�س�سة تكر�ض كافة اإمكانياتها لتعزيز ال�ستثمار 
مبا  الطبية،  وامل�ستلزمات  والدوائية  الغذائية  ال�سناعات  قطاع  يف 
مركًزا  الأردن  يكون  باأن  ال�سامية،  امللكية  والروؤى  التوجيهات  يحقق 

اإقليميا رائدا لهذه ال�سناعات.
لت�سنيع  م�سروعا   33 درا���س��ة  مت��ت  ان��ه  مهيدات  الدكتور  وب��ني 
من  الغذائية  واملكمات  التجميل  وم�ستح�سرات  الطبية  امل�ستلزمات 
خال جلنة املوافقات البيئية-الفرعية بع�سوية مفو�سها لدى هيئة 
موافقة  على  م�سبقا  ح�سلت  قد  امل�ساريع  هذه  كانت  حيث  ال�ستثمار، 
اإجراءات ترخي�سها  بيئية من قبل هيئة ال�ستثمار لغايات ا�ستكمال 
ثم  ومن  ال�سحة  وزارة  يف  ال�سحية  والرتاخي�ض  املهن  مديرية  لدى 
لدى املوؤ�س�سة. وا�ساف ان مفو�ض املوؤ�س�سة �سارك خال الفرتة ذاتها 
ال�ستثمار  لهيئة  م�سبقا  متقدما  م�سروعا   29 على  امليداين  بالك�سف 
بطلب احل�سول على املوافقة البيئية يخ�ض القطاعات الواقعة �سمن 
اخت�سا�ض املوؤ�س�سة مبا فيها قطاعات ال�سناعات الغذائية وامل�ستلزمات 
الطبية. وا�سار اىل اأن املوؤ�س�سة ومن خال مفو�سها على توا�سل م�ستمر 
حلول  وايجاد  وماحظاتهم  ق�ساياهم  على  للوقوف  امل�ستثمرين  مع 
�سريعة للتعامل معها وتقدمي امل�سورة الفنية والرد على ا�ستف�ساراتهم 

ومبا ي�سمن تب�سيط وت�سريع الإجراءات اأمام اإجناز معاماتهم. 

مذكرة نيابية تطالب بتمديد فترة 
تجديد تراخيص المهن لبعد رمضان

*عمان 
تراخي�ض  جتديد  فرتة  بتمديد  احلكومة  نائًبا،  ع�سرون  طالب 

املهن، اإىل ما بعد �سهر رم�سان املبارك.
وقال النواب، يف مذكرة نيابية وجهوها، الأحد، عرب رئا�سة جمل�ض 
جاءت  الدعوة  هذه  اإن  اخل�ساونة،  ب�سر  ال��وزراء،  رئي�ض  اإىل  النواب، 
وجمالتهم،  م�ستوياتهم  اختاف  على  لتجار،  عديدة  مطالبات  بعد 
جلائحة  املرتاكمة  التداعيات  ج��راء  معاناتهم  ازدي��اد  فيها  ي�سكون 

فريو�ض كورونا امل�ستجد.
كل  اإن  املذكرة،  تبنى  الذي  عيا�ض،  هايل  الدكتور  النائب  وقال 
مراجعة  اإج��راء  احلكومة  من  تتطلب  التجار  طرحها  التي  املطالب 
اتخذتها خال فرتة جائحة كورونا،  التي  الإجراءات  �ساملة جلميع 
التي  واخل�سائر  الأ�سرار  حجم  من  للتخفيف  مقبولة  �سوابط  �سمن 
ال�سحية  الإج��راءات  مع  بالتوازي  القت�سادية،  بالقطاعات  حلقت 

املعنية مبحاربة الوباء.
مع  مفتوح  ح��وار  ب��اإج��راء  كذلك  مطالبة  احلكومة  اأن  واأ���س��اف 
والتن�سيق  الت�ساركية  منطلق  من  املت�سررة،  القت�سادية  القطاعات 

اجلاد املف�سي ملخرجات اإيجابية قابلة للبناء الإيجابي.

النواب يستمع لردود 
الحكومة على 15 سؤااًل نيابيًا

*عمان 
ناق�ض جمل�ض النواب 15 �سوؤاًل للحكومة يف جل�سة رقابية الأحد، 
برئا�سة املحامي عبد املنعم العودات، وح�سور رئي�ض الوزراء الدكتور 

ب�سر اخل�ساونة، وهيئة الوزارة.
وحّول النواب: احمد اخلايلة، وفايزة ع�سيبات، وعلي الطراونة، 
واملياه  املعدنية،  وال��روة  الطاقة  لوزيري  ا�ستجوابات  اإىل  ا�سئلتهم 

والري، لعدم قناعتهم باإجابات احلكومة.
من  العادمة  املياه  اإ�سالة  ق�سية  اخلايلة  النائب  �سوؤال  وتناول 
او�سح  حيث  بريين،  يف  رمانة  ام  وادي  اإىل  ن�سري  ابو  تنفية  حمطة 
املحطة اىل حمطة رفع  ال�سلطة تدر�ض حاليا حتويل  اأن  الوزارة،  رد 
بالتزامن مع طرح عطاء �سبكة �سرف �سحي مبنطقة �سفا بدران، ليتم 

�سخ املياه العادمة اىل ال�سبكة.
من  الكهرباء  توليد  حمطات  اىل  ع�سيبات  النائبة  �سوؤال  وتطرق 
هالة  املعدنية  وال��روة  الطاقة  وزيرة  قالت  حيث  والرياح،  ال�سم�ض 
زواتي، اإن احلكومة جادة باتخاذ الجراءات املمكنة لتخفي�ض كلف 
الطاقة، من خال مراجعة اتفاقيات توليد الطاقة بدءا بالتفاقيات 
اإ�سافة اإىل عدم التجديد للوحدات  الكر تاأثريا على كلف النظام، 
حلاجة  وفقا  ال  جديدة  اتفاقيات  توقيع  او  عقودها  تنتهي  التي 

النظام الكهربائي.
وارفق جواب وزارة الطاقة جداول تت�سمن املحطات اململوكة من 
حمطات(،   8( احلكومة  من  واململوكة  حمطة(   29( اخلا�ض  القطاع 

والقدرة التوليدية لهذه امل�ساريع، و�سعر انتاج الطاقة الكهربائية.
واو�سحت زواتي يف ردها على �سوؤال النائب الدكتور علي الطراونة 
حول �سركة م�سفاة البرتول الردنية، اأن �سداد ديون امل�سفاة املرتتبة 
على احلكومة �سيبداأ العام احلايل على �سنتني بواقع 150 مليون دينار 

كل �سنة.
مت  كما   ،2008 ع��ام  انتهى  امل�سفاة  �سركة  امتياز  ان  وا�سافت، 
ال��ذراع  ذل��ك  يف  مبا  �سركات   3 اىل  النفط  م�ستقات  بيع  رخ�ض  منح 
ال�سركات  ه��ذه  جميع  وقامت  "جوبرتول"،  للم�سفاة  ال�ستثماري 
ل�سالح  ايداعها  ومت  دينار،  مليون   30 والبالغة  الرخ�سة  قيمة  بدفع 

اخلزينة.
كري�سان،  توفيق  املحلية  الإدارة  وزير  الوزراء،  رئي�ض  نائب  وقال 
لبنك  حتويلها  فور  البلديات  على  توزيعها  يتم  ال�سري  خمالفات  اإن 
تنمية املدن والقرى من اأمانة عمان التي تتوىل مهمة حت�سيلها ل�سالح 
املحروقات  عوائد  من  البلديات  ح�س�ض  توزيع  يتم  فيما  البلديات، 
هذه  فئات  وح�سب  املالية  وزارة  من  حتويلها  فور  املركبات  وترخي�ض 
حتويل  تاأخري  يف  ت�سببت  كورونا  فريو�ض  جائحة  ان  مبينا  البلديات، 
ذمم  ان  علما  امل��ح��روق��ات،  ع��وائ��د  م��ن  البلديات  ح�س�ض  م��ن  ج��زء 

البلديات امل�ستحقة على املواطنني تقدر بنحو275 مليون دينار.
ا�سماعيل  الدكتور  النائب  �سوؤال  على  رده  يف  كري�سان  وا�ساف 
تنمية  بنك  وت�سهيات  قرو�ض  على  املحت�سبة  الفوائد  اأن  امل�ساقبة، 
ليتم  البنك،  ايرادات  �سمن  تدخل  للبلديات،  املمنوحة  والقرى  املدن 
توزيع هذه الرباح �سنويًا على البلديات بن�سبة م�ساهمتها يف راأ�ض مال 

البنك.
واأكد كري�سان يف رده على �سوؤال النائب عطا ابداح، ف�سل البلديات 
مو�سحا  اخلا�ض،  القطاع  مع  الت�ساركية  بدون  ا�ستثماراتها  ادارة  يف 
وادي  منطقة  يف  امل��رك��زي  اخل�سار  �سوق  م�سروع  ت�سغيل  ع��دم  اأن 
من  اي  تقدم  وعدم  التمويل،  لتاأخر  يعود  ال�سمالية  بالأغوار  الريان 
�سيانة  اىل  حاليًا  يحتاج  الذي  ال�سوق  ل�ستثمار  بعر�ض  امل�ستثمرين 
مع  ال�ستثمار،  ومزادات  الفنية  اللجان  ت�سكيل  اإ�سافة اىل اجراءات 
العلم ان امل�سروع املعرو�ض حاليا امام هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد، 
اأن�سئ عام 2008 ، وجرى ا�ستامه عام 2017، وبكلفة بلغت نحو 1.2 
ا�سافة  الوروبي،  الحتاد  من  منحة  هي  تقريبا  ن�سفها  دينار،  مليون 
بن  و�سرحبيل  فحل  طبقة  لبلديتي  م�سرتك  قر�ض  مليون   500 اىل 

ح�سنة، و100 الف دينار م�ساهمة وزارة الدارة املحلية.
تزويده  حلني  �سوؤاله  مناق�سة  ال�سطناوي  حممد  النائب  وارج��اأ 
باملزيد من التفا�سيل حول مبنى مديرية ثقافة اربد الذي يعاين من 
خلل يف ا�سا�ساته، وعدم جدوى اعمال ال�سيانة، وبعد ان ا�سار رد وزارة 
ارتفاع  املبنى عام 2007 ظهرت م�سكلة  انه وبعد تنفيذ  الثقافة اىل 
عادت  ثم   ،2017 عام  امل�سكلة  هذه  حل  ومت  اجلوفية،  املياه  من�سوب 
جمددا بداية العام احلايل، وان العمل جار حاليًا مع وزارة ال�سغال 

لدرا�سة ال�سباب، والتن�سيق مع اجلمعية العلمية امللكية.
وتناول �سوؤال النائب حممد العاقمة، خطة وزارة املياه حلماية 
حيث  الغرق،  ح��الت  لتفادي  الغ��وار،  وادي  يف  عبداهلل  امللك  قناة 
املناطق  بع�ض  وت�سييج  حتذيرية،  ا���س��ارات  و�سع  ال���وزارة،  رد  اأك��د 
اخلطرية،وت�سيري دوريات على القناة و�سيانتها مع ال�ستمرار بحمات 

التوعية.
ابو  خالد  النائب  �سوؤال  على  ردها  يف  وال��ري  املياه  وزارة  واك��دت 
ح�سان عن م�سروع ال�سرف ال�سحي ل�سرق اإربد، اأن الجناز يف امل�سروع 
منخف�ض ب�سبب عدم التزام املقاولني بتوريد املواد املطابقة ملوا�سفات 
ال�سلطة �سمن العطاء، يف حني اأرجاأ النائب ابو ح�سان مناق�سة ال�سوؤال 

حلني ورود اجابة جديدة.
اإىل  الزعبي،  ف��واز  النائب  ���س��وؤال  على  احلكومة  رد  وا���س��ار 
وهي  الإعام،  ل�سوؤون  دولة  لوزير  تتبع  اإعامية  وحدات   5 وجود 
والتخطيط  الإعامية،  والعمليات  الإعامية،  الر�سائل  وحدات: 
 20 فيها  يعمل  والتي  تعرف،  وحقك  الرقمي،  والإعام  الإعامي، 

. موظفًا
ويف رده على �سوؤال النائب جعفر الربابعة عن تاأخر ت�سليم طريق 
عام  عطاءه  طرح  مت  ال��ذي  �سموع،  �سعيد/  ابي  بدير  احلمام  عيون 
الك�سبي،  يحيى  املهند�ض  وال�سكان  العامة  ال�سغال  وزير  قال   ،2014
انزلقات  وحدوث  جديدة،  اأعمال  ا�ستحداث  ب�سبب  جاء  التاأخري  اإن 
يف الرتبة اثناء التنفيذ، بينما ارجاأ النائب الربابعة املناق�سة حلني 

الطاع على مزيد من التفا�سيل.
خدمات  واقع  �سعيليك،  ابو  خري  الدكتور  النائب  �سوؤال  وتناول 
رد  اف��اد  حيث  عمان،  �سرق  جنوب  مناطق  بع�ض  يف  ال�سحي  ال�سرف 
اخلا�سة  العقارات  ا�سحاب  املواطنني  على  يتوجب  باأنه  املياه  وزارة 
مياهنا،  الردن/  مياه  �سركة  لدى  الأ�سويل  بال�سكل  املعامات  تقدمي 
ال�سيادلة ب�سارع  ا�سكان  لل�سري باإجراءات ربط عقارات  الر�سوم  ودفع 

علي منجو.
اإقليم البرتا، الدكتور �سليمان  وقال رئي�ض جمل�ض مفو�سي �سلطة 
تنفيذ  تاأخري  اأن  البدول،  زينب  النائب  �سوؤال  على  رده  يف  الفرجات 
ال�سارع ال�سرياين يف وادي مو�سى يعود لاأوامر التغريية للم�سروع الذي 
العمل به عام 2016 بكلفة 2.65 مليون دينار، ومبدة عقدية  بو�سر 

للتنفيذ بلغت 450 يومًا.
املدر�سة  اإن�ساء  عن  العجارمة  فرا�ض  املهند�ض  النائب  وا�ستف�سر 
متت  انه  والتعليم  الرتبية  وزارة  رد  بنّي  حيث  ناعور،  لواء  يف  املهنية 
دينار(  مليون   5.5( املخ�س�سات  لتوفري  التخطيط  وزارة  خماطبة 
لإن�ساء املدر�سة التي يحتاجها اللواء، وذلك �سمن امل�ساريع املمولة او 

اي قرو�ض اخرى.
وائل  الدكتور  النائب  �سوؤال  على  العايل  التعليم  وزارة  رد  وا�سار 
رزوق، اإىل اجراءات تعيني روؤ�ساء جامعات: احل�سني بن طال، والعلوم 
املتقدمني  اأ�سماء  مت�سمنة   ،2018 عام  وال��ريم��وك،  والتكنولوجيا، 
وزير  واو�سح  منهم،  لكل  الذاتية  وال�سري  بينهم،  املفا�سلة  واأ�س�ض 
لتحديد  حاليًا  عليه  العمل  يجري  مقرتحا  نظاما  اأن  العايل،  التعليم 
هذه  يف  اجلامعات  بني  التباين  لإلغاء  اجلامعات  روؤ�ساء  اختيار  ا�س�ض 

ال�س�ض التي مل يحددها قانون اجلامعات.
النواب  جمل�ض  لرئي�ض  الأول  النائب  اجلل�سة  من  جانبا  وتراأ�ض 

احمد ال�سفدي.
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*عمان 
الأ�سخا�ض  الأعلى حلقوق  املجل�ض  اعلن 
والتعليم،  الرتبية  ووزارة  الإع��اق��ة  ذوي 
من  اع��ت��ب��ارًا  ال��وج��اه��ي  التعليم  ا�ستئناف 
الأحد، يف مدار�ض ال�سم واملكفوفني ومراكز 

ومدار�ض الرتبية اخلا�سة.
القرار  هذا  ان  بيان،  يف  املجل�ض  واو�سح 
الأ�سخا�ض  متكني  ل�سرورات  ا�ستجابًة  ياأتي 
يف  بحقهم  الكامل  التمتع  من  الإعاقة  ذوي 
الأ�سخا�ض  ه��وؤلء  يواجه  حيث  التعليم، 
عن  التعليم  يف  كبرية  و�سعوبات  حتديات 
من�سات  يف  التهيئة  كفاية  لعدم  نظرًا  بعد، 

اجلل�سات  وطبيعة  الإل���ك���رتوين،  التعليم 
الأ�سخا�ض  يتلقاها  التي  الفردية  والربامج 
ذوو الإعاقات الذهنية وذوو طيف التوحد 
لتنمية  املبا�سر  ال��ت��وا���س��ل  تتطلب  ال��ت��ي 

املهارات واملحافظة عليها.
ال��ع��ودة  ق���رار  ان  اىل  املجل�ض  وا���س��ار 
اللتزام  ب�سريطة  ياأتي  الوجاهي  للتعليم 
التام بقواعد ال�سامة والتباعد وال�سوابط 
الوجاهي  بالتعليم  واملتعلقة  �سابقًا،  املعلنة 

يف هذه املدار�ض واملراكز.
ويقدر املجل�ض الأعلى حلقوق الأ�سخا�ض 
والتعليم  الرتبية  ل��وزارت��ي  الإع��اق��ة  ذوي 

املطلب  ه��ذا  حتقيق  يف  دوره��م��ا  وال�سحة 
وكذلك  واأ�سرهم،  الإعاقة  ذوي  لاأ�سخا�ض 
يف  واله���ايل  والنا�سطات  النا�سطني  دور 
جمال التعليم الدامج، موؤكدا �سرورة توخي 
اأق�سى درجات احليطة وال�سامة والتباعد.
املجل�ض  من  م�سرتكة  جلان  ان  وا�ساف 
زي��ارات  بتنفيذ  �ستقوم  الرتبية  ووزارة 
معايري  تطبيق  من  للتثبت  دورية  ميدانية 
ل��ربوت��وك��ولت  وف��ق��ًا  والتباعد  ال�سامة 
الذي  الإر���س��ادي  والدليل  ال�سحة  وزارة 
ال��رتب��ي��ة  وزارة  ق��ب��ل  م���ن  و���س��ع��ه  ���س��ب��ق 

واملجل�ض. والتعليم 

*عمان 
اأكدت �سفرية بنغادي�ض يف عمان ناهدة   
�سبحان، اأهمية الدور الذي يلعبه جالة امللك 
عبداهلل الثاين، يف تو�سيح ال�سورة احلقيقية 
والت�سامح  والعتدال  لل�سام  كدين  لا�سام 

وبراءته من الرهاب والتطرف.
الن��ب��اء  وك��ال��ة  م��ع  مقابلة  يف  وق��ال��ت 
الوطني  العيد  مبنا�سبة  )ب���رتا(،  الردن��ي��ة 
لبادها، ان قيادة جالة امللك غر�ست �سعور 
اململكة،  مواطني  ب��ني  والت�سامح  التفاهم 
يف  وموؤثرا  ناجحا  كان  جالته  ان  مو�سحة 
يف  ال�سام  لتعزيز  الدبلوما�سية  م�ساعيه 

املنطقة.
ل��اردن  وامنياتها  تهانيها  ع��ن  وع��ربت 
مبنا�سبة مئوية الدولة متمنية له املزيد من 

التطور والزدهار.
وا�سادت ال�سفرية باحرتام الردن حلقوق 
امللك  جالة  روؤية  ان  مبينة  ومتكينها،  املراأة 
متكينها،  وت��ع��زز  امل����راأة  حت��رتم  ال�سيا�سية 
الردن  يف  لبلدها  ك�سفرية  ان��ه��ا  مو�سحة 

لحظت ذلك.
ب��الردن  ال�ست�سهاد  ميكن  ان��ه  وا�سافت 
يتعلق  فيما  املنطقة  يف  منوذجية  ك��دول��ة 
مبعاملة العمال الجانب على ارا�سيه ، م�سرية 
اىل وجود 70 الف بنغايل يف اململكة، يتلقون 
الردنية  ال�سلطات  من  والتعاون  الدعم  كل 
تتعلق  ق�سية  اأي  معاجلة  اأثناء  ال�سلة  ذات 
قوانني  بوجود  كثريا  "�سعدت  وقالت   . بهم 
واأحكام و�سيا�سات عمل متعلقة بحقوق العمل 
للعمالة  ج��ًدا  موؤيدة  الأردن،  يف  والرفاهية 
ان  اىل  وحتميهم"،م�سرية  حقوقهم  وحترتم 
والأحكام  القوانني  هذه  اأن  ذلك  من  الأه��م 
الذين  الأج��ان��ب  العمال  ت�سمل  وال��ق��واع��د 

يعي�سون يف اململكة .
الثنائية  ال��ع��اق��ات  ال�سفرية  وو�سفت 
للغاية،  ودي���ة  بانها  والردن،  ب��اده��ا  ب��ني 
املنطقة  يف  ال���دول  اوائ���ل  م��ن  الردن  وان 
ا�ستقالها  بعد  ببنغادي�ض  اع��رتف��ت  التي 
على  ب��اده��ا  ح��ر���ض  م��وؤك��دة   ،1971 ع���ام 
الدولية،  املحافل  ويف  �سيا�سيا  الردن  دعم 
بال�سافة اىل دعمها الو�ساية الها�سمية على 

الأماكن املقد�سة يف القد�ض.
التعاون  اتفاقيات  من  عدد  اىل  واأ�سارت 
توقيع  �سيتم  كما  ال��ط��رف��ني،  ب��ني  امل��وق��ع��ة 

الفرتة  خ��ال  مهمة  قطاعات  يف  اتفاقيات 
اأك��رب  جم��اًل  هناك  اأن  اىل  م�سرية  املقبلة، 
الثنائية  العاقات  وتعزيز  لتو�سيع  بكثري 
بالنظر اإىل القوا�سم امل�سرتكة التي يت�ساركها 

اجلانبان.
بني  التجارية  ال��ع��اق��ات  �سعيد  وع��ل��ى 
البلدين، اكدت ال�سفرية ان امليزان مييل ب�سكل 
ملحوظ ل�سالح الأردن وخال الفرتة من متوز 
قيمة  بلغت   -  2020 ح��زي��ران  اإىل   2019
 10.61 الأردن  اإىل  بنغادي�ض  من  ال��واردات 
قيمة  بلغت  بينما  اأم��ريك��ي،  دولر  مليون 
اإىل بنغادي�ض 20.49  ال�سادرات من الأردن 
مليون دولر اأمريكي، مبينة انه يجري العمل 
الزدواج  جتنب  اتفاقية  اإب��رام  على  حاليا 

ال�سريبي.
ل����50  الردن  ا���س��ت�����س��اف��ة  ان  وق���ال���ت 
ال�سناعية  املناطق  يف  بنغايل  ع��ام��ل  ال��ف 
القت�ساد  تعزيز  يف  مبا�سر  ب�سكل  ي�سهم 
ان  واك��دت  اجلانبني.  بني  والتعاون  الردين 
التعاون  من  املزيد  �ست�سهد  القادمة  الي��ام 
بنغادي�ض  من  كل  اأن�ساأ  حيث  القت�سادي، 
والأردن مرافق ا�ستثمارية رائعة يف البلدين، 
اإن�ساء  من  اجلانبني  كا  من  امل�ستثمرين  متكن 
يف  لا�ستثمار  املتاحة  الفر�ض  ا�ستك�ساف  اأو 
هذين البلدين. وا�سافت ان بنغادي�ض يف ظل 
ال�سيخة  وزرائها  لرئي�سة  احلكيمة  القيادة 
لاقت�ساد  �سريعة  وت���رية  ت�سهد  ح�سينة، 

وم�سار التنمية فيها.
والأعمال  القت�ساد  اأبحاث  ملركز  ووفًقا 
اقت�ساد  يحتل  اأن  يتوقع  املتحدة،  اململكة  يف 
العامل  م�ستوى  على  ال�41  املرتبة  بنغادي�ض 
املرتبة  اىل  وي�����س��ل   ،2021 ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة 
ت�سبح  اأن  املتوقع  ومن   ،  2030 عام  ال���28يف 
حيث  م��ن  عامليا   24 املرتبة  يف  بنغادي�ض 
القت�ساد بحلول عام 2033 . وقالت ان جناح 
اأ�سا�سًيا  اأم��ًرا  املعلومات  تكنولوجيا  �سناعة 
بنغادي�ض  يف  امل�ستمر  القت�سادي  للنمو 
املنتجات  من  دولر  مليار  نحو  ت�سدر  حيث 
التكنولوجية �سنويا، و يوجد لديها 600 الف 
عامل م�ستقل يف جمال تكنولوجيا املعلومات، 
وي�سكل قطاع اخلدمات - مبا يف ذلك التمويل 
الناجت  من  باملائة   53 واحلو�سبة-  الأ�سغر 

املحلي الإجمايل للباد.
ال�ستفادة  �سرورة  اىل  ال�سفرية  ودع��ت 

من اخلربات وال�سيا�سات والن�سطة ال�سديقة 
تبادل  و���س��رورة  البلدين  كا  يف  لا�ستثمار 

الزيارات بني رجال العمال وامل�ستثمرين.
لتعزيز  ال��وا���س��ع  امل��ج��ال  اىل  وا����س���ارت 
التعاون ال�سياحي بني البلدين خا�سة يف ظل 
الرئي�سية  الأثرية  املواقع  من  العديد  وجود 
يف الردن، والتي تعد من بني اأقدم احل�سارات 
املواقع  م��ن  العديد  اىل  ا�سافة  ال��ع��امل،  يف 
عدة  اإىل  تنتمي  التي  الرئي�سية  الدينية 

ديانات.
كما ا�سارت اىل ان ال�سياحة يف بنغادي�ض 
ملحوظ،  ب�سكل  الأخ���رية  ال�سنوات  يف  منت 
حيث يزور الكثري من البنغادي�سيني كل عام 
دوًل يف اأوروبا وميكن للمواقع املهمة يف الأردن 
مت  اإذا  ب�سهولة  بنغادي�ض  من  ال�سياح  جذب 
بنغادي�ض  ت�سم  املقابل  ويف  ذل��ك،  ت�سهيل 
اأطول  اىل  ا�سافة  خ�سراء،  �سياحية  مواقع 
�ساطئ بحري رملي غري مق�سم، ميكن اأن يكون 

مكاًنا �سياحًيا جاذبا لاأردنيني.
والت�ساور  التن�سيق  ان  ال�سفرية  واك��دت 
التعاون  ان  اىل  م�سرية  البلدين،  بني  م�ستمر 
امل�سرتك بينهما يف املنتديات متعدد الأطراف 
من  ك���ل  يف   ، امل��ت��ح��دة  الأمم  يف  وخ��ا���س��ة 
نيويورك وجنيف، حيث يتم التن�سيق والعمل 
الهتمام  ذات  الق�سايا  م��ن  العديد  يف  مًعا 
امل�سرتك وخا�سة حتت مظلة منظمة التعاون 
البلدين  التعاون بني  واأ�سارت اىل  الإ�سامي. 
وندعم  نتعاون  وقالت:"  اللجوء،  ق�سايا  يف 
حيث  امل��ت��ح��دة،  الأمم  يف  البع�ض  بع�سنا 
ي�ست�سيف البلدان عدًدا كبرًيا من الاجئني".
ل��زي��ارة  ل��ل��غ��اي��ة  ممتنني  ك��ن��ا   " وزادت 
عام  يف  بنغادي�ض  اإىل  رانيا  امللكة  جالة 
ميامنار  مواطني  م��ع  التقت  عندما   2017
يف  يعي�سون  الذين  الروهينجا  امل�سجلني،  غري 

كوك�ض بازار يف بنغادي�ض".
الفل�سطينية،  بالق�سية  يتعلق  وفيما 
اكدت ان دعم بنغادي�ض للفل�سطينيني وا�سح 
التوجيهية  املبادئ  من  ونابع  فيه  لب�ض  ول 
والد  و�سعها  التي  للغاية  املحددة  لل�سيا�سة 
ال�سيخ  بانغاباندو  بنغادي�ض  موؤ�س�ض  الأمة 
اجلمعية  اأم���ام  خطابه  يف  الرحمن  جميب 
العامة لاأمم املتحدة عام 1974، والذي دعا 
فيه اىل ا�ستعادة احلقوق الوطنية امل�سروعة 

ل�سعب فل�سطني. 

*عمان 
 قال الرئي�ض التنفيذي ل�سركة احلو�سبة ال�سحية، املهند�ض فرا�ض 
كمال ان برنامج "حكيم" الذي ت�سرف عليه ال�سركة، يطبق حاليًا يف 
198 موقعا )م�ست�سفيات ومراكز �سحية �ساملة واأولية( تابعة لوزارة 

ال�سحة واخلدمات الطبية امللكية.
واو�سح ان الربنامج ميكن العاملني بالقطاع ال�سحي من تخزين نحو 
8 مايني ملف طبي اإلكرتوين، وحو�سبة 81 باملئة من اأ�سّرة م�ست�سفيات 

القطاع العام، جتاوز عدد م�ستخدميها 30 األفًا.
هذا  ان  الأردن��ي��ة)ب��رتا(،  الأن��ب��اء  وكالة  مع  مقابلة  يف  واأ���س��اف 
يف  الإجن��از  من  كامل  عقد  على  مبنيًا  جاء  ال�سركة  اأداء  يف  التطور 
التحول الرقمي يف القطاع ال�سحي من خال تطبيق برنامج "حكيم"، 
تطور  يف  �ساهمت  كبرية  رقمية  حتتية  وبنية  ثابتة  قواعد  واأر�سى 
الأداء وت�سريع تلقي اخلدمة ال�سحية، ف�سًا عن امل�ساهمة يف خف�ض 

التكاليف و�سا�سل احل�سول على اخلدمة.
الإدارة  فعالية  من  "حكيم" عزز  برنامج  اأن  كمال،  املهند�ض  واأكد 
لدعم  املر�سى  لبيانات  �ساملة  ق��اع��دة  اإن�سائه  خ��ال  م��ن  الطبية 
الأبحاث والدرا�سات العلمية، وتوفري الإح�سائيات الازمة والدورية 
للجهات املعنية، مل�ساندة عملية �سنع القرار وو�سع ال�سيا�سات العاجية 

الازمة للنهو�ض بالرعاية ال�سحية يف اململكة.
وك�سف ل�)برتا( عن خطة طموحة لل�سركة لانتقال اإىل مرحلة 
بالإ�سافة  املري�ض"  "متكني  حموري  على  ترتكز  الإجناز  من  جديدة 
اإىل حتليل البيانات ال�سحية �سواء على م�ستوى املوؤ�س�سات اأو لدى �سانع 

القرار ال�سحي وحتى م�ساعدة املري�ض نف�سه.
لكل  موحد  اإلكرتوين  طبي  ملف  ان�ساء  ب�سدد  ال�سركة  ان  واو�سح 
احلكومية  املن�ساآت  كل  يف  ال�سحية  اج��راءات��ه  بني  يربط  مواطن 
مللفه  الو�سول  من  طبيب  اي  ميكن  وعيادات  م�ست�سفيات  من  واخلا�سة 
اللكرتوين. وتاأ�س�ست "احلو�سبة ال�سحية" يف 2009 ك�سركة خا�سة 
الرتقاء  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  لروؤية  حتقيقًا  ربحية  غري 
بالقطاع ال�سحي وحتقيق حتول نوعي يف قطاع الرعاية ال�سحية يف 
اململكة، من خال برامج ال�سركة الأربعة: الربنامج الوطني حلو�سبة 
القطاع ال�سحي" حكيم" ،ومكتبة الأردن الطبية الإلكرتونية "علم"، 
و   ،" "اأكادميية حكيم  ال�سحية  املعلوماتية  مهارات  واأكادميية تنمية 

برنامج حتليل البيانات ال�سحية "هدى".
ولفت كمال، اإىل اأن "احلو�سبة ال�سحية" اأطلقت يف ني�سان من العام 
املا�سي وخال فرتة احلظر ال�سامل، من�سة خدمات حكيم الإلكرتونية 
التابعة  املحو�سبة  ال�سحية  املن�ساآت  مراجعي  مكنت  التي  ميد"  "اي 
لوزارة ال�سحة، من طلب اأدويتهم املكررة �سهريًا وعرب اآلية اإلكرتونية 
الأدوي��ة  �سرف  طلبات  عدد  بلغ  حيث  والوقت،  اجلهد  عليهم  توفر 
املكررة �سهريًا التي ا�ستقبلتها املن�سة يف من�ساآت وزارة ال�سحة اأكر من 

62305 طلبات.
التقنية  احل��ل��ول  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ت��ق��دم��ت  ال�����س��رك��ة  ان  وق���ال 
اي�سال  باآلية  وال�ستمرار  املواطنني  على  للتخفيف  واللوج�ستية 
الأدوية اإليهم دون حاجة ملراجعة املن�ساأة ال�سحية، وهي حاليُا قيد 

الدرا�سة لدى اجلهات املعنية.
وبلغ عدد طلبات عيادة املتابعة عن بعد لتمكني مر�سى اخلدمات 
الطبية من طلب موعد اأو اإجراء ا�ست�سارة طبية عن ُبعد، وعن طريق 

تقنية الت�سال املرئي وامل�سموع" تيلي ميدي�سن" نحو 613 طلبًا.
واإج��راء  موعد  طلب  من  املر�سى  متكني  الأولية  املرحلة  وت�سمل 
ا�ست�سارة طبية عن بعد عن طريق تقنية التطبب عن بعد لتخ�س�سات 
الدماغ  وعيادة  العامة  والباطنية  الكلى  ال�سماء،  والغدد  ال�سكري 
اأمرا�ض  وعيادة  الأمل،  وعيادة  الثدي  جراحة  وعيادة  والأع�ساب 
احل�سني  م�ست�سفى  يف  والتنا�سلية  اجللدية  اأم��را���ض  وعيادة  ال��دم، 
الرثوية  الأمرا�ض  تخ�س�ض  ويف  حاليًا،  الطبية  احل�سني  مدينة   –
اإىل  بالإ�سافة  الع�سكري،  هيا  الأم��رية  م�ست�سفى  يف  )الروماتيزم( 
بن  ها�سم  الأمري  م�ست�سفى  يف  والتنا�سلية  اجللدية  الأمرا�ض  عيادة 

عبداهلل الثاين. -
املر�سى  متّكن  املتابعة  موعد  طلب  خدمة  اأن  كمال،  املهند�ض  وبني 
واملراكز  وامل�ست�سفيات  الخت�سا�ض  عيادات  زي��ارة  لهم  �سبق  الذين 
حكيم،  لربنامج  واملطبقة  ال�سحة  ل��وزارة  التابعة  ال�ساملة  ال�سحية 
باأحد  الطبيب،  مع  ال�سحية  للحالة  متابعة  موعد  طلب  اإي�سال  من 
امل�ست�سفيات اأو املراكز ال�سحية والتي مت اأخد موعد فيها م�سبقًا، حيث 

مت حجز اأكر من 13 األف موعد من خال املن�سة.
تطبيق  املا�سي،  �سباط  �سهر  يف  اأطلقت  ال�سركة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
الذكية،  هواتفهم  خال  من  الطاع  للمر�سى  يتيح  الذي  "حكيمي" 
من�ساآت  من  اأي  يف  حكيم  نظام  على  امل�سجلة  ال�سحية  معلوماتهم  على 

وزارة ال�سحة املطبقة للنظام، جمانا.
املواعيد  عر�ض  بخا�سية  ميتاز  "حكيمي"  تطبيق  اأن  اىل  وا�سار 
املحجوزة للمري�ض لدى عيادات الخت�سا�ض، بالإ�سافة اإىل خا�سية 
منها  يعاين  التي  واحل�سا�سيات  املري�ض  يتناولها  التي  الأدوية  عر�ض 

والفحو�سات املخربية واملطاعيم اخلا�سة به.
قد  "حكيمي"  تطبيق  ا�ستخدموا  الذين  املر�سى  عدد  ان  واو�سح 
جتاوز 1200 مري�ض يف 28 موقعًا تتوزع بني اإقليمي الو�سط وال�سمال.
ويف ال�سياق نف�سه، قال املهند�ض كمال، ان برنامج حتليل البيانات 
وحتليل  هند�سة  خ��رباء  قبل  من  ب��ن��اوؤه  مت  ال��ذي  "هدى"  ال�سحية 
امللكية  الرعاية  حتت  واأطلق  ال�سحية،  احلو�سبة  �سركة  يف  البيانات 
على  احل�سول  من  القرار  و�سناع  الباحثني  ميكن   ،2019 يف  ال�سامية 
واأدوات  تكنولوجيا  اإتاحة  خال  من  و�سامل  متكامل  ب�سكل  املعلومات 
تنقيب عن البيانات املتنوعة وحتليلها من قبل املخت�سني يف ال�سركة، 
تزويد  على  يعمل  كما  ال�سحيحة،  ال��ق��رارات  اتخاذ  يف  للم�ساهمة 

القطاع ال�سحي العام باأكر من 40 تقريرًا.
وا�ساف ان من اأ�سباب اإطاق برنامج "هدى" هو توفر كم هائل من 
 8 نحو  اىل  و�سلت  حكيم،  برنامج  بيانات  قواعد  يف  املخزنة  البيانات 
مايني ملف طبي اإلكرتوين، حتتوي على بيانات املر�سى املدخلة على 
والربوتوكولت،  املعايري  اأحدث  يتبع  الربنامج  اأن  اإىل  لفتًا  النظام، 
ويواكب ما يتم تطبيقه يف الدول العاملية املتقدمة يف جمال ال�سحة 
على  تعمل  والتي  واملعلومات  البيانات  وجمع  حتليل  من  الإلكرتونية 

ا�ستخراج درا�سات وتقارير ت�سهم يف دعم قرارات املن�ساآت ال�سحية.
وقال املهند�ض كمال ان من �ساأن برنامج "هدى" احداث نقلة نوعية 
بالإ�سافة  اململكة،  يف  املقدمة  ال�سحية  اخلدمات  وج��ودة  اأداء  يف 
ب�سكل  املعلومات  على  احل�سول  من  القرار  و�سناع  الباحثني  لتمكني 
عن  تنقيب  واأدوات  تكنولوجيا  اإت��اح��ة  خ��ال  من  و�سامل  متكامل 
البيانات املتنوعة وحتليلها من قبل خرباء الهند�سة وحتليل البيانات 
ال�سحية  امل�ساريع  تقييم  يف  ال�ستمرارية  اإىل  بالإ�سافة  ال�سركة،  يف 
ال�سجل  اإن�ساء وتطوير  العاقة، وال�سروع يف  املانحة ذات  من اجلهات 

الوطني لاأمرا�ض غري ال�سارية ابتداء من القطاع ال�سحي العام.
رئي�سية  بناوؤه على ثاثة حماور  "هدى" مت  برنامج  اأن  اإىل  ونوه 
جانب  اإىل  املدخات  جودة  وحت�سني  والدرا�سات،  الأبحاث  دعم  هي: 
الربامج  هذه  جميع  اأن  على  م�سددًا  الذكية،  الإدارة  حلول  تقدمي 
تعزيز  يف  املتمثلة  لل�سركة  الرئي�سية  ال�سرتاتيجية  اخلطط  تدعم 

جودة وكفاءة خدمات الرعاية ال�سحّية العامة يف الأردن.
يف  ال�سحية  احلو�سبة  �سركة  م�سي  عن  كمال  املهند�ض  وك�سف 
توفري خدمة "حكيم تبادل" التي تبنى على القاعدة املتينة للبيانات 
حكيم  لربنامج  املطّبقة  ال�سحية  املن�ساآت  لتمكني  وذل��ك  ال�سحية، 
املري�ض  ملف  على  فقط  الط���اع  م��ن  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  يف 

الإلكرتوين الذي يراجع يف من�ساآت وزارة ال�سحة.
ال�سحية  الرعاية  تاأتي بهدف متكني مقدم  اأن هذه اخلدمة  وبني 
حال  يف  للمري�ض  املنا�سبة  ال�سحية  الرعاية  وتقدمي  ت�سخي�ض  من 

زيارته لأحد من�ساآت اخلدمات الطبية امللكية.

األردن يشارك ببطولة دولية 
لمناظرات المدارس في قطر

*الدوحة 
املدار�ض  ملناظرات  دولية  بطولة  عن  قطر  مناظرات  مركز  اأعلن 
ماذنا"،  "اأر�سنا  �سعار  حت��ت  املقبل  ال�سبت  ي��وم  افرتا�سيا   2021
والكويت  الأردن  اأبرزها  من  واأجنبية،  عربية  دولة   100 مب�ساركة 

و�سلطنة عمان واأمريكا وبريطانيا وفرن�سا.
وقال املركز يف بيان �سحايف ال�سبت، اإن البطولة العاملية ملناظرات 
مع  بالتزامن  دول��ة،   50 فيها  �ست�سارك  الإجنليزية  باللغة  املدار�ض 
اأي�سا 50 دولة  فيها  �سي�سارك  التي  العربية  باللغة  املناظرات  بطولة 

خال الفرتة من 3 اإىل 7 ني�سان املقبل.
اأن  معريف،  حياة  الدكتورة  للمركز  التنفيذية  املديرة  واأو�سحت 
البطولة تدمج بني الواقعي والفرتا�سي يف ظل الأجواء التي فر�ستها 
التعليمية  املوؤ�س�سات  لإمي��ان  تر�سيخا  العامل؛  على  كورونا  جائحة 

باإمكانية حتويل امل�ساكل اإىل فر�ض.
واأ�سارت اإىل اأن الت�سجيل يف البطولة كان يف املرحلة الأوىل خال 
 4 اإىل  �سباط   28 من  والثانية  املا�سي،  �سباط   25 اإىل   14 من  الفرتة 

اآذار.

تطبيق برنامج حكيم بـ198 منشأة 
لوزارة الصحة وحوسبة 8 ماليين ملف

استئناف التعليم الوجاهي بمدارس 
الصم والمكفوفين والتربية الخاصة 

سفيرة بنغالديش: الملك يلعب دورا مهما 
في توضيح صورة االسالم الحقيقية

*عمان
نوح  الدكتور  البحريني  الباحث  ق��ال 
احتفاء  �سهد  الأردين  الإع��ام  اإن  خليفة 
كبريًا مبلك مملكة البحرين حمد بن عي�سى 
الأردن  اإىل  زيارة جلالته  باأول  اآل خليفة 
احل�سني  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  ولقائه 
مع بداية فرتة حكمه يف يونيو عام 1999 
م�سيفا اأن الإعام الأردين عمه تفاوؤل كبري 
العاقات  تاريخ  يف  نوعية  نقلة  ببداية 
نوعي  بعمل  القيام  على  البلدين  وبقدرة 
وثيقة  عاقات  من  به  يتمتعان  ملا  م�سرتك 
بالعوا�سم العربية عززه اجتاه امللكني اإىل 
الت�سامن  فر�ض  وتعزيز  الت�ساور  تكثيف 

والأمن وال�سام.
املو�سومة  درا�سته  يف  خليفة  وك�سف 
وجم��الت  ق�سايا  والأردن  "البحرين  ب��� 
ملك  زي���ارة  اأن  ال�سرتاتيجي"  التكامل 
عبداهلل  للملك  بزيارة  قوبلت  البحرين 

الثاين للبحرين �سارك خالها يف احتفالت 
وثاثني  اثنني  مب��رور  البحرين  دف��اع  قوة 
مباحثات  ت�سمنت  تاأ�سي�سها  على  ع��ام��ا 
الق�سايا الإقليمية والعربية ووحدة  حول 
الآمال والتطلعات وتقوية العمل امل�سرتك، 
اأخرى  زيارة  تبعتها  الزيارة  هذه  اأن  مردفا 
كافة  على  ال�����س��ام  عملية  دف��ع  ت�سمنت 
التكامل  من  مزيد  اإىل  والجت��اه  امل�سارات 
العليا  اللجنة  اإن�����س��اء  اتفاقية  وتوقيع 
حول  ال��ع��اه��ان  تباحث  ال��ت��ي  امل�سرتكة 
لاأردن  البحرين  مللك  زيارة  باأول  ان�سائها 

ببداية عهده.
بداية  منذ  متيزتا  اململكتني  اأن  وب��ني   
عهد ملك البحرين امللك حمد بن عي�سى اآل 

احل�سني  بن  الثاين  اهلل  عبد  وامللك  خليفة 
من  م��ت��ط��ورة  ج��دي��دة  مرحلة  بدخولهما 
الت�ساور وتن�سيق املواقف واخت�ستا بلقاءات 
وقمم ت�ساورية مكثفة بني العاهلني تركزت 
ال�سامل  ال�سام  م�سرية  يف  ال�ستمرار  حول 
وال�ستقرار  الت�سامن  وتدعيم  وال��ع��ادل 
امل��واق��ف  اأن  م��راوح��ا  ال��ع��رب��ي  الإق��ل��ي��م��ي 
اإرادة  حولها  توافقت  التي  ال�سرتاتيجية 
خال  احل��ك��م  يف  عهدهما  ببداية  امللكني 
اتفاق  مبثابة  كانت  تبادلها  زيارتني  اأول 
وف��ق  ال�����س��ري  م��ن  ال��ب��ل��دي��ن  م��ك��ن  ا�ستباقي 
التي  م�ساوراتهم  مبختلف  وا�سحة  روؤي��ة 
والنتائج  وال�ستمرارية  باجلدية  متيزت 
املحلية  خطواتهما  مبختلف  الإي��ج��اب��ي��ة 

والإقليمية والدولية.

خليفة  ن��وح  الدكتور  الباحث  ووع��د    
والبحريني  الأردين  الإع�����ام  ب��ت��زوي��د 
علمية  وحت��ل��ي��ات  ت��اري��خ��ي��ة  بتفا�سيل 
للتطورات الإيجابية التي ات�سمت بالو�سوع 
حتققت  التي  الإيجابية  والنتائج  واجلدية 
متيزت  ال��ت��ي  املكثفة  امل�����س��اورات  ظ��ل  يف 
للمرتكزات  ال�سمولية  املتطورة  ب��ال��روؤى 
وال�سام  وال�ستقرار  الأمن  لتحقيق  املهمة 
يف ظل التحديات املتزايدة، م�سيدا باهتمام 
ح�سوره  وقوة  والبحريني  الأردين  الإعام 
الإيجابية  وت��اأث��ريات��ه  وال���دويل  العربي 
امل��ت��ن��ام��ي��ة م��ث��م��ن��ا ن�����س��ر ن��ت��ائ��ج درا���س��ت��ه 
التكامل  خطى  على  ال�سوء  ت�سلط  ال��ت��ي 
ال�سرتاتيجي التي متيزت بريادتها بقيادة 

عاهلي اململكتني.

الدكتور خليفة: األردن احتفى بملك البحرين وعم التفاؤل 
بعمل إقليمي نوعي مشترك مع العواصم العربية    

مقال رئيس التحرير

ملاذا كتب حممد املاغوط 
�سادم  الكتاب  هذا  عنوان  ؟؟..  وطنى  �ساأخون   ..

ومثري ، فيدق ناقو�ض اخلطر و�سفارة النذار ، يت�ساءل القاريء 
اجلميل،  الكتاب  هذا  يف  ؟  فعليٌا  وطنه  املاغوط  حممد  خان  هل   :
على  اجلمع  يف  املاغوط  حممد  ينجح  املرح،  ال�ساخر  امل��وؤمل،  املمتع 
م��رارة  بني  والياأ�ض،  الأم��ل  بني  والنهار،  الليل  بني  واح��دة  اأر���ض 
الهزائم وغ�سب العاجز، ليقدم �سورة ملا يعانيه الإن�سان العربي يف 
باء من �سيا�سّييه ومثقفيه وجنده و�سرطته واأجهزة اإعامه مكثفًا 

ذلك الباء الكثري الوجوه يف باء واحد هو فقدان احلرية .
من  مظلمة  مرحلة  على  �سادقة  فاجعة  �سهادة  الكتاب  هذا   
حمكمة  اإىل  ُترفع  لأن  وت�سُلح  احلديث،  الع�سر  يف  العرب  حياة 
يوّجه  وال�ستكانة  بالتق�سري  اتهام  اأي  تدح�ض  كوثيقة  الأحفاد 
�سكاكني  على  النت�سار  ي�ستطيع  ل  الأع��زل  فالعنق  الأج��داد،  اإىل 

املفرت�سني .
للواقع  الناقدة  الهادفة  ال�سينمائية  واأف��ام��ة  م�سرحياتة 
غربة   ، ت�سرين  �سيعة   ، وطن  يا  كا�سك  جيدا)  تذكروها  العربي 
فيلم   ، الغلط  وين   ، املهرج  الح��دب،  الع�سفور   ، النعمان  �سقائق   ،

احلدود (  .
اأن يخون،  للعجب، فهو قبل  اأديب طريف، مثري  املاغوط  حممد 
يوؤلف كتابًا يكّر�سه لاإنذار باأنه يعتزم اأن يخون وطنه ويف زمان تتم 
فيه اأفعال اخليانة �سرًا ، فاأى وطن هو ذلك �سيخونه وعلنًا وبفخر؟ 
الأوطان نوعان... اأوطان مزورة واأوطان حقيقية الأوطان املزورة 

اأوطان الطغاة، والأوطان احلقيقية اأوطان النا�ض الأحرار.
والفاقة،  وال��ذل  القهر  �سوى  النا�ض  ل متنح  الطغاة  اأوط���ان 
ومدنها وقراها لها �سفات القبور وال�سجون، ولذا فاإن الولء لأوطان 
اإخا�ض  عليها  والتمرد  ع�سيانه  بينما  لاإن�سان،  خيانة  الطغاة 
الظلم  من  وتخلو  الفرح  ي�سودها  اآمنة  حياة  يف  وحقه  لاإن�سان 
يربط  جذور  هي/اأوهي/  وطن  اأى  يف  الولدة  اأن  �سيما  ل  والهوان، 
الإن�سان بوطنه، ولن يقوى ذلك اجلذور وينمو ويكرب اإل مبا يعطيه 

الوطن من حرية وعدل .
اأنه رجل الق�سايا اخلا�سرة  لقد كان حممد املاغوط دائمًا يظن 
يوم  اأي  يف  يكن  مل  حمنهم  اإبان  النا�ض  مع  الوقوف  ولكن  واملخفقة، 
خا�سة  لاأديب  ع�سري  امتحان  هو  واإمنا  خا�سرة،  ق�سية  الأيام  من 
يف  الأف��اع��ي  مع  النوم  من  اأم��ان��ًا  اأق��ل  الطغاة  وط��ن  يف  الكتابة  اأن 
باملخالب  حتمي  احليوان  مملكة  يف  حتى  واحلرية   ، واحد  فرا�ض 
مملكة  يف  اأم��ا  عليها،  احلفاظ  �سبيل  يف  الدماء  وتهرق  والأن��ي��اب، 
الب�سر فاحلرية مربر الوجود وال�ستمرار، واإذا فقدت غدت احلياة 

الوجه الثاين للموت.
وعرف  �سنوات،  وثاث  قرن  ن�سف  عا�ض  الذي  املاغوط  وحممد 
جتربته  الكتاب  ه��ذا  يف  ير�سد  ال��ه��اوي��ة،   يف  وم��ا  القمة  على  ما 
القا�سية املرة مع احلياة يف الوطن العربي... ولكنها لي�ست جتربته 
ال�سغر  منذ  خدع  م�سكني  جيل  باأ�سره،  جيل  جتربة  هي  بل  وحده 
خمدوع  اأنه  يكت�سف  ومل  الرباقة،  والفكرية  ال�سيا�سية  بال�سعارات 
اإل وهو يدق اأبواب ال�سيخوخة بقب�سات واهنة، فعلم اآنذاك اأنه قد 

اأ�ساع اأجمل �سنني عمره هباًء .
ومن ن�سو�ض كتابه �ساأخون وطنى نقراأ ...

ما الفائدة من ال�سم اإذا كان �سحيحا... والوطن نف�سه معتًا
�سلح  ل  اأنه:  اأجمع  العامل  اأمام  وتكرارًا  مرارًا  توؤكد  الإذاع��ة: 

.. ل اعرتاف  ل مفاو�سات .. امل�ستمع: ل تكذبى اإنى راأيتكما معًا
من كرة الطرق التى اأ�سبحت توؤدى اإىل ق�سية فل�سطني،  �سارت 

الق�سية فى حاجة اإىل اإدارة مرور تنظم حركة ال�سري اإليها   .
توقد  ورو�سيا   ، تعدها  اأمريكا  املنطقة  يف  �سيا�سية  طبخة  كل 
يغ�سلون  وال��ع��رب   ، تاأكلها  واإ�سرائيل   ، تربدها  واأوروب���ا   ، حتتها 

ال�سحون.
 ، للخريف   ، للربيع   ، للكرامة   ، للحرية   ، للحب   ، للمطر  اأكتب 

اأكتب لأعي�ض.
اأوتوماتيكيًا  اأنت  �ستحتاج  اأحد  اإذا دافعت عن  العربي  العامل  يف 

من يدافع عنك.
جرو  اأو  فرن�سي  كلب  حقوق  يل  كانت  لو   ، العربي  الإن�سان  اأنا 

املعجزات. بريطاين، ل�سنعت 
اأعطيت  لو  فهي   ، بكثري  حدودها  من  اأك��رب  "اإ�سرائيل"  اأح��ام 
جنوب لبنان طوعًا لطالبت غدًا ب�سمال لبنان حلماية جنوبه ، ولو 
اأعطيت  ولو   ، لبنان  يف  اأمنها  حلماية  برتكيا  لطالبت  لبنان  اأعطيت 
اأوروبا  اأعطيت  ، ولو  اأمنها يف تركيا  تركيا لطالبت ببلغاريا حلماية 
ال�سرقية لطالبت باأوروبا الغربية حلماية اأمنها يف اأوروبا ال�سرقية 
حلماية  اجلنوبي  بالقطب  لطالبت  ال�سمايل  القطب  اأعطيت  ولو   ،

اأمنها يف القطب ال�سمايل .
العربي ل يقال له : �سباح اخلري ، اإمنا يقال له : �سباح ال�سكتة 

القلبية ، �سباح اجللطة ، �سباح ال�سلل الن�سفي.
جّربوا احلرية يومًا واحدًا لرتوا كم هي �سعوبكم كبرية وكم هي 

�سغرية. "اإ�سرائيل" 
الن�سيم  تتحمل  ل  ال�سيا�سية  وب�سرته  و�ساعري  ح�سا�ض  الكل 

العليل لهذه املرحلة. 

خالد خازر الخريشا

سأخون وطني ...!! 
قراءة في كتاب 

khrishakhaled@yahoo.com
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*بريوت
رئي�ض  احل���ر  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ي��ار  ح���ذر 
تهمي�ض  من  احلريري  �سعد  املكلف  ال��وزراء 
الرئي�ض مي�سال عون وكتل نيابية اأخرى يف 

املفاو�سات املتعلقة بت�سكيل احلكومة.
الوطني  التيار  اإن  احل��ري��ري  وي��ق��ول 
احلر يحاول اإماء من ي�سغل مقاعد جمل�ض 
الوزراء حتى يكون له حق النق�ض )الفيتو( 

على القرارات.
وات��ه��م ال��ت��ي��ار ال���ذي ي��راأ���س��ه ج��ربان 
احلريري  ع��ون،  �سهر  اأي�سا  وه��و  با�سيل، 

مبحاولة ح�سد غالبية من اأن�ساره.
احلر  ال��وط��ن��ي  للتيار  ب��ي��ان  يف  وج���اء 
احلر  الوطني  للتيار  ال�سيا�سي  املجل�ض  اأن 
"خطورة املنحى الإق�سائي الذي  يحذر من 
تعامله  يف  املكلف  الرئي�ض  دول��ة  ينتهجه 

الربملانية  الكتل  ومع  رئي�ض اجلمهورية  مع 
املعنية".

احلريري  بزعامة  امل�ستقبل  تيار  ورد 
يفهم  ل  اإنه  بيان  يف  وقال  با�سيل.  بانتقاد 
حقيقة اأن با�سيل يعترب اأن القرار ال�سيا�سي 
اإ�سبعه"،  يف  "خامتا  وك���اأن���ه  ل��ل��رئ��ي�����ض 
اأنه  اإىل  لاإ�سارة  عربيا  تعبريا  م�ستخدما 
ال�سيا�سي  القرار  �سنع  على  ال�سيطرة  يريد 

يف الق�سر الرئا�سي.
وقال تيار امل�ستقبل اإن اأولويته ما زالت 
ت�سكيل حكومة من اخت�سا�سيني ل ينتمون 

اإىل اأحزاب لوقف النهيار املايل.
ال�سيا�سي  احل��ري��ري  تر�سيح  وج���رى 
بعد  حكومة  لت�سكيل  اأكتوبر  يف  املخ�سرم 
اأعقاب  يف  دي��اب  ح�سان  حكومة  ا�ستقالة 
مقتل  عن  اأ�سفر  الذي  بريوت  مرفاأ  انفجار 

من  كبرية  ب��اأج��زاء  اأ���س��رارا  واأحل���ق   200
املدينة.

ب��اق��ي��ة ح��ت��ى الآن  وح��ك��وم��ة دي����اب 
لت�سريف الأعمال.

الج��ت��م��اع  يحقق  مل  الث��ن��ني،  وي���وم 
اأي نتائج  الثامن ع�سر بني احلريري وعون 
بني  اأ���س��ه��ر  منذ  خ��اف  وي���دور  ملمو�سة. 
احلكومة،  ت�سكيل  ح��ول  وع��ون  احلريري 
النهيار  م�سار  تغيري  يف  الآم��ال  يبدد  مما 

املايل املتفاقم يف لبنان.
ت�سكل  مالية عميقة  باأزمة  لبنان  ومير 
اأكرب تهديد ل�ستقراره منذ احلرب الأهلية 
التي دارت رحاها بني عامي 1975 و1990. 
وهناك حاجة اإىل حكومة جديدة لتنفيذ 
اأمام  الطريق  اأن تفتح  �ساأنها  اإ�ساحات من 

احل�سول على م�ساعدات خارجية.

*برلني
اأملانيا  اإن  قال وزير ال�سحة ين�ض �سبان 
بحاجة اإىل اإغاق �سارم ي�ستمر ما ل يقل 
عن 10-14 يوما للحد من الرتفاع ال�سريع 
يف حالت الإ�سابة بفريو�ض كورونا، والذي 

تغذيه �سالة اأكر عدوى من الفريو�ض.
يف  الأم��را���ض  مكافحة  هيئة  اأعلنت 
ت�سجيل  عن   - كوخ  روب��رت  معهد   - الباد 
جديدة  م��وؤك��دة  اإ���س��اب��ة  ح��ال��ة   20472
اإ�سافية  وف��اة  حالة  و157  بكوفيد-19 

ال�سبت.
اإن  اجلمعة  اأم�ض  املعهد  رئي�ض  وق��ال   
األ��ف   100 اإىل  ي�سل  م��ا  ت�سهد  ق��د  اأملانيا 
يف  الإ�سابات  ا�ستمرت  اإذا  يوميا  اإ�سابة 

الرتفاع ب�سكل كبري.
ال�ستة  الأملانية  الوليات  حكام  قاوم   
ع�سر ه��ذا الأ���س��ب��وع ف��ر���ض ق��واع��د اأك��ر 
كما  طبيون.  خ���رباء  بها  ط��ال��ب  �سرامة 
اأطلق  الوليات تطبيق خطة  رف�ست بع�ض 
التفاق  مت  الطوارئ" والتي  "مكابح  عليها 

مريكل  اأنغيا  امل�ست�سارة  مع  �سابقا  عليها 
الأ�سبوعية  احل��الت  ع��دد  يرتفع  عندما 

اإىل اأكر من 100 لكل 100 األف ن�سمة.
 وقال �سبان يف اجتماع عام ال�سبت "اإذا 
اإىل  نحتاج  فاإننا  الح�ساءات،  اإىل  نظرنا 
10-14 يوما اأخرى، على الأقل، من تقليل 
جهات املخالطة والتحركات ب�سكل �سحيح، 
ت�سميته  ت��ري��دون  كنتم  اإذا  والإغ�����اق، 
العام  الف�سح  لدينا يف عيد  كان  هكذا، كما 

املا�سي".

»الوطني الحر« يحذر الحريري 
ورئيس الوزراء المكلف يرد

ألمانيا تنظر في فرض خطة 
»مكابح الطوارئ« بسبب الجائحة

التحالف يحبط هجوًما حوثًيا بزورقين 
مفخخين من مدينة الحديدة

*الرياض
تدمري  عن  اليمن  يف  ال�سرعية  دعم  حتالف  ق��وات  اأعلنت 
عملية  تنفيذ  قبل  احلوثية  للملي�سيا  يتبعان  مفخخني  زورقني 

هجوم و�سيك من مدينة احلديدة على ال�ساحل الغربي لليمن.
من  املدعومة  الإرهابية  احلوثي  ميلي�سيا  التحالف  واتهم 
الهجمات  لإط��اق  مظلة  �ستوكهومل  اتفاق  تتخذ  باأنها  اإي��ران 

العدائية من حمافظة احلديدة.
املاحة  لطرق  احلوثي  ملي�سيا  تهديد  ا�ستمرار  على  واأك��د 

البحرية والتجارة العاملية.
دون  طائرتني  التحالف  ق��وات  اعرت�ست  �سابق،  وق��ت  ويف 
طيار مفخخة اأطلقتا جتاه املنطقة اجلنوبية للمملكة العربية 
ال�سعودية، م�سرية ا�ستمرار حماولت امللي�سيا العدائية ا�ستهداف 

املدنيني والأعيان املدنية.
واأ�ساف التحالف اأنه يتخذ الإجراءات العملياتية الازمة 

مبا يتوافق مع القانون الدويل.

البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل 
لجهود مصر إلعادة حركة المالحة

*القاهرة 
اأكد الربملان العربي دعمه وم�ساندته للجهود امل�سرية لعودة 
ال�سفينة  جنوح  حادث  بعد  ال�سوي�ض  قناة  عرب  املاحة  حركة 

العماقة بقناة ال�سوي�ض.
وعرب الربملان عن ثقته يف جميع الإجراءات التي تتخذها 
هذا  مواجهة  على  وقدرتها  لديها  املتوفرة  والإمكانات  م�سر 
احلدث ال�ستثنائي وحر�سها على اإعادة حركة املاحة يف قناة 

ال�سوي�ض ب�سفتها ممرا جتاريا يهم العامل كله.
وكانت ال�سفينة التي متلكها �سركة يابانية وترفع علم بنما 
يف  املا�سي  الثاثاء  جنحت  واأوروب��ا،  اآ�سيا  بني  الب�سائع  وتنقل 
قناة ال�سوي�ض، ما اأدى اإىل تعليق حركة املاحة البحرية فيها.

إصابة مدير األمن العراقي بجروح 
في هجوم بعبوة ناسفة

*بغداد 
اأعلن م�سدر اأمني عراقي، عن اإ�سابة مدير الأمن الوطني يف 

العراق بعبوة نا�سفة يف بغداد.
يف  بجروح  اأ�سيب  الوطني  الأم��ن  مدير  اإن  امل�سدر،  وق��ال 
منطقة اليو�سفية 25 كلم جنوب العا�سمة بغداد، جراء اإ�سابته 

يف هجوم بعبوة نا�سفة.
تاجر  اأخطر  مقتل  عن  اأعلن  العراقي  الوطني  الأمن  وكان 

خمدرات فجر اليوم ببغداد.

الصين وايران توقعان اتفاقية 
تعاون تجاري واستراتيجي

*عمان 
وا�سرتاتيجي  جتاري  تعاون  اتفاقية  واإيران،  ال�سني  وّقعت 

مدتها 25 عاما كانت قيد املناق�سة منذ �سنوات.
ج��واد  حممد  البلدين  خارجية  وزي���را  التفاقية  ووق��ع 
الر�سمية  الإيرانية  الأنباء  وكالة  وبح�سب  يي.  ووانغ  ظريف 
اليوم  لاتفاقية  النهائية  التفا�سيل  من  النتهاء  جرى  )اإرنا(، 

خال اجتماع بني الطرفني.
وقال الناطق با�سم وزارة اخلارجية الإيرانية �سعيد زاده يف 
متكاملة  طريق  خارطة  تت�سمن  التفاقية  اإن  �سحايف  ت�سريح 
لها  الأ�سا�ض  املحور  تعد  التي  القت�سادية  الأبعاد  على  تركز 
)اخلطة  والطريق+"  "+احلزام  م�سروع  يف  اإي��ران  وم�ساركة 
عاقات  تعزز  حتتية  بنى  م�ساريع  لإقامة  ال�سخمة  ال�سينية 

بكني التجارية مع اآ�سيا واأوروبا واإفريقيا(.

الكنائس الغربية في فلسطين 
تحتفل بأحد الشعانين

*رام اهلل 
حتتفل الكنائ�ض امل�سيحية التي ت�سري ح�سب التقومي الغربي، 

باأحد ال�سعانني، وهو الأحد الأخري قبل عيد الف�سح املجيد.
اليوم،  ه��ذا  يف  العامل  اأرج��اء  كافة  يف  امل�سيحيون  ويحيي 
ا�ستقبله  القد�ض، حني  امل�سيح اىل مدينة  ال�سيد  دخول  "ذكرى 
و�سعف  الزيتون  اأغ�سان  له  فار�ًسا  ا�ستقبال،  اأح�سن  ال�سعب 
بيريباتي�ستا  ل��ات��ني  القد�ض  بطريرك  وت��راأ���ض  النخيل". 
بيت�سابال، �سباح اليوم الحد، قّدا�ض اأحد ال�سعانني الحتفايل 

يف كني�سة القيامة، بالبلدة القدمية يف مدينة القد�ض.
املقد�ض" لفيف  "القرب  اأمام  اأقيم  الذي  القدا�ض  يف  و�سارك 
والراهبات  الرهبان،  من  ح�سد  بح�سور  والكهنة،  الأ�ساقفة  من 
وعدد حمدود من امل�سلني، ب�سبب جائحة كورونا. وتنطلق بعد 
ظهر اليوم م�سرية ال�سعانني التقليدية، من كني�سة "بيت فاجي" 
اأ�سوار  داخل  "ال�ساحية"،  حنة  القدي�سة  كني�سة  اىل  و�سول 
البطريرك  القدمية، بعدها تقام �ساة خا�سة يرتاأ�سها  البلدة 
ب�سبب  املن�سرم،  العام  األغيت،  قد  امل�سرية  وكانت  بيت�سابال. 
اأبناء  من  حمدودة  اأعداد  مب�ساركة  العام  هذا  لتعود  اجلائحة، 
للعام  احلجاج  يغيب  حني  يف  املحتلة،  القد�ض  مدينة  يف  �سعبنا 
املفرو�سة  ال�سفر  املدينة، يف ظل قيود  التوايل عن  الثاين على 
يف خمتلف دول العامل للحد من تف�سي الوباء. وحتتفل الكنائ�ض 
التقومي الغربي يف القد�ض وبيت حلم، باأحد  التي ت�سري ح�سب 
ال�سعانني، يف حني حتتفل الكنائ�ض يف حمافظات رام اهلل ونابل�ض 

وجنني موّحدة بعيد الف�سح املجيد ح�سب التقومي ال�سرقي.

دراسة بريطانية تكشف استجابة مناعية 
قوية من جرعة واحدة للقاح فايزر

االتحاد األوروبي يضغط على أسترازينيكا 
لتسلم كامل الجرعات المتأخرة

أجسام مضيئة في سماء 
الواليات المتحدة

*لندن 
ك�سفت درا�سة بريطانية جديدة اأن جرعة واحدة من لقاح 
مناعية  ا�ستجابة  توفر  كورونا  ملر�ض  امل�ساد  بيونتيك  فايزر- 
حماية  توفر  اأن  وميكن  ال��ع��دوى،  عن  الناجتة  لتلك  مماثلة 
الإ�سابة  لهم  �سبق  الذين  لاأ�سخا�ض  اجلديدة  ال�سالت  من 

بالفريو�ض.
واأك�سفورد  �سيفيلد  جامعتا  اأجرتها  التي  الدرا�سة  وح�سب 
ك��ورون��ا،  ف��ريو���ض  مناعة  لعلم  الربيطاين  الحت���اد  م��ن  بدعم 
لديهم  تتولد  الأ�سخا�ض  من  باملئة   99 اأن   ، نتائجها  ون�سرت 
فايزر- لقاح  من  واح��دة  جرعة  بعد  قوية  مناعية  ا�ستجابة 

بيونتيك.
ممن  الن�ساء  خا�سة  الطبية  الأطقم  على  الدرا�سة  وركزت 

تلقوا جرعة واحدة من لقاح فايزر.

*لندن 
ليني،  دير  فون  اأور�سول  الأوروبية  املفو�سية  رئي�سة  قالت 
جرعات  من  اأي  ت�سدير  من  تتمكن  لن  اأ�سرتازينيكا  �سركة  اإن 
لقاحها امل�ساد لفريو�ض كورونا امل�سّنعة على الأرا�سي الأوروبية 
اإىل خارج الحّتاد قبل اأن يت�سّلم الأخري كامل الكميات املتاأّخرة 

من هذا اللقاح.
دير  ت�سريحات  بريطانية  اعام  و�سائل  من  العديد  ونقلت 
متاأخر  ليني خال موؤمتر �سحايف عقدته يف بروك�سل يف وقت 
من اأم�ض اخلمي�ض، حيث انطلقت قمة اأوروبية التي طغت عليها 
اأزمة تاأّخر و�سول الّلقاحات اإىل دول الحتاد، التي �سددت فيها 
عن  تعو�ض  اأن  �سيء،  كل  وقبل  اأول،  ال�سركة  على  يتعنّي  اأّنه   "
الأوروبية  الدول  مع  اأبرمته  الذي  العقد  حترتم  واأن  تاأخريها، 
ت�سدير  يف  اأخ��رى  مرة  امل�ساركة  من  تتمكن  اأن  قبل  الأع�ساء، 

اللقاحات".

*واشنطن 
اأعلنت دائرة الأر�ساد اجلوية الوطنية الأمريكية اأن اأ�سواء 
عالية تدفقت من ال�سماء ليل اجلمعة مرجحة اأن تكون ناجمة 
الغاف  دخل  اإك�ض(  )�سباي�ض  ل�سركة  تابع  �ساروخ  حطام  عن 
اجلوي. ونقلت �سحيفة )لو�ض اجنلي�ض تامي(، تغريدة لدائرة 
التاأكيدات  من  مزيدا  "ننتظر  �سبكة  عرب  �سياتل  يف  الأر���س��اد 
باأن  تفيد  الآن  حتى  لدينا  املتوافرة  املعلومات  لكّن  للتفا�سيل، 
الأج�سام ال�ساطعة التي جرى الإباغ عنها على نطاق وا�سع يف 

ال�سماء هي حطام الطبقة الثانية من �ساروخ فالكون 9".
التوا�سل  و���س��ائ��ل  على  ن�سرت  فيديو  مقاطع  واأظ��ه��رت 
الجتماعي جمموعة كثيفة من النقاط مع م�سارات متوهجة من 
ال�سوء تتحرك ببطء عرب ال�سماء قبل اأن تتا�سى، مرّجحني اأن 

تكون الظاهرة زخة نيزكية.

*واشنطن
دونالد  ال�سابق  الأمريكي  الرئي�ض  اأ�سدر 
كان  اإذا  عما  ي�����س��األ  ر�سميا  بيانا  ت��رام��ب 
ي��زال  ل  دوره����ام  ج��ون  اخل��ا���ض  امل�ست�سار 
اإذا  ما  مبعرفة  وطالب   ،'' احلياة  قيد  "على 
مكتب  حتقيق  ب�ساأن  تقريره  �سي�سدر  ك��ان 
ترامب  تواطوؤ  ب�ساأن  الفيدرايل،  التحقيقات 

مع رو�سيا خال النتخابات.
وقال ترامب �ساخرا يف بيان ر�سمي �سادر 
حيا  يزال  ل  هل  دوره��ام؟  "اأين  مكتبه:  من 
يتنف�ض؟ هل �سيكون هناك تقرير دورهام؟".

وكان وزير العدل الأمريكي ال�سابق، وليام 
عاما  مّدعيا  عنّي  قد  ترامب،  من  املقرب  بار، 
م�ستقا للتحقيق يف ما اإذا كانت هناك جرائم 
التحقيق  خ��ال  ارتكبت  ق��د  خمالفات  اأو 
الذي جرى بني العامني 2016 و2018 ب�ساأن 
احلملة  وفريق  مو�سكو  بني  حمتمل  تواطوؤ 

النتخابية لدونالد ترامب.
اأن��ه  طويلة  ف��رتة  منذ  ت��رام��ب  وت��رق��ب 
ارتكبها  ج�سيمة"  "جرائم  ع��ن  �سيك�سف 

الفيدرايل،  التحقيقات  مكتب  داخل  اأع��داوؤه 
وقد اأعرب يف ال�سابق عن غ�سبه من اأن نتائج 

دورهام مل يتم ن�سرها حتى الآن.
يف  ال��ف��درايل  التحقيقات  مكتب  وب���داأ   

حملة  كانت  اإذا  فيما  التحقيق   2016 يوليو 
نتيجة  على  للتاأثري  رو�سيا  مع  تن�سق  ترامب 

النتخابات الرئا�سية.
 وورث هذا التحقيق بعد نحو عام امل�ست�سار 
اأدلة  النهاية  اخلا�ض مولر، الذي مل يجد يف 

كافية لتهام ترامب اأو اأي من �سركائه بالتاآمر 
مع رو�سيا.  وبالنتيجة، طالب ترامب باإجراء 
التحقيقات  مكتب  مزاعم  يف  م�ساد  حتقيق 
حتقيق  باإجراء  اأحقيتهم  حول  الفيدرايل، 

حول عاقته برو�سيا.

*نيويورك
ولي��ة  يف  ك��وم��و  اإدارة  م�سالح  اأط��ل��ق��ت 
ما  يوؤكد  الذكية  للهواتف  تطبيًقا  نيويورك 
اأو  كورونا  لقاح  تلقى  قد  ما  �سخ�ض  كان  اإذا 
كطريقة  كورونا  لفريو�ض  �سلبي  بفح�ض  قام 
مل�ساعدة املاعب وقاعات احلفات املو�سيقية 
واملطاعم على اإعادة فتحها ب�سكل اأكر اأماًنا 

وب�سعة اأكرب.
ا�سم  حتمل  ال��ت��ي  اخل��دم��ة  اإط���اق  ومت 
فرتة  بعد  اجلمعة  ر�سمًيا  "اإك�سيلزيور" 
�سكان  م��ن  الآلف  فيها  ���س��ارك  جتريبية 

نيويورك باختبار التطبيق.
ولية  اأطلقته  التي  ال�سفر  ج��واز  ويعد 
نيويورك الأول من نوعه الذي يتم طرحه يف 
الوليات املتحدة وي�سمح ملواقع حمددة تقدم 
بتحميل  كورونا  فريو�ض  تخترب  اأو  لقاحات 

البيانات اإىل التطبيق.
�سركة  اأنتجته  ال��ذي  التطبيق،  ويعمل 

على  نيويورك،  ولية  مع  بال�سراكة   IBM
غ���رار ب��ط��اق��ة ال�����س��ع��ود الف��رتا���س��ي��ة اإىل 

الطائرة.
اإىل  الفرتا�سي  ال�سفر  جواز  فتح  ويوؤدي 
عر�سه  ذلك  بعد  ميكن  اآم��ن   QR رمز  ظهور 
يف  م�سارك  مكان  اأو  �سركة  بوا�سطة  وفح�سه 

ا  �سخ�سً اأن  لتاأكيد  م�ساحب  تطبيق  ا�ستخدام 
�سلبية  نتيجة فح�سه  اأو كانت  اللقاح  اأخذ  ما 
ا طباعة الرمز اخلا�ض  للفريو�ض. وميكن اأي�سً

بامل�ستخدم واإظهاره عند الباب.
وحتى الآن، اأعلنت مطاعم كثرية وقاعات 
كبرية مثل مادي�سون �سكوير غاردن يف مانهاتن 
خال  التكنولوجيا  ا�ستخدام  يف  �ستبداأ  اأنها 

املالك  ق��ال  حيث  املقبلة،  القليلة  الأ�سابيع 
الأهمية  "بالغ  التطبيق  اإن  دولن  جيم�ض 

لعودة الن�ساط اإىل نيويورك".
لديهم  لي�ض  الذين  للم�ستخدمني  وميكن 
اإح�سار وثائق مطبوعة من  ا  اأي�سً هاتف ذكي 
تلقوا  اإم��ا  اأنهم  تو�سح  �سحية  رعاية  �سركة 
لقاًحا اأو مت اختبارهم �سلبًيا لفريو�ض كورونا.

بيان رسمي من ترامب: 
»هل دورهام على قيد الحياة؟«

نيويورك تطلق »جواز سفر« 
لقاح لالستخدام في األماكن العامة
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*وكاالت
احتل لعب منتخب الغولف �سريغو 
الكردي املركز الأول عربيا و31 اآ�سيويا 
الأخ��ري  الت�سنيف  وف��ق  عامليا،  و393 

ال�سادر عن الحتاد العاملي للهواة.
وجاء هذا الجناز بعد تاألق الاعب 
الكردي الافت يف جميع البطولت التي 

�سارك فيها على خمتلف ال�سعد.
وكانت اآخر م�ساركاته اأمام امل�سنفني 
نتائج  وحتقيقه  ال��ع��امل،  يف  الأوائ����ل 
الدولية،  ال�سعودية  بطولة  يف  مميزة 
وبطولة قطر ما�سرتز التي تعد من اأهم 
للجولف  الأوروب��ي��ة  ب��ط��ولت اجل��ول��ة 
للمحرتفني التي حظيت مب�ساركة نخبة 

من جنوم العامل يف الغولف.

الغولف  احت��اد  رئي�ض  نائب  واأك���د 
نا�سر ال�سوملي يف ت�سريح �سحايف اليوم 
ال�سبت، اأن الكردي جنح يف حتقيق قفزة 
وح�سني  ال��ع��امل��ي  الت�سنيف  يف  لف��ت��ة 
ت�سنيفه على م�ستوى الهواة عامليا، وكان 
عام  ب��داي��ة  عامليا   1876 الرتتيب  يف 
يف   1200 املركز  اإىل  تقدم  ثم   2020
ونتائج  م�ساركات  بعد  ذاته  العام  نهاية 
وكات�ض  تور  بي  تي  بطولت  يف  مميزة 
تتحقق  اأن  قبل  املتحدة،  اململكة  يف  تور 
العام 2021 حيث  القفزة الأكرب خال 
على   393 امل��رك��ز  اإىل  ال��اع��ب  ت��ق��دم 
م�ستوى  على   31 واملركز  العامل  م�ستوى 
امل�ستوى  على  الأول  واملركز  اآ�سيا،  قارة 

العربي يف ريا�سة اجلولف.

واأع����رب ال��ك��ردي ع��ن ف��خ��ره بهذا 
الوطن  رفع علم  ي�سهم يف  الذي  الإجناز 
عاليا يف جميع املحافل، معربا عن �سكره 
التي  م�سريته  يف  خلفه  وق��ف  م��ن  لكل 
ال�سابعة من  اأن كان طفا يف  بداأت منذ 
اللجنة  من  كل  وقوف  م�ستذكرا  عمره، 
الكرب  الداعم  وهي  الأردنية  الأوملبية 
للتطوير،  اآيلة  واحة  �سركه  وكذلك  له 

واأ�سرة الحتاد الردين للجولف.
الردين  الحت����اد  رئ��ي�����ض  واع����رب 
�سعادته  عن  العبدالات  هاين  للجولف 
والوطن  ل��اأردن  الجن��از  بهذا  البالغة 
�ساهم  لكل من  �سكره  العربي، معربا عن 
و�ساند الاعب يف طريقه نحو النجومية 

والنجاح.

رونالدو يعلق على واقعة 
انفعاله في مباراة صربيا

*وكاالت
غ�سبه  على  رونالدو،  كري�ستيانو  الربتغايل  النجم  علق 
ال�سديد بعد تعادل منتخب باده اأمام �سربيا بنتيجة )2-2( 

ال�سبت، يف اإطار الت�سفيات املوؤهلة اإىل مونديال 2022.
الربتغايل  النجم  �سدد  املباراة  من  الأخ��رية  الدقيقة  ويف 
بعدها  ليغادر  احت�سابها،  يتم  ومل  املرمى،  خط  تخطت  كرة 
رونالدو اأر�ض امللعب بغ�سب �سديد، بعد اأن األقى ب�سارة القيادة 

على الأر�ض.
وكتب رونالدو عرب ح�سابه على موقع التوا�سل الجتماعي 
"كوين قائد ملنتخب الربتغال الوطني هو اأحد  بوك":  "في�ض 
قدمت  ما  ودائ��م��ا  حياتي،  يف  بها  اأفخر  التي  الأم���ور  اأعظم 

و�ساأقدم كل ما لدي لبلدي، هذا لن يتغري اأبًدا".
مواجهتها،  ال�سعب  م��ن  حل��ظ��ات  ه��ن��اك  "لكن  واأ���س��اف: 
روؤ�سنا  نرفع  تت�سرر،  بالكامل  اأمة  باأن  ت�سعر  عندما  خ�سو�سا 

اإىل الأعلى ونواجه التحدي املقبل".

الوحدات والفيصلي 
ينجزان ملف األجانب

عالء نبيل يعزي 
في رحيل راتب العوضات

اتحاد كرة القدم يعلن جدول 
مرحلة الذهاب بالدوري

*وكاالت
مرحلة  مباريات  ج��دول  ال��ق��دم،  لكرة  الأردين  الحت��اد  اأ���س��در 
الذهاب من دوري املحرتفني 2021، والتي تنطلق يوم 8 اأبريل/ ني�سان 

املقبل، مت�سمنا توقيت اللقاءات واملاعب.
املبارك،  رم�سان  �سهر  خال  املباريات  اإقامة  اجل��دول،  ويراعي 
عدد  اأكرب  بث  ل�سمان  الأ�سبوع،  مدار  على  جولة  كل  لقاءات  وتوزيع 

ممكن من املباريات.
ومت الأخذ بعني العتبار امل�ساركات الآ�سيوية للوحدات والفي�سلي 
نهاية مايو/اآيار وحتى منت�سف  التوقف الدويل  اإىل جانب  وال�سلط، 
امل�سرتكة  للت�سفيات  الوطني  املنتخب  وا�ستكمال  يونيو/حزيران، 

املوؤهلة ملونديال 2022.
قبل  املقبل،  يوليو/متوز   18 يف  تختتم  الذهاب  مرحلة  اأن  يذكر 
عيد الأ�سحى املبارك، فيما �سيتم لحقا تعديل فرتة القيد والتحرير 

الثانية ملو�سم 2021.
وكان فريق الوحدات قد ظفر املو�سم املا�سي بلقب دوري املحرتفني 

وحل اجلزيرة و�سيفا.

تعديل مواعيد مباريات بطولة 
كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

*وكاالت
دور  مباريات  مواعيد  تعديل  القدم  لكرة  الآ�سيوي  الحت��اد  قرر 
ي�سارك  التي  الغرب،  مبنطقة  الآ�سيوي  الحتاد  كاأ�ض  يف  املجموعات 

فيها فريقا الفي�سلي وال�سلط كممثلني عن الكرة الردنية.
اإىل  الفرتة من 21  املباريات خال  �ستقام  التعديل اجلديد  ووفق 

27 اأيار املقبل، بدل من املوعد ال�سابق 23 اإىل 29 اأيار املقبل.
من  املباريات،  مواعيد  تقدمي  قرار  جاء  الحت��اد،  بيان  وبح�سب 
خو�ض  قبل  لاعبني  وال��راح��ة  لل�سفر  الوقت  من  املزيد  منح  اأج��ل 
مباريات الت�سفيات الآ�سيوية للمنتخبات املوؤهلة لكاأ�ض العامل 2022 
اآ�سيا 2023 يف ال�سني، والتي من املقرر اأن تقام بنظام  يف قطر وكاأ�ض 

التجمع يف الفرتة من 31 اأياروحتى 15 حزيران املقبل.
ي�سار اإىل ان مباريات املجموعتني الثانية والثالثة تقام يف عمان، 
فرق  ت�سم  التي  الثانية  املجموعة  مباريات  ال�سلط  ي�ست�سيف  حيث 
الفل�سطيني،  باطة  و�سباب  البحريني  واملحرق  اللبناين  الن�سار 
فرق  ت�سم  التي  الثالثة  املجموعة  مباريات  الفي�سلي  ي�ست�سيف  فيما 
ال�سوري والفائز من مباراة الكويت الكويتي  ال�سيب العماين وت�سرين 

والمعري الفل�سطيني.

السالم والظاهري يبحثان مستجدات 
بطولة غرب آسيا لكرة القدم

*وكاالت
ال�سامل  خليل  القدم  لكرة  اآ�سيا  غرب  لحتاد  العام  الأم��ني  بحث 
مع اأمني عام الحتاد الماراتي حممد الظاهري، امل�ستجدات املتعلقة 

باملواعيد املقرتحة لبطولة الرجال العا�سرة املقررة يف الإمارات.
اأهمية بطولة الرجال  واكدا يف اجتماع مبقر الحتاد الإماراتي، 
التي �ست�سهد ن�سختها العا�سرة م�ساركة كاملة من جميع الحتادات ال� 
البحرين  وهي  اآ�سيا،  غرب  احتاد  مظلة  حتت  املن�سوية  الأع�ساء   12
وال�سعودية  والكويت  وقطر  وُعمان  ولبنان  و�سوريا  واليمن  والعراق 
اأن تقام البطولة مطلع  والأردن وفل�سطني والإمارات. وكان من املقرر 

عام 2021 قبل اأن تفر�ض جائحة كورونا تاأجيلها.
لاطاع  التن�سيقية  الجتماعات  من  مزيد  عقد  على  واتفقا 
البطولة  ملوعد  توافقية  �سيغة  اإىل  والو�سول  كافة،  امل�ستجدات  على 

النهائي.
ي�سار اإىل اأن احتاد غرب اآ�سيا لكرة القدم الذي يرتاأ�سه �سمو الأمري 
علي بن احل�سني من الحتادات الن�سيطة التي ت�سهم يف تطوير اللعبة 

باملنطقة.

*وكاالت
اأعلن النادي الفي�سلي، عن التعاقد مع الاعب ال�سنغايل م�سطفى 
الكروي اجلديد  املو�سم  القدم خال  للعب يف �سفوف فريق كرة  �سال 

.2021
اأن املحرتف ال�سنغايل  وا�سار املوقع الر�سمي للنادي الفي�سلي، اإىل 
وقع ر�سميا على ك�سوفات الفريق، بح�سور اأمني �سندوق النادي �سامر 

احلوراين.
مع  التعاقد  �سبق  حيث  الجانب،  املحرتفني  عقد  الفي�سلي  واكمل 
اللبناين هال احللوة وال�سوري مارديك ماردكيان، قبل الإعان اليوم 

عن ال�سنغايل �سال.

*وكاالت
ا�ستقر الهولندي رونالد كومان، املدير الفني لرب�سلونة، على رحيل 

اأحد لعبي الفريق الكتالوين خال املريكاتو ال�سيفي املقبل.
بر�سلونة  فاإن  الإ�سبانية،  ديبورتيفو"  "موندو  ل�سحيفة  ووفًقا 
النتقالت  �سوق  يف  للبيع  فريبو  جونيور  الأي�سر  الظهري  �سيعر�ض 

ال�سيفية املقبلة.
واأ�سارت اإىل اأن فريبو ل يتنا�سب مع خطط اللعب التي يريد كومان 
تنفيذها، كما ترغب الإدارة يف تخفيف ميزانية الرواتب يف الفريق.

مل�ستقبل  الأقرب  الوجهة  الإيطايل ل يزال  الدوري  اأن  واأو�سحت 
ال�ستوي  املريكاتو  يف  ميان  اإىل  النتقال  الأخ��ري  رف�ض  رغم  فريبو، 

املا�سي.
وذكرت اأن الأندية التي اأبدت اهتماًما ب�سم فريبو هي: اإنرت وميان 
ونابويل، لكنها مل تتحرك ب�سكل ر�سمي حتى الآن لبدء املفاو�سات مع 

بر�سلونة.
�سعره  فاإن  لذا  فريبو،  مع  للتعاقد  يورو  مليون   31 بر�سلونة  ودفع 
اأن  اأدنى للقيمة التي يجب  املرتفع جعل النادي الكتالوين ي�سع حًدا 

يرحل بها الاعب، واإل �سيظل يف "كامب نو" خال املو�سم املقبل.

*وكاالت
النجم  اإ�سباين، عن مهارة خا�سة جتمع بني  ك�سف تقرير �سحفي 
ال�سويدي زلتان اإبراهيموفيت�ض مهاجم ميان، والفرن�سي زين الدين 

زيدان اأ�سطورة ريال مدريد.
يف  ب�سرعة  حتدث  الأمور  اإن  الإ�سبانية،  "ماركا"  �سحيفة  وقالت 
اأح�سن الأحوال  ملعب كرة القدم، حيث يكون لدى الاعبني ثواٍن يف 

لتخاذ القرارات.
اأف�سل الاعبني غالًبا هو القدرة على قراءة  اأن ما مييز  واأ�سافت 
والتفكري  للماحظة  وفًقا  �سريًعا  القرار  واتخاذ  ب�سرعة  امل��ب��اراة 

والتنفيذ.
املميزين،  الاعبني  من  الفئة  هذه  �سمن  اإبراهيموفيت�ض  ويندرج 
ي�ستفيد فقط  اأنه يف حالة جيدة، حيث ل  اإل  ال�سن،  رغم تقدمه يف 
من تكييف اأدائه البدين مع اأ�سلوب لعبه، اإل اأنه ي�ستخدم عقله احلاد 

الذي يجعله متقدًما بخطوة على الآخرين.
التي  باملنطقة  مذهلني  ووع��ي  روؤي��ة  لديه  اإب��را  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
وو�سع  ب�سرعة  موقعه  حتديد  له  يتيح  ما  امللعب،  يف  بها  يتواجد 

خريطة للمباراة يف راأ�سه.
يف  �سريع  فعل  رد  باتخاذ  ال�سويدي  للنجم  ي�سمح  ب��دوره  وه��ذا 
املباريات واتخاذ قرارات حا�سمة و�سريعة بناًء على قراءته للمباراة 

واإدراكه لأف�سل م�سار للكرة.
لعلوم  الرنويجية  امل��در���س��ة  يف  اأ���س��ت��اذ  ج��وردي��ت،  ج��ري  واأج���رى 
مع  الاعبني،  نخبة  على  القدم  بكرة  النف�ض  علم  يف  بحًثا  الريا�سة، 
الأ�س�ض  وحتديد  ال�سديد،  ال�سغط  حتت  الفعل  ردود  على  الرتكيز 

املعرفية والإدراكية لتخاذ القرارات.
يعتقد جورديت اأن املهاجم ال�سويدي اأحد اأف�سل الاعبني، عندما 
يقارنان مبا يقدمه  روؤيته ووعيه  اأن  الأمر بهذا اجلانب، حيث  يتعلق 

لعبو خط الو�سط.
النجم  ملتابعة  كامريا   17 با�ستخدام  زي��دان،  على  جورديت  ب��داأ 
حتريك  على  ق��ادًرا  كان  اأنه  ووجد  املباريات،  اإحدى  خال  الفرن�سي 

عينيه 3 مرات يف اآخر ثانيتني قبل ا�ستام الكرة.
ا، ويبلغ متو�سط ال�ستك�ساف  يقوم اإبراهيموفيت�ض بهذا الأمر اأي�سً

الب�سري للملعب 0.5 مرة يف الثانية.
ومن بني الاعبني البارزين يف هذه امليزة �سنجد ت�سايف هرينانديز 
 ،)0.62( لم��ب��ارد  فرانك   ،)0.76( فابريجا�ض  �سي�سك   ،)0.83(

�ستيفن جريارد )0.61(، واأندريا بريلو )0.58(.
بالفطرة  حتدث  املباراة  قراءة  على  القدرة  اأن  جورديت  ويعتقد 
ا، خا�سة اإذا حدث ذلك  اإىل حد ما، لكن ميكن تدريبها وتطويرها اأي�سً

يف وقت مبكر.
هذه  لتطوير  حماكاة  اأجهزة  الآن  الأندية  من  العديد  ومتتلك 
هالند  اإيرلينج  من  كا  ج��وردي��ت  واخ��ت��ار  الاعبني،  ل��دى  امل��ه��ارات 
الاعبني  كاأف�سل  )اآر�سنال(  اأوديجارد  ومارتني  دورمتوند(  )بورو�سيا 

احلاليني يف هذه اجلزئية.
وقال جورديت: "هالند واأوديجارد جيدان حًقا يف هذا الأمر".

الثامنة من عمره  املهارة يف  اأوديجارد تطوير هذه  "بداأ  واأ�ساف: 
يتحرك  بينما  له،  الكرة  بتمرير  وال��ده  قام  حيث  ب�سيط،  بتمرين 
�سقيقه خلفه اإىل الي�سار اأو اليمني، وعلى مارتني تخمني احلركة وقول 

م�سارها قبل ا�ستام الكرة".

الفيصلي يعلن التعاقد 
مع محترف سنغالي

كومان يحدد أولى ضحايا 
برشلونة في الصيف

مهارة مدهشة تجمع بين 
إبراهيموفيتش وزيدان

العب أردني يحتل المركز األول 
عربيا بتصنيف هواة الغولف

*وكاالت
ال���وح���دات وال��ف��ي�����س��ل��ي ملف  اأجن����ز 
كل  تعاقد  بعدما  الأج���ان���ب،  امل��ح��رتف��ني 
منهما مع املحرتف الثالث، وذلك ا�ستعدادًا 
لا�ستحقاقات املحلية واخلارجية املقبلة.

�سعد  �سوين  اللبناين  واجتازاملحرتف 
للوحدات،  مبا�سرة  ليوقع  الطبي  الفح�ض 
ب�سفوف  الأجانب  املحرتفني  عقد  وليكمل 
زريق  اأحمد  مواطنه  جانب  اإىل  الفريق 

وال�سنغايل عبد العزيز انداي.
وي�ستعد الوحدات خلو�ض مباراة كاأ�ض 
ال�سوبر اأمام اجلزيرة يوم 4 اأبريل/ ني�سان 
املقبل قبل ال�سفر اإىل ال�سعودية للم�ساركة 

لأول مرة يف دوري اأبطال اآ�سيا.
ملف  الفي�سلي  ك��ذل��ك  اأجن���ز  ب���دوره 
مع  التعاقد  مت  حيث  الأجانب،  املحرتفني 
ليكون  �سال  م�سطفى  ال�سنغايل  امل��داف��ع 

املحرتف الثالث ب�سفوف الفريق.

ذلك  قبل  تعاقد  قد  الفي�سلي  وك��ان 
ر�سميًا  واتفق  احللوة  ه��ال  اللبناين  مع 
وقع  الذي  مارديكيان  مارديك  ال�سوري  مع 
ل��اأردن  قدومه  بانتظار  اإلكرتونيا  عقده 
بعد النتهاء من التزامه بتدريبات منتخب 

باده.
ويتاأهب الفي�سلي للم�ساركة يف بطولة 
دوري املحرتفني فيما �سيظهر يف مايو/ اأيار 

املقبل يف بطولة كاأ�ض الحتاد الآ�سيوي.

*وكاالت
برحيل  حزنه  م�سر،  ملنتخب  ال�سابق  العام  امل��درب  نبيل،  عاء  اأب��دى 

املدرب الأردين راتب العو�سات.
املا�سية، من  الأ�سهر  العو�سات )50 عاًما( قد عانى طوال  راتب  وكان 

مر�ض ع�سال مل ميهله طويًا.
وقال عاء نبيل ل�"كووورة": "البقاء والدوام هلل، عزائي الكبري لل�سعب 
الأردين والأ�سرة الريا�سية بالكامل بوفاة حبيبي الغايل راتب العو�سات".
واأ�ساف املدرب العام ال�سابق ملنتخب م�سر: "كان راتب العو�سات رجًا 

مبعنى الكلمة، رحمه اهلل رحمة وا�سعة".
وكان عاء نبيل قد توىل تدريب الفي�سلي، وقبلها ت�سلم مهمة املدرب 

العام ملنتخب الن�سامى مع الراحل حممود اجلوهري.
وحقق عاء نبيل مع اجلوهري حينها الكثري من الإجنازات، كان اأهمها 

التاأهل لأول مرة لنهائيات كاأ�ض اآ�سيا يف ال�سني 2004.
لعبا  كان  عندما  العو�سات،  راتب  تدريبات  على  نبيل  عاء  واأ�سرف 

ب�سفوف منتخب الأردن، يف نهائيات اآ�سيا 2004.
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*عمان 
عن  ال�سياحة،  تن�سيط  هيئة  اعلنت 
اجلمعية  ادارة  جمل�ض  يف  ع�سوا  اعتمادها 
لل�سرق  وال��ف��ع��ال��ي��ات  للمعار�ض  ال��دول��ي��ة 

الو�سط وافريقيا.
باأف�سل  تعنى  منظمة  اجلمعية  وتعترب 
ال��ط��رق مل��م��ار���س��ة الأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة يف 

�سناعة املعار�ض.
وق����ال م��دي��ر ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة ال��دك��ت��ور 
اليوم  �سحفي  بيان  يف  عربيات  عبدالرزاق 
جمل�ض  يف  ع�سوا  الهيئة  اعتماد  اإن  الأحد، 
�سي�سهم  للمعار�ض،  الدولية  اجلمعية  ادارة 
من  امل��زي��د  على  ب��ال��ت��ع��ّرف  م�ساعدتنا  يف 

اأف�سل الطرق ملمار�سة الأعمال التجارية يف 
�سناعة املعار�ض وا�ستقطاب ال�سياح ملثل هذا 
النوع من �سياحة املوؤمترات، بعد زوال الوباء 

وانفتاح الطريان بني دول العامل.
والفعاليات  املعار�ض  �سناعة  ان  وب��ني 
القت�سادي،  النمو  يف  املهمة  العنا�سر  من 
العديد  وحتفيز  تن�سيط  يف  ت�سهم  حيث 
م��ن ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة امل��رت��ب��ط��ة بها 
والت�سويق  وال�سحن  النقل  خ��دم��ات  مثل 
مرافق  يف  الإ���س��غ��ال  وتعزيز  الإل��ك��رتوين 
امل�ساندة  واخل��دم��ات  ال�سياحي  الإي����واء 
من  اخلا�سة  ال�سناعية  املعرفة  وتو�سيع 
التي  التعليمية  الفر�ض  من  العديد  خال 

تقدمها.
واكد عربيات ان هذا النوع من ال�سياحة 
الأم��وال  روؤو����ض  ا�ستقطاب  يف  ه��ام  دور  له 
ال�ستثمارية،  امل�ساريع  لدعم  الأجنبية 
وت���ب���ادل امل���ع���ارف واخل�����ربات وال��ت��ج��ارب 

الناجحة بني الدول.
للمعار�ض  الدولية  اجلمعية  وتاأ�س�ست 
وال��ف��ع��ال��ي��ات، وم��ق��ره��ا ال��رئ��ي�����س��ي ولي��ة 
ب�سفتها   1928 ع��ام  الأم��ريك��ي��ة،  تك�سا�ض 
املعار�ض  �سناعة  يف  العاملني  مل�سالح  ممثلة 
ن�ساط اجلمعية وتو�سع  والفعاليات، وتطور 
اأكر من 52 دولة يف العامل وجتاوز  لي�سمل 

عدد منت�سبيها 13 األف ع�سو ن�سط.

اعتماد هيئة تنشيط السياحة عضوا 
بمجلس ادارة الجمعية الدولية للمعارض

إنهاء أعمال جزء من مشروع 
حافالت التردد السريع عمان الزرقاء

*عمان 
اأنهت وزارة ال�سغال العامة والإ�سكان، تنفيذ الأعمال الدائمة يف 
جزء من م�سروع حافات الرتدد ال�سريع عمان - الزرقاء �سمن اأعمال 

املرحلة الثالثة.
تنفيذ  من  النتهاء  مت  اأن��ه  �سحفي،  بيان  يف  ال���وزارة  واأو�سحت 
م�سارب وكتف، م�سرية  لي�سبح بثاثة  الطريق  الدائمة على  الأعمال 
الزرقاء  باجتاه  عمان  من  للقادم  ال�سري  حركة  اإع��ادة  �سيتم  اأنه  اإىل 
ا�سفل ج�سر احلزام اجلديد بعد ال�سارة ال�سوئية املوؤقتة على مدخل 
�سباح  من  اعتبارا  البيب�سي  /�سركة  البوليتكنك  جوار  احلزام  طريق 
اإعادة تاأهيل طريق عمان-الزرقاء  يوم غد الحد. و�سملت العمال 
مل�سار  ا�سافيني  وم�سربني  اجتاه  بكل  م�سارب  بثاث  الطريق  وتنفيذ 
مع  خر�سانية  بحواجز  جميعها  مف�سولة  ال�سريع  ال��رتدد  حافات 
اعمال انارة �سمن هذه امل�سارات، اإ�سافة اإىل عنا�سر �سامة عامة من 
املياه،  ت�سريف  خطوط  وتنفيذ  وعواك�ض،  ودهانات  معدنية  حواجز 
مياه  كهرباء وخطوط  كوابل  من  املتعار�سة  نقل اخلدمات  او  وتنفيذ 
حت�سني  واعمال  القائمة  للعبارات  وتطويل  وتهذيب  �سحي  و�سرف 
اإن�ساء بع�ض  اإعادة  التقاطعات على كامل م�سار الطريق والذي ي�سمل 

اجل�سور والنفاق.

تركيا تعلن خططا لتطوير 
قناة إسطنبول

*انقرة
قال وزير البيئة الرتكي مراد قوروم، اإن تركيا وافقت على خطط 
تطوير قناة �سخمة على اأطراف اإ�سطنبول، وهو ما يعطي دفعة مل�سروع 

اأثار انتقادات حول تكلفته وتاأثريه على البيئة.
وجاءت هذه اخلطوة بعد عام من طرح تركيا اأول مناق�سة لإعادة 
قناة  حفر  املقرر  من  حيث  مدنها  اأك��رب  يف  تاريخيني  ج�سرين  بناء 

اإ�سطنبول التي يبلغ طولها 45 كيلومرتا.
وكتب قوروم على تويرت: "وافقنا على خطط تطوير م�سروع قناة 
اإ�سطنبول وطرحناها للت�ساور العام. و�سنتخذ خطوات �سريعة لإثراء 

بلدنا ومدينتنا املقد�سة بقناة اإ�سطنبول".
وتربط القناة البحر الأ�سود �سمايل اإ�سطنبول ببحر مرمرة جنوبا 

وتقدر تكلفتها بنحو 75 مليار لرية )9.2 مليار دولر(.
م�سيق  يف  امل��اح��ة  ح��رك��ة  �ستخفف  اإن��ه��ا  احل��ك��وم��ة  وت��ق��ول 
و�ستمنع  العامل،  يف  ازدحاما  البحرية  املمرات  اأكر  اأحد  البو�سفور، 
ال�سوي�ض  قناة  يف  الأ�سبوع  هذا  حدثت  التي  لتلك  مماثلة  ح��وادث 
ت�سد  عماقة  حاويات  �سفينة  تعومي  لإعادة  العمل  يتوا�سل  حيث 

القناة.
لكن مثل غريها من م�سروعات البنية التحتية الكربى التي جرى 
ال�سطاع بها خال حكم اأردوغان امل�ستمر منذ 18 عاما، تثري القناة 
انتقادات من اأولئك الذين يقولون اإنها �ستت�سبب يف اأ�سرار بيئية بالغة 
 15 �سكانها  عدد  يبلغ  التي  املدينة  حول  العذبة  املياه  م��وارد  وتلوث 

مليون ن�سمة.

أزمة شح المحروقات تتفاقم في 
سوريا.. والسبب: السفينة الجانحة

*دمشق
حتمل  كانت  ناقلة  و�سول  تاأخر  ال�سورية  النفط  وزارة  اأعلنت 
قناة  عبور  حركة  تعّطل  ب�سبب  الباد  اإىل  نفطية  وم�ستقات  النفط 
املتوفرة من  الكميات  "تر�سيد توزيع  اإىل  اأنها تعمد  ال�سوي�ض، كا�سفة 

امل�ستقات النفطية" لتجّنب انقطاعها.
وتواجه �سوريا الغارقة يف احلرب منذ العام 2011 اأزمة اقت�سادية 
حادة، وكانت ال�سلطات قد اأعلنت يف منت�سف مار�ض رفع �سعر البنزين 
التي دفعت  املحروقات  �سّح  اأزمة  تفاقم  املئة يف ظل  باأكر من 50 يف 

دم�سق اإىل ت�سديد الرقابة على التوزيع.
اأن تعّطل  ال�سورية  املعدنية  النفط والروة  لوزارة  بيان  وجاء يف 
حركة املاحة يف قناة ال�سوي�ض ب�سبب جنوح �سفينة حاويات عماقة 
اإىل �سوريا وتاأخر و�سول ناقلة كانت  النفط  توريدات  على  "انعك�ض 

حتمل النفط وم�ستقات نفطية للبلد".
جنوح  بعد  ال�سوي�ض  قناة  عبور  حركة  تعّطلت  الثاثاء،  ومنذ 
من  طن  مليار   1.1 �سنويا  ع��ربه  مير  ال��ذي  احليوي  املمر  يف  �سفينة 
العاملية، وفق  التجارة  اأي نحو 10 باملئة من جمموع حركة  الب�سائع، 

خرباء.
ال�سفن  حركة  عودة  "بانتظار  اأنه  ال�سورية  الوزارة  بيان  واأو�سح 
معلوم  غري  زمنا  ت�ستغرق  قد  والتي  ال�سوي�ض  قناة  عرب  طبيعتها  اىل 
بعد، و�سمانا ل�ستمرار تاأمني اخلدمات الأ�سا�سية لل�سوريني من )اأفران 
اأخرى(  حيوية  وموؤ�س�سات  ات�سالت  ومراكز  مياه  وحمطات  وم�ساف 
من  املتوفرة  الكميات  توزيع  برت�سيد  حاليا  تقوم  النفط  وزارة  فاإن 
امل�ستقات النفطية )مازوت - بنزين( مبا ي�سمن توفرها حيويا لأطول 

زمن ممكن".
ويف ت�سريح اأدىل به للتلفزيون الر�سمي قال وزير النفط والروة 
النفطية �ست�سل ميناء بانيا�ض يوم  ال�سحنة  اإن  املعدنية ب�سام طعمة 

اجلمعة.
الآخر  الطريق  �سن�سلك  الو�سع  هذا  ا�ستمر  "اإذا  الوزير:  واأو�سح 
اأن  على  م�سددا  اإيران،"  من  نتزود  لأننا  ال�سالح  الرجاء  راأ���ض  وهو 

البديل الوحيد لقناة ال�سوي�ض هو راأ�ض الرجاء ال�سالح.
ذاتي على  اكتفاء  ب�سبه  تتمتع  �سوريا  كانت  اندلع احلرب،  وقبل 
�سعيد الطاقة. لكن منذ اأن بداأ النزاع ت�سرر القطاع النفطي ال�سوري 

ب�سدة وتكّبد خ�سائر تقّدر ب�91.5 مليار دولر.

بعد سداد متأخرات البنك الدولي.. 
كيف سيستفيد السودان؟

*اخلرطوم 
ال�سودان خطوة مهمة يف اجتاه تطبيع عاقاته مع جمتمع  خطا 
الدويل  للبنك  الدويل، بت�سديده متاأخرات بقيمة ملياري دولر  املال 
م�سادر  اأكدت  ح�سبما  املتحدة،  الوليات  قدمته  جت�سريي  قر�ض  عرب 

ر�سمية اجلمعة.
واعترب خرباء اأن اخلطوة �ستعزز جهود اخلرطوم الرامية حللحلة 
اأمام  املجال  تفتح  كما  دولر،  مليار   64 من  اأكر  البالغة  الديون  اأزمة 
 3 قرابة  منها  حرم  تنموية  وم�ساعدات  وقرو�ض  منح  على  احل�سول 

عقود.
الدويل  املجتمع  ال�سودان على  انفتاح  اإمكانية  موؤ�سر قوي على  يف 
بالإ�ساحات  الأمريكية  اخلزانة  وزارة  اأ�سادت  املقبلة،  الفرتة  خال 
على  �ست�ساعد  اإنها  وقالت  املدنية،  النتقالية  احلكومة  جتريها  التي 
لتخفيف  الباد  جهود  وتعزيز  القت�سادي،  ال�ستقرار  ا�ستعادة 

الديون، وحت�سني الآفاق القت�سادية ملواطنيها يف نهاية املطاف.
كما اأو�سحت وزارة اخلزانة الأمريكية يف بيان، اأنها قدمت متويا 
جت�سرييا بنحو 1.15 مليار دولر مل�ساعدة ال�سودان يف �سداد متاأخراته 
الأمريكيني  ال�سرائب  دافعي  على  تكلفة  اأي  دون  من  ال��دويل،  للبنك 
"تقديرا للتقدم الذي اأحرزه ال�سودان"، الأمر الذي يعد خطوة مهمة 

يف تطبيع عاقة ال�سودان مع املجتمع الدويل.
واأكدت الوزارة اأنها �ستحفز اجلهود لدفع تخفيف عبء الديون عن 
بالديون،  املثقلة  الفقرية  البلدان  م�ساعدة  مبادرة  اإطار  يف  ال�سودان، 
مما ي�سع الأ�سا�ض لنمو اقت�سادي م�ستدام طويل الأجل ل�سالح ال�سعب 
"ت�ستحق  يلني:  جانيت  الأمريكية  اخلزانة  وزيرة  وقالت  ال�سوداين. 
احلكومة النتقالية املدنية يف ال�سودان الثناء على اإجرائها اإ�ساحات 
مع  الجتماعي  عقدها  ل�ستعادة  �سرورية  لكنها  �سعبة  اقت�سادية 

ال�سعب ال�سوداين".
واأ�سافت اأن الوليات املتحدة "ي�سرها اأن تدعم ال�سودان يف جهود 
�سداد املتاأخرات امل�ستحقة للبنك الدويل"، معتربة اأن من �ساأن الإجراء 
اأن ي�ساعد اخلرطوم على "امل�سي قدما نحو تخفيف عبء الديون الذي 

حتتاجه ب�سدة، وم�ساعدتها على الندماج يف املجتمع املايل الدويل".
يف  النتقالية  احلكومة  اأن  اإىل  الأم��ريك��ي��ة  ال��وزي��رة  واأ���س��ارت 
�سندوق  مع  بالتعاون  اقت�سادي جديا،  اإ�ساح  برنامج  نفذت  ال�سودان 
احلكم  اإىل  الباد  انتقال  يدعم  مما  الدوليني،  والبنك  الدويل  النقد 
حممد  ال�سودانية  اجلامعات  يف  القت�ساد  اأ�ستاذ  ويرى  الدميقراطي. 
�سيخون اأن اأهمية اخلطوة تكمن يف 3 حماور، يتمثل الأول يف رمزيتها 
كونها اأ�س�ست لعودة ال�سودان ملجتمع املانحني الدويل، اإ�سافة اإىل اأنها 
تفتح باب التعامل املبا�سر مع البنك الدويل، كما تعطي انطباعا قويا 

بجدية ال�سودان وقدرته على معاجلة اأزمة الديون.
اأزم��ة  معاجلة  اإن  عربية"،  نيوز  "�سكاي  ملوقع  �سيخون  ويقول 
نحو  ال�سحيح  الجتاه  يف  "خطوة  الدويل  للبنك  ال�سودان  متاأخرات 
معاجلة ديون ال�سودان ال�سيادية، التي ل تدخل �سمن مبادرة اإعفاء 

التزامات الدول الفقرية املثقلة بالديون".
بهذه  ال�سودان  ف��اإن  اإليا�ض،  اأحمد  القت�سادي  للباحث  ووفقا 
الازمة  ال�سروط  من  مهمني  �سرطني  ا�ستوفى  قد  "يكون  اخلطوة 
وهما  املثقلة،  الفقرية  البلدان  دي��ون  اإعفاء  مبادرة  من  لا�ستفادة 
اخلروج النهائي من قائمة الدول الراعية لاإرهاب وا�ستعادة التعامل 

مع البنك الدويل".
وا�ستفادت من هذه املبادرة اإىل الآن 37 دولة معظمها يف اإفريقيا، 
مت  حيث  وال�سومال،  الو�سطي  واإفريقيا  وت�ساد  اإثيوبيا  واأب��رزه��ا 

تخفي�ض ديونها يف املتو�سط بن�سبة 75 باملئة.
الهاتف من �سيكاغو،  ويقول اإليا�ض ملوقع "�سكاي نيوز عربية" عرب 
نادي  للتفاو�ض مع  اأي�سا  املرحلة موؤها  اأ�سبح بعد هذه  "ال�سودان  اإن 
الذي  الهيكلي  التكييف  الذي تتطلب قواعده تطبيق برنامج  باري�ض، 

تتبناه موؤ�س�سات التمويل الدولية".)�سكاي نيوز(

*عمان 
وال��ت��ج��ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  اك����دت 
امل��واد  م��ن  ك��اف  خم���زون  ت��وف��ر  والتموين 
رم�سان  �سهر  بعد  ملا  ال�سا�سية  الغذائية 
وخا�سة  ال�سترياد  عمليات  وان  املبارك، 
�سهر  مطلع  منذ  ب��داأت  الرم�سانية  لل�سلع 
من  ك��ب��رية  كميات  وو�سلت  احل���ايل،  اآذار 
يف  الباخرة  جنوح  حادثة  قبل  الب�سائع 

قناة ال�سوي�ض.
واأ�سافت الوزارة يف بيان �سحفي الأحد، 
عن  ال�سادرة  البواخر  ن�سرة  وبح�سب  انه 
�سركة اإدارة موانئ العقبة ووفقا للمعلومات 
قناة  يف  العالقة  ال��ب��واخ��ر  ف��اإن  الأول��ي��ة 
الباخرة  جنوح  حادثة  ب�سبب  ال�سوي�ض 
واملتجهة اىل الأردن معظمها حتمل �سيارات 
حتمل  بواخر  �سمنها  ومن  كيماوية،  ومواد 

فول  وك�سبة  وذرة  حية،  وعجول  اغناما 
الدورية  امل�ستوردات  �سمن  من  وهي  �سويا، 
توفر  تاأثري على  لها  ولي�ض  للقطاع اخلا�ض 
اأن  ال���وزارة  اأك���دت  كما  ال�سوق.  يف  امل���واد 
عمليات ا�سترياد املواد الغذائية اىل اململكة 
يتم  حيث  امل�ستوردين  قبل  م��ن  م�ستمرة 
ا�سترياد املواد الغذائية من م�سادر متعددة، 
منها ما يرد عرب احلدود الربية من اململكة 
مادتي  مثل  والإم��ارات  ال�سعودية  العربية 
منا�سئها  من  ي��رد  ما  ومنها  والرز،  ال�سكر 
عرب  وترد  واأ�سرتاليا  اآ�سيا  �سرق  جنوب  يف 
البحر الأحمر دون املرور بقناة ال�سوي�ض. 
اللحوم  وبخ�سو�ض  اأن��ه  ال����وزارة  وبينت 
ا�سترياد حلوم مذبوحة  احلمراء فاإنه يتم 
بوا�سطة الطائرات كما يتم توفري خمزون 
كاف من اللحوم املجمدة، علما باأن عمليات 

ال�سترياد تتم ب�سكل دوري وم�ستمر لتعزيز 
املخزون اأملتوفر. 

وغرفة  التجار  مع  تتابع  اإنها  وقالت 
املعنية  احلكومية  واجلهات  الأردن  جتارة 
التطورات اخلا�سة بحادثة جنوح الباخرة 
للمملكة،  املتجهة  بالبواخر  يتعلق  وم��ا 
اجلهات  م��ع  التن�سيق  مت  اأن��ه  اإىل  م�سرية 
املخت�سة لت�سريع اإجراءات التخلي�ض على 
ال�سلع التموينية املوردة للمملكة من منا�سئ 

خمتلفة. 
ال�����وزارة  ب��ي��ن��ت  م��ت�����س��ل  ���س��ي��اق  ويف 
ال���س��واق،  على  بالرقابة  م�ستمرة  اأنها 
ل�سمان  ال��ازم��ة  الج����راءات  و�ستتخذ 
امل�����واد يف ال����س���واق  ت���وف���ر  ا���س��ت��م��رار 
حلالت  والت�سدي  الكافية  وبالكميات 

الأ�سعار. املغالة يف 

*وكاالت 
قالت جمموعة �سحن احلاويات �سي.اإم.

م�سار  حتويل  قررت  اإنها  �سي.جيه.اإم  اأيه 
الرجاء  راأ����ض  ح��ول  ل��ت��دور  ال�سفن  بع�ض 
ال�سالح ب�سبب تعليق حركة املرور يف قناة 

ال�سوي�ض.
يف  فرن�سا  مقرها  التي  ال�سركة  وقالت 
مبدئيا  �سيتم  اإن��ه  الإن��رتن��ت  على  حتديث 
حتويل م�سار �سفينتني. واأ�سافت اأنها تدر�ض 
اأو  حديدية  �سكك  اأو  بحرية  طرقا  اأي�سا 
جوية بديلة للب�سائع التي مل يتم حتميلها 

بعد.
رئي�ض هيئة  ربيع  اأ�سامة  وكان قد قال 
املبذولة  اجلهود  اإن  ال�سبت  ال�سوي�ض  قناة 
ت�سد  �سخمة  ح��اوي��ات  �سفينة  لإخ����راج 
ودفة  رفا�ض  حركة  بعودة  �سمحت  القناة 
ال�سفينة، لكن ل يزال من غري الوا�سح متى 

�سيتم اإعادة تعوميها.
من  يكون  األ  ياأمل  اأن��ه  ربيع  واأ���س��اف 
بع�ض  اإخ�����راج  اإىل  ال��ل��ج��وء  ال�����س��روري 
 18300 وعددها  ال�سفينة،  من  احلاويات 
قوة  اأن  غري  حمولتها،  لتخفيف  ح��اوي��ة، 

الرياح تزيد من �سعوبة اإعادة تعوميها.
"بداأ  ال�سوي�ض  يف  لل�سحفيني  وق���ال 
ال�سوي�ض،  باجتاه  يتحرك  ال�سفينة  موؤخر 
ال�ساعة  حلد  اإيجابية  ب��وادر  كانت  ودي 
11 بالليل )2100 بتوقيت غرينت�ض(، لكن 

ح�سل جذر كبري جدا وتوقفنا".
حلظة  اأي  يف  متوقعني  "اإحنا  واأ�ساف 

تنزلق وتتحرك من املكان اللي هي فيه".
من  طن  األ��ف   20 نحو  كراكات  ورفعت 
بحلول  ال�سفينة  مقدمة  حول  من  الرمال 
تعمل  هولندية  �سركة  وق��ال��ت  اجلمعة. 
جانحة  عماقة  حاويات  �سفينة  لتعومي 
حترير  املمكن  م��ن  اإن  ال�سوي�ض  ق��ن��اة  يف 
املقبلة  القليلة  الأي��ام  غ�سون  يف  ال�سفينة 
وعمليات  ثقيلة  قاطرات  �ساأن  من  كان  اإذا 
الرمال من حول مقدمتها  جارية لتجريف 

ومد مرتفع اإزاحتها من مكانها.
ال�سوي�ض  قناة  هيئة  يف  م�سادر  وقالت 
بعد  التعومي  عمليات  ا�ستئناف  جرى  اإن��ه 
ظهر ال�سبت واإن مزيدا من اجلهود من املقرر 
لكن  الأح���د،  و�سباح  ال�سبت  م�ساء  بذلها 
تلك امل�سادر قالت اإنه �سيكون من ال�سروري 
اإزالة املزيد من الرمال املحيطة بال�سفينة 

من اأجل اإعادة تعوميها.
اإنه  ال�سوي�ض  قناة  هيئة  رئي�ض  وق��ال 
عند التعامل مع �سفينة بهذا احلجم، يكون 
من ال�سعب التكهن بنتيجة تعامل الكراكات 

اأو القاطرات معها.
وقال بيرت بريدوف�سكي املدير التنفيذي 
الأم  ال�سركة  وه��ي  بو�سكالي�ض،  ل�سركة 
التي  الهولندية  �سالفيج  �سميت  ل�سركة 
لتعزيز جهود  املا�سي  جيء بها يف الأ�سبوع 

اإن  ال�سفينة،  لتعومي  ال�سوي�ض  قناة  هيئة 
طن   400 طاقاتها  جمموع  ثقيلة  قاطرات 

�ست�سل هذا الأ�سبوع.
و�ساركت 14 قاطرة حتى الآن يف جهود 
على  غيفن،  اإيفر  ال�سفينة  تعومي  اإع��ادة 
�سالفيج  و�سميت  بو�سكالي�ض  اأن  من  الرغم 
على  زائ��دة  ق��وة  ا�ستعمال  اأن  من  حذرتا 
بها  يلحق  اأن  ميكن  ال�سفينة  لقطر  احل��د 

ال�سرر.
برية  راف��ع��ة  اإن  ب��ريدوف�����س��ك��ي  وق���ال 
يخفف  اأن  ميكن  ما  وهو  اأيام  خال  �ست�سل 
اإنزال  خال  من  وذلك  غيفن  اإيفر  حمولة 
اأن عملية  حاويات، لكن خرباء حذروا من 
معقدة  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ال��ن��وع  ه���ذا  م��ن 

وطويلة.
يف  ننجح  مل  "اإذا  بريدوف�سكي  وق���ال 
يوم  يبداأ  )الذي  املقبل  الأ�سبوع  حتريرها 
 600 نحو  اإن��زال  علينا  ف�سيتعني  الثنني( 
لتخفيف  ال�سفينة  مقدمة  م��ن  ح��اوي��ة 

الوزن".
اأياما على  "هذا �سيوؤخرنا  وم�سى قائا 
تلك  فيه  �سنرتك  ال��ذي  املكان  لأن  الأق��ل 

احلاويات �سيكون لغزا اإىل حد بعيد".
ال�سوي�ض  ق��ن��اة  هيئة  رئي�ض  وق���ال 
امل���زودة  ال��ف��ارغ��ة  احل���اوي���ات  �سفن  اإن 
ال�سفينة  حاويات  تنزيل  ميكنها  برافعات 

اجلانحة.

*القاهرة
ن�سر ح�ساب جمل�ض الوزراء امل�سري على في�سبوك، الأحد، تفا�سيل واقعة التعامل مع اإحدى 

ال�سفن العالقة ب�سبب جنوح �سفينة ال�سحن البنمية يف قناة ال�سوي�ض.
لوزير  ال�سكر  �سحفي  موؤمتر  خال  ربيع،  اأ�سامة  الفريق  ال�سوي�ض،  قناة  هيئة  رئي�ض  وقدم 
موا�سي حية، عالقة  �سحنات  �سفن عليها  بعد علمه بوجود  الذي تدخل  الق�سري  ال�سيد  الزراعة 
"اإيفر غفني" التي تعرقل حركة املاحة يف  يف قناة ال�سوي�ض، ب�سبب م�سكلة ال�سفينة العماقة 

القناة منذ اأيام.
وحفاظا على �سحة هذه املوا�سي القادمة من اأوروبا اإىل الأردن وال�سعودية، مت تنفيذ حترك 
بتقدمي  البيطرية، عبداحلكيم حممود،  للخدمات  العامة  الهيئة  رئي�ض  تكليف  اإذ مت مت  �سريع، 

الدعم الازم لهذه املوا�سي للحفاظ عليها.
وقد مت اإر�سال 3 فرق طبية بيطرية من هيئة اخلدمات البيطرية من القاهرة والإ�سماعيلية 
من  باملجان،  العالقة  ال�سفن  ظهر  على  اإليها  الأعاف  وتقدمي  املوا�سي  بفح�ض  قامت  وبور�سعيد 

خال التن�سيق والتعاون مع هيئة قناة ال�سوي�ض.

أورنج األردن تطلق عروضا 
وحلوال متقّدمة باالنترنت

*عمان 
لتمّكن  لاإنرتنت  اجلديدة  عرو�سها  الأردن  اأورجن  �سركة  اأطلقت 

امل�ستخدمني من ال�ستفادة الق�سوى من التقنيات احلديثة.
ووفق بيان لل�سركة تتيح العرو�ض اجلديدة التمتع باأف�سل جتربة 
اإنرتنت عند ا�ستخدام التطبيقات الرقمية للعمل والدرا�سة عن ُبعد، 
وم�ساهدة املحتوى التلفزيوين والت�سوق والألعاب عرب الإنرتنت، وذلك 

�سمن �سعي ال�سركة لإبقائهم على ات�سال بكل ما يهمهم.
وتتميز جميع عرو�ض اأورجن فايرب اجلديدة بحلول �سمارت "واي.

زوايا  اإنرتنت يف كل  اأقوى تغطية  بتكنولوجيا، ت�سمن  فاي" املتطورة 
املنزل، باأ�سعار تبداأ من 27.9 دينار �سهريًا.

كما مت اإثراء عرو�ض الفايرب اجلديدة باإ�سافة باقات تلفاز "اأو.
اأ�ض.اإن" و "بي.اإي.اأن"، اإ�سافة اإىل من�سة مفهوم للتعليم الإلكرتوين 
اإنرتنت  "فورجي"  وخط  ال�سحابي(  التخزين  )خدمة  و  التفاعلي 
وخدمة  املنزل  خارج  لا�ستخدام  فاي" جماين  "ماي  جهاز  مع  متنقل 

الإنرتنت الآمن لاأطفال.
يف  الإنرتنت  �سرعات  اأ�سبحت  "اآه.دي.اأ�ض.اإل"،  ب�  يتعلق  وفيما 
عدد من املحافظات ت�سل اإىل 40 ميجاِبت يف الثانية، وذلك يرتافق مع 
حتديث العرو�ض املت�سمنة �سعة تنزيل غري حمدودة ومودم جماين، 

باأ�سعار مناف�سة تبداأ من 15 دينارًا �سهريًا.
وتقّدم ال�سركة عرو�ض "فور جي نت وين ما كان"، ل�سمان �سهولة 
تريابايت  بواقع  امل�ستخدم،  تواجد  اأينما  و�سرعتها  اخلدمة  ومرونة 

واحد )1000 جيجابايت( يبداأ �سعره من 18 دينارًا �سهريًا. الصناعة: ال تأثير لحادثة السويس على مخزون 
المواد األساسية وهي متوفرة لبعد رمضان

شركة شحن تحول بعض السفن 
من السويس لرأس الرجاء الصالح

أزمة قناة السويس.. 
عملية إنقاذ سريعة 

والهدف »مواشي حية«
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