
24.2   % نسبة العبء الضريبي العام الماضي
*عمان 

قال وزير املالية حممد الع�سع�س، ان ن�سبة 
العبء ال�سريبي بلغت العام املا�سي 24.2 باملئة 
دائرة  اأجرتها  درا�سات  وفق  الفرد،  دخل  من 

�سريبة الدخل واملبيعات.
العبء  هذا  من  الأكببر  اجلببزء  ان  واأو�سح 
الكمالية،  واخلدمات  ال�سلع  م�سرتيات  على  هو 
العامة  للموؤ�س�سة  دفعه  يتم  ما  كذلك  وي�سمل 

على  رده  يف  وا�ببسببار  الجببتببمبباعببي.  لل�سمان 
خالل  الهنداوي،  اأحمد  الدكتور  للعني  �سوؤالني 
العائد  ان  جل�سة ملجل�س الأعيان الثنني، اىل 
 3.533 املا�سي  العام  بلغ  املبيعات  �سريبة  من 
حت�سيالت  قيمة  بلغت  فيما  ديببنببار،  مببلببيببار 
مليار   1.138 الفرتة  لببذات  الدخل  �سريبة 

دينار.
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*عمان 
يو�سف  الركن  اللواء  امل�سرتكة  الأركببان  هيئة  رئي�س  اأكببد 
من  لديها  الأمنية  والأجببهببزة  امل�سلحة  القوات  اأن  احلنيطي، 
اأي  مع  التعامل  من  ميكنها  ما  والحرتافية  والكفاءة  القدرة 
مبختلف  والإقليمية  املحلية  ال�ساحتني  على  تطراأ  م�ستجدات 
الواجهات  على  التهديد  اأ�سكال  جميع  ومواجهة  امل�ستويات 
الوطن  اأمن  تقوي�س  بها  يراد  م�ساع  واأية  وبالقوة،  احلدودية 
التزامًا  اململكة؛  وا�ستقرار  اأمببن  وزعزعة  مواطنيه،  وترويع 
الها�سمية  وقببيببادتببه  الببوطببن  جتبباه  الببوطببنببي  بببواجبببببهببا  منها 

املظفرة.
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*عمان 
جميع  على  اأم�س  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  الببوزراء  رئي�س  عّمم 
ب�سمول  العاّمة  والهيئات  واملوؤ�ّس�سات  الر�سمّية  والدوائر  الوزارات 
و�سعهم  يتطّلب  الإعاقة  ذوي  من  اأ�سخا�س  لديهّن  الالتي  الأّمهات 
العمل عن  بقرار  املكّلفة برعايتهم  اأو  �سقيقاتهم  اأو  اأّمهاتهم  وجود 

ُبعد حتى اإ�سعار اآخر.
جميع  على  التاأكيد  اآخببر،  تعميم  يف  الببوزراء،  رئي�س  جّدد  كما 
اأوامر الّدفاع، و�سمان مراعاة  املوؤ�ّس�سات ب�سرورة اللتزام بتطبيق 

ظروف املوّظفني واملوّظفات مقّدمي الرعاية لأطفالهم.
وكان جمل�س الوزراء قد وّجه يف الثاين والع�سرين من �سهر اآذار 
املا�سي الوزارات، والدوائر، واملوؤ�ّس�سات العاّمة، والهيئات، واملوؤ�ّس�سات 
امل�سرتكة،  اخلدمات  وجمال�س  والبلدّيات،  الر�سمّية،  واجلامعات 
على  بالعمل  للحكومة  اململوكة  وال�سركات  الكرى،  عّمان  واأمانة 
دور  يف  اأطفال  لديهّن  اللواتي  الأّمهات  من  العامالت  جميع  تكليف 
احل�سانة، وريا�س الأطفال، ويف ال�سفوف املدر�سّية الثالثة الأوىل 

بالعمل عن ُبعد، اعتبارًا من تاريخه وحتى اإ�سعار اآخر.
تقدمي  من  ومتكينهّن  الأّمببهببات،  مل�ساعدة  التوجيه  هذا  وياأتي 
الرعاية لأطفالهّن، خ�سو�سًا يف ظّل تعليق الدوام الوجاهي لطلبة 

املدار�س وريا�س الأطفال واعتماد التعليم عن ُبعد.

*عّمان 
اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 82 وفاة و 6537 اإ�سابة بفريو�س 
كورونا امل�ستجد يف اململكة الثنني، لريتفع العدد الإجمايل اإىل 7283 
رئا�سة  عن  ال�سادر  الإعالمي  املوجز  واأ�سار  اإ�سابة.  و639444  وفاة 
و�سل  حالّيًا  الن�سطة  احلالت  عدد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  الببوزراء 
اإىل  ام�س  اأُدِخلت  التي  احلببالت  عدد  بلغ  بينما  حالة،   79397 اإىل 
امل�ست�سفيات 399 حالة، فيما غادرت 383 حالة، يف حني بلغ اإجمايل 
عدد احلالت املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 3182 حالة. 
اأن  املوجز  بني  اململكة،  يف  للم�ست�سفيات  ال�ستيعابية  القدرة  وحول 
بينما  باملئة،   51 بلغت  ال�سمال  اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة 
بلغت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة 74 باملئة، فيما و�سلت ن�سبة 
باملئة.  اإىل 52  ذاته  الإقليم  التنّف�س ال�سطناعي يف  اأجهزة  اإ�سغال 
واأ�ساف اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف اإقليم الو�سط بلغت 63 باملئة، 
الإقليم ذاته  العناية احلثيثة يف  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  يف حني و�سلت 
اإىل 74 باملئة، بينما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي 
اإقليم اجلنوب 33  اأ�سّرة العزل يف  اإ�سغال  41 باملئة. كما بلغت ن�سبة 
بلغت  فيما  باملئة،   46 احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ون�سبة  باملئة، 

ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 24 باملئة.
كما اأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل 9003 حالت �سفاء اليوم يف العزل 
 552764 اإىل  ال�سفاء  حالت  اإجمايل  لي�سل  وامل�ست�سفيات،  املنزيل 
حالة. واأ�ساف اأن 43226 فح�سًا خمرّيًا اأجري ام�س، لي�سبح اإجمايل 
عدد الفحو�سات التي اأجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6114599 
اإىل  و�سلت  ام�س  الإيجابّية  الفحو�سات  ن�سبة  اأن  اإىل  لفتًا  فح�سًا، 
قرابة 12ر15 باملئة، مقارنة مع الن�سبة التي �سجلت اول اأم�س والتي 

بلغت 68ر14 باملئة.

*عمان 
عجلون  حمافظة  يف  مطلوب  على  القب�س  الأمنية  الأجهزة  األقت 

م�سنف باخلطري جدًا وبحقه 45 طلبًا اأمنيًا بعد مداهمة مكان وجوده.
اأمنية  قوة  اإن  العام  الأمببن  مديرية  با�سم  الإعالمي  الناطق  و قال 
اأمنيًا  طلبًا   45 وبحقه  جدًا  باخلطري  م�سنفًا  مطلوبًا  الثنني،  داهمت، 
و61 ا�سبقية جرمية بعد معلومات وردت لإدارة مكافحة املخدرات حول 

مكان وجوده.

الحنيطي: القوات المسلحة 
قادرة على مواجهة أي تهديد

شمول من لديهن ذوي إعاقة 
وأطفال بالعمل عن ُبعد

»82« وفاة و »6537« إصابة 
بكورونا في المملكة

القبض على مطلوب خطير 
في محافظة عجلون

لجنة مشتركة لمعالجة تحديات انسياب السلع األعيان يعيد للنواب معدل قانون الشركات

الحوار اإلقليمي للتغير المناخي 
يتعهد بإنجاح اتفاق باريس

شمول جميع المقيمين بخدمات 
االقالع عن التدخين مجانا

السعودية تقدم نموذجا بتعاملها 
مع تداعيات كورونا صحيا

*عمان 
احلنيفات،  خالد  املهند�س  الزراعة  وزير  بحث 
عمان  جتببارة  غرفة  رئي�س  الثنني،  لقائه  خالل 
الإدارة  جمل�س  واأعبب�ببسبباء  توفيق  احلببباج  خليل 
الق�سايا  والجبببببان،  الألبببببان  جتببار  عببن  وممثلني 
ومنتجات  والأجبببببان  الألبببببان  بتجارة  املرتبطة 

احلليب.
الببتببجببارة  ت�سهيل  اأهببمببيببة  احلببنببيببفببات  واأكببببد 
يف  النظر  اإعببادة  خالل  من  الإجبببراءات  وتب�سيط 

جميع ال�سروط والتعليمات مع احلفاظ على جودة 
املنتج امل�ستورد ومبا ل يوؤثر على املنتجات املحلية.

فنية  جلببنببة  ت�سكيل  عببلببى  التبببفببباق  وجبببرى 
م�سرتكة لبحث جميع الق�سايا التي تواجه التجار، 
يف  والنظر  ال�سلع،  ان�سياب  حتديات  على  والوقوف 
الحتياجات  مع  يتنا�سب  مبا  الإجبببراءات  م�سار 
الإجراءات  وتخفيف  الغذائي،  واملخزون  املحلية 
و�سالمة  و�سحة  جببودة  مت�س  ل  التي  الإ�سافية 

املنتج والتاأثري على املنتج املحلي.

*عمان 
القانون  الببنببواب،  اىل  الأعببيببان  جمل�س  اعبباد 
املوؤقت رقم 35 ل�سنة 2010 " قانون معدل لقانون 
املجل�س  عقدها  الببتببي  اجلل�سة  يف  ال�سركات"، 
هيئة  وح�سور  الفايز  في�سل  برئا�سة  الثببنببني 

الوزارة.
وخببالببف الأعببيببان قببرار الببنببواب الببذي يجعل 
حكمًا"  "مرفو�سًا  الربحية  غري  لل�سركة  الترع 
على  الببوزراء  جمل�س  موافقة  �سدور  عدم  حال  يف 
ذلك، خالل مدة 30 يومًا من تاريخ تن�سيب الوزير 
املعني، فيما اقر العيان ما ورد من احلكومة وهو 
عدم  حال  حكمًا" يف  عليه  "موافقا  الترع  اعتبار 
�سدور قرار عن جمل�س الوزراء خالل املدة املقررة. 
غري  ال�سركات  ت�سجيل  القانون  م�سروع  ويجيز 

يف  ورد  مما  بالرغم  ال�سركات،  �سجل  يف  الربحية 
قانون اجلمعيات الذي يعترها "جمعيات خا�سة".

قانون  ب�ساأن  النواب  قرار  على  الأعيان  ووافق 
نتيجة  النواب،  من  واملعاد  التاأمني  اأعمال  تنظيم 
يحدد  الببذي  امل�سروع  بنود  خمتلف  حول  اخلببالف 
التامني  قطاع  على  والرقابة  ال�سراف  �سالحيات 
قانون  املجل�س،  اأقر  كما  املركزي.  البنك  قبل  من 
الببوحببدات  ومبببوازنبببات  الببعببامببة  املبببوازنبببة  تنظيم 
ينظم  والبببذي  الببنببواب،  مببن  ورد  كما  احلكومية 
ملنهجية  وفقًا  املوازنة،  اإعببداد  ومراحل  اإجببراءات 
اإعداد املوازنات املوجهة بالنتائج، التي تعتمد ربط 
من  للتاأكد  للقيا�س  قابلة  اأداء  مبوؤ�سرات  النفاق 

حتقيق الأهداف املعلنة.
تابع �س2

*أبوظيب
اختتم الأحد احلوار الإقليمي للتغري املناخي، 
مب�ساركة  الإمببببببارات،  دولبببة  ا�ست�سافته  البببذي 
من  املناخي  العمل  م�سوؤويل  من  بببارزة  جمموعة 
للتعاون  اإفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 

بهدف ت�سريع التقدم يف العمل من اأجل املناخ.
واأ�سدر امل�ساركون بيانا م�سرتكا اأكدوا من خالله 
التزامهم ب�سمان اإجناح اتفاق باري�س، وبناء املزيد 
الرئي�س  اإليها  التي دعا  للقمة  الزخم حت�سريا  من 
�ستنعقد  والتي  املناخ،  لقادة  بايدن  جو  الأمريكي 
لحق  وقت  يف  وا�سنطن  الأمريكية  العا�سمة  يف 
الأطببراف  الببدول  موؤمتر  وكذلك  ال�سهر،  هببذا  من 
املناخ  لتغري  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف 
)كوب 26(.  ورحبت رئا�سة موؤمتر الدول الأطراف 
وجببددت  املنطقة،  يف  املببحببرز  والببتببقببدم  بالبيان 
الدعوة اإىل تقدمي م�ساهمات حمددة وطنيا معززة 

مع التزامات )�سفرية( قبل انعقاد املوؤمتر.
 واأتاح هذا احلدث، من�سة رائدة لتمكني الدول 
للتغري  ا�ستجاباتها  وتن�سيق  التعاون  من  امل�ساركة 
من  العمل  يف  العاملية  الطموحات  وتعزيز  املناخي 
منطقة  متكني  اإىل  احلببوار  هدف  كما  املناخ.   اأجل 
مناق�سة  مببن  اإفريقيا  و�سمال  الأو�ببسببط  ال�سرق 
"منخف�سة  للتنمية  جديدة  م�سارات  اإطالق  �سبل 
الببدويل  املجتمع  مع  التعاون  وتعزيز  الكربون" 
لتحويل التحديات املناخية اإىل فر�س اقت�سادية.

وبهذه املنا�سبة، قال الدكتور �سلطان بن اأحمد 

املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزيببر  اجلابر، 
التغري  ل�سوؤون  الإمببارات  لدولة  اخلا�س  واملبعوث 
دولببة  يف  الر�سيدة  الببقببيببادة  "حتر�س  املببنبباخببي: 
الإمارات على دعم العمل من اأجل املناخ مع الرتكيز 
والتنمية  القببتبب�ببسببادي  للنمو  فببر�ببس  خلق  على 
الإقليمي  احلوار  ا�ست�سافة  وت�سعدنا  امل�ستدامة. 
�سخ�سيات  �سم  والببذي  اأبوظبي  يف  املناخي  للتغري 
اإفريقيا  و�سمال  الأو�ببسببط  ال�سرق  دول  من  بببارزة 

والوليات املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة".
وقت  يف  ياأتي  احلببوار  هذا  اأن  اجلابر  واأو�سح   
دعا  التي  املناخ  قمة  انعقاد  ي�سبق  فهو  جدا،  مهم 
هذا  خببالل  بببايببدن  جببو  الأمببريببكببي  الرئي�س  اليها 
اأنه  كما  وا�سنطن،  الأمريكية  العا�سمة  يف  ال�سهر 
ميهد ملوؤمتر الأمم املتحدة للمناخ )كوب 26( الذي 

ينعقد يف نوفمر املقبل يف اململكة املتحدة.
على  اأكببد  اليوم  "اجتماعنا  اجلببابببر:  وتابع   
وت�سريع  اجلهود  وت�سافر  الأدوار  تكامل  اأهمية 
من  وال�ستفادة  املناخ،  اأجببل  من  اجلماعي  العمل 
كيفية  ناق�سنا  كما  املتاحة.  القت�سادية  الفر�س 
اإفريقيا  و�سمال  الأو�ببسببط  ال�سرق  منطقة  متكني 
منخف�سة  للتنمية  جببديببدة  م�سارات  اإطبببالق  مببن 
الببدويل  املجتمع  مببع  التعاون  وتعزيز  الببكببربببون، 
لتحويل التحديات املناخية اإىل فر�س اقت�سادية. 
وتكثيف  بالتعاون  بالتزامنا  م�ستمرون  ونحن 
اجلهود حلماية اأجيال امل�ستقبل من الآثار ال�سلبية 

للتغري املناخي".

*عمان 
خدمات  تقدمي  تو�سعة  هواري  فرا�س  الدكتور  ال�سحة  وزير  قرر 
املقيمني  لت�سمل  الالزمة،  والعالجات  التدخني  عن  والقببالع  امل�سورة 
على ار�س اململكة من غري الردنيني، لتقدم خدماتها جمانا حفاظا على 
اأعلنت يف وقت �سابق،عن تو�سعها  الوزارة قد  العامة . وكانت  ال�سحة 
يف تقدمي خدمات امل�سورة والقالع عن التدخني والعالجات الالزمة، 
واجلنوب،  والو�سط  ال�سمال  اأقاليم  يف  موزعة  �سحيا  مركزا   15 يف 
لتقدم خدماتها ب�سكل جماين للمواطنني، ا�سافة اىل 5 مراكز �سحية 
موجودة ا�سال وتقدم هذه اخلدمات. واأ�سارت اىل ان املراكز يف اقليم 
احلجر  ووادي  الويل  وال�سلط  وماركا،  ال�سامل  عمان  هي:  الو�سط 
ومركز خادم احلرمني والر�سيد و�سمال مادبا ، وزي ال�سامل، ويف ال�سمال 
تقدم مراكز ال�سريح وجر�س واملفرق ال�سامل وعجلون ال�سامل والرازي 

ال�سامل وحنينا وقميم، خدمات امل�سورة والقالع عن التدخني.
و�سملت املراكز ال�سحية يف اقليم اجلنوب: املرج الويل والطفيلة 

ومعان والبرتاء وطالل .

*عمان 
اأ�سافت جتربة اململكة العربية ال�سعودية مبواجهة جائحة كورونا 
، مفاهيم مبتكرة يف اإدارة الأزمات، وقدمت للعامل اأمنوذجا يف تعاملها مع 
تداعيات املوقف �سحيًا واجتماعيًا واقت�ساديًا، متفردًا بقيمه الن�سانية، 
جهود  امتدت  ذلك  من  اأبعد  واإىل  لرثاها،  ووافد  مواطن  بني  تفرق  فلم 
اململكة خارجيًا لت�ساند الأ�سرة الدولية حماية ملاليني الب�سر من خطر 
ملنظومة  التكاملي  بالنهج  اململكة  يف  الأزمببة  اإدارة  وات�سمت  اجلائحة. 
احلفاظ  الأول  املقام  يف  غايتها  والتطوعي،  والأهلي  احلكومي  العمل 
على ال�سحة العامة وفق املعايري املعتمدة، اإىل جانب دعم جهود الدول 
انت�سار  لوقف  العاملية،  ال�سحة  منظمة  وبالأخ�س  الدولية  واملنظمات 
الفريو�س وحما�سرته والق�ساء عليه، باإذن اهلل . ومتيزت ادارة الزمة 
والتاأهب  املخاطر،  درجة  وتقييم  ال�سحة،  ملهددات  والتدقيق  بالتق�سي 
مركز  متابعة  نتائج  دفعت  لذلك  تنفيذها،  يف  حازمة  وقائية  بتدابري 
كورونا  بفريو�س  الإ�سابة  مل�ستوى  ال�سحة  بببوزارة  والتحكم  القيادة 
مبدينة ووهان ال�سينية، اإىل ا�ستجابة اململكة املبكرة ملواجهة تداعيات 
الثاين 2020 بت�سكيل  ال�سامي بتاريخ 26 كانون  الفريو�س، و�سدر الأمر 
"اللجنة العليا اخلا�سة باتخاذ جميع الجراءات الحرتازية والتدابري 
حكوميًا.  جهازًا   24 ع�سويتها  يف  ت�سم  اجلائحة"  انت�سار  ملنع  الالزمة 
الجببراءات  باتخاذ  ال�ستباقية  لالأزمة  اإدارتها  يف  للمملكة  ويح�سب 
بالفيزا  اململكة  ودخببول  لل�سني،  "ال�سفر  تعليق  جبباء  الالزمة،حيث 
ال�سياحية" يف �سباط 2020 تفاديًا لو�سول الوباء لأر�سيها، الأمر الذي 
يك�سف عن مدى ال�ست�سعار املبكر يف اململكة خلطر الفريو�س والتحديات 
بدءًا  اجلائحة  تطور  ملراحل  الزمني  اخلط  على  قيا�سًا  يفر�سها  التي 
م�سابة  حالت  عدة  ت�سجيل   2019 الول  كانون   31 يف  ال�سني  باإعالن 
اكت�ساف  اإىل  لحقًا  واأدت  الأ�سباب،  حينها  ُتعرف  مل  رئوية  بالتهابات 
امل�ستجد"، وحتى اإعالن منظمة ال�سحة العاملية يف 11  كورونا  "فريو�س 
اذار 2020 ت�سنيف الفريو�س "وباَء عامليَا".   تابع �س4

األمير حمزة يؤكد التزمه بنهج األسرة الهاشمية

*عمان 
يف �سوء قرار جاللة 
الثاين  عبداهلل  امللك 
مو�سوع  مع  التعامل  يف 
بن  حمزة  الأمري  �سمو 
احلبب�ببسببني �ببسببمببن اإطبببار 
الأ�بببسبببرة الببهببا�ببسببمببيببة، 
اأوكبببببل جبباللببتببه هببذا 
املببب�بببسبببار لببعببمببه، �ببسببمببو 
الأمبببببببري احلببب�بببسبببن بببن 
توا�سل  البببذي  طبببالل، 
بببببببببدوره مببببع الأمبببببري 
حبببببمبببببزة، وجبببببببباء يف 
�ببسببادرة عن  تببغببريببدة 
اأن  املببلببكببي،  البببديبببوان 
باأنه  اأكد  حمزة  الأمري 
الأ�ببسببرة  بنهج  يببلببتببزم 
الببهببا�ببسببمببيببة، واملبب�ببسببار 
الببببذي اأوكبببلبببه جبباللببة 
الأمببببببري  اإىل  املببببلببببك 

احل�سن.

الملك يوكل قضية األمير 
حمزه لعمه األمير الحسن
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*عمان 
اللواء  امل�سرتكة  الأركببان  هيئة  رئي�س  اأكد 
امل�سلحة  القوات  اأن  احلنيطي،  يو�سف  الركن 
والكفاءة  القدرة  من  لديها  الأمنية  والأجهزة 
اأي  مببع  التعامل  مببن  ميكنها  مببا  والحببرتافببيببة 
املحلية  ال�ساحتني  على  تببطببراأ  م�ستجدات 
ومواجهة  امل�ستويات  مبختلف  والإقليمية 
جببمببيببع اأ�ببسببكببال الببتببهببديببد عببلببى الببواجببهببات 
بها  يبببراد  م�ساع  واأيبببة  وبببالببقببوة،  احلببدوديببة 
تببقببويبب�ببس اأمببببن الببوطببن وتبببرويبببع مببواطببنببيببه، 
الببتببزامببًا  اململكة؛  وا�ببسببتببقببرار  اأمبببن  وزعببزعببة 
وقيادته  الوطن  جتاه  الوطني  بواجبها  منها 

الها�سمية املظفرة.
جببباء ذلبببك خبببالل مببتببابببعببة رئببيبب�ببس هيئة 
التمرين  جمريات  الثنني،  امل�سرتكة،  الأركان 
�سمو  لببواء  نفذه  الببذي  الوطن"  "درع  التعبوي 
التدخل  نهيان/  اآل  زايببد  بببن  حممد  ال�سيخ 
البب�ببسببريببع وجمببمببوعببة املببلببك عبببببداهلل الببثبباين 
احلببدود/6  حر�س  وكتيبة  اخلا�سة  للقوات 
و�سالح  ال�سرقية  الع�سكرية  للمنطقة  التابعة 

اجلو امللكي.
اأهمية  على  احلنيطي  الركن  اللواء  و�سدد 
يف  امل�سلحة  الببقببوات  بببه  تببقببوم  البببذي  البببدور 
مكانتها  وتر�سيخ  الدولة  هيبة  على  احلفاظ 
التي  واجلهود  والتاريخية،  ال�سرتاتيجية 
الأزمببات  من  للخروج  املرحلة  هذه  يف  تبذلها 
كافة التي ع�سفت بالوطن يف الآونة الأخرية، 
املببحببوري  ببببدوره  الأردن  ا�ببسببتببمببرار  ل�سمان 
املنطقة  يف  الق�سايا  من  العديد  جتاه  والثابت 

والإقليم.
اإىل  احلنيطي  الببركببن  الببلببواء  وا�ببسببتببمببع   
اإيجاز ع�سكري قدمه قائد املنطقة الع�سكرية 
حممد  ال�سيخ  �سمو  لبببواء  وقببائببد  ال�سرقية 
وقببادة  ال�سريع  التدخل  نهيان/  اآل  زايببد  بن 
التمرين  جمببريببات  عببن  امل�ساركة،  الببوحببدات 
الذي ُبني على فر�سيات حتاكي ال�سيناريوهات 
جاهزية  مدى  على  الوقوف  بهدف  املتوقعة، 
املهام  تنفيذ  على  امل�ساركة  الببقببوات  وقبببدرات 
وتدريب  منها،  املطلوبة  امل�سرتكة  والواجبات 
العملياتية  امل�ستويات  خمتلف  على  امل�ساركني 

التخطيط  وكيفية  والتدريبية  واللوج�ستية 
والتن�سيق والتنفيذ و�سوًل لالأهداف املرجوة.

عمليات  تنفيذ  على  التمرين  وا�ستمل 
والقوات  الآلببيببات  بوا�سطة  ال�سريع  الهجوم 
اأنببواع  جميع  فيها  ا�ستخدمت  جببوًا،  املحمولة 
والهند�سة  باملدفيعة  م�سندة  املناورة  اأ�سلحة 
اأهدافا  بالق�سف  بببداأت  حيث  للواء،  التابعة 
امللكي،  اجلو  �سالح  طائرات  من  القيمة  عالية 
الأ�سلحة  خمتلف  مببن  رمببايببات  اإىل  اإ�ببسببافببة 
الثقيلة واملتو�سطة واخلفيفة واأ�سلحة مقاومة 
املبنية  املناطق  يف  القتال  وعمليات  البببدروع، 

والقتحام اجلوي وعمليات الإنزال.
ويهدف التمرين اإىل التدريب على عمليات 
الأهبببداف  ومعاجلة  ال�سرتاتيجي  النفتاح 
امل�سرتكة  العمليات  تنفيذ  خالل  من  الطارئة 
اخلا�سة  والقوات  ال�سريع  التدخل  قوات  بني 
وقبببوات حببر�ببس احلبببدود و�ببسببالح اجلببو امللكي، 
الأر�ببسببي  القتحام  عمليات  على  والببتببدريببب 
وكيفية  اجلوي،  القتحام  وعمليات  بالآليات، 
الأهببداف  على  واجلببوي  الأر�ببسببي  ال�ستطالع 

املنتخبة با�ستخدام الإ�سناد القيا�سي يف اللواء 
واآلية  طبي(،  ا�سناد  �سيانة  هند�سة  )مدفعية 
تن�سيق جهد القوات اجلوية والأر�سية، اإ�سافة 
واإدارة  وال�سيطرة  القيادة  على  التدريب  اإىل 

املعركة، وعمليات الهبوط التكتيكي.
قببدرات  اختبار  اإىل  التمرين  هببدف  كما 
وجبباهببزيببة الببقببوات املبب�ببسبباركببة، واإظببهببار مدى 
الحبببرتافبببيبببة والببتببنبب�ببسببيببق يف تببنببفببيببذ املببهببام 
والببواجبببببات املبب�ببسببرتكببة بببني وحببببدات حر�س 
احلدود، والقوات النوعية التي جرى تعزيزها 

على الواجهات احلدودية اأخريًا.
عدد  ح�سره  البببذي  التمرين  نهاية  ويف 
 - الأردنببيببة  امل�سلحة  القوات  �سباط  كبار  من 
احلنيطي  الركن  اللواء  نقل  العربي،  اجلي�س 
عبداهلل  امللك  الأعلى  القائد  جاللة  حتيات 
امل�سلحة،  بالقوات  واعببتببزازه  وثقته  الببثبباين 
والكفاءة  املتميز  بامل�ستوى  اإعجابه  مبديًا 
اأظهرها  التي  العالية  والحرتافية واملعنويات 
مراحله  وعلى  التمرين  تنفيذ  يف  امل�ساركون 

كافة.

*عمان 
ال�سداقة  وجمعيات  الخببوة  جلان  عقدت 
الرملانية الثنني اجتماعات منف�سلة برئا�سة 
احمد  الببنببواب  جمل�س  لرئي�س  الول  النائب 
املهند�س  الببثبباين  النائب  بح�سور  ال�سفدي، 
هيثم الزيادين وم�ساعد الرئي�س دينا الب�سري، 

انتخبت خاللها روؤ�ساء ومقررين لها.
وانتخبت جلنة الأخوة الرملانية الأردنية 
النائب  بببالببتببوافببق،  الببعببربببي  املببغببرب  دول  مببع 
الوخيان  والنائب �سالح  رئي�سا  ال�سقور  جمحم 
الرملانية  الأخببوة  جلنة  انتخبت  كما  مقررا، 

القرن  منطقة  يف  العربية  الدول  مع  الأردنية 
الظهراوي  رائببد  النائب  بالتوافق،  الإفريقي 

رئي�سا والنائب زينب البدول مقررا لها.
الرملانية  الأخبببوة  جلنة  انتخبت  كما 
و�سوريا  وفل�سطني  العراق  دول  مع  الأردنية 
ولبببببنببان بببالببتببوافببق، الببنببائببب عبببببد الببكببرمي 
يا�سني  بني  حممد  والنائب  رئي�سا  الدغمي 
ال�سداقة  جمعية  انتخبت  فيما  لها.  مقررا 
الببالتببيببنببيببة  امبببريكبببا  دول  مبببع  الببرملببانببيببة 
حواري  اندريه  النائب  بالتوافق،  والو�سطى 
مقررا  اخل�سري  ال�سالم  عبد  والنائب  رئي�سا 

الرملانية  ال�سداقة  جمعية  وانتخبت  لها، 
النائب  بالتوافق،  واوقيانو�سيا  ا�سيا  دول  مع 
�سامل  والنائب  رئي�سا  املعايعة  الرحيم  عبد 

لها.  مقررا  العمري 
الرملانية  ال�سداقة  جمعية  انتخبت  كما 
بالتوافق،  ال�سمالية  اأمريكا  دول  مع  الأردنية 
النائب خري اأبو �سعيليك رئي�سا والنائب جمدي 
اليعقوب مقررا لها، وانتخبت جمعية ال�سداقة 
بالتوافق،  الإفببريببقببيببة  الأردنببيببة  الرملانية 
غببازي  والببنببائببب  رئي�سا  الب�سري  دينا  النائب 

البداوي مقررا لها.

*عمان 
وحقوق  العامة  احلببريببات  جلنة  وا�سلت 
الثببنببني،  اجببتببمبباع  خببالل  النيابية  الإنبب�ببسببان 
النائب رائد الظهراوي، بحث مو�سوع  برئا�سة 

التوقيف الإداري وقانون منع اجلرائم.
جاء  الجتماع  هببذا  اإن  الظهراوي  وقببال 
احلكام  مع  �سابقة  اجتماعات  �سل�سلة  �سمن 
الإداريببببببني ومبببببدراء الأجبببهبببزة الأمببنببيببة يف 
بني  الت�ساركية  لتحقيق  وتكري�سا  املحافظات 
بتعديل  للمطالبة  و�سعيا  واحلكومة،  اللجنة 
ال�سلم  على  للحفاظ  القانون  بنود  من  عببدد 

املجتمعي وحقوق الإن�سان.
ودعا اإىل اإعادة النظر يف مو�سوع الإقامة 
دون  املببوقببوفببني  متابعة  وكيفية  اجلببريببة 

احلاجة اإىل مراجعة املراكز الأمنية.
وزير  ح�سره  الذي  الجتماع  خالل  وثمن 
مببدراء  مببن  وعببدد  الببفببرايببة،  مببازن  الداخلية 
به  تقوم  الببذي  الببدور  واملحافظني،  ال�سرطة 
الأجهزة الع�سكرية والأمنية يف احلفاظ على 

اأمن اململكة.
النظر  ببباإعببادة  احل�سور  الببنببواب  وطببالببب 
ببع�س مواد قانون منع اجلرائم للحفاظ على 
اأ�س�س  ومراجعة  املواطنني،  وممتلكات  اأرواح 
الإداري  للحاكم  مكتب  واإن�ساء  املالية  الكفالة 

داخل اإدارة ال�سجون.
واأكد الفراية، بدوره، اأنه طلب من احلكام 
الإداري  التوقيف  اأ�سباب  مراجعة  الإداريببني 
تف�سيلية  بقائمة  وتببزويببده  املحافظات،  يف 

لالإفراج عن عدد من املوقوفني قبل حلول �سهر 
رم�سان املبارك الذين ل ي�سكل خروجهم خطرا 

على اأرواح وممتلكات املواطنني.
منع  قببانببون  اأن  الداخلية  وزيببر  واو�ببسببح 
الإداري  التوقيف  �سالحية  اأعطى  اجلرائم 
اأن  اإىل  مبب�ببسببريا  فببقببط،  الإداري  لببلببحبباكببم 
املالحظات  العتبار  بعني  �ستاأخذ  البببوزارة 
خالل  الببنببواب  طرحها  الببتببي  والقبببرتاحبببات 

الجتماع.
�سامل  العميد  ال�سمال  اإقليم  قائد  وقببال 
رد  حببال  يف  ت�سطب  الببقببيببود  اإن  ال�سما�سني، 
يجوز  ل  الببفببرديببة  الأخببطبباء  واأن  العببتبببببار، 
من  ملحاكمة  �سرطي  ق�ساء  وهناك  تعميمها، 

يخطاأ.

*عمان
بحث وزير ال�سحة الدكتور فرا�س الهواري، 
خالل لقائه، رئي�س اجلامعة الأردنية الدكتور 
التعاون  �سبل  تعزيز  الق�ساة،  الببكببرمي  عبد 
اجلامعة،  يف  ال�سحية  والكليات  البببوزارة  بني 
بالكفاءات  ورفببده  ال�سحي  القطاع  وتطوير 
الطبية املوؤهلة واملدربة، ورفع �سوية اخلدمات 

الطبية  الت�سهيالت  جميع  وتقدمي  الطبية، 
اجلامعة،  عن  �سدر  بيان  وبح�سب  وال�سحية. 
وما  الوزارة  بدور  الق�ساة  اأ�ساد  الثنني،  اليوم 
املنظومة  �ساأنها تطوير  تقدمه من خدمات من 
املواطنني،  اأمببن  وتعزيز  الوطن  يف  ال�سحية 
مراكز  لفتتاح  التو�سع  يف  الببببوزارة  وخببطببة 
�سمت  حيث  كببورونببا،  فببريو�ببس  �سد  التطعيم 

اجلامعة الأردنية مركزين للتطعيم.
الوطنية  املوؤ�س�سات  دعببم  الببهببواري  وثمن 
الأردنببيببة  اجلامعة  فيها  مبببا  الببببوزارة  جلهود 
وم�ست�سفاها، موؤكدا �سرورة اللقاءات امل�ستمرة 
بخدمة  املتعلقة  الق�سايا  ملتابعة  دوري  ب�سكل 
القطاع ال�سحي والتعاون امل�سرتك بني الوزارة 

واجلامعة.

اللواء الحنيطي: القوات المسلحة 
قادرة على مواجهة أي تهديد

انتخاب رؤساء لجان االخوة 
والصداقة البرلمانية

الحريات النيابية تواصل مناقشة 
موضوع التوقيف اإلداري

بحث تعزيز التعاون
 بين األردنية ووزارة الصحة
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مدير مركز الحسين 
للسرطان: لقاحات كورونا 

أثبتت كفاءتها
*عمان 

لل�سرطان  احل�سني  مركز  عببام  ومببديببر  التنفيذي  الرئي�س  قببال 
الدكتور عا�سم من�سور ان اللقاحات التي مت اجازتها اأثبتت جناعتها 
لعتمادها  م�سبوقة،  غري  وبن�سب  ال�سريرية،  التجارب  نطاق  خارج 
للوقاية  اأداة  انها  موؤكدا   ، الغر�س  نف�س  لأداء  خمتلفة  تقنيات  على 

والتح�سني واحلّد من ن�سب الإ�سابة والوفاة بفريو�س كورونا .
مبادرة  مع  بالتعاون  زوم،  تطبيق  عر  حما�سرة،  خالل  واأو�سح 
جدارا، بعنوان: " لقاح كورونا وما يجب عليكم معرفته؟"، اآلية عمل 
لقاح كوفيد 19 وال�سبهات التي تدور حوله، والآثار اجلانبية للمطعوم، 
اآلية عملها  مبينا ان كل لقاحات كورونا التي انتجت حتى الآن تقوم 
على مبداأ خداع اجلهاز املناعي، واإيهامه باأنه يتعامل مع عدو خطر، ما 
يوؤدي اإىل تولد ا�ستجابة مناعية لديه ميكن اأن تن�سط يف حال تعر�س 

الإن�سان لالإ�سابة بفريو�س كورونا.
لهذا  البببدواء  اكت�ساف  حلببني  املجتمعية  املناعة  نحقق  وحببتببى 
الفريو�س، اكد من�سور انه ل بد من تطعيم ن�سبة كبرية من املواطنني 
ل تقل عن 75 باملئة، ال ان ال�سبهات والأقاويل التي تثار حول هذه 

اللقاحات خلقت نوعًا من اخلوف والرتدد وال�سك وعدم تقبله.
على  يعتمد  باأنه  من�سور  الدكتور  بنّي  اأ�سرتازينيكا،  لقاح  وحول 
حيث  ال�سمبانزي(،  بني  ينت�سر  غببدي  )فببريو�ببس  الفريو�سي  الناقل 
التي  اجلينية  ال�سحنات  لإي�سال  جينيًا  معدلة  فريو�سات  ي�ستخدم 
تعمل على ت�سنيع بروتني )امل�سمى بالروتني ال�سائك( داخل اخلاليا 
يعتمد  فيما  الفريو�س.  حماربة  كيفية  حببول  تعليمات  واعطائها 
الذي  الرايبوزي  النووي  احلم�س  ناقل  على  وموديرنا  فايزر  لقاحا 
الروتني   ،19 كوفيد  بروتني  ل�سنع  اجلينية  التعليمات  على  يحتوي 
يبداأ  الروتني،  هذا  من  جزء  ب�سنع  اخللية  تبداأ  وعندما  ال�سائك 
اجلهاز املناعي بالتعّرف عليه ويبداأ بت�سكيل الأج�سام امل�سادة. واأكد 
الب�سر،  بها  ويلّقح  جتبباز  حتى  مراحل  بعدة  متر  اللقاحات  هببذه  اأن 
فالفكرة تطبق يف املختر على احليوان بداية، وجترى عليها درا�سات، 
النتقال  قبل  املخرية  التجارب  من  املزيد  باإجراء  العلماء  يقوم  ثم 
التاأكد من جودة  بعد  انه  مبينا  الب�سر،  ال�سريرية على  التجارب  اإىل 
التي  والببدواء  الغذاء  موؤ�س�سة  اإىل  التقدم  يتم  املخرية  التجارب 
تقييمه  يتم  حيث   ، املخرية  التجارب  ونتائج  الأوراق  جميع  تدر�س 
من قبل خبري اجلودة وال�سالمة، وكذلك تقّييم طريقة الت�سنيع، ثم 

ننتقل اإىل التجارب ال�سريرية على الب�سر.
اللقاحات متر بثالث مراحل: جتريب املنتج على  واو�سح ان هذه 
عدد قليل يرتاوح ما بني 20 اىل 100 متطوع، ملالحظة حدوث اأي اآثار 
املناعة  لتكوين  املطعوم  عمل  كيفية  عن  فكرة  تعطينا  كما  جانبية، 
فيها  يجرب  التي  املرحلة  اإىل  ننتقل  املطعوم  �سالمة  من  التاأكد  وبعد 
واأو�ساع �سحية خمتلفة،  اثنيات خمتلفة  اأكر من  املطعوم على عدد 
اإىل  املتطوعني  تق�سيم  ويتم  اجلرعات  من  خمتلف  عدد  جتّرب  حيث 
�سالمة  حببول  معلومات  على  نح�سل  املرحلة  هببذه  ويف  جمموعتني، 

املطعوم وقدرته على تكوين املناعة.
اأما املرحلة التي تليها فيجّرب املطعوم على اآلف املتطوعني للتاأكد 
كفاءة  متابعة  واأخببريًا  اجلانبية،  الأعرا�س  ومراقبة  كفاءته،  من 
على  احلقيقي  العامل  يف  ا�ستخدامه  بعد  له  اجلانبية  والآثار  الدواء 

ماليني من الب�سر.
واأ�سار من�سور اإىل اأن وجود ردود فعل حتدث عند تلقي اللقاح ومنها 
ال�سائعة  الآثار  فمن  نادرة،  اأخرى  واأعرا�س  �سائع  وغري  �سائع  هو  ما 
التي قد يعاين منها ال�سخ�س الذي تلقى اللقاح، حدوث اأمل واحمرار 
مبكان احلقن، وحرارة زائدة او �سخونة وق�سعريرة، وال�سعور بالتعب 
والإح�سا�س  والع�سلي،  املف�سلي  الأمل  من  وال�سكوى  العام،  وال�سعف 
بالغثيان والقيء وحدوث الإ�سهال، اأما غري ال�سائعة فقد ت�سمل فرط 
يف التعرق وفقدان لل�سهية، وحكة وظهور طفح جلدي، وال�سعور بالدوار 
احل�سا�سية  حدوث  �سجلت:  التي  النادرة  الأعرا�س  من  اأما  والنعا�س، 

املفرطة. 

وزير التربية يهنئ المعلمَين 
الفائزين بجائزة خليفة التربوية

*عمان 
الزبريية  مدر�سة  من  عبده  بني  مر�سد  خالد  عامر  املعلم  فبباز 
ال�سوبك،  للواء  والتعليم  الرتبية  ملديرية  التابعة  للبنني  الأ�سا�سية 
واملعلمة رويدة �سامل �سليمان اأبو �سو�سة من مدار�س احل�ساد الرتبوي 
التابعة ملديرية التعليم اخلا�س، بجائزة خليفة الرتبوية يف دورتها 
الرابعة ع�سرة للعام 2021، يف جمال التعليم العام لفئة املعلم املبدع 

على م�ستوى الوطن العربي.
با�سم  قدي�س  اأبببو  حممد  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزيببر  وهناأ 
الأ�سرة الرتبوية الأردنية، يف بيان للوزارة، الثنني، املعلمني الفائزين، 
الثقة  ومعززا  الأردين،  املعلم  لتميز  تاأكيدا  ياأتي  الفوز  هذا  اأن  مبينا 
عن  معرًبا  والبببداع،  الإجنبباز  وحتقيق  الدائم  العطاء  على  بقدرته 

اعتزاز الوزارة بهذا الجناز الكبري.
�سحفي  موؤمتر  يف  العفيفي  اأمببل  للجائزة  العام  الأمببني  واأعلنت 
اأ�سماء الفائزين باجلائزة للعام 2021، بعد  مبدينة اأبو ظبي، اليوم، 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  قبل  من  واعتمادها  عليها  امل�سادقة  جرت  اأن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة رئي�س 

جمل�س اأمناء اجلائزة.
المببارات  من  ومعلمة  معلما   27 باجلائزة  الفائزين  عببدد  وبلغ 
على   11 و  الدولة  داخببل  من   16 بواقع  امل�ساركة،  العربية  والببدول 

م�ستوى الوطن العربي.

نقابة المحروقات تؤكد دعمها 
المطلق لصون إرث الهاشميين

  
*عمان 

اكدت نقابة اأ�سحاب حمطات الوقود دعمها الكامل واملطلق جلهود 
هيبة  واإعببالء  الها�سميني  اإرث  �سون  يف  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

الدولة الأردنية وتر�سيخ اأمن وا�ستقرار اململكة.
واأجهزتنا  القيادة  خلف  ونقف  نبارك  الثنني،  بيان  يف  وقالت 
�سفًا  والوقف  والفا�سدين،  الف�ساد  حماربة  يف  والر�سمية  الأمنية 
زعزعة  �ساأنها  من  التي  اخلبيثة  واملرامي  الهببداف  كل  �سد  واحببدًا 
الثانية ب�سالبة  اأمننا وا�ستقرارنا. وا�سافت: والأردن يدخل مئويته 
قيادته، ووعي �سعبه وموؤ�س�ساته، واإ�سراره على موا�سلة م�سرية البناء 
التي اأ�س�س لها امللك عبداهلل الأول واحل�سني الباين طيب اهلل ثراهما، 
فاإننا جميعا يف الأردن وعلى امتداد خارطة الوطن من حمافظاٍت وقرى 
ونفخر  الواحدة،  والقيادة  الأوحببد  بالوطن  نوؤمن  وخميمات،  وبواد 
اإن  ال�سعيدات  نهار  املهند�س  النقابة  رئي�س  وقال  ال�سعب.  بلحمة هذا 
الثاين، وويل  امللك عبداهلل  التام خلف جاللة  النقابة توؤكد وقوفها 
الثاين من قرارات واإجراءات  العهد �سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل 

ُتّكر�س هيمنة الد�ستور واإعالء روح القانون.
الوطن  اأجل  من  الها�سمية  الأردنية  قيادتنا  خلف  نقف  وا�ساف 
وحدة  وتعزيز  الداخلية  جبهتنا  ومتتني  الواحدة،  والأ�سرة  الواحد 

ال�سف الأردين ملجابهة اأية حتديات خارجية اأو داخلية.

24.2  % نسبة العبء 
الضريبي العام الماضي

*عمان 
قال وزير املالية حممد الع�سع�س، ان ن�سبة العبء ال�سريبي بلغت 
العام املا�سي 24.2 باملئة من دخل الفرد، وفق درا�سات اأجرتها دائرة 

�سريبة الدخل واملبيعات.
ال�سلع  العبء هو على م�سرتيات  ان اجلزء الأكر من هذا  واأو�سح 
العامة  للموؤ�س�سة  دفعه  يتم  ما  كذلك  وي�سمل  الكمالية،  واخلدمات 
اأحمد  الدكتور  للعني  �سوؤالني  على  رده  يف  وا�سار  لل�سمان الجتماعي. 
من  العائد  ان  اىل  الثنني،  الأعيان  ملجل�س  جل�سة  خالل  الهنداوي، 
�سريبة املبيعات بلغ العام املا�سي 3.533 مليار دينار، فيما بلغت قيمة 
وا�ساف  دينار.  مليار   1.138 الفرتة  لذات  الدخل  �سريبة  حت�سيالت 
الع�سع�س ان عدد املكلفني الذين مت اجراء التفتي�س ال�سريبي عليهم 
حت�سيل  عنها  نتج  من�ساأة،  او  �سركة   1372 بلغ  املا�سي،  العام  خالل 
عام  حت�سيلها  مت  دينار  مليون   133 مع  مقارنة  دينار،  ماليني   408
2019 نتيجة 2895 عملية تفتي�س. واأكد ال�سعي اىل تو�سيع القاعدة 
امللتزم  تكافئ  جديدة  �سريبية  ثقافة  وتعزيز  الن�سب،  وتخفي�س 
دون  وال�ستثناءات  الإعفاءات  وقف  جانب  اىل  امللتزم،  غري  وتعاقب 
معزولة  �سريبية  جزر  اىل  م�سريا  ال�سريبي،  العبء  لرفع  اللجوء 
ل  امل�ستوردات  قيمة  من  باملئة   90 ان  اىل  لفتا  العفاءات،  نتيجة 

ت�سملها �سرائب جمركية. 
وا�سار الع�سع�س اىل تغيري منهجية دائرة �سريبة الدخل واملبيعات 
لدارة املخاطر عند تنفيذ خطة مكافحة التهرب ال�سريبي، من خالل 
واملن�ساآت  بال�سركات  اخلا�سة  واملعلومات  البيانات  ومعاجلة  حتليل 
والتدقيق  التفتي�سية  اجلولت  يف  �سمولها  الواجب  اجلهات  وحتديد 
قيمة  ح�سب  التهرب  حالت  ت�سنيف  عن  الت�سريح  راف�سًا  ال�سريبي، 

وحجم التهرب حفاظًا على تنفيذ اخلطة. )برتا-وليد الهباهبة(

االئتمان العسكري يفتتح 
فرعه السابع بأسواق السالم

  
*عمان 

افتتح �سندوق الئتمان الع�سكري، فرعه ال�سابع يف اأ�سواق ال�سالم 
- املوؤ�س�سة ال�ستهالكية الع�سكرية/اجلندويل، لريفع عدد فروعه اإىل 

�سبعة فروع موزعًة على خمتلف حمافظات اململكة.
�سبكة  يف  للتو�سع  ال�سندوق  خطط  �سمن  الفرع  افتتاح  ويبباأتببي 
على  املبنية  وامل�سرفية  املالية  واملنتجات  اخلدمات  ولتوفري  فروعه، 
امل�سلحة  القوات  منت�سبي  جميع  لت�سمل  الإ�سالمية،  ال�سريعة  قواعد 

الأردنية – اجلي�س العربي والأجهزة الأمنية.
�سيكون  الفرع  هذا  اأن  حجازي،  اأجمد  ال�سندوق  عام  مدير  وبني 
بداية ملجموعة من الفروع اجلديدة التي �سيتم افتتاحها تباعا يف كل 
الأول  الن�سف  واأ�سواق طارق خالل  واإربد واملفرق ومعان  الزرقاء  من 
بهدف  الع�سكرية،  ال�ستهالكية  املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  العام،  هذا  من 
اي�سال اخلدمات واملنتجات للمنت�سبني باأي�سر الطرق وباأقل التكاليف.                                                                 

األعيان يعيد للنواب
 معدل قانون الشركات

*عمان 
ل�سنة   35 رقم  املوؤقت  القانون  النواب،  اىل  الأعيان  جمل�س  اعاد 
عقدها  التي  اجلل�سة  يف  ال�سركات"،  لقانون  معدل  قانون   "  2010

املجل�س الثنني برئا�سة في�سل الفايز وح�سور هيئة الوزارة.
غري  لل�سركة  الترع  يجعل  الببذي  النواب  قببرار  الأعيان  وخالف 
الربحية "مرفو�سًا حكمًا" يف حال عدم �سدور موافقة جمل�س الوزراء 
على ذلك، خالل مدة 30 يومًا من تاريخ تن�سيب الوزير املعني، فيما اقر 
العيان ما ورد من احلكومة وهو اعتبار الترع "موافقا عليه حكمًا" يف 
حال عدم �سدور قرار عن جمل�س الوزراء خالل املدة املقررة. ويجيز 
ال�سركات،  �سجل  يف  الربحية  غري  ال�سركات  ت�سجيل  القانون  م�سروع 
بالرغم مما ورد يف قانون اجلمعيات الذي يعترها "جمعيات خا�سة".
اأعمال  تنظيم  قانون  ب�ساأن  النواب  قببرار  على  الأعببيببان  ووافببق 
التاأمني واملعاد من النواب، نتيجة اخلالف حول خمتلف بنود امل�سروع 
من  التامني  قطاع  على  والرقابة  ال�سراف  �سالحيات  يحدد  الببذي 
العامة  املوازنة  تنظيم  قانون  املجل�س،  اأقر  كما  املركزي.  البنك  قبل 
ينظم  والببذي  الببنببواب،  من  ورد  كما  احلكومية  الببوحببدات  ومببوازنببات 
املوازنات  اإعببداد  ملنهجية  وفقًا  املببوازنببة،  اإعببداد  ومراحل  اإجبببراءات 
قابلة  اأداء  مبوؤ�سرات  النفاق  ربط  تعتمد  التي  بالنتائج،  املوجهة 

للقيا�س للتاأكد من حتقيق الأهداف املعلنة.
الد�ستورية  اليمني  حزبون  وجورج  مطاوع،  �سمري  العينان:  واأدى 
امام املجل�س عماًل باأحكام املادة 80 من الد�ستور واملادة 4 من النظام 
الداخلي ملجل�س الأعيان. وكان امني عام جمل�س العيان علي الزيود 
تعيني  املت�سمنة  ال�سامية  امللكية  الرادة  ن�س  اجلل�سة  بداية  يف  تال 

مطاوع وحزبون ع�سوين يف املجل�س اعتبارًا من 27 اآذار املا�سي.
حول  الهنداوي،  احمد  الدكتور  للعني  �سوؤالني  املجل�س  ناق�س  كما 
اجراءات مكافحة التهرب ال�سريبي، والعبء ال�سريبي على املواطن. 

تضامن تعلن عن المبادرات الفائزة 
في مؤتمر الشباب والتكنولوجيا

*عمان 
مبادرات  فوز  عن  الأردين،  الن�ساء  ت�سامن  معهد  جمعية  اأعلنت 
ال�سباب  موؤمتر  فعاليات  ختام  يف  الأوىل  الثالثة  باملراكز  �سبابية 
على  اجلمعية  نّظمته  الذي  الفرتا�سي  ع�سر  ال�سابع  والتكنولوجيا 

مدى 4 اأيام، مب�ساركة 120 �سابا و�سابة من حمافظات اململكة.
وقالت اجلمعية، يف بيان لها، الثنني، اإن املبادرات الفائزة باملراكز 
 12 الب  املجموعات  بني  من  التحكيم  جلنة  اختارتها  الأوىل  الثالثة 
امل�ساركة يف املوؤمتر الذي جاء بعنوان "�سباب و�سابات من اأجل العدالة 
من  مبتكرة  وتكنولوجية  اإبداعية  حلوًل  ت�سمنت  والتي  املناخية"، 

�ساأنها اأن ت�سهم يف حل م�سكالت بيئية بالأردن.
�سمت  التي  التحكيم  جلنة  اأمببام  عرو�سها  املجموعات  وقّدمت 
الكرى،  عمان  واأمببانببة  ت�سامن،  من  واخلببراء  اخلبريات  من  عببددًا 
ووزارة املياه والري، ووزارة الإدارة املحلية، واملجل�س الأعلى ل�سوؤون 
التح�سريية  اللجنة  الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، �سمن معايري حددتها 

للموؤمتر.
وح�سلت مبادرة "خ�سرة" على املركز الأول، وهي م�سروع للحفاظ 
تطبيق"خ�سرة"  بوا�سطة  املناخية  العدالة  وتر�سيخ  البيئة  على 
متنح  بالهاتف  مربوطة  ذكية  "قّوارة"  وجود  خالل  من  الإلكرتوين، 
وال�سوء  الرطوبة  ي�سمن  بح�سا�س  ومرتبطة  تلقائيًا  الببري  النبتة 
ن�سب  فح�س  جهاز  اإىل  بالإ�سافة  الببري،  مواعيد  لتحديد  واحلببرارة 
الغازات يف اجلو، وتعطي اإ�سعارا على الهاتف يف حال حدوث اأي طارئ، 

ويجري تزويدها بالطاقة من خالل الطاقة ال�سم�سية.
الثاين،  املركز  على  احل�سرية"  "الزراعة  مبادرة  ح�سلت  فيما 
على  اإلببكببرتوين  تطبيق  خببالل  من  املائية  الببزراعببة  على  واعتمدت 
املائية،  للزراعة  كمرجعية  الفئات  جميع  ي�ستهدف  الذكية  الهواتف 

وي�سم كل ما ي�سمل الزراعة املائية.
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*عّمان 
البببتبببقبببت جلببنببتببا البببعبببمبببل والببتببنببمببيببة 
الأعيان،  جمل�س  يف  واملبببراأة  الجتماعية، 
يف  ك�سركاء  الن�ساء  مبادرة  مديرة  الثنني، 
التطوير والتقدم الدكتورة ميادة اأبو جابر.
والتنمية  العمل  جلنة  رئي�س  وقبببال 
مببراد،  حيدر  عي�سى  العني  الجتماعية، 
الببنببواب  جمل�س  رئببيبب�ببس  م�ساعد  بح�سور 
الببببب�ببسببري، وعبب�ببسببوي هيئة  الببنببائببب ديببنببا 
والدكتور  بببدران  رمي  للمبادرة  امل�ست�سارين 
بقيادة  يحظى  الأردن  اإن  الطراونة،  حممد 
واعية ومنفتحة وموؤمنة بقدرات واإمكانيات 
الق�سوى،  الأولببويببات  �سمن  وت�سع  اأبنائه، 
النواحي  يف  ومتكينها  املبببراأة  دور  تعزيز 
والجتماعية،  والقت�سادية  التعليمية 

املجتمع  م�ساهمتها فاعلة وموؤثرة يف  لتكون 
م�ساركتها  وتفعيل  م�ستوياته،  مبختلف 

التنموية ال�ساملة وامل�ستدامة.
املراأة، العني هيفاء  وبينت رئي�س جلنة 
اإىل  بالإ�سافة  املجل�س  اأن  بدورها،  النجار، 
دورا  لببه  فبباإن  الببرقببابببي،  الت�سريعي  دوره 
وجمتمعية،  ر�سمية  موؤ�س�سات  مع  ت�سبيكيا 
هو  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة  اأن  اإىل  لفتة 
املجتمعات  تهدف  الببذي  الرئي�س  املحرك 
الأكببببرث اإنبب�ببسببافببا وعبببدل الببو�ببسببول اإلببيببه، 
تعزز  القت�سادية  املبببراأة  م�ساركة  واأن 
اخلا�سة  ومهاراتها  طاقتها  من  ال�ستفادة 
الفقر  لتواجه  الرفاهية  معدلت  وحتقيق 

والبطالة.
جانبها،  من  جابر،  اأبو  الدكتورة  وقالت 

اإن املبادرة تهدف اإىل جتاوز التحديات التي 
م�ساركتها  جمببال  يف  خا�سة  املبببراأة  تواجه 
والقببتبب�ببسبباديببة  ال�سيا�سية  ال�سعد  عببلببى 
تكافئ  مببواطببنببة  ب�سفتها  والجببتببمبباعببيببة 
متييز  دون  واحلقوق  الواجبات  يف  الرجل 
�َساء  الِنّ م�سروع  اأن  اإىل  م�سرية  تهمي�س،  اأو 
 4 ي�ستهدف  والَتقٌدم  الَتْطوير  يف  ك�سركاء 
حماور رئي�سة، هي التعليم والقطاع اخلا�س 

وال�سيا�سات واملجتمعات.
املناق�سات  تثمر  باأن  اأملها  عن  واأعربت 
املجل�س  يف  الببعببمببل  جلبببان  مببع  اليببجببابببيببة 
املجتمع  العمل وموؤ�س�سات  الت�سريعي ووزارة 
و   69 املببادتببني  لتطوير  الو�سول  يف  املببدين 
يتنا�سب  مبا  الأردين،  العمل  قانون  من   29

ومتكني املراأة يف �سوق العمل.

*عمان 
عر  والعقول  الأذهان  اإىل  الكاذبة  واملعلومات  الإ�ساعات  تت�سلل   
و�سائل الت�سال املتعددة، لتمرير اأهداف خبيثة وم�سللة لبث الرعب 
يف  ل�سيما  املجتمعي،  الأمن  زعزعة  يف  ت�سهم  ما  النفو�س،  يف  والذعر 

وقت اجلوائح والأزمات.
خبببراء واأكبببادميبببيبببون وعببلببمبباء ديبببن، اأكبببببدوا لببوكببالببة النببببباء 
لأنها  والفنت  املجتمعي  الإرببباك  ت�سنع  الإ�ساعة  اأن  الردنية،)برتا( 
خر كاذب يهدف اإىل اإ�سعاف املجتمع، وبث حالة من عدم ال�ستقرار 
وخيمة،  نتائج  من  لها  ملا  حماربتها  �سرورة  على  م�سددين  املجتمعي، 

ناهيك عن حترميها �سرعا.
�سلوك  الإ�ساعة  اإن  املعايطة  �سميح  الأ�سبق  الإعببالم  وزير  وقال 
موجود يف حياة الب�سر والدول منذ اآلف ال�سنني، فهي تلفيق مق�سود من 
�ساأنه �سنع الإرباك والفنت وامل�ساكل ورمبا احلروب يف املجتمع، بهدف 

تاأليب املجتمع بع�سه على بع�س ب�سرف النظر عن نوايا مطلقيها.
واأ�ساف اأن الإ�ساعة من ال�سعوبة اقتالع اآثارها من عقول النا�س، 
وامل�سوؤولني،  الإعالم  و�سائل  م�سداقية  خالل  من  حماربتها  يجب  لذا 
دور  اإىل  م�سريا  الكاذب،  اخلر  ومطاردة  النا�س  على  التاأثري  ي�سهل  ما 
املنا�سب،  الوقت  يف  النا�س  اإىل  ال�سليمة  املعلومة  اإي�سال  يف  الإعببالم 

وعدم النتظار لفتح باب ال�ساعات والأقاويل.
وحول تاأثري الإ�ساعة يف الت�سدي جلائحة كورونا، اأكد اأن الت�سدي 
لالإ�ساعة يحتاج اإىل تبني اإجراء معني ا�ستهدفته الإ�ساعات يف الوقت 

املنا�سب، للحيلولة دون حدوث الأ�سرار املادية وغري املادية.
الكاذبة  والأخبار  الإ�ساعات  �سد  الإن�سان  مناعة  اأن  اإىل  ولفت 
قليله، ل�سيما يف وقت الأزمات، وبالتايل ي�سهل التاأثري عليه، ويزداد 
الأمر �سعوبة يف زمن انت�سار و�سائل التوا�سل الذي تكرث فيه املعلومات 
غري العلمية فيتاأثر بها النا�س اأكرث من تاأثرهم باملعلومة الدقيقة، ما 

يتطلب الوعي باأهدافها امل�سللة.
حول تقبل ال�ساعة واملعلومات الكاذبة وت�سديقها، قالت ا�ستاذة 
علم النف�س الرتبوي الدكتورة �سعاد غيث، انها �ِسمة الإن�سان الذي ل 
ميار�س التفكري الناقد، وهي م�سكلة عند ال�سخا�س الذين ل يفكرون 
مب�سداقية املعلومات والأخبار التي يتلقونها، �سواء اأكان ذلك وجاهيا 
ال�سواهد  مبني على  العلمي  فالتفكري  ات�سال اخرى،  و�سيلة  اأي  من  اأو 

والدلئل التي توؤكد اأن هذه املعلومات الواردة �سحيحة او ل.
واأ�سافت اأن �سيكولوجية الإن�سان جتعله يحب اأن يعرف امل�ستقبل 
الب�سر  جميع  عند  والرغبة  النزعة  وهببذه  املجهول،  على  والتعرف 

جتعلهم م�ستعدين لال�ستماع للمعلومات والأخبار حول امل�ستجدات.
الأزمات  ظل  يف  واملجتمعات  الأفببراد  على  الإ�ساعة  تاأثري  وحول 
ال�سخا�س،  بالأمن عند  ال�سعور  تهدد  الإ�ساعات  اأن  اأكدت  واجلوائح، 
ال�سعوبات  جانب  اإىل  والببتببوتببرات،  النف�سي  لل�سغط  م�سدر  وهببي 
وال�سغوطات احلياتية التي يواجهونها، عالوة على اأنها تعرقل اجلهات 
ما ينعك�س على  املرجوة،  للنتائج  الأزمة وحتقيقها  اإدارة  املخت�سة يف 

فعالية التدخالت والتنفيذ ملا هو خمطط له ما ي�سر باملجتمع.
�سحته  يف  ا�سطراب  لديه  الإ�ببسبباعببة  يطلق  مببن  اأن  اإىل  ولفتت 
نبيلة،  وغري  خبيثة  وغايات  اأهداف  لديه  يكون  ما  وغالبا  النف�سية، 
من  �سكل  ولديه  الوطنية،  والوحدة  املجتمعي،  التما�سك  على  توؤثر 

اأ�سكال ال�سلوكيات امل�سادة للمجتمع.
تقول  النف�س  علم  يف  �سيكولوجية  قاعدة  هناك  اأن  اإىل  واأ�سارت 
ال�سخ�س  يطلق  فعندما  وي�ستمر"،  يقوى  تعزيزه  يجري  �سلوك  "اأي 
الإ�ساعات وتلقى رواجا، ت�سعره بال�سعادة والن�سوة والنت�سار وحتقيق 
يف  الإ�ساعات  من  املزيد  اإطالق  لديه  يحفز  اجنازا  يعتره  ما  هدفه، 

املقابل، عدم ن�سرها �ستقلل من دافعيته يف اطالق املزيد منها. 
اإ�ساعة الأخبار  اأن  اأبو عرقوب  اأكد املفتي الدكتور ح�سان  بدوره، 
الكاذبة واملفركة، اأمر حمرم �سرعًا ترف�سه العقول ال�سليمة والفطر 
امل�ستقيمة، م�سريا اإىل اأن القراآن الكرمي و�سح لنا اأن اإذاعة ال�سائعات 
هو داأب املنافقني، وبني لنا واجبنا عند تلقيها، وعّلمنا كيفية التعامل 
)َواإَِذا  تعاىل:  اهلل  قال  ال�سيطان،  خطوات  اتباع  من  وحذرنا  معها، 
ىَل  �ُسوِل َواإِ وُه اإِىَل الرَّ ْوِف اأََذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّ ْمِن اأَِو اخْلَ َجاَءُهْم اأَْمٌر ِمَن اْلأَ
ِ َعَلْيُكْم  ُل اهللَّ اأُويِل اْلأَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َي�ْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْوَل َف�سْ

ْيَطاَن اإِلَّ َقِلياًل(. َبْعُتُم ال�سَّ َوَرْحَمُتُه َلتَّ
�سرعًا،  حمرم  وهو  الكذب،  جملة  من  الإ�ساعات  ن�سر  اأّن  واأ�ساف 
 َ ُقوا اهللَّ اتَّ اآََمُنوا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ الكبائر، لقوله تعاىل: )َيا  بل كبرية من 
اأن  اأن الرد على من ي�سب ويكذب، يجب  اِدِقنَي(، مبينا  َمَع ال�سَّ َوُكوُنوا 
ويتبني،  يتثبت  اأن  امل�سلم  وعلى  احل�سنة،  واملوعظة  باحلكمة  يكون 
فامل�سلم كّي�س فطن، لقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال: )َكَفى 

َث ِبُكلِّ َما �َسِمَع(. ِبامْلَْرِء اإِْثًما اأَْن ُيَحدِّ
رئي�س جلنة احلريات بنقابة ال�سحفيني الزميل يحيى �سقري قال 
اإنه يف هذ الع�سر املعقد بالأحداث ال�سيا�سية والقت�سادية والعلمية، 
العر�س  لنظرية  القت�ساد  علم  يف  كما  تخ�سع  املعلومات  اأ�سبحت 
والطلب، فاإذا كان الطلب على املعلومات اأعلى من املعلومات املعرو�سة، 

�ستاأتي الإ�ساعة لتحل وتغطي النق�س املعرو�س من املعلومات.
واأ�ساف �سقري اأنه يف وقت الأزمات والكوارث واحلروب يزيد الطلب 
لك�سف  ال�ستباقي  التحرك  احلكومات  على  لذلك  املعلومات،  على 
اأي جهة تريد  املمكنة؛ حتى تقطع الطريق على  املعلومات بال�سرعة 
مواجهة  اإىل  داعيا  اخلا�سة،  اأجندتها  لتمرير  الظروف  ا�ستغالل 
املهنة  الإ�ساعات من خالل الرتبية الإعالمية، واللتزام باأخالقيات 
الإعالمية وال�سحفية يف نقل احلقائق، وذلك بعد التمحي�س والبحث 

والتاأكد من املعلومات.
ت�سريع  يوجد  ل  انه  اإىل  اأ�سار  ال�ساعة،  مطلقي  جترمي  وحول 
يعاقب على كل اأنواع ال�ساعات يف الأردن اإل اأن هناك قوانني تعاقب 
على نقل اأو اإذاعة اأخبار كاذبة اأو خمتلقة يف ظروف معينة، مو�سحا 
اأقدم  املادة 75 فقرة )اأ( من قانون الت�سالت تن�س على كل من  اأن 
باأية و�سيلة من و�سائل الت�سالت على توجيه ر�سائل اإهانة اأو منافية 
اإثارة الفزع يعاقب باحلب�س مدة  اأو نقل خرا خمتلقا بق�سد  لالآداب 
ل تقل عن 3 اأ�سهر، ول تزيد عن �سنة اأو بالغرامة من 300 دينار اإىل 

2000 دينار اأو بكلتا العقوبتني.
الدكتور  لالإعالم  الأردين  املعهد  يف  والإعببالم  الت�سريعات  ا�ستاذ 
قانون  اأو  العقوبات  قانون  يف  يوجد  ل  اإنببه  قببال  اخل�ساونة  �سخر 
املطبوعات والن�سر اأو قانون اجلرائم الإلكرتونية ما ي�سري اإىل تعريف 
الإ�ساعة اأو ايجاد عقوبة لها لكن قانون العقوبات يف ن�س املادة 131 
نف�سية  اأن توهن  �ساأنها  بها من  اأو مبالغ  اأنباء كاذبة  ن�سر  يعاقب على 
اأ�سهر ول تزيد عن  الأمة، ويعاقب عليها باحلب�س مدة ل تقل عن 3 

3 �سنوات.
واأ�سار اإىل اأن من يذيع اأخبارا كاذبة من خارج الردن اأو مبالغ فيها 
اأن تنال من هيبة الدولة ومكانتها، فاإن ن�س املادة 132 من  من �ساأنها 

العقوبات يعاقب باحلب�س مدة ل تنق�س عن 6 اأ�سهر.
انه  على  تن�س  العقوبات  قانون  من   152 املببادة  اأن  اإىل  ولفت 
بالنقد  الثقة  لزعزعة  الكاذبة  واملزاعم  امللفقة  الأنباء  وقعت  اذا 
 3 اإىل  اأ�سهر   6 من  باحلب�س  يعاقب  فاإنه  الدولة،  و�سندات  الأردين 

�سنوات.
ملعهد  التابع  "اأكيد"  الأرديّن  الإعببالم  م�سداقّية  مر�سد  مدير 
مبختلف  الإ�ساعات  مكافحة  اإن  قال  دروي�س،  طه  الأردين  الإعببالم 
املعلومات  اإتاحة  خالل  من  يكون  انت�سارها،  ودرجة  واأنواعها  اأ�سكالها 

العامة للمواطنني وحق احل�سول عليها.
واأكببببد درويبب�ببس �ببسببرورة ا�ببسببتببمببرار ن�سر الببرتبببيببة الإعببالمببّيببة 
واملعلوماتّية؛ ودمج مفاهيمها باملناهج التعليمّية يف املدار�س واجلامعات 
والأن�سطة التوعوّية التي ت�سهم يف حت�سني ال�سباب، واإك�سابهم املهارات 
ال�سليمة الالزمة للتعامل مع و�سائل الإعالم، وكيفّية متييز الإ�ساعة 

ورفع درجة الوعي مبكافحتها واحلد من انت�سارها.

الغذاء والدواء: خطة رقابية شاملة 
على المنشآت الغذائية في رمضان

*عمان 
نزار  الدكتور  والببدواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  عام  مدير  اأعلن 
املوؤ�س�سات  ت�ستهدف  �ساملة  رقابية  خطة  عببن  الثببنببني،  مهيدات، 
الغذائية والأ�سواق واملن�ساآت القت�سادية خالل �سهر رم�سان املبارك.

وقال اإن احلملة تاأتي يف اإطار م�سوؤولية املوؤ�س�سة كجهة رقابية تعنى 
ب�سحة و�سالمة وجودة الغذاء املقدم للمواطن و�سمان و�سول غذاء اآمن 
املوؤ�س�سة  اأن  بيان �سحايف،  واأ�ساف يف  الف�سيل.  ال�سهر  للمواطن يف  و�سليم 
تنفذ حمالت ت�ستهدف املوؤ�س�سات واملواد الغذائية ذات اخلطورة العالية 
واملالحظات  ال�سكاوى  جميع  ومتابعة  الأ�سواق  على  الرقابة  وت�سديد 
�سالمة  على  للحفاظ  الإلكرتونية  املن�سة  عر  املواطنني  من  البببواردة 
الغذاء وتوفري جو من الرتياح والر�سا والأمن الغذائي والثقة باجلهات 
الدور  تفعيل  ا�ستدامة  مهيدات،  واأكببد  �ساعة.   24 مببدار  على  الرقابية 
على  بالرتكيز  الف�سيل،  ال�سهر  خببالل  للموؤ�س�سة  والتوعوي  الرقابي 
من  للتاأكد  اململكة  حمافظات  جميع  يف  والت�سويقية  الغذائية  املمار�سات 
�سمان تطبيق والتزام املن�ساآت بال�سرتاطات ال�سحية وال�سالمة العامة. 
للمواد  اجلملة  بيع  واأ�سواق  اللحوم  بيع  اأماكن  الرقابية،  اخلطة  وت�سمل 
املجمدات  بيع  وحمالت  اجلملة"،  +بيع  تخزين  "م�ستودعات  التموينية 
واملطاعم  والقطايف  الع�سائر  بيع  وحمالت  وحلوم"،  دواجن،  "ا�سماك، 
واملعامل  وامل�سانع  ال�سريعة  والوجبات  ال�ساورما  ومطاعم  ال�سعبية 
الغذائية واملخابز وحمالت احللويات واملحام�س التي تتداول ال�سوكولتة 
بيع  وحمببال  والتوا�سي  املنا�سبات  ومطاعم  بالعيد  اخلا�سة  وال�سكاكر 

الألبان والأجبان واملواد التموينية واملولت والأ�سواق الكرى.

خبراء: اإلشاعة أشد
 فتكا وقت األزمات

لجنة مشتركة في األعيان تلتقي مبادرة 
النساء كشركاء في التطوير والتقدم

*عمان 
اإن  اآثببار،  علم  واأ�ساتذة  باحثون  قببال   
عدة  يف  املنت�سرة  "الدوملنز"  اآثببار  حقول 
اأ�سا�سيا  جبببزءا  تعتر  باململكة  مببنبباطببق 
اهمية  ولها  احل�ساري،  الأردن  تببراث  من 
وال�سياحية،  الأثرية  الناحيتني  من  كبرية 
العتداءات  من  حمايتها  �سرورة  موؤكدين 
لالهتمام  وحاجتها  لببهببا،  تتعر�س  الببتببي 

احلثيث من اجلهات املعنية.
ا�ستاذ حماية الآثار واإدارتها يف جامعة 
لوكالة  قال  ال�سعد،  زياد  الدكتور  الريموك 
الأنببببباء الأردنببيببة )ببببرتا(، الثببنببني، اإنببه 
الآثببار  علماء  بني  ال�سائد  البببراأي  بح�سب 
الأثرية  واحلفريات  الدرا�سات  خالل  ومن 
كمدافن  ت�ستخدم  كانت  الدوملنز  اآثار  فاإن 
عببائببلببيببة مببن خبببالل ا�ببسببتببدللببهببم بببوجببود 
الهياكل العظمية وبع�س املرافق اجلنائزية 
داخلها، ولنت�سارها بني التجمعات ال�سكنية 

والقرى الزراعية.
الدوملنز  حجارة  بع�س  وزن  اأن  واأ�ساف 
ويبلغ  اأطببنببان،  عببدة  اىل  ي�سل  ال�سوانية 

اإطارها  اأن  اىل  لفتا  عببام،  اآلف   6 عمرها 
احلجري  الع�سر  فببرتة  مببن  ميتد  الببزمببنببي 
الرونزي  بالع�سر  مرورا  املتاأخر  النحا�سي 
املبكر ثم الع�سر الرونزي الو�سيط. وا�سار 
الدوملنز تنت�سر  اآثار  اأن  ال�سعد اىل  الدكتور 
اململكة،  من  والغربية  ال�سمالية  باملرتفعات 
طول  وعلى  اربببد،  مدينة  وحببول  ماأدبا  ويف 
وحقل  داميه  حقل  اأن  مبينا  الأردن،  وادي 
يف  الدوملنز  حقول  اأ�سهر  من  الريان  وادي 

اململكة.
�سيا�سة  هناك  تكون  اأن  اأهمية  واأكبببد 
كيفية  يف  املعنية  اجلببهببات  عند  وا�ببسببحببة 
اختيار  خالل  من  الدوملنز،  حقول  حماية 
وحمايتها  وا�ستمالكها  املهمة  احلقول  بع�س 
اأن  اىل  م�سريا  �سياحي،  كمنتج  لتقدميها 
لل�سياحة  جذب  مواقع  تعتر  احلقول  هذه 
جميلة  طبيعية  مببنبباطببق  يف  لنببتبب�ببسببارهببا 

بالردن.
و�ساحب  الآثار  باحث  او�سح  جهته،  من 
عبدالرحيم  الدوملنز  اثببار  حماية  مبادرة 
بناء  اأول  تعتر  الدوملنز  اآثار  ان  العرجان، 
له  بناء  واأول  لالإن�سان،  خمطط  جماعي 
�سقف حجري، حيث يوجد منها خم�سة طرز 
وامناط بناء باإحجام خمتلفة، وتتكون من 
جدارين وظهر و�سقف وباب يغلق بال�سخور، 
وتوجد على التالل و�سفوح اجلبال القريبة 
جمبباري  مببن  وبببالببقببرب  الب�سر،  م�ساكن  مببن 
ال�سيول، واملغر والكهوف التي �سكنها الن�سان 
الوقت  يف  اأنببه  واكببد  الببرونببزي.  الع�سر  يف 
من  مدفن   2400 الردن  يف  يوجد  احلببايل 
اآثار الدوملنز، موزعة على 13 حو�سا وهي: 
�سومية،  الببفببيببحبباء،  املببريببغببات،  "الهيدان، 
ال�سخنة،  املطوق،  جبل  خري�سان،  داميه، 
عببجببلببون، قبببرى طببريببق البببببرتول يف ارببببد، 

اجلحفية، تل عي�سى و�سارع الردن".
اإنبببه وبببحبب�ببسببب كتاب  وقبببال الببعببرجببان 
الريطاين  لل�سابط  الثببريببة  امل�سوحات 
الدوملنز  وقبور  مدافن  عببدد  كببان  كببونببدار، 

األببف مببدفببن، ولكن  املببوجببودة بببببالأردن 12 
املقالع  مببن  لببالعببتببداءات  تعر�سها  ب�سبب 
ال�ست�سالح  مب�ساريع  والتو�سع  والك�سارات، 
الزراعية، والنتهاكات والعبث من الباحثني 
عن الذهب والدفائن، انخف�س عددها ب�سكل 
انخفا�س  من  الرغم  على  اأنببه  موؤكدا  كبري، 
يحتفظ  زال  مببا  الأردن  اأن  اىل  اعببدادهببا 
الآثار بني دول  من  النوع  بهذا  ن�سبة  باأعلى 

العامل.
اآثار الدوملنز حتظى باهتمام  اأن  واو�سح 
كبري يف الدول التي ت�سم هذا النوع من الآثار 
بريطانيا  قامت  حيث  وكببوريببا،  كريطانيا 
عجائب  �سمن  هينج"  "�ستون  اآثببار  باإدخال 
اآثارها، وارثا  ال�سبع، وتعتر من اهم  الدنيا 
لها  وا�سدرت  اليون�سكو،  من  حمميا  ان�سانيا 
افتخارا  وف�سية  ذهبية  وميداليات  عملة 
طوابع  على  و�سعتها  فقد  كببوريببا  امببا  بها، 

الريد اعتزازا بهذه الآثار.
الدوملنز  اآثببار  اإدراج  العرجان  واقببرتح 
املوجودة يف حو�س املريغات �سمن اخلارطة 
 ، نيبو  جبل  ماأدبا،  م�سار  �سمن  ال�سياحية، 
الطريق  البانوراما، وذلك لقربها من  طريق 
الدويل بني مادبا والبحر امليت، لفتا اىل اأن 
امل�سار ل يحتاج اىل كثري من التاأهيل و�سهل، 

اذ تبلغ م�سافته نحو 2 كيلو مرت.
اآثبببار  اهببمببيببة  اأكبببد  البب�ببسببيبباق،  ذات  ويف 
املحلية،  واملجتمعات  للمملكة  الببدوملببنببز 
ل  �سياحي،  كمنتج  اعببتببمببادهببا  واإمببكببانببيببة 
�سيما واأنها �ست�سهم يف ت�سغيل عدد من ابناء 
القرى املجاورة "قرية ماعني وقرية احلجر 
املن�سوب"، من خالل ان�ساء امل�ساريع ال�سغرية 
حتاكي  تذكارية  قطع  انتاج  على  وتدريبهم 
احلجرية  املطرقة  مثل  القدمية  الع�سور 
املكونة من ع�سا عليها حجر، او انتاج لوحات 

فنية وحلي وفخاريات.
الآثبببار  هببذه  وحلماية  انببه  اىل  وا�ببسببار 
وتببعببريببف الببنببا�ببس بببهببا، مت اطبببالق مبببببادرة 
حيث   ،2010 عببام  الببدوملببنببز  اثبببار  حماية 
والعامل  املحلي  املجتمع  تعريف  ا�ستطاعت 

خالل  من   ، الآثبببار  من  النوع  هببذا  باأهمية 
و�ببسببرورة  الجببتببمبباعببي،  التوا�سل  و�سائل 
يف  "الدوملنز  �سعار  وحمل  عليه،  املحافظة 
ومن  انببابببورنببا،  قمة  ت�سلق  خببالل  الردن" 

خالل انتاج الفالم الوثائقية.
الفنية  الدائرة  مدير  قال  جانبه،  من 
العمري،  يو�سع  الدكتور  الأردن  متحف  يف 
من  حجريني  ن�سبني  بنقل  قام  املتحف  اإن 
داميه  يف  الواقع  الدوملنز"   " حقول  موقع 
الأغوار الو�سطى، اإىل �ساحة متحف الأردن 
من  لنببقبباذهببا   ،2011 و   2010 عببامببي  بببني 
نتيجة  له  تتعر�س  الذي  واجلببرف  التدمري 
اأعمال البحث عن الدفائن واأعمال املحاجر 

والك�سارات يف املوقع.
وا�ساف "تعتر حقول الدوملنز يف داميه 
املنطقة،  ويف  الأردن  يف  احلقول  اأهببم  من 
لالأن�ساب  جتببّمببع  اأكبببر  عببلببى  لإحببتببوائببهببا 
اأن  مببوؤكببدا  واحد"،  مببكببان  يف  احلببجببريببة 
وتوثيقها  احلجرية  الأن�ساب  هذه  درا�سة 
ومن  �سروريا  اأمببرا  يعتر  عليها  واحلفاظ 
الهتمام  اعطاوؤها  ينبغي  التي  الأولويات 

الكبري.
وب�ساأن عملية نقل الن�سب احلجرية اىل 
املتحف، او�سح الدكتور العمري اأن فريقا من 
قاما  الأردن  ومتحف  العامة  الثببار  دائببرة 
احلجرية  الن�ساب  اكرث  من  اثنان  باختيار 
تعر�سًا خلطر الإزالة وبداأوا باأعمال احلفر 
الن�سبان  اأن  اىل  م�سريا  والنقل،  والتنقيب 
موقع  مببن  اجلببنببوبببيببة  املنطقة  يف  يببقببعببان 
ال�سمايل  الأول  الن�سب  �سمي  حيث  املتحف، 
اأن  اىل  وا�ببسببار  اجلنوبي.  الثاين  والن�سب 
جوانب  ثالثة  من  تتكون  املنقولة  الن�سب 
حجرية يقوم فوقها ال�سقف الذي يتكّون من 
م�ستوى  عن  ترز  �سخمة  حجرية  �سريحة 
بوابة  وجود  مع  الداخلية،  الن�سب  حدود 
وعببادة  الأمبببام،  من  الن�سب  تغلق  حجرية 
ال�سكل  مربعة  طاقة  بها  حمفور  يكون  ما 

بقيا�س 60 × 60 �سنتمرتا. 
)برتا- حاكم اخل�سري(

آثاريون: حقول الدولمنز جزء من تراث 
األردن الحضاري يحتاج للحماية واالهتمام

مقال رئيس التحرير

وبه  امللك،  اأ�سا�س  العدل 
ي�ستقيم كل �سيء، واإذا حتقق العدل، ُحِفَظْت كرامة 

�سفيت  و  واجبه  واحد  كل  واأدى  حقه  حٍق  ذي  كل  واأخذ  النا�س 
“العدل”،  نف�سه  �سمى  وجل  عز  فاهلل  ال�سمائر،  وارتاحت  النفو�س 

وفرق الأرزاق وحدد معايري تعمري الأر�س وحرم الظلم.
وحتقيق العدل م�سوؤولية اجلميع دون ا�ستثناء، فاحلاكم م�سوؤوٌل 
يف  العدل  حتقيق  عن  م�سوؤول  والوزير  بلده.  يف  العدل  حتقيق  عن 
 ، مدينته  يف  العدل  حتقيق  عن  م�سوؤول  البلدية  ورئي�س  قطاعه، 
عن  م�سوؤول  والأب  اإدارتبببه،  يف  العدل  حتقيق  عن  م�سوؤول  واملدير 
العدل  حتقيق  عببن  م�سوؤول  والقا�سي  اأ�ببسببرتببه،  يف  الببعببدل  حتقيق 
بل  والقا�سي،  املحامي  فقط  تخ�س  ل  كلمٌة  والعدل   ، حمكمته  يف 
مرتبطة بكل ما يجري داخل املجتمع . يخطئ من يت�سور ان هيبة 
الدولة تقت�سر على �سرطى الأمن اأو ع�سكرى املرور اأو مركز ال�سرطة 
اأ�سا�سيات وثوابت فى منظومة ال�ستقرار واحلماية ل ينكرها  هذه 
احد .. ولكن هذه العنا�سر جميعها واأن توافرت ل تعنى ال�ستغناء 
عن قدرات امل�سئولني على احل�سم واملواجهة بالفكر والقرار واخليال 
.. ان غياب مثل هذه العنا�سر من منظومة اإدارة �سئون الدولة يرتك 
اأفعال  ردود  تنطلق  ان  ميكن  وهنا  والرجتال  للعبث  م�ساعا  الأ�سياء 
ميثل  فعال  الأمببن  اإن   .. تخفيه  ومببا  اأ�سبابها  نعرف  ان  دون  �ساردة 
الأحداث  تتوا�سل  وحني  يكفى  ل  ولكنه  للب�سر  احلقيقية  احلماية 
وتفقد القدرة على مواجهة احلقائق هنا ل بد ان نراجع اأنف�سنا لكى 
اإىل جوانب ال�سعف والق�سور .  هل ميكن ان نعرتف باأن غياب  ن�سل 
العدالة واختالل منظومة تكافوؤ الفر�س مع املواطن الردين مازالت 
متثل خطرا حقيقيا فى م�سرية الوطن ، اننا نتحدث كثريا عن القوانني 
بني  للتعامالت  احلقيقى  امليزان  واإنها  وتقدي�سها  احرتامها  و�سرورة 
حقائق  اأمام  تختفى  ما  كثريا  القوانني  هذه  لكن  واملواطنني  الدولة 
اكر تتج�سد فى اأ�سحاب املال اأو النفوذ اأو قوى الإعالم .. هنا حني 
القدوة  له  نقدم  ان  لبد  القانون  باأن يحرتم  العادى  املواطن  نطالب 
من  طويال  زمنا  عانى  قد  املواطن  هذا  ان  خا�سة  والنموذج  واملثل 

اأ�ساليب فجة فى انتهاك القوانني والعتداء ال�سارخ على العدالة . 
اكرث  وزمان  جديد  بع�سر  يحلم  ان  حقه  من  الردين  املواطن  ان 
املا�سى  �سور  اأمامه  ي�ساهد  وحني  نزاهة  اأكببرث  وحكومات  �سفافية 
القريب وهى تعيد ا�ستن�ساخ كل ا�ساليب التحايل والقبح والعتداء 
على حقوق النا�س فال بد له ان يت�ساءل وماذا بعد .. ان الدولة التى 
لت�ستطيع فر�س القوانني مبا ي�سمن حقوق النا�س تفتقد الكثري من 
املواطن  احرتام  عليها  يقوم  التى  الثوابت  اأهم  العدالة  لن  هيبتها 
على  القوانني  وتنفيذ  العدالة  احرتام  ان   . فيه  يعي�س  الذى  للوطن 
اجلميع ل ينف�سل ابدًا عن مبداأ اخر وهو امل�ساواة وتكافوؤ الفر�س بني 
املواطنني وحني تنتهك هذه املبادئ ي�سطو اأبناء امل�سئولني واأ�سحاب 
النفوذ وال�سطوة على حقوق الآخرين فنجد الآلف منهم يت�سدرون 
الأخرى  الفئات  اأبناء  ويجل�س  وال�سلطان  واملال  املنا�سب  فى  امل�سهد 

على اأر�سفة النتظار وراء اأحالم اليقظة التي لن ومل تاأتي اأبدا . ..
حني ل يقدر املجتمع اأ�سحاب القدرات واملواهب ويدعى اأنهم غري 
لئقني اجتماعيا فاإن الدولة تفقد الكثري من هيبتها لأنها ف�سلت فى 
حتقيق اب�سط مبادئ امل�ساواة بني مواطنيها .. اأريد من احد الأجهزة 
الرقابية فى الردن ان تراجع ك�سوف العاملني اجلدد فى كل مواقع 
ال�سلطة  واأ�سحاب  امل�سئولني  اأبناء  من  فيهم  ومن  ومنا�سبها  الدولة 
هذه  ان   .. املدنية  اخلدمة  ديوان  لنظمة  يخ�سعون  فعال  هل  واملال 
واقع  اأمام  وحمبطة  ومعقدة  حاقدة  اجيال  تخلق  ال�سيئة  الظواهر 
يقدر  ول  بالقدرات  يعرتف  ل  ومري�س  بغي�س  و�سلوكى  اجتماعى 

الكفاءات ول مينح فر�سا للتفوق . ..
املال  طبقية  وهى  الطبقية  انواع  ا�سواأ  الآن  الردن  على  ت�سيطر 
والأ�سر والوظائف وقد غابت متاما طبقية ال�سفوة اأو حتى الطبقيات 
التحايل  ت�سجع  طبقية  الآن  الردن  فببى   .. احلرفية  اأو  املهنية 
والو�سول على ا�سالء الآخرين وهذه الأ�ساليب فى الرثاء والعتداء 
البائدة  العهود  من  الثقيل  املرياث  وهذا  بالباطل  ال�سعب  اموال  على 
و�سل بالردنيني اىل ا�سواأ حالت التق�سيم املاىل والفئوى والوظيفى 
ومن اراد اإ�سالح هذا الوطن عليه ان يبداأ من هذه املنطقة باأن يعيد 

لكل �ساحب حق حقه . ..
حتى هذه اللحظة ل يبدو ان احلكومات قادرة او لديها الرغبة 
فى حتقيق قدر من العدالة ملواطنيها وا�سرتداد ما نهبه ا�سحاب القرار 
وامل�سوؤولني واثرياء ال�سدفة .. ان التكوين الطبقى للمجتمع الردين 
مال  �سارخا على  اعتداء  كان  باطل لأنه  قام على  بع�س الحيان  يف 
امل�سوؤولني  بع�س  من  قلة  ومنح  الوطن  ومببقببدرات  وثببرواتببه  ال�سعب 
 .. الدولة  موارد  على  لال�ستيالء  فر�سة  ال�سمان  والقطط  واحليتان 
على  قادرة  الدولة  وتكون  النزيف  هذا  نوقف  ان  البداية  نقطة  ان 
مواجهة منظومة الف�ساد التى مازالت حتى الآن متار�س حتت منظومة 

املهدئات  رغم كل ما نتحدث فيه عن ال�سفافية والإ�سالح .

خالد خازر الخريشا

غياب العدالة وتكافؤ 
الفرص .. الى أين ؟؟؟

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
اأ�ببسببافببت جتببربببة املببمببلببكببة الببعببربببيببة 
 ، كببورونببا  جائحة  مبببواجببهببة  ال�سعودية 
وقدمت  الأزمات،  اإدارة  يف  مبتكرة  مفاهيم 
تداعيات  مع  تعاملها  يف  اأمنببوذجببا  للعامل 
واقت�ساديًا،  واجتماعيًا  �سحيًا  املببوقببف 
بني  تفرق  فلم  الن�سانية،  بقيمه  متفردًا 
ذلك  من  اأبعد  واإىل  لرثاها،  ووافد  مواطن 
لت�ساند  خببارجببيببًا  اململكة  جببهببود  امببتببدت 
من  الب�سر  ملاليني  حماية  الدولية  الأ�سرة 
الأزمببة  اإدارة  وات�سمت  اجلائحة.  خطر 
العمل  ملنظومة  التكاملي  بالنهج  اململكة  يف 
يف  غايتها  والتطوعي،  والأهلي  احلكومي 
العامة  ال�سحة  على  احلفاظ  الأول  املقام 
دعم  جببانببب  اإىل  املعتمدة،  املعايري  وفببق 
جهود الدول واملنظمات الدولية وبالأخ�س 
انت�سار  لوقف  العاملية،  ال�سحة  منظمة 
عليه،  والق�ساء  وحما�سرته  الببفببريو�ببس 
باإذن اهلل . ومتيزت ادارة الزمة بالتق�سي 
درجة  وتقييم  ال�سحة،  ملهددات  والتدقيق 
حازمة  وقائية  بتدابري  والتاأهب  املخاطر، 
متابعة  نتائج  دفعت  لذلك  تنفيذها،  يف 
ال�سحة  ببببوزارة  والتحكم  القيادة  مركز 
مبدينة  كورونا  بفريو�س  الإ�سابة  مل�ستوى 
اململكة  ا�ستجابة  اإىل  ال�سينية،  ووهببان 
املبكرة ملواجهة تداعيات الفريو�س، و�سدر 
الثاين  كببانببون   26 بتاريخ  ال�سامي  الأمبببر 
اخلا�سة  العليا  "اللجنة  بت�سكيل   2020
الحببرتازيببة  الجببببراءات  جميع  باتخاذ 
اجلائحة"  انت�سار  ملنع  الالزمة  والتدابري 

ت�سم يف ع�سويتها 24 جهازًا حكوميًا.
لالأزمة  اإدارتببهببا  يف  للمملكة  ويح�سب 
ال�ببسببتببببباقببيببة بببباتبببخببباذ الجببببببببراءات 
لل�سني،  "ال�سفر  تعليق  جاء  الالزمة،حيث 
يف  ال�سياحية"  بالفيزا  اململكة  ودخبببول 
الببوببباء  لببو�ببسببول  تببفبباديببًا   2020 �ببسببببباط 
مدى  عببن  يك�سف  البببذي  الأمبببر  لأر�ببسببيببهببا، 
ال�ست�سعار املبكر يف اململكة خلطر الفريو�س 
والتحديات التي يفر�سها قيا�سًا على اخلط 
الزمني ملراحل تطور اجلائحة بدءًا باإعالن 
ت�سجيل   2019 الول  كانون   31 يف  ال�سني 
مل  رئوية  بالتهابات  م�سابة  حببالت  عدة 
اإىل  لحقًا  واأدت  الأ�سباب،  حينها  ُتعرف 
وحتى  امل�ستجد"،  كورونا  "فريو�س  اكت�ساف 
اذار   11 يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  اإعالن 

2020 ت�سنيف الفريو�س "وباَء عامليَا".
ا�سرتاتيجية  يف  اململكة  وا�ببسببتببنببدت 
املرتاكمة  خراتها  اإىل  اجلائحة،  مواجهة 

مع على مدى عقود  التعامل  يف 
موا�سم  خالل  الب�سرية  واحل�سود  الأوبئة 
التنظيم  �ببسببوؤون  يف  �سيما  والعمرة  احلببج 
البنية  جانب  اإىل  ال�سحية،  والببرعببايببة 
الذي  ال�سحي  للقطاع  املتقدمة  التحتية 
من  عالجية  وخدمات  طبية  رعاية  يوفر 
اأكرث من 494 م�ست�سفى موزعة على  خالل 

خمتلف مناطق اململكة.
مكافحة  يف  اململكة  جتربة  واأ�سهمت 
عام  التنف�سية  الأو�سط  ال�سرق  متالزمة 
2012 والأعوام التي تلتها، برفع جاهزية 
امل�ست�سفيات، واإن�ساء وحدات عزل منف�سلة 
باأنظمة  مزودة  التنف�سي  اجلهاز  لأمرا�س 
من  الأطببببببباء  حلببمببايببة  خمت�سة  تببهببويببة 
عن  الناجت  ال�سلبي  لالأثر  واإدراكببًا  العدوى. 
اإجراءات مكافحة الفريو�س على املواطنني 
بهدف  اإجراءات  اململكة  نفذت  وال�سركات، 
�سمانات  مقدمة  القببتبب�ببسببادي،  التحفيز 
املواطنني  مدخول  من  باملئة   60 لتغطية 
اخلا�س،  القطاع  يف  العاملني  املت�سررين 
بتاأجيل  الأعبببمبببال  لأ�ببسببحبباب  و�ببسببمببحببت 
والإنببتبباج  امل�سافة،  القيمة  �سرائب  دفببع 
اإىل  اإ�سافة  اأ�سهر،  ثالثة  ملببدة  والببدخببل 
ال�سغرية  للم�سروعات  دعببم  باقة  تقدمي 
 177 بلغت  احلبباجببة  ح�سب  واملتو�سطة 
مليار ريال، فيما �سخت لوزارة ال�سحة 47 
املجاين  العالج  بتوفري  واأمببرت  ريال،  مليار 
وا�سعة  فحو�سات  واإجراء  امل�سابني  جلميع 
ال�سكان  من  ع�سوائية  فئات  بني  النطاق 
واإطالقها  للحالت،  املبكر  الكت�ساف  بغية 
الفحو�س.  نتائج  يوفر  اإلكرتونيًا  تطبيقًا 
ودعمًا للقطاع ال�سحي بهدف زيادة القدرة 
م�ست�سفيات  جتهيز  جببرى  ال�ستيعابية، 
متنقلة جديدة ب�سعة مئة �سرير لكل منها، 
احلبباجببة،  ح�سب  التنقل  مبببرونببة  تتميز 
ل�ستقبال  م�ست�سفى   25 جتهيز  جانب  اإىل 
�سرير  األببف   80 وتوفري  املببوؤكببدة،  احلببالت 
اآلف  و8  البب�ببسببحببيببة،  الببقببطبباعببات  كببل  يف 
توفري  جانب  اإىل  مببركببزة،  عناية  �سرير 
اإجببببراءات  وتببعببزيببز  عبببزل،  �سرير   2200
الر�سد واملراقبة لفريو�س كورونا يف منافذ 
مراكز  اأن�سئت  كما  للمملكة.  الببدخببول 
حجز  يجرى  ومتنقلة(  )ثابتة  للك�سف 
بهدف  "�سحتي"،  تطبيق  عر  فيها  موعد 
باملواطنني  املكتظة  الأحياء  اإىل  الو�سول 
عن  الببنببظببر  بغ�س  والأجبببانبببب  واملببقببيببمببني 

اأو�ساعهم القانونية.
من  الببوطببنببي  ال�سحي  املختر  ومتببكببن 

للتعرف  الالزمة  املخرية  الببقببدرات  بناء 
واكت�ساف املر�س يف وقت قيا�سي منذ ظهور 
ال�سني، كما عمل  املعدية يف  اأوىل احلالت 
املركز العاملي لطب احل�سود بوزارة ال�سحة 
 "  19- "كوفيد  �سامل  اأداة  ا�ستحداث  على 
كو�سيلة قيا�س لتقييم املخاطر ال�سحية يف 
التو�سيات  وتقدمي  والفعاليات،  التجمعات 
ال�سحية  ال�سالمة  بتعزيز  تعنى  الببتببي 
والببوقببايببة �سد خمبباطببر فببريو�ببس كببورونببا 

اجلديد، ومت ن�سرها على موقع الوزارة.
مع  التعاطي  يف  اململكة  جهود  وتوالت 
الأزمة ب�سكل كبري �سمل الأعمال الإن�سانية 
والبب�ببسببحببيببة والأمبببنبببيبببة والجببتببمبباعببيببة 
طالب   10 ا�ستقبلت  حيث  والقت�سادية، 
منطقة  من  اإجالوؤهم  مت  اأن  بعد  �سعوديني 
ووهان ال�سينية، واإجراء جميع الفحو�سات 

املخرية للتاأكد من �سالمتهم.
بفريو�س  اإ�سابة  حالة  اأول  تاأكد  ومببع 
ومببا   ،2020 اذار   2 يف  امل�ستجد  كببورونببا 
اأعببقبببببهببا مبببن ارتبببفببباع يف عببببدد احلببببالت 
املناطق،  خمتلف  يف  واملببخببالببطببة  املببوؤكببدة 
الوقائية  الجبببراءات  من  العديد  اتخذت 
هذا  يف  احلببازمببة  التنظيمية  والببقببواعببد 
ال�ستجابة  فكانت   ، ال�ستثنائي  الظرف 
امل�سوؤولية،  قببدر  على  واملقيم  املببواطببن  من 
اأثر  لينعك�س  املرحلة،  واقببع  مع  والتاأقلم 
اللتزام بالتطبيق يف �سلوكيات املجتمع على 
والعمل  املنزل  يف  واجلماعة  الفرد  م�ستوى 
الببروتببوكببولت  وفببق  املببواقببع،  خمتلف  ويف 
ال�سحية، بهدف احتواء الفريو�س والوقاية 
منه والك�سف عنه، وتوفري العالج �سمن نهج 
الببقببرارات،  هببذه  اأهببم  ومببن  متكامل.  وطني 
تعليق العمرة والدرا�سة والرحالت اجلوية 
الببدولببيببة والببداخببلببيببة كببافببة، والبببببدء يف 
�سعة  وتو�سيع  املو�سع  امليداين  امل�سح  عملية 
املخترات، وحظر التجول اجلزئي ثم الكلي 
عالج  وقببرار  اململكة،  مناطق  خمتلف  على 
النظاميني  وغري  واملقيمني  املواطنني  جميع 
العام  حج  واإقامة  عواقب،  اأي  ودون  جمانًا 
ببباأعببداد حمبببدودة جببدًا  املا�سي 1441هببببب  
ملختلف  احلببج  منا�سك  اأداء  يف  للراغبني 
اململكة،  داخببل  املوجودين  من  اجلن�سيات 
حر�سًا على اإقامة ال�سعرية ب�سكل اآمن �سحيًا 
والتباعد  الوقاية  متطلبات  يحقق  ومبببا 
الجتماعي الالزمني ل�سمان �سالمة الن�سان 
وحببمببايببتببه مببن مبببهبببددات هبببذه اجلببائببحببة، 
يف  الإ�سالمية  ال�سريعة  ملقا�سد  وحتقيقًا 

حفظ النف�س الب�سرية باإذن اهلل.

السعودية تقدم نموذجا بتعاملها 
مع تداعيات كورونا صحيا

الصحف القطرية: العالقات القطرية األردنية 
متجذرة وسنظل دائما إلى جانب َعّمان

*الدوحة 
اهتمت ال�سحف القطرية ال�سادرة، الإثنني، ب�سكل لفت مبا 
جرى يف الأردن خالل اليومني املا�سيني، واأبرزت م�ساحات كبرية 
لتاأكيد ت�سامنها التام مع اململكة، مفردة م�ساحات كبرية للحديث 
عن ات�سال اأمري قطر، �سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين بجاللة 
قطر  ا�ستعداد  وتاأكيده  احل�سني،  ابببن  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

لتقدمي كل دعم ممكن للمملكة حلفظ امنها وا�ستقرارها.
الأوىل  �سفحاتها  �سدر  القطرية  ال�سحف  جميع  وخ�س�ست 
الأردن  بني  الرا�سخة  العالقات  عن  للحديث  وافتتاحياتها 

وقطر، واإبراز اأهمية ات�سال اأمري قطر بجاللة امللك.
للحديث  الرئي�سية  افتتاحيتها  ال�سرق  جريدة  وخ�س�ست 
تقف  "قطر  عنوان  حتت  جبباءت  الأردن،  مع  قطر  ت�سامن  عن 
مع الأردن"، اأكدت خالله وقوف دولة قطر وت�سامنها التام مع 
التي  املتطورة  ال�سرتاتيجية  العالقات  ببباأن  لإميانها  اململكة، 
جتمعهما �ستظل حار�سا اأمينا وقويا اأمام اأية حماولت للنيل من 

الأمن وال�ستقرار يف البلدين ال�سقيقني واملنطقة.
وقالت اإنه ويف هذا ال�سدد اأعرب �سمو ال�سيخ متيم بن حمد 
عبداهلل  امللك  جاللة  اأخيه  مع  هاتفي،  ات�سال  خالل  ثاين،  اآل 
اململكة  مع  ووقوفها  قطر  دولببة  دعم  عن  احل�سني،  ابن  الثاين 
التي  والإجببببراءات  الببقببرارات  جميع  يف  الها�سمية  الأردنببيببة 

يتخذها جاللته من اأجل حفظ اأمن وا�ستقرار بالده.
وا�ستقرار  اأمن  باأن  قطر  دولة  توؤمن  ال�سحيفة:  وا�سافت 
اململكة الأردنية الها�سمية جزء ل يتجزاأ من اأمنها وا�ستقرارها، 
فمحاولت زعزعة الأمن مرفو�سة، حيث تبدى ذلك يف املواقف 
التي تلعب دورا  للمملكة  واملوؤيدة  املت�سامنة  العربية والدولية 

مهما يف ا�ستقرار املنطقة.
وبينت ان الردن �سيطر على التحركات التي مت التخطيط 
لها منذ وقت طويل مع جهات خارجية، ويف نف�س الوقت اتخذ 
على  واحلفاظ  الأمببن  ل�سون  الالزمة،  القانونية  الإجبببراءات 
"التحركات  مع  الأردنية  ال�سلطات  تعاملت  حيث  ال�ستقرار، 
وجد  الببذي  الأمببر  وو�سوح  ب�سفافية  والتحقيق  والن�ساطات" 
التعاون  وجمل�س  وال�سديقة  ال�سقيقة  البببدول  مببن  التاأييد 
لإبراز  كاريكاتريا  ال�سحيفة  خ�س�ست  كما  العربية.  واجلامعة 
ت�سامن قطر مع الأردن، حيث ت�سمن الر�سم علم الأردن مزينا 

بعبارة "حفظ اهلل الأردن من كل �سر".
 8 على  جاء  الذي  للرئي�سي  عنوانها  ال�سحيفة  وخ�س�ست 
اأعمدة للحديث عن العالقات القطرية الردنية ، وحمل عنوان 

الأردن". ل�ستقرار  قطر  دعم  يوؤكد  ال�سمو  "�ساحب 
عن  للحديث  الرئي�سي  عنوانها  خ�س�ست  الراية  �سحيفة 
اأهمية العالقات القطرية الأردنية وات�سال اأمري قطر بجاللة 
�سفحتها  �سدر  يف  الرئي�سي  ال�سحيفة  عنوان  جبباء  اذ  امللك، 
الأوىل وعلى ثمانية اأعمدة حتت عنوان: "قطر تقف مع الأردن 
ال�سحيفة  وخ�س�ست  ا�ستقراره".  حفظ  اإجبببراءات  وتدعم 
افتتاحيتها للحديث عن العالقات الرا�سخة بني الأردن وقطر، 
ا�سرتاتيجية  الأردنببيببة  القطرية  "العالقات  عنوان:  وحتببت 
لكِل  التام  رف�سها  عن  ال�سحيفة  اأعربت  التاريخ"،  يف  ومتجذرة 
قطُر  اأكدت  حيث  البالِد،  يف  والزدهبباِر  التقدِم  م�سريَة  يعوُق  ما 
ل  جزٌء  الها�سميِة  الأردنيِة  اململكِة  وا�ستقراَر  اأمَن  اأَنّ  بياِنها  يف 

يتجزاأُ من اأمِنها وا�ستقراِرها.
اإىل جانِب الأردن،  اإن دولُة قطر ومْن خالِل وقوِفها  وقالت 
اأّكدت لالأ�سقاِء اأَنّ الدوحَة �ستظُل دائًما واأبًدا اإىل جانِب َعّمان، 
الق�سايا  جتاَه  معها  م�ستمٍر  وتن�سيٍق  مبا�سٍر  توا�سٍل  على  واأّنها 
الأردن  مع  قطُر  وقفت  ولطاملا  والدوليِة،  والإ�سالميِة  العربيِة 
ودعمْتُه وكانت اإىل جانِبه على الدواِم، بف�سِل العالقِة املتميزِة 

التي تربُط البلَديِن ال�سقيقنِي.
حماولِت  من  احلببازُم  القطرُيّ  املوقُف  اأن  الراية  واأ�سافت 
حر�َس  يعك�ُس  ال�سقيِق  الأردن  يف  وال�ستقراِر  الأمببِن  زعزعِة 
امل�سرتِك  العربِيّ  العمِل  وتعزيِز  العربِيّ  الت�سامِن  على  الدوحِة 
الإقليِم،  وا�ستقراِر  اأمِن  على  توؤّثُر  التي  التحدياِت  ُمواجهِة  يف 
م�سددة على اأن ا�ستقراُر الأردن واأمُنه �سرورٌة قطريٌة واإقليميٌة 
واأهميٍة  كبريٍة  مكانٍة  من  ال�سقيُق  الأردُن  ميثُلُه  ملا  ودولببيببٌة 

ا�سرتاتيجيٍة للجميِع.
واأكدت على ان كَلّ ما قامْت به ال�سلطاُت الأردنيُة يف �سبيِل 
دولِة  وتاأييِد  دعِم  حمَلّ  و�سيظُلّ  كاَن  وا�ستقراِرها  اأمِنها  حفِظ 
اأمِن وا�ستقراِر الأ�سقاِء ودوِل  قطر، وهو موقٌف قطرٌي يف دعِم 

اجلواِر والدوِل ال�سديقِة حوَل العامِل.
قطر  اأمري  ات�سال  اإىل  الوطن  �سحيفة  اأ�سارت  جانبها،  من 
اأعمدة،  ثمانية  على  "مان�سيت" رئي�سي  خالل  من  امللك  بجاللة 
وا�ستقرار  اأمن  "دعم  عنوان:  حتت  الأوىل،  �سفحتها  �سدر  على 
التي  الرئي�سية  افتتاحيتها  يف  ال�سحيفة  واعربت  الأردن". 
اململكة  مع  قطر  ت�سامن  عن  الأردن"  "مع  عنوان  حتت  جبباءت 
والإجراءات  للقرارات  الكاملة  وم�ساندتها  الها�سمية،  الأردنية 
التي ت�سدر من جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حلفظ 

الأمن وال�ستقرار وتعزيز م�سرية التقدم والزدهار يف البالد.

فروانة: االحتالل يعتقل أكثر 
من 50 ألف طفل فلسطيني

  
*غزة 

�سوؤون  هيئة  يف  والتوثيق  الببدرا�ببسببات  وحببدة  رئي�س  اكببد 
الأ�سرى واملحررين الفل�سطينية عبد النا�سر فروانة ان �سلطات 
من  الفل�سطينيني  الأطفال  ت�ستثِن  مل  الإ�سرائيلي  الحتالل 
ال�سيت  �سيئة  ومعتقالتها  �سجونها  يف  بهم  والببزج  اعتقالتها 
وال�سمعة، دون مراعاة ل�سغر �سنهم اأو تلبية اأدنى احتياجاتهم 
الأ�سا�سية والإن�سانية، ودون احرتام للقواعد النموذجية الدنيا 

يف معاملة الأطفال املحتجزين.
الطفل  يبببوم  مبنا�سبة  �سحفي  بببيببان  يف  فبببروانبببة  وقبببال 
العام  �سلطات الحتالل منذ  ان عدد من اعتقلتهم  الفل�سطيني، 
واناثا،  ذكورا  األفا   50 على  يزيد  مبا  يقدر  الأطفال  من   1967
فرتة  ولأطببول  الأول  املببالذ  الأطببفببال  اعتقال  من  جعلت  حيث 
حلقوق  الدولية  التفاقيات  عليه  تن�س  ما  بخالف  ممكنة، 

الإن�سان وحتديدًا اتفاقية حقوق الطفل.
الفل�سطينيني،  الأطببفببال  اعتقال  عمليات  �سكّلت  وا�ببسبباف، 
الإ�سرائيلي،  الحتالل  بدايات  منذ  ثابتة  اإ�سرائيلية  �سيا�سة 
ورافقها  املا�سية،  الطويلة  العقود  طيلة  توقف  دون  وا�ستمرت 
كثري من النتهاكات اجل�سيمة واجلرائم الفظيعة، بهدف ت�سويه 
امل�ستقبلية  توجهاتهم  على  والتاأثري  م�ستقبلهم  وتدمري  واقعهم 

ب�سورة �سلبية وخلق جيل مهزوز ومهزوم.
حياتية  و�ببسببروط  �سعبة  ظبببروف  يف  الأطببفببال  وُيحتجز 
اجل�سدي  التعذيب  من  خمتلفة  ل�سنوف  ويتعر�سون  قا�سية، 
بق�سوة  ُيعاملوا  واأحيانًا  اإن�سانية  ل  معاملة  ويتلقون  والنف�سي، 
وعنف، وُتنتزع العرتافات منهم حتت وطاأة التعذيب والتهديد، 
التعليم  يف  كاحلق  الأ�سا�سية،  حقوقهم  اأب�سط  من  وُيحرمون 

والعالج والغذاء وزيارات الأهل واملحاكمة العادلة وغريها.
ولفت فروانة اىل انه خالل ال�سنوات الأخرية متادت �سلطات 
الأطفال  بحق  وجرائمها  امعانها  يف  الإ�سرائيلي  الحببتببالل 
الكني�ست  ناق�س  حيث  القد�س،  اأطفال  وخا�سة  الفل�سطينيني، 
واقببع  ت�ستهدف  قببوانببني  عببدة  واأقبببر  )الببرملببان(  الإ�سرائيلي 
وم�ستقبل الأطفال الفل�سطينيني، ومبا ي�سهل اجراءات اعتقالهم 
حماكمة  قانون  مثل:  بحقهم  العقوبات  وتغليظ  وحماكمتهم 
الأطفال دون �سن 14 عامًا، وقانون ت�سديد عقوبة احلد الأدنى 
الوقائع  هذه  ان  على  و�سدد  القد�س.  يف  احلجارة  را�سقي  على 
دولة  ببباأن  املتابعني،  كل  لدى  القناعة  ر�سخت  الكثري،  وغريها 
الحتالل بكل مكوناتها �ساركت وت�سارك يف ا�ستهداف الأطفال 
وتدمري الطفولة الفل�سطينية، يف اإطار �سيا�سة ا�سرائيلية ثابتة 
تدارك  ال�سرعة،  وجه  وعلى  ي�ستدعي،  الذي  الأمر  وممنهجة، 
من  كثري  وبذل  العملية  اخلطوات  من  العديد  واتخاذ  اخلطورة 
اجلهد من اأجل انقاذ الأطفال الفل�سطينيني وحماية م�ستقبلهم 

من اخلطر القادم.
وا�سار اىل اعتقال نحو 543 طفاًل العام املا�سي، فيما �ُسجل 
من  غالبيتهم  اجلاري،  العام  مطلع  منذ  طفال   230 نحو  اعتقال 
طفال،   140 نحو  حتتجز  الحتالل  �سلطات  زالت  وما  القد�س، 

يتواجدون يف �سجون عوفر وجمدو والدامون.
العمل  وتكثيف  اجلهود  توحيد  �سرورة  على  فروانة  و�سدد 
وال�ستمرار يف املطالبة لي�س لتح�سني ظروف احتجاز الأطفال 
من  لهم  والوقاية  احلماية  و�سائل  توفري  اأو  فقط،  املعتقلني 
ووقف  جميعا  عنهم  الفبببراج  وامنببا  فح�سب،  "كورونا"  خطر 
الدولية  والتفاقيات  املواثيق  واحرتام  واعتقالهم  مالحقتهم 
يف التعامل معهم، واحت�سان واعادة تاأهيل كل من مرّوا وتاأثروا 
بتجربة العتقال، ومبا ي�سمن حماية واقع وم�ستقبل الطفولة 

الفل�سطينية.

مصر.. وفاة مسؤول أمني بارز أثناء 
مطاردة متهم بارتكاب »مذبحة«

*القاهرة 
القاهرة  جنوب  الفيوم  حمافظة  �سهدتها  �ساخنة  اأحببداث 
خالل ال�ساعات املا�سية، حينما طاردت ال�سرطة متهما بارتكاب 
املتهم  مقتل  عن  اأ�سفرت  اأمنية  عملية  يف  عائلية"،  "مذبحة 

ووفاة قائد قوات اأمن الفيوم.
فاإن  عربية"،  نيوز  "�سكاي  ملوقع  اأمني  م�سدر  اأكد  وح�سبما 
لالختناق،  تعر�س  عمار  حممد  العميد  الفيوم  اأمن  قوات  قائد 

خالل املطاردة التي حدثت يف قرية فيدميني مبركز �سنور�س.
اأطلق  املا�سي حينما  ال�سبت  "الأحداث بداأت  امل�سدر:  وقال 
اأحد الأ�سخا�س طلقات ع�سوائية يف منزل اأ�سرة زوجته، اأ�سفرت 
زوجته  اأ�سيبت  بينما  زوجته،  و�سقيقة  الطفل  ابنه  مقتل  عن 

ووالدتها وابنته، ودخلوا جميعا يف حالة غيبوية".
 ووفقا لتحريات الأمن، فاإن املتهم مدمن على املخدرات، ومت 
لنوبات  يتعر�س  وكان  منها،  هرب  لكنه  للعالج  م�سحة  اإيداعه 
املنزل  وتببرك  ابنيهما  لأخببذ  زوجببتببه  دفببع  ممببا  ال�سرع  ت�سبه 

واملعي�سة يف بيت اأهلها.

*موسكو
اأن  ال�سطناعية  لالأقمار  �سور  ك�سفت 
رو�سيا حت�سد قوة ع�سكرية غري م�سبوقة يف 
القطب ال�سمايل، وتختر اأحدث اأ�سلحتها يف 
قاعدة  اإىل  حولتها  خالية  جليدية  منطقة 
"�سي اإن  ع�سكرية، وفق تقرير ن�سرته �سبكة 

اإن" الأمريكية، الثنني.
هدف  اأن  الأمببريكببيببة  ال�سبكة  وذكبببرت 
حماولة  هببو  اخلببطببوة  هببذه  وراء  مببن  رو�سيا 
�سحن  طريق  وفتح  ال�سمايل  �ساحلها  تاأمني 

رئي�سي من اآ�سيا اإىل اأوروبا.
وم�سوؤولون  الأ�سلحة  يف  خببراء  واأعببرب 
ب�ساأن  خببا�ببس  ب�سكل  قلقهم  عببن  غببربببيببون 
يف  القدرات"  "فائق  طوربيدا  رو�سيا  تطوير 

الرئي�س  من  طلب  على  بناء  الأخببرية  الآونببة 
الببرو�ببسببي فببالدميببري بببوتببن.  ويبببدور احلديث 
 ."M392 "بو�سيدون  الطوربيد  عببن  هنا 
ي�ستعمل  جدا  متقدم  �ساروخ  هو  والطوربيد 
غوا�سة  من  اإطالقه  وميكن  ال�سفن،  ملحاربة 
الختبارات  رو�سيا  بداأت  وقد  طائرة.  من  اأو 
املا�سي  فراير  يف  الطوربيد  على  الرئي�سية 
باإ�سراف وزير الدفاع الرو�سي �سريغي �سويغو، 
وا�ستمرت بعد ذلك الختبارات، وفًقا لتقارير 

متعددة يف و�سائل الإعالم احلكومية.

وذكرت �سبكة "�سي اإن اإن" اأنه يتم ت�سغيل 
مفاعل  بوا�سطة  ال�سبح"  "الطوربيد  هببذا 
الببدفبباعببات  عببر  للت�سلل  �سمم  وقببد  نبببووي، 
الوليات  يف  املوجودة  تلك  مثل  ال�ساحلية، 

املتحدة يف قاع البحر.
راأ�ببس  اإطبببالق  ال�سبح  للطوربيد  وميببكببن 
للم�سوؤولني  وفببًقببا  اأطببنببان،  عببدة  يببزن  حربي 
موجات  حببدوث  يف  يت�سبب  قد  مما  الببرو�ببس، 
اخلط  مببن  �سا�سعة  م�ساحات  جتعل  م�سعة 
ال�ساحلي امل�ستهدف غري �ساحلة لل�سكن لعقود.

اإيه  كري�ستوفر  قال  املا�سي،  نوفمر  ويف   

الأمريكية  اخلارجية  وزيببرة  م�ساعد  فببورد، 
الأ�سلحة،  انت�سار  ومنع  الدويل  الأمن  ل�سوؤون 
املدن  "لإغراق  م�سمم  بو�سيدون  ال�ساروخ  اإن 

ال�ساحلية الأمريكية مبوجات املد امل�سعة".
 وقبببال رئببيبب�ببس املببخببابببرات الببرويببجببيببة، 
الأدمريال نيلز اأندريا�س �ستين�س، ل�سبكة "�سي 
اإن اإن" اإن وكالته قيمت �ساروخ بو�سيدون على 
اأنه "جزء من النوع اجلديد من اأ�سلحة الردع 
النووي. وهو يف مرحلة الختبار. لكنه نظام 
ا�سرتاتيجي يف ال�ستهداف، وله تاأثري يتجاوز 

املنطقة التي يخترونها فيها حالًيا".

*قناة السويس
حاملة  عبور  حلظة  و�سور  فيديو  اأظهر 
اأيزنهاور(،  اإ�س دوايت د.  اإ�س  الطائرات )يو 
ال�ساربة حلاملة  القوة  الرائدة يف جمموعة 
ال�سوي�س،  قببنبباة  )اأيببزنببهبباور(،  الببطببائببرات 
للمرة  الأحببمببر،  البحر  اإىل  جنوبا  متجهة 
اجلببانببحببة  ال�سفينة  تببعببومي  بببعببد  الأوىل 

بنجاح. بالقناة 
اإ�س  اإ�ببس  )يو  الطائرات  حاملة  وعببرت 
دوايت د. اأيزنهاور(، برفقة طراد ال�سواريخ 
واملدمرة  مونتريي(،  اإ�ببس  اإ�ببس  )يببو  املوجهة 
اإ�ببس  اإ�بببس  )يببو  املببوجببهببة  البب�ببسببواريببخ  حاملة 

ميت�س�سر(، و )يو اإ�س اإ�س توما�س هودنر(.
 وتعتر جمموعة القوة ال�ساربة حلاملة 
حربية  �سفن  اأول  )اأيببزنببهبباور(  الببطببائببرات 
اإعببادة  منذ  ال�سوي�س،  قناة  تعر  اأمريكية 

فتحها يف 29 مار�س.
بابارو،  �سامويل  بحري  الفريق  وقببال   
البحرية  للقوات  املركزية  القيادة  قائد 
الأمبببريكبببيبببة وقبببائبببد الأ�بببسبببطبببول اخلببامبب�ببس 
جهود  "نقدر  امل�سرتكة:  البحرية  والقوات 
ل�سمان  ال�سوي�س  قناة  وهيئة  م�سر  حكومة 
جلميع  احليوي  املمر  هذا  يف  املالحة  �سالمة 
ال�سفن، ويف ال�سماح ملجموعة القوة ال�ساربة 

بهذه  بالعبور  )اأيزنهاور(  الطائرات  حلاملة 
ال�سرعة".

عمليات  منطقة  يف  وجببودهببا  واأثببنبباء   
�ستعمل  الأمبببريكبببي،  اخلببامبب�ببس  الأ�ببسببطببول 
جمبببمبببوعبببة الببببقببببوة الببب�بببسبببارببببة حلببامببلببة 
اإىل  جنبا  وتتدرب  )اأيزنهاور(  الطائرات 
جببنببب مببع عببدد مببن احلببلببفبباء والبب�ببسببركبباء، 
وتبببقبببدم دعبببم مبببن البببطبببريان البببببحببري لب 

ال�سلب." العزم  "عملية 
�بببسبببكبببوت ف.  ببببحبببري  الببببلببببواء   وقببببببال 
ال�ساربة  القوة  املجموعة  قائد  روبرت�سون، 
متحم�سة  ال�ساربة  جمموعتنا  "اإن  الثانية: 
لببالإبببحببار والبببطبببريان �ببسببمببن عببمببلببيبباتببنببا يف 
اخر  دليل  "هذا  واأ�ساف  الأحمر".   البحر 
جميع  يف  الإقليمية  �سراكاتنا  اأهمية  على 
اخلام�س  الأ�سطول  م�سوؤولية  منطقة  اأنحاء 
هو  م�سر  مع  عالقتنا  حت�سني  واأن  الأمريكي، 
جلهودنا  والوحدة  الثقة  تعزيز  يف  ا�ستمرار 

الدائمة." البحرية 
املنت�سرة  والببطببائببرات  ال�سفن  وت�سمل   
بقيادة  ال�ساربة  القوة  ملجموعة  والتابعة 
حاملة  روبرت�سون،  ف.  �سكوت  بحري  اللواء 
د.  دوايببت  اإ�ببس  اإ�ببس  )يو  الرائدة  الطائرات 
من  من  املوجهة  ال�سواريخ  وطراد  اأيزنهاور(، 

مونتريي(،  اإ�ببس  اإ�ببس  )يو  فئة-تيكوندروغا 
ال�سفن  ل�سرب  التابعة  املببدمببرات  وت�سمل 
ال�سواريخ  حاملة  مدمرة   :22 رقم  احلربية 
اإ�س  اإ�ببس  )يو  بببورك  فببئببة-اآريل  من  املوجهة 
اإ�س  )يو  و  لبببون(،  اإ�س  اإ�س  )يو  و  ميت�سر(، 
اإ�س ماهان(، و )يو اإ�س اإ�س توما�س هودنر(.

الأ�ببسببطببول  عببمببلببيببات  منطقة  وتبب�ببسببمببل   
ميل  مليون   2.5 حببوايل  الأمريكي  اخلام�س 
مربع من املياه، وت�سم اخلليج العربي وخليج 
املحيط  من  واأجببزاء  الأحمر  والبحر  عمان 

الهندي.
وثالث  بلدا   20 امل�ساحة  هببذه  وت�سمل   
مببعببابببر �ببسببيببقببة وبببالببغببة الهببمببيببة حلببريببة 

العاملية. التجارة 
ال�سفينة  اأزمببة  انتهت  املا�سي،  والثنني 
اجلانحة، التي دامت 6 اأيام، فيما ظلت بع�س 
املائي  املجرى  عبور  تنتظر  العالقة  ال�سفن 

احليوي.
بجهود  وعاملية  عربية  دول  واأ�ببسببادت   
يف  العر�سي  احلبببادث  مببع  التعامل  يف  م�سر 
ال�سفن  اإحببدى  جنوح  جببراء  ال�سوي�س  قناة 
يف  احلببركببة  واإعبببادة  تعوميها،  يف  وجناحها 
عالية،  بكفاءة  الطبيعي  م�سارها  اإىل  القناة 

ومهنية ملحوظة ويف وقت ق�سري.

روسيا تحشد قوة عسكرية غير 
مسبوقة.. وتختبر »الطوربيد الشبح«

»القوة الضاربة« لألسطول 
األميركي تعبر قناة السويس
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*وكاالت
معان  لفريق  الفني  املببديببر  ك�سف 
الظروف  اأن  �سالح،  ديان  القدم،  لكرة 
النادي،  يعي�سها  التي  ال�سعبة  املالية 
مع  الببتببعبباقببدات  تقنني  على  اأجببرتببه 

لعبني حمليني واأجانب.
مع  تعاقد  فريقه  اأن  �سالح  واأ�ببسببار 
اأندية  من  القادمني  الالعبني  من  عدد 
قليل  عدد  جانب  اإىل  الأوىل،  الدرجة 
�سبق  الببذيببن  املببعببروفببني،  الالعبني  مببن 
كا�سفا  املحرتفني،  اأندية  يف  لعبوا  واأن 
لعبني  مع  التعاقد  عببدم  عن  النقاب 
حمرتفني اجانب حتى الأن، ب�سبب �سح 

املوارد املالية.
ت�سريح  يف  مببعببان،  مببببدرب  ولببفببت 
لوكالة الأنباء الأردنية )برتا( اىل اأن 
عدم قدرة النادي على توفري املتطلبات 
موؤثرة،  �سفقات  لإبرام  الكافية  املالية 

بات  الببذي  الفريق  طموحات  من  حدت 
ي�سعى حاليا للحفاظ على مقعده بدوري 
املحرتفني، اأو البحث عن مركز متو�سط، 

على اأمل حت�سن الو�سع املايل لحقا، ما 
ينعك�س على م�ستوى الفريق فنيا.

*وكاالت
للرجال  الكاراتيه  منتخبا  بببداأ 
امل�سرتكة  تدريباتهما  وال�سيدات، 
مبببع املببنببتببخبببببات املببب�بببسبببريبببة، الببتببي 
املع�سكر  اطار  يف  القاهرة،  يف  جتري 
املنتخبان  يقيمه  الببذي  التدريبي 
لال�ستحقاقات  ا�ستعدادا  م�سر،  يف 

. ملقبلة ا
ويببعبب�ببسببكببر املببنببتببخبببببان الببوطببنببيببان 
م�سر،  يف  للكاراتيه  وال�سيدات  للرجال 

يف اطار ال�ستعداد للم�ساركة يف الدوري 
العاملي الذي يقام يف الرتغال اعتبار من 

30 ال�سهر احلايل.
لحتاد  الإعببالمببي  الناطق  واأكبببدت 
مع  تتواجد  التي  �سعث،  منار  الكاراتيه 
الوطني  املنتخب  اأن  م�سر،  يف  املنتخب 
من  م�سر،  مع�سكر  يف  تدريباته  كثف 
خالل اجراء تدريبني �سباحي وم�سائي، 
املنتخبات  مببع  الحببتببكبباك  جببانببب  اإىل 
م�سرتكه  مببن خبببالل متبباريببن  املبب�ببسببريببة 

الفنية  اجلاهزية  درجببة  لرفع  تهدف 
والبدنية.

وا�سارت �سعث لب)برتا( اليوم الأحد، 
توفري  على  حببر�ببس  اللعبة  احتببباد  اأن 
ملنتخبي  طويلة  تدريبية  مع�سكرات 
فرتة  عن  لتعوي�سهم  وال�سيدات  الرجال 
ب�سبب  املناف�سات  عن  الطويلة  النقطاع 
لتحقيق  ال�سعي  موؤكدة  كورونا،  جائحة 
الر�سمية  امل�ساركات  خببالل  الجنبببازات 

املقبلة.

الفيصلي بـ10 العبين يقصي 
النصر ويطير إلى نهائي الكأس

*وكاالت
تغلب الفي�سلي على م�ست�سيفه الن�سر بهدف دون رد، م�ساء 
الأحد، على ملعب مر�سول بارك بالريا�س، لي�سرب موعدا مع 

التعاون يف نهائي كاأ�س خادم احلرمني ال�سريفني.
 81 الدقيقة  يف  تفاري�س  الوحيد،  املباراة  هدف  واأحببرز 
منذ  لعبني  بع�سرة  املباراة  الفي�سلي  ولعب  جببزاء.  ركلة  من 

الدقيقة الثامنة، لطرد اإيجور رو�سي بالبطاقة احلمراء.
ف�سل  حيث  والتاأهل،  الفوز  مينحه  ما  الن�سر  يقدم  ومل 
لعبو  اأجاد  فيما  املبكر،  العددي  النق�س  ا�ستثمار  يف  لعبوه 

الفي�سلي يف غلق مناطقهم.
حكم  اأ�سهر  عندما  مبكرة،  موجعة  �سربة  الفي�سلي  تلقى 
رو�سي  وجببه  يف  احلببمببراء  البطاقة  الهوي�س  حممد  املببببباراة 

بالدقيقة الثامنة، اإثر تدخله بتهور على نور الدين اأمرابط.
اأدى لعبو الفي�سلي �سوطا اأول مثاليا، قيا�سا على النق�س 

املبكر وزادوا عن مرمامهم بب�سالة.
وعاب الن�سر البطء والإفراط يف الحتفاظ بالكرة،  لذا 

مل ينجح يف خلق فر�سة هجومية واحدة طوال هذا ال�سوط.
حماولت  لكن  مبكر،  ب�سغط  الثاين  ال�سوط  الن�سر  بببداأ 
لعبو  حافظ  فيما  حقيقية،  فر�سا  لتكون  ترتق  مل  لعبيه 

الفي�سلي على اأدائهم الدفاعي اخلال�س.
الفي�سلي،  حار�س  الك�سار  اأحمد  مرمى  يهدد  الن�سر  بببداأ 
بعد اأن دفع هورفات ب�سامي النجعي وخالد الغنام على ح�ساب 

بيرتو�س وعبدالفتاح ع�سريي.
يف  رويببدا،  رويببدا  مناطقهم  يرتكون  الفي�سلي  لعبو  بببداأ 

حماولة خلطف هدف يقلب املباراة راأ�سا على عقب.
وحتقق لهم ما اأرادوا يف الدقيقة 78، عندما تلقى الهوي�س 
تفاري�س  �سقوط  ملراجعة  امل�ساعد،  الفيديو  حكم  من  اإ�سارة 

داخل منطقة جزاء الن�سر، اإثر احتكاك مع عبد اهلل مادو.
عاد الهوي�س معلنا عن ركلة جزاء للفي�سلي، تكفل تفاري�س 
اإيداعها على ي�سار براديل جونز، يف الدقيقة 81، مفتتحا  يف 

الت�سجيل لل�سيوف.
وحافظ الفي�سلي على تقدمه حتى اأطلق الهوي�س �سافرة 

النهاية، معلنا تاأهله للنهائي اأمام التعاون.

العبو الوحدات يهدون 
كأس السوبر ألبو زمع

أبو طعيمة: قدمنا مباراة 
كبيرة أمام الوحدات

*وكاالت
الوحدات  فوز  للجزيرة،  الفني  املدير  طعيمة،  اأبببو  اأجمببد  بببارك 
بكاأ�س ال�سوبر الأردين، الأحد، متمنيا له التوفيق يف رحلته املرتقبة، 

بدوري اأبطال اآ�سيا.
بهدفني  ال�سوبر،  مببببباراة  يف  اجلببزيببرة  هببزم  قد  الببوحببدات  وكببان 

�سجلهما اللبناين اأحمد زريق، وفادي عو�س.
وقال اأبو طعيمة، يف ت�سريحات خا�سة لب"كووورة": "خ�سرنا اأمام 

الوحدات، لكن قدمنا مباراة كبرية رغم ظروفنا القاهرة".
لعدة  التدريبات،  عن  توقف  اجلزيرة  اأن  يعلم  "اجلميع  وتابع: 
جنم  اأبرزها  موؤثرة،  غيابات  من  وعانى  املالية،  الظروف  ب�سبب  اأيام، 
الفريق عبد اهلل العطار، اإىل جانب حار�سي املرمى وليد ع�سام وقي�س 

العبا�سي، لإ�سابتهما بفريو�س كورونا".
ووا�سل: "اجلزيرة اأي�سا ُمنع من اإبرام اأي تعاقد، وخا�س املباراة 
جمرياتها،  معظم  على  �سيطرنا  ذلببك  ومببع  اأجنبي،  حمببرتف  اأي  بال 

والوحدات �سجل هدفيه يف الدقائق احلرجة".
ي�سجل  اأن  قبل  ن�ستثمرها،  ومل  فر�س  عدة  لنا  "لحت  واأردف: 
التعادل، و�سحب مناف�سنا لركالت  اإدراك  الوحدات.. وكنا قربني من 

الرتجيح، لكن قدر اهلل وما �ساء فعل".
هذه  و�سط  الفريق،  اأداء  عن  الكامل  ر�ساه  طعيمة  اأبببو  واأبببدى 
رغم  الالعبني  لدى  ارتفعت  املعنوية  احلالة  اأن  اإىل  م�سريا  الظروف، 
اخل�سارة، بعدما �سعروا اأن مبقدورهم الظهور ب�سكل مميز، يف امل�سابقات 

املقبلة.
ويلتقي اجلزيرة، اجلمعة املقبل، نظريه اجلليل يف افتتاح م�سوارهما 

بدوري املحرتفني.

أزمة حجر منتخبي الكويت تثير 
قلق االتحاد اآلسيوي

*وكاالت
منتخبي  حجر  اأزمة  عن  القدم  لكرة  الآ�سيوي  الحتاد  ا�ستف�سر 

الكويت الأول والأوملبي التي اأثارت اجلدل يف الأيام القليلة املا�سية.
عن  تتحدث  املنتخبني  حجر  اأزمة  بعد  عدة  ت�سريحات  وخرجت 
اإىل  املنتخبني من احلجر  با�ستثناء  �سفهية  الكرة وعودا  تلقي احتاد 
جانب وعود اأخرى باملوافقة على ا�ست�سافة الت�سفيات وفقا ملتطلبات 

الحتاد القاري. 
الحتبباد  من  ات�سالت  تلقى  الكويتي  الحتبباد  اأن  كببووورة  وعلم 

الآ�سيوي لال�ستف�سار عن �سحة الأمر.
الكويتي  الحتبباد  قدرة  من  التاأكد  على  القاري  الحتبباد  وحر�س 
امل�سرتكة  الآ�سيوية  بالت�سفيات  جمموعتهم  مناف�سات  ا�ست�سافة  على 

املوؤهلة ملونديال قطر 2022، وكاأ�س اآ�سيا بال�سني 2023. 
ومن املقرر اأن يعقد احتاد الكرة الكويتي اجتماعا مهما مع اجلهات 
امل�سوؤولة للح�سول على موافقات ر�سمية ل�سمان دخول وفد املنتخبات 

وا�ستثنائهم من احلجر، لطماأنة الحتاد الآ�سيوي.
يذكر اأن طلب الكويت ل�ست�سافة املجموعة التي ت�سم اإىل جانبهم 
مبوافقة  حظي  قد  كببان  تايبيه  وال�سني  نيبال  الأردن،  اأ�سرتاليا، 

الحتاد الآ�سيوي.

*وكاالت
ليمثل  الدويل يزن ثلجي،  الالعب  ر�سميا مع  �سحاب،  نادي  تعاقد 

فريق كرة القدم يف املرحلة املقبلة.
ووقع ثلجي عقده بح�سور رئي�س نادي �سحاب علي اأبو حماد.

وكان ثلجي قد ف�سخ عقده بالرتا�سي مع الوحدات، بعدما لعب له 
ملو�سمني ون�سف حيث �ساركه يف حتقيق العديد من الألقاب املحلية.

وكان ثلجي قد تلقى عدة عرو�س قبل انتهاء فرتة القيد، لكنه مل 
ي�ستقر على اأي منها، ليتاأخر يف ح�سم وجهته وليوقع ل�سحاب كالعب 

هاو.

*وكاالت
بورو�سيا  مهاجم  هالند،  اإيرلينج  اأعمال  وكيل  رايول  مينو  ك�سف 
يورو،  مليون   20 على  ح�سوله  طلب  حول  الأنباء  حقيقة  دورمتوند، 

عمولة ان�سمام موكله اإىل بر�سلونة يف ال�سيف املقبل.
وذكرت اإذاعة "RAC1" اأن رايول طلب احل�سول على عمولة 20 
مليوًنا   30 اإىل  بالإ�سافة  هالند،  لوالد  املبلغ  ونف�س  له،  يورو  مليون 
كراتب �سنوي لالعب، بجانب ا�ستمرار مي�سي يف الفريق، بغ�س النظر 

عن طلبات دورمتوند.
اإن تلك الأنباء اأحدثت �سجة  وقالت �سحيفة موندو ديبورتيفو، 
ح�سابه  اإىل  يلجاأ  رايببول  جعل  مما  الإعببالم،  و�سائل  جميع  يف  كرى 

مبوقع تويرت، وينفي ذلك.
وكتب مينو رايول "اأخبار مزيفة، الأخبار الكاذبة تنتقل ب�سرعة 

وملدى بعيد".
وكان رايول ووالد هالند، قد اجتمعا الأ�سبوع املا�سي، مع م�سئويل 

بر�سلونة وريال مدريد، ملناق�سة اإمكانية نقل الالعب اإىل الليجا.

*وكاالت
كمبن�سكي  فندق  قاعة  للتايكواندو،  الآ�سيوي  الحتبباد  اعتمد 
بعمان، ل�ست�سافة مناف�سات الت�سفيات الآ�سيوية التي تقام يف الأردن 

خالل �سهر اأيار املقبل، واملوؤهلة لأوملبياد طوكيو.
الردين  الحتببباد  تن�سيب  على  بببنبباء  الببقبباعببة،  اعببتببمبباد  وجببباء 
الروتوكول  تطبيق  ل�سمان  املكان،  هذا  اختار  الببذي  للتايكواندو، 

ال�سحي امل�سدد، للحفاظ على �سالمة امل�ساركني يف هذه الت�سفيات.
اأن  اإىل  العبدالالت،  في�سل  التايكواندو  احتبباد  �سر  اأمببني  واأ�سار 
الحتاد الآ�سيوي اأعلن موافقته على اإقامة الت�سفيات يف قاعة فندق 

كمبن�سكي، بعد تزويده بكامل التفا�سيل عن املكان.
الكمبن�سكي  فندق  قاعة  اختيار  اإن  لب)برتا(  العبدالالت  وقببال 
حيث  كورونا،  جائحة  لظروف  ملالئمتها  جبباءت  الت�سفيات،  لإقامة 
للتدريبات  القاعة  تخ�سي�س  مع  الفندق،  يف  الوفود  جميع  �ستقيم 
اللعبة  اركان  حلماية  م�سددة  �سحية  �سروط  وفق  املباريات،  واقامة 
من فريو�س كورونا، لفتا اإىل ت�سلم احتاد التايكواندو موافقة الحتاد 

الآ�سيوي على اعتماد هذه القاعة للت�سفيات.
من جهة اأخرى، غادر املنتخب التون�سي عمان، بعد اختتام مع�سكر 
تدريبي م�سرتك مع املنتخب الوطني يف عمان، ا�ستمر لنحو 3 اأ�سابيع.

يوا�سالن  وجورجيا  رو�سيا  منتخبي  اأن  اإىل  العبدالالت  ولفت 
ودية  بطولة  يف  م�ساركتهما  بانتظار  عمان،  يف  التدريبي  مع�سكرهما 

م�سغرة مع املنتخب الوطني تقام اخلمي�س املقبل.

*وكاالت
"�سنقاتل من اأجل دوري الأبطال بالتاأكيد، و�سنفعل ال�سيء نف�سه 
يف الليجا.. نحن نحب الدوري الإ�سباين"، هكذا رفع لوكا�س فا�سكيز، 

جنم ريال مدريد، راية التحدي قبل كال�سيكو الأر�س.
مدريد  ريببال  مواجهة  العامل  حببول  القدم  كببرة  ع�ساق  وينتظر 
على  ال�سراع  يف  حا�سمة  حلقة  تعد  والتي  املقبل،  ال�سبت  وبر�سلونة، 

لقب الليجا، هذا املو�سم.

طريق النهاية
ينتهي  الذي  لفا�سكيز،  الأخري  �سيكون  الكال�سيكو  هذا  اأن  ويبدو 

عقده بنهاية املو�سم احلايل، وقد رف�س عر�س املريينجي للتجديد.
رف�س  فا�سكيز  اأن  ذكببرت،  قد  اإ�سبانية  �سحفية  تقارير  وكانت 
املا�سي،  الثاين  يناير/كانون  يف  امللكي،  النادي  قدمه  الذي  العر�س 

بالتجديد لب3 �سنوات، مع خف�س راتبه بن�سبة %10.
واأ�سبح  هداأت،  املحادثات  اأن  "ماركا" املدريدية  �سحيفة  وك�سفت 

من الوا�سح اأن م�ستقبل الطرفني، ل ي�سري يف امل�سار نف�سه.
واأ�سافت: "هدف فا�سكيز هو اإيجاد فريق لديه طموح، ويقاتل من 
اأجل دوري الأبطال مو�سما تلو الآخر، بينما بداأ الريال يف البحث عن 

بديله". 
مثل  اأوروبببا،  يف  الأندية  من  العديد  باهتمام  الإ�سباين  ويحظى 

ميالن واإنرت ميالن وبايرن ميونخ، اإىل جانب بع�س كبار الرميريليج.

جوكر زيدان
هذا  كثريا  فا�سكيز  على  زيببدان،  الدين  زين  امللكي،  مببدرب  ويعول 
خاللها  �سجل  امل�سابقات،  مبختلف  مباراة   32 يف  �سارك  حيث  املو�سم، 
حيث  الببريببال،  ت�سكيلة  "جوكر"  فا�سكيز  ويعتر   .7 و�سنع  هدفني 
خا�س 18 مباراة خالل املو�سم اجلاري يف مركز الظهري الأمين )�سنع 
كارفاخال  الثنائي،  غياب  �سببه  الذي  الفراغ  لتعوي�س  اأهببداف(،   5

واأودريوزول، لفرتات طويلة.
و�سارك الإ�سباين كجناح اأمين يف 11 مواجهة )�سجل هدفني و�سنع 

اآخر(، بينما خا�س 3 مباريات يف خط الو�سط )�سنع هدفا(.
منذ  مباراة،   238 يف  مدريد  ريال  قمي�س  فا�سكيز  حمل  واإجمال، 
هدفا   26 خاللها  اأحببرز   ،2015 �سيف  يف  اإ�سبانيول  من  للفريق  عاد 
اأبرزها دوري الأبطال  امللكي،  لقبا مع  و�سنع 53.  وحقق فا�سكيز 11 
3 مرات متتالية، ومثلها يف كاأ�س العامل لالأندية، والدوري الإ�سباين يف 

مو�سمني، وال�سوبر الأوروبي مرتني.

سحاب يعزز صفوفه بثلجي

رايوال يرد على نبأ مزيف
 في صفقة هاالند

االتحاد اآلسيوي للتايكواندو يعتمد القاعة 
المخصصة الستضافة التصفيات في األردن

فاسكيز.. الجوكر يخوض »معركة 
السيادة« في كالسيكو الوداع

مدرب معان: الصعوبات المالية أجبرتنا 
على تقنين تعاقداتنا في دوري المحترفين

منتخب الكاراتيه يبدأ تدريباته 
المشتركة مع المنتخبات المصرية

*وكاالت
كاأ�س  لقب  الببوحببدات،  لعبببببو  اأهبببدى 
ال�سوبر الأردين، ملديرهم الفني عبد اهلل 

اأبو زمع.
 )0-2( اجلزيرة  على  الوحدات  وفاز 
للمرة  ال�سوبر  كاأ�س  ليتوج  الأحببد،  م�ساء 

14 يف تاريخه.
�سلباية، لعب الوحدات،  وقال فرا�س 

الريا�سية:  الأردن  لقناة  ت�سريح  يف 
لإهدائه  اللقب  ح�سم  �سبيل  يف  "اجتهدنا 
ميالده،  عيد  مبنا�سبة  زمببع،  اأبببو  للمدرب 
ومبب�ببسبباحلببة اجلببمبباهببري بببعببد الإخبببفببباق يف 

بطولة الدرع".
وقدم لعبو الوحدات، اأبو زمع ليت�سلم 
رئي�س  نائب  مببن  الببكببوؤو�ببس  كبباأ�ببس  بنف�سه 

الحتاد الأردين، مروان جمعة.

فببريببق  زمبببع )46 عبببامبببا(  اأبببببو  وقبببباد 
لقب  لإحببراز  املا�سي  املو�سم  يف  الوحدات 
كاأ�س  لهما  واأ�ساف  الحتاد،  ودرع  الدوري، 

ال�سوبر يف املو�سم اجلديد.
اإىل  لببلبب�ببسببفببر  الببببوحببببدات  ويبببتببباأهبببب 
اجلاري،  اأبريل/ني�سان   9 يوم  ال�سعودية 
اأبطال  دوري  يف  التاريخية  للم�ساركة 

اآ�سيا.
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*عمان 
قبببال وزيببببر الببنببقببل، املببهببنببد�ببس وجببيببه 
توؤثر  مل  ال�سوي�س  قناة  اأزمببة  اإن  عزايزة، 
على حركة املالحة يف موانئ العقبة، موؤكدا 
وقائية  خطة  فعلت  عملت  النقل  وزارة  اأن 
وا�ستباقية للتعامل مع اإغالق قناة ال�سوي�س 
العقبة  ميناء  اإىل  القادمة  ال�سفن  وجه  يف 
قد  اإرببباك  اأو  لل�سفن  اكتظاظ  اأي  لتفادي 
يعر�س �سالمة املالحة للخطر بالتن�سيق مع 

املعنيني.
هيئة  دعا  اأنه  �سحفي  بيان  يف  واأ�ساف، 
تنظيم النقل الري اإىل �سرورة التن�سيق مع 
اأ�سحاب ال�ساحنات الأردنية للوقوف  نقابة 
على  والعمل  القطاع  جاهزية  مببدى  على 
الإ�سراع بنقل الب�سائع مبختلف اأنواعها اإىل 
اكتظاظ  اأي  حلدوث  منعا  النهائي  مق�سدها 
ال�سوق  لحببتببيبباجببات  وتلبية  املببوانببئ  يف 

وامل�ستهلك.
الببري  النقل  تنظيم  هيئة  اإن  وقبببال 
الببواردة  النقل  اأمنبباط  خمتلف  مع  تعاملت 
منها  يتعلق  ما  خا�سة  العقبة،  ميناء  اإىل 
بببببالببببواردات املببتببعببلببقببة بببباملبببواد الببغببذائببيببة 
والببذرة  احلبوب  ونقل  املوا�سي  نقل  كنمط 
والأعالف، اإ�سافة اإىل اأمناط نقل ال�سيارات 
واملواد  والغاز  واحلاويات  العامة  والب�سائع 

الكيماوية وغريها.
العقبة  بببباأن  عببزايببزة  الببوزيببر  وتببابببع 
 96 بنحو  حمملة  موا�سي  �سفن   7 ا�ستقبلت 
و�سفينتي  والعجول،  الأغنام  من  راأ�س  األف 
حبوب حتتوي على متنهما نحو 97 األف طن 
اإىل ما يزيد عن 15 باخرة  اإ�سافة  حبوب، 
نقل  اأمنبباط  �سملت  حاوية  195ر21  ت�سم 

الب�سائع العامة وال�سيارات واحلاويات.
واأ�سار اإىل ا�ستقبال �سفينة طرود مل�سروع 
الطاقة اأدخلت اإىل امليناء القدمي واأفرغت 
اإىل  اإ�ببسببافببة  طببن،  األببف  البالغة  حمولتها 
 227 متنها  على  �سيارات  �سفينة  ا�ستقبال 
الأحمر  البحر  من  قادمة  �سفن  و6  �سيارة 
و�سفينتي  كيميائية  ومواد  غاز  �سفينة  منها 
جاري  والعمل  �سيارات  و�سفينة  حبباويببات 

لتفريغها.
والتن�سيق  التعاون  النقل  وزيببر  وثمن 

العقبة  منطقة  �سلطة  مع  والبناء  املثمر 
القت�سادية اخلا�سة وال�سركات واملوؤ�س�سات 
النقل  منظومة  يف  والعاملة  لها  التابعة 
واملبببوانبببئ واجلبببمبببارك الردنبببيبببة والببقببوة 
البببببحببريببة املببلببكببيببة والأجبببهبببزة الأمببنببيببة 
العام  القطاعني  من  الآخببريببن  وال�سركاء 
الإجبببببراءات  واتببخبباذ  لتنظيم  واخلببا�ببس 
اإىل  املتجهة  البواخر  با�ستقبال  الكفيلة 
ال�سوي�س  قببنبباة  فتح  بعد  العقبة  مببوانببئ 

وتفريغها على وجه ال�سرعة.

*عمان 
وال�ستثمار  القببتبب�ببسبباد  جلنة  بحثت 
للحكومة  القت�سادية  اخلطة  النيابية، 
لالإغالقات  القت�سادية  الآثبببار  ملواجهة 
احلكومية  والإجببببراءات  الببقببرارات  ظل  يف 
جائحة  اآثبببار  مبعاجلة  املتعلقة  الأخبببرية 

كورونا واآليات معاجلة انحرافات املوازنة.
جبببباء ذلببببك خببببالل اجببتببمبباع عببقببدتببه 
ح�سان،  اأبو  خالد  رئي�سها  برئا�سة  اللجنة 
الدويل  والتعاون  التخطيط  وزراء  بح�سور 
الع�سع�س،  حممد  واملالية  ال�سريدة،  نا�سر 
علي،  مها  والتموين  والتجارة  وال�سناعة 
الهواري، والطاقة والرثوة  وال�سحة فرا�س 

املعدنية هالة زواتي.
وقال اأبو ح�سان ان النهو�س بالقت�ساد 
الوطني واخلروج من الزمة يتطلب اجراء 
واتخاذ  جتميلية  ولي�ست  عميقة  جراحات 
قبببببرارات جببريببئببة وا�ببسببتببثببنببائببيببة، مببوؤكببدًا 
ال�ستباك  مبداأ  تعزيز  على  اللجنة  حر�س 
�سبل  الإيجابي مع احلكومة وتقدمي جميع 
الدعم والتكاتف للخروج بحلول تخفف من 
املواطن  منها  يعاين  التي  والوجاع  الأعباء 
والقت�ساد ب�سكل عام والتي انعك�ست ب�سكل 

كبري على ارتفاع ن�سب البطالة.
امللك  جاللة  توجيهات  ان  اىل  واأ�ببسببار 
على  تبعث  للنواب  الرقابي  الببدور  لتعزيز 
بقدراتنا  الثقة  وتببعببزز  والببتببفبباوؤل  الأمبببل 
على تخطي التحدي الوبائي والعودة لفتح 
من  ابتداء  ال�ستثمارات  وجذب  القطاعات 

منت�سف العام احلايل.
م�سوؤولون  جميعًا  اننا  ح�سان  ابو  واكببد 
ول منلك اليوم ترف الوقت فنحن يف �سباق 
واآثارها  كورنا  تداعيات  لتجاوز  الزمن  مع 
تنفيذ  نحو  جمددا  لالنطالق  القت�سادية 
م�ساريع اقت�سادية وتنموية تعيد القت�ساد 

اىل مرحلة التعايف والنمو.
الإجبببببببراءات  حبببزمبببة  اإّن  واأ�ببببسبببباف، 
والبببقبببرارات احلببكببومببّيببة الأخببببرية خطوة 
وتخفيف  القببتبب�ببسبباد  لتحفيز  اإيببجببابببيببة 
اىل  نتطلع  اننا  ال  املواطنني،  عن  الأعباء 
املزيد، مو�سحا ان احلكومة ل يوجد لديها 
عمل  ل�ستدامة  ت�سور  اللحظة  هذه  حتى 
للو�سول  املعامل  وا�سحة  وخطة  القطاعات 

اىل مرحلة التعايف.
من  جملة  اتخاذ  اىل  ح�سان  اأبببو  ودعببا 
الطاقة  كلف  بتخفي�س  املتعلقة  اخلطوات 
ال�سريبي  بالوعاء  النظر  واإعببادة  والإنتاج 

والر�سوم اجلمركية.
النائب جعفر  اللجنة  بدوره، قال مقرر 
الجتماع  من  جانبًا  تراأ�س  الذي  الربابعة 
اإعداد  ان املرحلة ل حتتاج جماملة ويجب 
للتنفيذ  قابلة  واقعية  م�ستقبلية  خطط 

لإعادة احلياة اىل طبيعتها.
قطاع  اإعبببطببباء  اىل  الببربببابببعببة  ودعببببا 
والهمية  الأولببويببة  الغذائية  ال�سناعات 
مبا�سر  ب�سكل  املواطنني  حياة  مي�س  كونه 

عر تخفي�س كلف الطاقة.
اأثببببببار الببببنببببواب: حممد  مبببن جببهببتببهببم 
حينا  وخلدون  الب�ستنجي  وخالد  املحارمة 
العتوم  وزيببد  النر  وعمر  الن�سور  وطببالل 
جملة  القوابعة  وا�سامة  ال�سقران  واآمببال 
مببن الببتبب�ببسبباوؤلت حبببول خببطببط احلببكببومببة 

التنفيذي  وبببرنبباجمببهببا  ال�ببسببرتاتببيببجببيببة 
للحكومة  املقدمة  اخلارجية  املنح  وحجم 
وبرنامج اخل�سخ�سة والو�سع الوبائي ون�سب 
القبال  ربط  وكيفية  اليومية  الفحو�سات 
على املطاعيم، واإعادة فتح القطاعات و�سبل 
مواجهة  يف  ال�سحة  وزارة  قببدرات  تعزيز 

الوباء .
كما ت�ساءلوا عن ملف الطاقة وا�سعارها 
وعقود النتاج ومدة انتهائها وكلف التوليد 
والفاقد،  والتوزيع  والنقل  وال�ستطاعة 
و�سبل تخفي�س كلف الطاقة على القطاعات 
الذي  ال�سناعي  القطاع  مقدمتها  ويف  كافة 
وم�سغاًل  الوطني  لالقت�ساد  رافبببدًا  يعتر 

لالأيدي العاملة.
واأ�ساروا اىل ان الو�سع ال�سحي والوبائي 
هو اأ�سا�س اأي خطة، مت�سائلني هل احلكومة 
قببببادرة عببلببى ال�ببسببتببمببرار يف الإجبببببراءات 
ا�ستمر  حببال  يف  والتخفيفية  التحفيزية 
�ستة  على  تزيد  مببدة  اىل  الوبائي  الو�سع 

اأ�سهر.
الأخببرية  احلكومة  اإجببببراءات  وثمنوا 
لإنقاذ  �سريعة  قبببرارات  باتخاذ  وطالبوا 
مع  املببواطببنببني  عببن  والتخفيف  القطاعات 
اقرتاب حلول �سهر رم�سان، داعني احلكومة 
اىل تعزيز دور القطاع اخلا�س عر تخفي�س 
والنظمة  الببقببوانببني  ومببراجببعببة  الببفببوائببد 
الجببراءات  وتب�سيط  املختلفة  ال�سريبية 

وت�سهيلها.
ا�ستعداد  البب�ببسببريببدة  اأكبببد  جببانبببببه،  مببن 
واحلوار  التعاون  نهج  تر�سيخ  على  احلكومة 
جمل�س  مببع  الببدوريببة  والببلببقبباءات  امل�ستمر 
النواب وجلانه الدائمة وا�ستقبال اأي مقرتح 

نيابي ي�سب يف امل�سلحة العامة.
وقدم ال�سريدة ايجازًا حول الإجراءات 
واملببحبباور  الأخبببرية  احلكومّية  والببقببرارات 
القت�ساد  لتحفيز  ت�سمنتها  التي  ال�ستة 
املواطنني  عن  الأعببببباء  وتخفيف  الوطني 
بفعل  ت�سررت  التي  القطاعات  وخمتلف 
تلك  ان  اىل  مبب�ببسببريًا  كببببورونببببا،  جببائببحببة 

الإجراءات لن تخلق اأي عجز يف املوازنة.
التحديات  ت�ستقرئ  احلكومة  ان  وقال، 
الإجببراءات  حزمة  ان  اىل  م�سريا  القائمة 
والقرارات هي ثمرة حوار �سحي واقت�سادي 
الوطني  القت�ساد  حلماية  وجبباءت  عميق 
وحبببيببباة املبببواطبببن و�ببسببحببتببه وكبببببح جببمبباح 
ال�سيا�سة  بني  التناغم  ان  واأكببد  الوفيات. 
املالية والنقدية مكنا من اخلروج من الزمة، 
هو  ال�ستثمار  �سندوق  اإطالق  ان  اىل  لفتا 

ر�سالة ثقة اإ�سافية يف القت�ساد.
�سنتقدم  اإننا  الع�سع�س  قال  ناحيته،  من 
اىل املجل�س مبلحق موازنة حول الإجراءات 
والقرارات احلكومّية الأخرية التي ناأمل ان 
يكون لها اأثر اإيجابي على املواطنني، م�سريًا 
متما�سية  ايراداتنا  ان  اىل  ذاته  الوقت  يف 

مع توقعاتنا يف املوازنة.
واأعلن عن اتفاق مت الأ�سبوع املا�سي مع 
�سندوق النقد الدويل على م�ستوى اخلراء 
التمويل  "لرنامج  الثانية  املراجعة  حول 
املمتد" التي تعتر �سهادة ثقة اإ�سافية حول 
والنقدي  والقت�سادي  املببايل  ال�ستقرار 
املرحلة  اأن  الع�سع�س  واأو�ببسببح  الأردن.  يف 
لفًتا  الوطني،  بالقت�ساد  النهو�س  تتطلب 

يف  بال�ستمرار  ملتزمة  احلكومة  اأن  اإىل 
لتعزيز  والقت�سادية  املالية  الإ�سالحات 
ال�ستقرار املايل بهدف حتقيق النمو لإيجاد 
الوظائف ومعاجلة م�سكلتي الفقر والبطالة 

وحت�سني امل�ستوى املعي�سي للمواطن.
فيما قالت علي انه كان هناك ارتفاعات 
الببوزارة  قامت  عليه  وبناًء  ال�سلع  اأ�سعار  يف 
هناك  ان  م�سيفة  �سعرية،  �سقوف  بتحديد 
وامل�سدرين  امل�ستوردين  مع  �سيعقد  اجتماع 
لبببببحببث كببافببة البب�ببسبببببل الببتببي تببخببفببف على 

املواطن.
الببنببواب  ببببدور  ال�سياق  بببهببذا  وا�ببسببادت 
خا�س  ب�سكل  القت�ساد  وجلنة  عام  ب�سكل 
و�سبط  المبببر  هببذا  مبتابعة  وجببهببودهببمببا 

الأ�سعار.
واأكدت علي ان هناك تثبيتا لالأ�سعار يف 
نهاية  حتى  واملدنية  الع�سكرية  املوؤ�س�ستني 
�سهر رم�سان خا�سة لأ�سعار ال�سكر والزيوت 

النباتية.
القدرة  حول  النواب  اأ�سئلة  على  ورًدا 
كاملة  وا�ستغاللها  للطاقة  الإنببتبباجببيببة 
على  الطاقة  كلف  تخفي�س  يف  ي�سهم  مبا 
القطاعات القت�سادية واأثرها يف تخفي�س 
حمطات  ان  زواتببي  بينت  البطالة،  اأرقبببام 
وقت  يف  انتاجها  و�ببسببل  الببكببهببرببباء  توليد 
مببوؤكببدة  واط،  ميجا   3650 اإىل  الببببذروة 
العام  مدار  على  الكهرباء  بتزويد  اللتزام 

لتوفري احتياجات املواطنني.
وفيما يخ�س العقود املوقعة مع حمطات 
بتلك  ملتزمون  نحن  زواتببي  قالت  الطاقة، 

العقود اىل ان تنتهي مدتها.
ب�سرورة دعم  اللجنة  ملطالب  وبالن�سبة 
اىل  زواتبببي  ا�ببسببارت  الوطنية،  ال�سناعات 
خالل  من  لل�سناعة  كبريا  دعما  هناك  ان 
امياننا  من  انطالقًا  الطاقة  كلف  تخفي�س 

بدورها يف رفد القت�ساد الوطني.
الببنببواب،  الببهببواري  طببمبباأن  ناحيته،  مببن 
بداأت  الإ�سابات  باأعداد  الأرقببام  ان  قائاًل 
جيدة  واملببوؤ�ببسببرات  والببنببزول  بالنخفا�س 
يف  ال�سغال  ن�سب  يف  خ�سو�سًا  ومطمئنة 
وبيانات  درا�سة  وجببود  واأكببد  امل�ست�سفيات. 
م�ستقاة من منظمة ال�سحة العاملية وعملية 
ر�سد تظهر املنحنيات وتتوقع نزول احلالت 

يف نهاية �سهر ني�سان احلايل.
ان  اىل  الهواري  اأ�سار  املطاعيم،  وحول 
دول  فهناك  يكون  ما  اأ�سعب  من  املطاعيم 
واأخرى  نق�سها  من  تئن  للمطاعيم  م�سنعة 

منعت خروج املطاعيم.
املطاعيم  ب�سائر  ببببداأت  لقد  واأ�ببسبباف، 
الأ�سبوع  هذا  خالل  بها  باأ�س  ل  باأعداد  يف 
لفايزر  اجلببرعببات  جببدولببة  ببباإعببادة  وقمنا 
وهذا  علمية،  درا�ببسببات  وفببق  وا�سرتازينكا 
من  ممكن  عببدد  اأكبببر  بتطعيم  لنا  ي�سمح 

ال�سكان للو�سول اىل مناعة جيدة.
واكد الهواري ان هناك تعاقدات لتاأمني 
نعاين  العام، ول  نهاية  مع  9 ماليني جرعة 
نعاين  ولكن  املطاعيم  يف  مالية  �سائقة  من 
من عدم وفرة املطاعيم. وحول واقع القطاع 
ال�سحي، قال الهواري انه جيد وال�ستعداد 
اأف�سل بكثري من خالل امل�ست�سفيات امليدانية 
و�سنت�سمر بالتوازي يف بناء القطاع ال�سحي 

مع حماولة توفري املطاعيم.

وزير النقل: أزمة قناة السويس لم تؤثر 
على حركة البضائع الواردة للمملكة

االقتصاد النيابية تناقش خطة الحكومة 
االقتصادية لمواجهة آثار اإلغالقات

لجنتان مؤقتتان إلدارة جمعيتي 
وكالء السياحة وأدالء السياح

*عمان 
موؤقتة  جلنة  ت�سكيل  الفايز  نايف  والآثببار  ال�سياحة  وزيببر  قرر 
لإدارة �سوؤون جمعية وكالء ال�سياحة وال�سفر، برئا�سة نزار ا�ستيتية، 
وع�سوية جمال ال�سامن وعطا اهلل ع�ساف وهادي اأبو ال�سعود وفي�سل 

�سليمان و�سهيل هل�سه وكمال اأبو ذياب.
جرى  اإنه  اليوم،  �سحفي  بيان  يف  والآثببار  ال�سياحة  وزارة  وقالت 
ت�سكيل اللجنة املوؤقتة لإدارة �سوؤون اجلمعية، اىل حني دعوة الهيئة 
ين�سجم  ومبا  جديد،  اإدارة  جمل�س  انتخاب  لغايات  لالجتماع  العامة 
مع اأوامر الدفاع التي تنظم هذا ال�ساأن، وعلى اللجنة امل�سّكلة تزويد 

الوزير خالل ا�سبوع من تاريخ القرار بتوزيع املهام بني الأع�ساء.
ادلء  �سوؤون جمعية  لإدارة  موؤقتة  ت�سكيل جلنة  الفايز  كما قرر 
داود  وع�سوية  حماد،  حممد  برئا�سة  اأ�سهر   3 ملدة  الأردنية  ال�سياح 
�سمعان وا�سامة عتوم و�سامر اأبو �سرخ وامين عبابنة، ا�ستنادا لأحكام 

املادة 24 من نظام جمعية ادلء ال�سياح رقم 29 ل�سنة 2020.
لإدارة  املوؤقتة  اللجنة  ت�سكيل  جرى  اأنه  بيانها  يف  الوزارة  وبينت 
�سوؤون اجلمعية، اىل حني دعوة الهيئة العامة لنتخاب جمل�س اإدارة 
وعلى  ال�ساأن،  هذا  تنظم  التي  الدفاع  اأوامببر  مع  ين�سجم  ومبا  جديد 
بتوزيع  القرار  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  الوزير  تزويد  امل�سّكلة  اللجنة 

املهام بني الأع�ساء.

إطالق مسرعة أعمال 
متخصصة في المجال الصحي

  
*عمان 

اأعلنت ال�سركة املتكاملة لتنمية امل�ساريع الريادية " فين�سر اك�س"، 
اأنها �ستد�سن غدا، م�سرعة اأعمال متخ�س�سة يف املجال ال�سحي لدعم 

ال�سركات النا�سئة يف هذا املجال احليوي.
ا�سم  امل�سرعة  �ستحمل  الثنني،  اك�س"،  فين�سر   " لب  بيان  ووفقا 
"ميدك�س كون�سريج" التي  �سركة  مع  بال�سراكة  افي�سينا"،  اب  "�ستارت 
تعمل يف الأردن، بهدف اإن�ساء خمتر مفتوح لتبني الأفكار والبتكارات 
واحللول لال�ستثمارات ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الرعاية ال�سحية، 
تعمل  التي  واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات  النا�سئة  ال�سركات  ودعم 
على حل نقاط ال�سعف واخلروج بحلول مبتكرة يف هذا القطاع الذي 

يتطور يوميا يف جميع اأنحاء العامل.
حميد  اك�س" يو�سف  " فينت�سر  �سركة  يف  الداري  ال�سريك  وقال 
الدين، اإن التوجه لإطالق هذه امل�سرعة ياأتي ل�سد الفجوة والنق�س يف 
بيئة ريادة الأعمال املحلية لعدم وجود برامج متخ�س�سة كثرية تدعم 

ال�سركات النا�سئة يف املجال ال�سحي.
واأو�سح مدير تطوير الأعمال يف �سركة "ميدك�س كون�سريج" جميل 
الرتك، اأن الهدف العام للم�سرعة يرتكز على دعم ال�سركات النا�سئة 
حلول  وابتكار  التحديات  ولتجاوز  واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات 

اإبداعية يف القطاع ال�سحي.
ديانا  اإك�س"  فينت�سر   " �سركة  يف  الأعمال  ت�سريع  مديرة  وقالت 
اأبو عبيد، مع الطالق ر�سميا �سيفتح الباب للم�ساركة والن�سمام اإىل 
برامج امل�سرعة التي جرى النتهاء من ت�سميمها، وفقا لأحدث املعايري 
وتو�سيع  تنمية  على  الرياديني  ت�ساعد  اأن  ميكن  التي  والتوجهات 
تعتمد  التي  تلك  وخ�سو�سا  ال�سحي  القطاع  يف  وم�ساريعهم  اأعمالهم 

التكنولوجيا احلديثة.

النقابات: محاوالت النيل من 
استقرار األردن وأمنه وسيادته 

مصيرها الفشل
*عمان 

ا�ستقرار  من  للنيل  املحاولت  جميع  اأن  العمالية  النقابات  اكدت 
الأردن واأمنه و�سيادته م�سريها الف�سل، واأن الأردن كان �سامدا يف وجه 
التي  املحاولت  ال�سعبة، وع�سيا على جميع  والظروف  التحديات  كل 
مرفوع  منت�سرا  منها  وخرج  ا�ستقراره،  من  النيل  وحتاول  اأمنه  تهدد 
الراأ�س، وما ذلك اإل بف�سل قيادته احلكيمة وكفاءة اأجهزته الأمنية 

ووعي اأبنائه.
�ستى  الوطن يف  اإن جميع عمال  بيان الثنني،  النقابات يف  وقالت 
يعلنون وقوفهم يف ظل الأحداث اجلارية يف  العمل والإنتاج،  ميادين 
قيادته  خلف  واقتدار  عزمية  بكل  عنه  الدفاع  وخندق  الوطن  �سف 
الها�سمية، ويوؤكدون اعتزازهم بالأجهزة الأمنية البا�سلة التي اأثبتت 

اأن عينها يقظة حتر�س الوطن وحتافظ على اأمن اأبنائه.
الأردن  لها  تعر�س  التي  الأمنية  املخاطر  اأن  اإىل  بيانها  يف  ولفتت 
دليل  اإل  هي  ما  عليها،  والتغلب  مواجهتها  وا�ستطاع  زال،  وما  �سابقا 
على الكفاءة والحرتافية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية والقوات 
امل�سلحة البا�سلة، واأثبتت على الدوام اأنها على قدر امل�سوؤولية الكبرية 
واملخاطر  التحديات  كل  جتاوز  يف  وثقتهم  الأردنيني  اإعجاب  وحمط 

التي حتاك �سد الوطن.
وتابعت، ويف الوقت الذي يخو�س الأردن معركة �سد وباء كورونا 
للحفاظ  بالتوازي  معركة  يخو�س  املواطنني،  و�سالمة  �سحة  حلماية 

على �سيادته واأمنه وا�ستقراره.

قانونية النواب تقر ثلثي مواد 
مكافحة غسل األموال

*عمان 
اأقرت اللجنة القانونية النيابية، خالل اجتماع الثنني، برئا�سة 
الدكتور حممد الهاللت، وح�سور نائب حمافظ البنك املركزي ماهر 
ال�سيخ، ورئي�س وحدة مكافحة غ�سيل الأموال �سامية اأبو �سريف، ثلثي 
ل�سنة  الإرهبباب  ومتويل  الأمببوال  غ�سل  مكافحة  قانون  م�سروع  مببواد 
تن�س  التي  ال�سابعة  املببادة  اأقببرت  اللجنة  اأن  الهاللت  وبني   .2020
با�ستقالل  تتمتع  املالية"  املعلومات  "وحدة  ت�سمى  وحدة  اإن�ساء  على 
بقرار  رئي�سها  ويعني  املركزي،  البنك  واإداري وترتبط مبحافظ  مايل 
من اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بناًء على 
تن�سيب رئي�سها ويحدد راتبه وعالواته و�سائر حقوقه املالية مبقت�سى 

قرار تعيينه.
�سالحياته  مببن  اأي  تفوي�س  الببوحببدة  لرئي�س  املبببادة  واأجببببازت 
املن�سو�س عليها يف هذا القانون اأو الأنظمة اأو التعليمات اأو القرارات 
يكون  اأن  على  الوحدة  موظفي  من  لأي  منها  اأي  مبقت�سى  ال�سادرة 

التفوي�س خطيًا وحمددًا.
واأ�سار الهاللت اإىل اأن م�سروع القانون ن�س كذلك على �سدور نظام 
يعنى بتنظيم جميع ال�سوؤون املتعلقة بالوحدة، بالإ�سافة اإىل وجود 
التي  املخ�س�سات  من  تتكون  مالية  ومببوارد  للوحدة  م�ستقلة  موازنة 
ير�سدها البنك املركزي واملخ�س�سات التي تر�سد لها يف املوازنة العامة 
اإليها  ترد  التي  الترعات  اأو  الهبات  اأو  املنح  اأو  وامل�ساعدات  للدولة 
�سريطة موافقة جمل�س الوزراء عليها اإذا كانت من م�سدر غري اأردين، 
فيما تتمتع الوحدة بالإعفاءات والت�سهيالت التي تتمتع بها الوزارات 

والدوائر احلكومية.

السياحة: إغالق 12 منشأة 
وإنذار ومخالفة 39 أخرى

*عمان 
اغلقت فرق التفتي�س والرقابة التابعة لوزارة ال�سياحة والآثار، 
وفندق،  مطعم  بني  �سياحية  من�ساأة   12 الأخبببرى،  املعنية  واجلهات 
اأ�سخا�س  اإ�سافة ملخالفة 4  لب 39 من�ساأة،  واإنذارات  وحررت خمالفات 
الوقائية  بالتدابري  اللببتببزام  لعدم  وذلببك  املا�سي،  اآذار  �سهر  خببالل 

لل�سحة وال�سالمة العامة التي حددتها الوزارة.
الك�سف  جلان  اأن  اإىل  الثنني،  �سحفي،  بيان  يف  الببوزارة  وا�سارت 
خالل  والرقابية  التفتي�سية  جولتها  كثفت  ال�سياحية  املن�ساآت  على 
ال�سهر املا�سي، حيث جرى تنفيذ 1991 جولة تفتي�سية �سملت جميع 
بحق  القانوين  املقت�سى  اتخاذ  مت  انببه  مببوؤكببدة  اململكة،  حمافظات 
و�سعتها  التي  وال�سروط  بببالإجببراءات  يتقيدوا  مل  الذين  املخالفني 

الوزارة، وبالدليل الإر�سادي الذي عممته.
بالتدابري  �سياحية  من�ساأة   1342 الببتببزام  اىل  البببوزارة  ولفتت 
من�ساأة   201 تنبيه  مت  حني  يف  العامة،  وال�سالمة  لل�سحة  الوقائية 

اأخرى، ومنع وايقاف من�ساأتني عن ا�ستقبال النزلء.
ال�سياحية  املن�ساآت  التزام  �سرورة  على  التاأكيد  الببوزارة  وجددت 
واملتواجدين داخلها بالتعليمات ال�سادرة عن اأوامر الدفاع والتي تن�س 
على املحافظة على التباعد اجل�سدي بني الأفراد، وارتداء الكمامات 

عند الدخول واخلروج واحلركة ورفعها عند اجللو�س للطعام فقط.
وت�سكلت فرق الك�سف على املن�ساآت ال�سياحية من 15 جلنة، �سمت 
كل واحدة منها ممثلني عن وزارات ال�سياحة والآثار وال�سحة والعمل 
للغذاء  العامة  واملوؤ�س�سة  الكرى  عمان  واأمانة  والتجارة،  وال�سناعة 
والإدارة  الفنادق  وجمعية  ال�سياحية  املطاعم  وجمعية  والبببدواء 

امللكية حلماية البيئة وال�سياحة.

البوتاس واالتحاد العربي 
لألسمدة تبحثان سبل تعزيز 

التعاون المشترك
  

*عّمان 
املهند�س  العربية،  البوتا�س  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بحث 
�سحادة اأبو هديب، وخالل ا�ستقباله يف مقر ال�سركة اأمني عام الحتاد 
العربي لالأ�سمدة املهند�س رائد ال�سعوب، �سبل تعزيز وتدعيم عالقات 

التعاون امل�سرتكة.
العربي  الحتاد  يبذلها  التي  باجلهود  هديب  اأبو  املهند�س  واأ�ساد 
لالأ�سمدة لتطوير اآفاق �سناعة الأ�سمدة يف الوطن العربية، والرتقاء 
والأدوات  التقنيات  اأف�سل  وتوظيف  ا�ستخدام  خالل  من  مب�ستواها 
لقت�سادات  اأ�سا�سية  ركيزة  اليوم  تعد  التي  ال�سناعة  لهذه  املنا�سبة 

عدد من الدول العربية، من �سمنها الأردن.
واآخر   ،2021 لعام  الحتبباد  خطة  ال�سعوب  املهند�س  وا�ستعر�س 
�سيعقد  الذي  لالأ�سمدة،  ال�سنوي  الدويل  بامللتقى  امل�ستجدات اخلا�سة 
الذي  اجلبباري،  ني�سان   8  -  6 من  الفرتة  خالل  ال�سيخ  �سرم  مدينة  يف 
اأن  مو�سحًا   ،3  D Hybrid الب  تقنية  با�ستخدام  �سيعقد لأول مرة 
مبتابعة  كبرية  لفئة  و�ست�سمح  احلقيقي  احلدث  حتاكي  التقنية  هذه 
خاللها  يناق�س  الإلببكببرتونببيببة،  املن�سة  طريق  عببن  امللتقى  فعاليات 
الأ�سمدة  ب�سناعة  املتعلقة  املو�سوعات  اأهببم  املتحدثني  من  العديد 
كورونا.  جائحة  ظل  يف  وخا�سة  والدولية  العربية  ال�ساحتني  على 
وروؤية الحتاد  اأبو هديب خطة  واملهند�س  اأمني عام الحتاد  وناق�س 
الأ�سمدة  �سناعة  على  والأحببداث  امل�ستجدات  لآخر  وفقًا  امل�ستقبلية 
والتوجهات  ال�سناعة  هذه  متغريات  مع  ين�سجم  ومبا  ودوليًا،  عربيًا 

احلالية وامل�ستقبلية.
اأكر  ثامن  هي  العربية  البوتا�س  �سركة  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
الوحيد  املنتج  وهي  الإنتاج  حجم  حيث  من  العامل  يف  للبوتا�س  منتج 
من  اأ�سا�سية  ركيزة  ال�سركة  تعتر  كما  العربي،  العامل  يف  للبوتا�س 
ركائز القت�ساد الوطني ولها اإ�سهامات متميزة على خمتلف الأ�سعدة 
من  امتياز  مبوجب  وتعمل  واملجتمعية،  وال�ستثمارية  القت�سادية 
وت�سنيع  ل�ستخراج  ح�سرية  حقوًقا  مينحها  الأردنببيببة  احلكومة 

وت�سويق املعادن من البحر امليت حتى عام 2058.

إدارية النواب تبحث موضوع 
تعيين المبتعثين على 

حساب هيئة الطاقة الذرية
*عمان 

عقدته برئا�سة  اجتماع  يف  النيابية،  الإداريبببة  اللجنة  بحثت 
النائب الدكتور علي الطراونة، مو�سوع تعيني املهند�سني املبتعثني على 

ح�ساب هيئة الطاقة الذرية الأردنية.
وقال الطراونة، بح�سور رئي�س الهيئة خالد طوقان، ورئي�س ديوان 
اخلدمة املدنية �سامح النا�سر، ومدير عام دائرة املوازنة العامة جمد 
من  �سكوى  تلقت  اللجنة  اإن  املبتعثني،  املهند�سني  من  وعدد  ال�سريقي، 
ابتعاثهم  مت   ،45 عددهم  والبالغ  الأردنيني،  املهند�سني  من  جمموعة 
الهند�سة  لدرا�سة  الحتادية  رو�سيا  الأردنية" اإىل  "الذرية  قبل  من 
وبني  بينهم  عقود  على  التوقيع  مت  اأنببه  واأ�ساف  واملدنية.  النووية 
الهيئة، لدرا�سة تخ�س�سات معينة مرتبطة باملجال النووي وموا�سيع 
بحث معينة بناء على حاجة الهيئة، على اأن تقوم الأخرية بتعيينهم 
يتم  "مل  الآن  اأنه وحتى  مو�سًحا  مبجال تخ�س�سهم عندهم عودتهم، 
هوؤلء  تعيني  اإىل  الأردنية"  "الذرية  الطراونة،  ودعببا  تعيينهم". 

املهند�سني وال�ستفادة من خراتهم يف جمال تخ�س�ساتهم.
الإداريببة  اللجنة  مع  �سابق  اجتماع  اإىل  طوقان  اأ�سار  جانبه،  من 
تعيني  على  التببفبباق  خالله  مت  حيث  املا�سي،  املجل�س  يف  النيابية 
املهند�سني املبتعثني على دفعات، ومت ال�سري باإجراءات التعيني، اإل اأن 
عمر  حكومة  زمن  دفاع  اأمر  و�سدور  امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  جائحة 

الرزاز بوقف التعيينات حال دون اإكمال اإجراءات التعيني.
جلنة  بت�سكيل  وجببه  اخل�ساونة  ب�سر  البببوزراء  رئي�س  اإن  وقببال، 
تعيني  �سيتم  اللجنة  قرار  �سوء  وعلى   ،2019 تعيينات  عن  لالإفراج 
املتقاعدين  بدل  ال�سواغر  تعبئة  عن  ف�ساًل  املهند�سني،  اأولئك  من   13
واملجازين. بدوره، قال النا�سر، اإن البتعاث حمكوم بعدد من الأنظمة 
اإىل  م�سرًيا  التعيني،  يف  اأولوية  املبتعثني  اإعطاء  ويتم  والت�سريعات، 
وجود خمزون من خريجي الهند�سة النووية يقدر بب98 خريًجا، منهم 
من در�س على ح�سابه ال�سخ�سي، ومنهم من در�س على ح�ساب املنح من 
بع�س الدول. واأ�ساف اأن ديوان اخلدمة املدنية ملتزم باأنظمة اإ�سغال 
ال�سماح  على  للموافقة  الطاقة  هيئة  خماطبة  مت  حيث  الوظائف، 
باملناف�سة جلميع اخلريجني �سواء املبتعثني اأو الدرا�سني على ح�سابهم 
ال�سخ�سي. كما اأكد ال�سريقي اأن هناك وظائف �ساغرة يف كل الوزارات، 
الوظائف  التعيينات يف  اإيقاف جميع  الدفاع مت  ا�ستناًدا لأوامر  ولكن 
ال�سحة  وزارات  يف  التعيني  با�ستثناء  خم�س�سات،  لها  يوجد  ل  التي 

والرتبية والتعليم واملالية - �سريبة الدخل.
ح�سب  احلايل،  العام  ا�ستحداثها  �سيتم  التي  الوظائف  اأن  واأو�سح 
قرار  اإىل  لفًتا  لها،  خم�س�سات  ر�سد  يتم  مل  للدولة،  العامة  املوازنة 
خارج  للهيئات  ي�سمح  والذي  الببوزراء،  رئي�س  قبل  من  املكلفة  اللجنة 
ديوان اخلدمة املدنية بالتعيني يف الوظائف التي يوجد لها خم�س�سات 

فقط
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