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الخارجية تدين الهجوم اإلرهابي
 في مدينة جدة بالسعودية

*عمان 
الإرهابي  الهجوم  املغرتبني  و�شوؤون  اخلارجية  وزارة  دانت 
البرتولية �شمال  املنتجات  ا�شتهدف حمطة توزيع  الذي  اجلبان 

مدينة جدة يف اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة.
ال�شفري �شيف اهلل علي  الوزارة  الناطق الر�شمي با�شم  واأكد 
اإدانة وا�شتنكار اململكة ال�شديدين، ورف�شها لهذا الهجوم  الفايز 
ا�شتهداف  احلوثيني  ميلي�شيات  وا�شتمرار  اجلبان  الإره��اب��ي 

فا�شحًا  وخ��رق��َا  �شارخًا  انتهاكًا  ميثل  ال��ذي  املدنية،  املناطق 
للقوانني والعراف الدولية. 

واأكد الفايز وقوف اململكة باملطلق اإىل جانب اململكة العربية 
�شعبها  واأم��ن  اأمنها  يهدد  ما  كل  وجه  ويف  ال�شقيقة،  ال�شعودية 
اأي  واأن  يتجزاأ،  ل  واحد  اململكتني  اأمن  اأن  على  و�شدد  ال�شقيق. 
تهديد لأمن اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة هو تهديد لأمن 

وا�شتقرار املنطقة باأكملها.
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*عمان 
ب�شر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء،  رئي�س  اأ���ش��در 
 2020 ل�شنة   15 رق��م  ال��ب��اغ  اخل�شاونة، 
املوازنة  قانون  م�شروع  باإعداد  يق�شي  الذي 
الوحدات  موازنات  قانون  وم�شروع  العامة، 
احلكومية وم�شروع نظام ت�شكيات الوزارات 

والدوائر احلكومية لل�شنة املالية 2021.
الكلي  ال�شقف  حتديد  الباغ  وت�شمن 
لكل  الإنفاق  �شقوف  وكذلك  العام،  لاإنفاق 
ذلك  مبا  حكومية،  ووح��دة  ودائ��رة  وزارة 

�شقوف املحافظات لعام 2021.
اإعداد  يف  ال�شتناد  مت  الباغ،  وبح�شب 
العامة  املوازنة  قانون  م�شروعي  تقديرات 
لعام  احلكومية  الوحدات  موازنات  وقانون 
اأبرزها،  التوجهات  2021 اإىل جمموعة من 
اإنفاق كل ما يلزم �شحيا للحفاظ على حياة 
ال�شحية  املخاطر  ظل  يف  الأردين  املواطن 
فر�س  وعدم  كورونا،  جائحة  على  املرتتبة 

ال�شرائب  زي��ادة  اأو  جديدة  �شرائب  اأي��ة 
احلالية.

ب�شر  الدكتور  ال����وزراء،  رئي�س  واأع��ل��ن 
لتوجيهات  وامتثال  ق��ام  اأن��ه  اخل�شاونة، 
واأوامر جالة امللك عبداهلل الثاين بتوقيع 
�شي�شار مبوجبه  الذي  العامة،  املوازنة  باغ 
ملوظفي  املقررة  بالزيادة  العمل  اإعادة  اإىل 
ال��ع��اوات  ن�شبة  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي  اجل��ه��از 
ق��رار  مب��وج��ب  وامل��ق��ررة  املعتمدة  الفنية 
جمل�س الوزراء بتاريخ 6/ 1/ 2020 وكذلك 
واأفراد  �شباط  رواتب  على  املقررة  الزيادة 
القوات امل�شلحة والأجهزة الأمنية والزيادة 
املقررة مبوجب اأحكام نظام اخلدمة املدنية 
لنظام  املعدل  والنظام   2020 ل�شنة   9 رقم 
وذلك   2020 ل�شنة   35 رق��م  املعلمني  رت��ب 

اعتبارا من تاريخ 1/ 1 / 2021.
واأك����د رئ��ي�����س ال�����وزراء، خ���ال اإي��ج��از 
الثاثاء،  م�شاء  ال��وزراء  رئا�شة  يف  �شحفي 

اأن احلكومة وامتثال لتوجيهات جالة امللك 
الإع��ان  �شيتم  حزمة  على  العمل  ب�شدد 
تو�شيع  بهدف  القادم  الأ�شبوع  خال  عنها 
املت�شررين  لاأفراد  الجتماعية  احلماية 
ه��ذه  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة  م��ن 
احلكومة  م�شاعي  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  احل��زم��ة 
للتخفيف من اأثر جائحة كورونا وحتدياتها 
الجتماعية والقت�شادية. كما اأكد رئي�س 
على  بالعمل  �شتبا�شر  احلكومة  اأن  ال��وزراء 
فر�س  من  املزيد  واإنتاج  ال�شتثمار  حتفيز 
العمل واملحافظة على فر�س العمل القائمة 
ال�شرتاتيجية  امل�شاريع  لتعظيم  و�شت�شعى 
الفقر  اإ�شكاليات  على  التغلب  اإىل  املف�شية 
والبطالة . وقال “قطعا منر بتحد فر�شته 
امل�شاحبة  والظروف  كورونا  جائحة  علينا 
ل��ه��ا وق���د ق��ام��ت احل��ك��وم��ة ب��ال��ك��ث��ري من 
القطاع  وق��درات  طاقات  لزيادة  اخلطوات 
واجلهاز ال�شحي”.                   تابع �س3

اعادة زيادة موظفي الحكومة 
والقوات المسلحة ورتب المعلمين

النعيمي: عودة الطلبة للمدارس 
نتانياهو: سأزور البحرين »قريبا«مرهون بالوضع الوبائي

استثناء االردنيين المسافرين 
للصين من فحص )آي جي أم(

 8 طعون بصحة نيابة أعضاء 
مجلس النواب في عمان وإربد

رفض اردني لتغيير الوضع القائم
 في المسجد األقصى

استمرار تدريب سيف العرب 
الخصاونة يصدر بالغ إعداد مشروعي الموازنة العامة والوحدات الحكوميةبمشاركة القوات المسلحة

الخارجية تدين الهجوم اإلرهابي 
في مدينة جدة بالسعودية

روسيا تعلن طرد مدمرة 
أميركية من مياهها

*عمان 
قال وزير الرتبية والتعليم الدكتور تي�شري النعيمي، 
اإن الوزارة تدرك متاما ان املكان الطبيعي للطلبة لتلقي 
ومع  املدر�شة  يف  ال�شفية  ال��غ��رف  داخ��ل  ه��و  التعليم 

اقرانهم.
الأنباء  لوكالة  ت�شريح  يف  النعيمي،  الدكتور  واكد 
اأهمية  ت��ويل  ال���وزارة  اأن  الثاثاء،  )ب��رتا(  الأردن��ي��ة 
الف�شل  ب��داي��ة  مدار�شهم  اىل  الطلبة  ل��ع��ودة  كبرية 
الأم��ر،  لهذا  ا�شتعداداتها  وتوا�شل  الثاين،  الدرا�شي 
الوبائي  بالو�شع  مرهونة  زالت  ما  العودة  هذه  ان  غري 
قد  م�شتويات  اىل  تطوره  وعدم  وا�شتقراره  اململكة  يف 
ت�شكل خطورة على �شحة الطلبة والهيئات التدري�شية 

والدارية فيها.
وبني وزير الرتبية والتعليم، اأن التحول للتعليم عن 
ُبعد فر�شته الظروف ال�شتثنائية ب�شب جائحة كورونا، 
اهتماما خا�شا  الوقت  اأولت يف ذات  الوازرة  اأن  مو�شحا 
“در�شك” وقنوات  من�شة  عرب  ُبعد  عن  التعليم  ملن�شات 
فيه  يحر�س  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  الردين،  التلفزيون 
املعلمون يف مدار�شهم على متابعة تعلم طلبتهم عن ُبعد، 

ومبا يحفظ حقوقهم يف احل�شول على التعليم الازم.
اأدوات  ت��ط��وي��ر  يف  ال�����وزارة  ا���ش��ت��م��رار  واك����د 
ُبعد  ع��ن  للتعليم  الل��ك��رتوين  املحتوى  ومنهجيات 

املدر�شي. للتعليم  ومعززا  داعما  ليكون 

*القدس املحتلة
اأنه  الثاثاء،  نتانياهو،  بنيامني  الإ�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  اأعلن 
اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  دعوة  على  بناء  البحرين”قريبا”،  �شيزور 

خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء.
اأجرى  نتانياهو  اإن  )بنا(  البحرين  اأنباء  وكالة  قالت  والثنني 
اأ�شابيع من اتفاق على  ات�شال هاتفيا مع الأمري �شلمان بن حمد، بعد 
ال��وزراء  رئي�س  “عربرّ  الت�شال  وخ��ال  البلدين.  بني  ال�شام  تاأييد 
الإ�شرائيلي عن خال�س تعازيه للملك حمد بن عي�شى اآل خليفة ولويل 

العهد رئي�س الوزراء، بوفاة الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة«.
يف  البلدين  بني  الثنائي  التعاون  جمالت  “ا�شتعرا�س  جرى  كما 
اإطار اإعان تاأييد ال�شام، والدفع نحو اأفق اأو�شع من التعاون يف خمتلف 

املجالت مبا يعزز ال�شام وال�شتقرار يف املنطقة«.
وقبل اأيام، التقى وزير اخلارجية البحريني عبد اللطيف الزياين 

نتانياهو ووزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو يف اإ�شرائيل.
التاأ�شرية  نظام  �شتطبقان  واإ�شرائيل  البحرين  اأن  الزياين  واأعلن 
املقبل،  دي�شمرب  من  الأول  يف  من  بدءا  مواطنيهما  على  الإلكرتونية 

وذلك ليتمكنوا من ال�شفر بحرية بني البلدين.
وقال الزياين اإنه نقل طلبا ر�شميا لفتح �شفارة يف اإ�شرائيل، ووافق 

على طلب اإ�شرائيلي لفتح �شفارة يف املنامة.
“قبل  اأ�شكنازي  غابي  الإ�شرائيلي  اخلارجية  وزي��ر  اأن  واأ���ش��اف 

الدعوة لزيارة البحرين”، لفتا اإىل اأن الزيارة �شتتم ال�شهر املقبل.
برئا�شة  بحريني،  ر�شمي  وفد  يجريها  زيارة  اأول  خال  ذلك  جاء 
اخلارجية  وزي��ر  ا�شتقباله  يف  ك��ان  حيث  اإ�شرائيل،  اإىل  ال��زي��اين، 

الإ�شرائيلي، بالإ�شافة اإىل وزراء وم�شوؤولني اآخرين.

*عمان 
اعلنت ال�شفارة ال�شينية يف عمان، عن ا�شتثناء املواطنني الردنيني 
امل�شادة)  الأج�شام  حتليل  فح�س  من  ال�شني  اىل  بال�شفر  الراغبني 
الازمة من  ال�شحية  ال�شهادة  ملنح  املطلوبة  ال�شروط  اأم(، من  اآي جي 

ال�شفارة ال�شينية يف عمان موؤقتا، حلني توفره يف اململكة.
وقالت ال�شفارة يف بيان ا�شدرته الثاثاء، حول متطلبات فحو�س 
الأرا���ش��ي  ب��دخ��ول  الأردن��ي��ني  للمواطنني  لل�شماح  ال��ازم��ة  ك��ورون��ا 
من  الأردن��ي��ني  املواطنني  لتمكني  ياأتي  ال�شتثناء  هذا  ان  ال�شينية، 

ال�شعود للطائرة وال�شفر مبا�شرة اىل ال�شني.
ثالثة  دول���ة  يف  الأردين  امل�شافر  م���رور  ح��ال  يف  ان��ه  واأ���ش��اف��ت 
)ترانزيت(، فاإنه يتوجب عليه القيام بفح�س) اآي جي اأم(، وارفاقه 
مع باقي الفحو�س الأخرى وت�شليمه لل�شفارة او القن�شلية ال�شينية يف 
دولة املرور، للح�شول على ال�شهادة الطبية لتمكينه من متابعة رحلته 

اىل ال�شني.

*عّمان 
نيابة  ب�شحة  طعون   8 الثاثاء،  �ُشجل،  باأنه  ق�شائي  م�شدر  �شرح 
لدى  و4  عمان  ا�شتئناف  حمكمة  لدى  منها   4 النواب،  جمل�س  اأع�شاء 

حمكمة ا�شتئناف اإربد.
وبني امل�شدر لوكالة الأنباء الأردنية )برتا( اأنه بذلك ي�شبح عدد 
بدء  منذ  ال�شتئناف  حماكم  مبختلف  امل�شجلة  الإجمالية  الطعون 

�شريان مدة الطعن وحتى نهاية دوام اليوم، 13 طعنا. 

*عمان 
اأن  املغرتبني  و���ش��وؤون  اخلارجية  وزارة  اأك��دت 
امل�شجد الأق�شى املبارك/ احلرم القد�شي ال�شريف 
بكامل م�شاحته البالغة 144 دومنا مبا ي�شمل كافة 
اأ�شواره وبواباته هو مكان عبادة خال�س للم�شلمني، 
الأق�شى  امل�شجد  و�شوؤون  القد�س  اأوقاف  اإدارة  واأن 
والو�شع  الدويل  القانون  مبوجب  الأردنية  املبارك 
�شاحبة  اجلهة  هي  والقانوين  التاريخي  القائم 
احلرم  �شوؤون  كافة  ب��اإدارة  احل�شري  الخت�شا�س 

وتنظيم الدخول اإليه واخلروج منه.
ال�شفري  ال��وزارة  با�شم  الر�شمي  الناطق  واأك��د 
�شيف اهلل علي الفايز رف�س اململكة لأية حماولة 
يف  وال��ق��ان��وين  التاريخي  القائم  الو�شع  لتغيري 

امل�شجد الأق�شى املبارك.
كما اأكد الفايز اأن باب املغاربة والطريق املوؤدي 
 / املبارك  الأق�شى  امل�شجد  من  يتجزاأ  ل  جزء  له 
اأكدت منظمة الأمم  ال�شريف وقد  القد�شي  احلرم 
“اليون�شكو”  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
امل�شجد  اأبواب  كباقي  املغاربة  باب  واأن  ذلك،  على 
الق�شى املبارك اإل اأن ال�شلطات الإ�شرائيلية قامت 
مب�شادرة مفتاح باب املغاربة منذ عام 1967، ومتت 
م�شادرة حق اإدارة الوقاف بتنظيم دخول ال�شياح 
غري امل�شلمني بتذاكر �شادرة من اأوقاف القد�س منذ 
القائم،  للو�شع  ج�شيمة  خمالفة  يف   2000 ع��ام 
متم�شكة  القد�س  اأوق��اف  اإدارة  زال��ت  ل  حق  وهو 

با�شتعادته حتى يومنا هذا.

*عمان 
“�شيف  امل�شرتك  التدريب  يف  امل�شاركة  العربية  القوات  وا�شلت 
واجلوية،  والبحرية  الربية  التدريبية  الفعاليات  تنفيذ  العرب” 
قاعدة  يف  احلايل  ال�شهر  من  والع�شرين  ال�شاد�س  حتى  ي�شتمر  والذي 
املنطقة  يف  املخ�ش�شة  التدريب  وميادين  الع�شكرية  جنيب  حممد 

الع�شكرية ال�شمالية امل�شرية.
والعملية  النظرية  املحا�شرات  من  العديد  على  التدريب  وا�شتمل 
ونفذت  امل�شرتكة،  العملياتية  املفاهيم  وتوحيد  القادة  خربات  ل�شقل 
التدرب  منها  التدريبية،  الأن�شطة  من  عددًا  ال�شاعقة  قوات  عنا�شر 
على اأعمال التخفية والتمويه ودرا�شة طبيعة الأر�س، واأعمال الكمني 
القدرة  يف  الحرتافية  مدى  اأظهرت  املعادية  الأهداف  على  والإغارة 
على تنفيذ مهام قتالية م�شرتكة والق�شاء على الأهداف املعادية، كما 
نفذت قوات املظليني امل�شاركة من خمتلف الدول قفزات م�شرتكة على 

اأهداف ونقاط حمددة.
اأن�شطة  لتنفيذ  والتجهيز  الإعداد  اإىل  امل�شرتك  التدريب  ويهدف 
لتنفيذ  املفاهيم  وتوحيد  اخل��ربات  وت��ب��ادل  الرئي�شية،  املرحلة 
اإىل  اإ�شافة  بالتدريب،  امل�شرتكة  العنا�شر  لكافة  توكل  مهام  اأي 
اأب��رزت  واملديات  الأ�شلحة  خمتلف  على  الرمايات  من  عدد  تنفيذ 
امل�شاركة  القوات  عنا�شر  بها  يتمتع  التي  والدقة  الحرتافية  مدى 
والتدرب على اإدارة العمليات اجلوية امل�شرتكة والدفاع والهجوم على 

اأهداف معادية.

*عمان 
اجلبان  الإرهابي  الهجوم  املغرتبني  و�شوؤون  اخلارجية  وزارة  دانت 
الذي ا�شتهدف حمطة توزيع املنتجات البرتولية �شمال مدينة جدة يف 

اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة.
واأكد الناطق الر�شمي با�شم الوزارة ال�شفري �شيف اهلل علي الفايز 
الإرهابي  الهجوم  لهذا  ورف�شها  ال�شديدين،  اململكة  وا�شتنكار  اإدان��ة 
اجلبان وا�شتمرار ميلي�شيات احلوثيني ا�شتهداف املناطق املدنية، الذي 
ميثل انتهاكًا �شارخًا وخرقَا فا�شحًا للقوانني والعراف الدولية.  واأكد 
ال�شعودية  العربية  اململكة  جانب  اإىل  باملطلق  اململكة  وقوف  الفايز 
ال�شقيقة، ويف وجه كل ما يهدد اأمنها واأمن �شعبها ال�شقيق. و�شدد على 
اأن اأمن اململكتني واحد ل يتجزاأ، واأن اأي تهديد لأمن اململكة العربية 

ال�شعودية ال�شقيقة هو تهديد لأمن وا�شتقرار املنطقة باأكملها.

*موسكو
اأعلنت مو�شكو، الثاثاء، اأن �شفينة ع�شكرية رو�شية منعت مدمرة 
اإقليمية  مياه  من  وطردتها  حدودها«،  »انتهاك  من  اأمريكية  بحرية 

رو�شية.
“منعنا املدمرة الأمريكية  وقالت وزارة الدفاع الرو�شية يف بيان: 
بحر  قرب  الأكرب”،  بطر�س  خليج  يف  حدودنا  انتهاك  من  ماكني  جون 

اليابان �شرقي رو�شيا.
واأو�شح البيان اأن “�شفينة ع�شكرية رو�شية ر�شدت �شفينة اأمريكية 
“ال�شفينة  اأن  واأ���ش��اف  رو�شيا”،  مياه  يف  قانوين  غري  ب�شكل  تعمل 
الأمريكية طردت اإىل املياه الدولية بعد حتذير من املدمرة الرو�شية 

الأدمريال فينوغرادوف”

»78« وفاة و »4586« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

*عمان 
اأعلنت وزارة ال�شحة ت�شجيل 78 وفاة و4586 
اململكة  يف  امل�شتجدرّ  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  اإ���ش��اب��ة 
الثاثاء، لريتفع العدد الإجمايل اإىل 2380 وفاة 

و192996اإ�شابة.
ح��الت   1810 ع��ل��ى  الإ���ش��اب��ات  ع���ت  وت���وزرّ
يف  حالة  و663  ��ان،  ع��مرّ العا�شمة  حمافظة  يف 
حمافظة اإربد، و466 حالة يف حمافظة الزرقاء، 
املفرق، و330 حالة يف  و349 حالة يف حمافظة 
حمافظة البلقاء، و290 حالة يف حمافظة ماأدبا، 
حالة  و157  عجلون،  حمافظة  يف  حالة  و189 
حمافظة  يف  حالة  و141  العقبة،  حمافظة  يف 
الطفيلة، و96 يف حمافظة الكرك، و51 حالة يف 

حمافظة معان، و44 حالة يف حمافظة جر�س.
رئا�شة  عن  ال�شادر  الإعامي  املوجز  واأ�شار 
احل��الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�شحة  ووزارة  ال���وزراء 
فيما  حالة،   65183 اإىل  و�شل  ًا  حاليرّ الن�شطة 
يف  للعاج  ام�س  اأُدِخ��ل��ت  التي  احل��الت  ع��دد  بلغ 
غادرت  بينما  حالة،   241 املعتمدة  امل�شت�شفيات 

256 حالة امل�شت�شفيات بعد �شفائها.
التي  احل���الت  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  ولفت 
 2128 بلغ  ًا  حاليرّ امل�شت�شفيات  يف  العاج  ى  تتلقرّ
العناية  ة  اأ���ش��ررّ على  ح��ال��ة   460 منهم  ح��ال��ة، 
حالة   5419 ت�شجيل  اإىل  اأ���ش��ار  كما  احلثيثة. 
�شفاء ام�س يف العزل املنزيل وامل�شت�شفيات، لي�شل 

اإجمايل حالت ال�شفاء 125433 حالة.
اأج��ري  ��ًا  خم��ربيرّ فح�شًا   24664 اأن  واأ���ش��اف 
التي  الفحو�شات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�شبح  ام�����س، 
 2408242 الآن  وحتى  الوباء  بدء  منذ  اأجريت 
ة  فح�شًا، لفتا اإىل اأن ن�شبة الفحو�شات الإيجابيرّ

لهذا اليوم و�شلت اإىل قرابة 6ر18 باملئة.
باأوامر  اللتزام  اإىل  اجلميع  ال��وزارة  ودعت 
ارتداء  خ�شو�شًا  الوقاية،  �شبل  باع  واترّ فاع،  الدرّ
 20 من  لأكرث  عات  التجمرّ اإقامة  وعدم  امات،  الكمرّ
التوعوية  احلملة  متابعة  اإىل  اإ�شافة  �شخ�شًا، 
فريو�س  عدوى  من  للوقاية  الوزارة  اأطلقتها  التي 
اأ���ش��ره��م  حل��م��اي��ة  الأف�����راد  وت�شجيع  ك���ورون���ا 

وجمتمعهم )# بحميهم(.

*الزرقاء 
الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  افتتح 
الثاثاء،  امل�شلحة،   للقوات  الأعلى  القائد 
امل�شت�شفى امليداين الأول يف حرم م�شت�شفى 
مبحافظة  احل�����ش��ني  ب���ن  ه��ا���ش��م  الأم�����ري 

الزرقاء، التابع للخدمات الطبية امللكية.
ال��ذي  امل��ي��داين،  امل�شت�شفى  وُخ�ش�س 
اأن�شئ بكلفة اإجمالية بلغت 9 مايني دينار، 

ل�شتقبال احلالت املثبت اإ�شابتها بفريو�س 
كورونا، بهدف تعزيز الطاقة ال�شتيعابية 
ودعم وم�شاندة جهود احلكومة يف مواجهة 

اجلائحة.
امليداين،  امل�شت�شفى  يف  جالته  وجال 
ل� 300 �شرير، منها 48 �شريرًا  الذي يت�شع 
للعناية  �شريرًا  و12  احلثيثة،  للعناية 
اأ���ش��رة  اإىل  للتحويل  ج��اه��زة  املتو�شطة 

بح�شور  جالته،  وا�شتمع  حثيثة.  عناية 
ال��ل��واء  امل�شرتكة  الأرك����ان  هيئة  رئي�س 
�شرح  اإىل  احلنيطي،  اأحمد  يو�شف  الركن 
امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  ع��ام  مدير  من 
بالإنابة العميد الطبيب ن�شال اخل�شاونة، 
الطبية  امليداين  امل�شت�شفى  جتهيزات  عن 
الطبية  وال��ك��وادر  والإداري���ة  والعاجية 
املر�شية  احل���الت  م��ع  للتعامل  امل��وؤه��ل��ة 

املختلفة.
على  املقام  امل��ي��داين،  امل�شت�شفى  وُنفذ 
 14 خال  مربع،  مرت   5200 تبلغ  م�شاحة 
يومًا، باإ�شراف مبا�شر من مديرية موؤ�ش�شة 
وجهز  الع�شكرية،  والأ���ش��غ��ال  الإ���ش��ك��ان 
وامليكانيكية  الكهربائية  الأنظمة  بجميع 

الازمة.
 تابع �س3

الملك يفتتح أول مستشفى 
ميداني عسكري لمصابي كورونا

أنشئ بكلفة 9 ماليين دينار ويتسع لـ 300 سرير

العميد الخصاونة: افتتاح مستشفيين ميدانيين آخرين خالل أسابيع بسعة 600 سرير
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*عمان 
اأعلن رئي�س الوزراء، الدكتور ب�شر اخل�شاونة، اأنه 
قام وامتثال لتوجيهات واأوامر جالة امللك عبداهلل 
�شي�شار  الذي  العامة،  املوازنة  باغ  بتوقيع  الثاين 
ملوظفي  املقررة  بالزيادة  العمل  اإعادة  اإىل  مبوجبه 
اجلهاز احلكومي على ن�شبة العاوات الفنية املعتمدة 
واملقررة مبوجب قرار جمل�س الوزراء بتاريخ 6/ 1/ 
�شباط  روات��ب  على  املقررة  الزيادة  وكذلك   2020
واأفراد القوات امل�شلحة والأجهزة الأمنية والزيادة 
رقم  املدنية  اخلدمة  نظام  اأحكام  مبوجب  املقررة 
املعلمني  رتب  لنظام  املعدل  والنظام   2020 ل�شنة   9
رقم 35 ل�شنة 2020 وذلك اعتبارا من تاريخ 1/ 1 

.2021 /
�شحفي  اإي��ج��از  خ��ال  ال����وزراء،  رئي�س  واأك���د 
احلكومة  اأن  الثاثاء،  م�شاء  ال��وزراء  رئا�شة  يف 
العمل على  ب�شدد  امللك  لتوجيهات جالة  وامتثال 

القادم  الأ�شبوع  خال  عنها  الإعان  �شيتم  حزمة 
ل��اأف��راد  الج��ت��م��اع��ي��ة  احل��م��اي��ة  تو�شيع  ب��ه��دف 
هذه  اأن  اإىل  لفتا  كورونا،  جائحة  من  املت�شررين 
للتخفيف  احلكومة  م�شاعي  اإطار  يف  تاأتي  احلزمة 
الجتماعية  وحتدياتها  كورونا  جائحة  اأث��ر  من 

والقت�شادية.
�شتبا�شر  احلكومة  اأن  ال���وزراء  رئي�س  اأك��د  كما 
بالعمل على حتفيز ال�شتثمار واإنتاج املزيد من فر�س 
العمل واملحافظة على فر�س العمل القائمة و�شت�شعى 
لتعظيم امل�شاريع ال�شرتاتيجية املف�شية اإىل التغلب 

على اإ�شكاليات الفقر والبطالة .
جائحة  علينا  فر�شته  بتحد  منر  “قطعا  وق��ال 
احلكومة  قامت  وقد  لها  امل�شاحبة  والظروف  كورونا 
بالكثري من اخلطوات لزيادة طاقات وقدرات القطاع 

واجلهاز ال�شحي«.
امللك  جالة  افتتح  “ام�س  اخل�شاونة  واأ���ش��اف 

اأحد امل�شت�شفيات امليدانية للقوات امل�شلحة يف مدينة 
امليدانية  امل�شت�شفيات  هذه  اأن  اإىل  لفتا  الزرقاء”، 
 6 اأو   5 وهناك  اخلدمة”،  حيز  اإىل  تباعا  �شتدخل 
جاهزة  تكون  اأن  ناأمل  اأخ��رى  ميدانية  م�شت�شفيات 
ال�شعة  ترفع  اأن  �شاأنها  ومن  القادم  ال�شهر  منت�شف 
ال�شريرية بحوايل 1500 �شرير. واأ�شار بهذا ال�شدد 
للعناية احلثيثة يف  اأم�س بافتتاح مركز  اأنه قام  اإىل 
احلثيثة  للعناية  غرفة   70 �شم  الب�شري  م�شت�شفى 
تخفيف  يف  و�شت�شهم  امل�شتويات  اأعلى  على  جمهزة 
يف  و�شت�شاعد  ال�شحي  قطاعنا  كاهل  عن  الأع��ب��اء 
لتحدي  مواطنينا  مبعية  الأم��ن  للمرور  ال�شتجابة 

جائحة كورونا.
لدى  املتنامي  الل��ت��زام  ال����وزراء  رئي�س  ��ا  وح��يرّ
الجتماعي  التباعد  قواعد  م��راع��اة  يف  املواطنني 
املتاح  الوحيد  العقار  باعتبارها  الكمامة  وارت��داء 
بقواعد  ب��ال���ش��ت��م��رار  امل��واط��ن��ني  منا�شدا  ح��ال��ي��ا، 

ال�شامة والوقاية.
�شنتجاوز  باأننا  ثقته  عن  ال��وزراء  رئي�س  واأع��رب 
روؤي��ة  رح���اب  يف  و�شننطلق  ال�شحية  الأزم���ة  ه��ذه 
عبداهلل  امللك  بجالة  ممثلة  الها�شمية  قيادتنا 
عبداهلل  بن  احل�شني  المري  عهده  ويل  و�شمو  الثاين 
الثاين اإىل رحاب التقدم والتطور والنمو القت�شادي 
“الذي  ملواطننا،  والتقدم  الرفاه  من  املزيد  وحتقيق 
القلب  �شويداء  يف  العهد  ويل  و�شمو  جالته  ي�شعه 
حبا  امل�شاعر  ه��ذه  قيادتنا  احلبيب  �شعبنا  ويبادل 
بحب وتقديرا بتقدير وم�شوؤولية مب�شوؤولية و�شراكة 

ب�شراكة«.
التاأكيد  باإعادة  حديثه  ال��وزراء  رئي�س  واختتم 
التي  الكمامة  بارتداء  املواطنني  التزام  على �شرورة 
“ولنم�شي  كورونا  جلائحة  ت�شدينا  يف  فرقا  حتدث 
�شاأنها  من  اإج���راءات  اأي  اتخاذ  �شويا  ونتجنب  معا 

التاأثري على �شري حياتنا«.

*عمان 
ب�شر  الدكتور  ال���وزراء،  رئي�س  اأ���ش��در 
 2020 ل�شنة   15 رق��م  الباغ  اخل�شاونة، 
الذي يق�شي باإعداد م�شروع قانون املوازنة 
الوحدات  موازنات  قانون  وم�شروع  العامة، 
ت�شكيات  ن��ظ��ام  وم�����ش��روع  احل��ك��وم��ي��ة 
الوزارات والدوائر احلكومية لل�شنة املالية 
ال�شقف  حتديد  ال��ب��اغ  وت�شمن   .2021
الكلي لاإنفاق العام، وكذلك �شقوف الإنفاق 
مبا  حكومية،  ووح��دة  ودائ��رة  وزارة  لكل 

ذلك �شقوف املحافظات لعام 2021.
اإعداد  الباغ، مت ال�شتناد يف  وبح�شب 
العامة  املوازنة  قانون  م�شروعي  تقديرات 
لعام  احلكومية  الوحدات  موازنات  وقانون 
2021 اإىل جمموعة من التوجهات اأبرزها، 
اإنفاق كل ما يلزم �شحيا للحفاظ على حياة 
ال�شحية  املخاطر  ظل  يف  الأردين  املواطن 
املرتتبة على جائحة كورونا، وعدم فر�س 
ال�شرائب  زي��ادة  اأو  جديدة  �شرائب  اأي��ة 

احلالية.
�شرف  اإع��ادة  التوجهات  ت�شمنت  كما 
الإ�شافية  ال��ع��اوة  ن�شبة  على  ال��زي��ادة 
جمل�س  ق��رار  مبوجب  وامل��ق��ررة  املعتمدة 
وال��زي��ادة   ،2020/1/6 بتاريخ  ال���وزراء 
القوات  واأفراد  �شباط  رواتب  على  املقررة 
الأمنية،  والأج��ه��زة  الأردن��ي��ة  امل�شلحة 
النظام  اأحكام  مبوجب  املقررة  وال��زي��ادة 

 )  35( رق��م  املعلمني  رت��ب  لنظام  امل��ع��دل 
ل�شنة 2020.

ال���وزارات  دم��ج  متابعة  اأي�شا  و�شملت 
والهيئات لرفع كفاءة القطاع العام وحت�شني 
م�����ش��ت��وى اخل��دم��ة ال��ع��ام��ة ورف���ع ك��ف��اءة 
النفاق العام، وتعزيز مبداأ العتماد على 
خال  من  العام  النفاق  تغطية  يف  ال��ذات 
واحلد  ال�شريبي  التح�شيل  كفاءة  حت�شني 

من التهرب ال�شريبي واجلمركي.
وت�شمنت تعزيز وتطوير �شبكة الأمان 
التعليم  مبنظومة  ورب��ط��ه��ا  الجتماعي 
املرحلة  تنفيذ  �شيتم  اإذ  والعمل؛  وال�شحة 
التكميلي  ال��دع��م  ب��رن��ام��ج  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة 
ج��دي��دة،  اأ���ش��رة  األ���ف   35 ب�شمول  وذل���ك 
برنامج  بتنفيذ  الل���ت���زام  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
وزي���ادة  الأردين،  الق��ت�����ش��ادي  الإ���ش��اح 
النمو  عجلة  لتحريك  الراأ�شمايل  النفاق 
وتعزيز  ال��ق��ان��ون  و���ش��ي��ادة  الق��ت�����ش��ادي، 
ال��ن��زاه��ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����ش��اد وح��م��اي��ة 
ا�شتقالية  على  وال��ت��اأك��ي��د  ال��ع��ام،  امل���ال 
وديوان  الف�شاد  ومكافحة  النزاهة  هيئة 

املحا�شبة وتعزيز ال�شلطة الق�شائية.
النهو�س  موا�شلة  للتوجهات،  ووف��ق��ا 
وتعزيز  وتنظيمه  ال���زراع���ي  ب��ال��ق��ط��اع 
لتطويره،  احلديثة  التقنيات  ا�شتخدام 
الوطني  ال�شتثمار  اأم��ام  العقبات  وتذليل 
على  الإج������راءات  وت�شهيل  والأج��ن��ب��ي 

ال�شياحة  ق��ط��اع  وحتفيز  امل�شتثمرين، 
تنفيذ  ومتابعة  ال�شياحي،  وال�شتثمار 
اخلطة التنفيذية لا�شرتاتيجية الوطنية 
للحماية الجتماعية 2019-2025 وفقل 

لاأطر الزمنية املحددة.
بح�شب   2021 ع��ام  موازنة  وا�شتندت 
الباغ اإىل توقعات اقت�شادية رئي�شة منها 
حالة  من  الوطني  القت�شاد  تعايف  ب��دء 
عام  ���ش��ادت  التي  القت�شادي  النكما�س 
كورونا،  جائحة  تداعيات  اأثر  على   2020
الإجمايل  املحلي  الناجت  منو  يتوقع  حيث 
باملئة  5ر2  بن�شبة  ال��ث��اب��ت��ة  ب��الأ���ش��ع��ار 
و1ر3   ،  2022 لعام  باملئة  و3   2021 لعام 
تقديرات  وا�شتندت   .2023 لعام  باملئة 
قانون  م�شروعي  يف  والإي���رادات  النفقات 
الوحدات  موازنات  وقانون  العامة  املوازنة 
احلكومية لعام 2021 اإىل فر�شيات متعلقة 
يف  ال�شتمرار  ومنها،  املالية  ب��الإج��راءات 
ال�شاغرة  الوظائف  على  التعيينات  �شبط 
لهذه  مالية  خم�ش�شات  اأي  ر���ش��د  وع���دم 
امللحة  الحتياجات  على  وق�شرها  الغاية 
ووزارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  من  كل  يف 
ودائ��رة  حمزة  الأم��ري  وم�شت�شفى  ال�شحة 
�شريبة الدخل واملبيعات، اإ�شافة اإىل عدم 
التعيني  لغاية  مالية  خم�ش�شات  اأي  ر�شد 
لعام  املحدثة  اجل��دي��دة  ال��وظ��ائ��ف  على 

.2021

كما ت�شمنت الفر�شيات، �شبط وتر�شيد 
الرامية  العام واتخاذ الإجراءات  النفاق 
امل��ح��روق��ات  ا���ش��ت��خ��دام  يف  ت��ر���ش��ي��د  اإىل 
وال��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه، واإي���ق���اف امل�����ش��اري��ع 
الراأ�شمالية التي يغلب عليها طابع النفقات 
النفقات  �شمن  ت�شنيفها  واإع��ادة  اجلارية 
ع��ل��ى ح�شاب  ال��ت��ع��ي��ني  وع����دم  اجل���اري���ة، 
�شراء  ذل��ك  يف  مبا  الراأ�شمالية،  امل�شاريع 
املربرة  احلالت  يف  ذلك  وح�شر  اخلدمات، 

فقط.
جميع  اإىل  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  واأوع�����ز 
احلكومية  والوحدات  والدوائر  ال��وزارات 
 2023-  2021 لاأعوام  موازناتها  باإعداد 
لها  املحددة  لل�شقوف  وفقا  تف�شيلي  ب�شكل 
وتزويد دائرة املوازنة العامة بها يف موعد 

اأق�شاه 26/ 11/ 2020 .
ال��وزارات  جميع  على  اخل�شاونة  واأك��د 
بالتقيد  احلكومية  وال��وح��دات  وال��دوائ��ر 
يف التعليمات املرفقة باإعداد م�شروع قانون 
موازنات  قانون  وم�شروع  العامة،  املوازنة 
نظام  وم�����ش��روع  احل��ك��وم��ي��ة،  ال���وح���دات 
والوحدات  والدوائر  ال��وزارات  ت�شكيات 
وذل��ك   ،2021 املالية  لل�شنة  احلكومية 
املالية والو�شول  ال�شيا�شة  اأهداف  لتحقيق 
الدين  واح��ت��واء  مقبول  م��ايل  عجز  اإىل 
خ��ال  الآم���ن���ة  امل�����ش��ت��وي��ات  �شمن  ال��ع��ام 

ال�شنوات 2021 -2023.

*عمان 
قال وزير العدل وزير الداخلية املكلف 
ال�شتثمار  اأمن  اإن  التلهوين،  ب�شام  الدكتور 
يف  تهاون  ل  واأن  للحكومة  اأول��وي��ة  يعترب 
لدى  ذل��ك  ج��اء  وتنميته.  عليه  احلفاظ 
حمافظة  مبنى  يف  الداخلية  وزير  تروؤ�س 
الأمني  املجل�س  اجتماع  الثاثاء،  اإرب���د، 
جالة  “اإن  التلهوين  وق��ال  للمحافظة. 
امللك عبداهلل الثاين يويل قطاع ال�شتثمار 
لتح�شني  اململكة  اىل  امل�شتثمرين  وجلب 
للوطن  الق��ت�����ش��ادي  ال���واق���ع  وت��ط��وي��ر 
علينا  ويجب  خا�شا،  اهتماما  وامل��واط��ن 
وبال�شكل  احلكيمة  امللكية  ال��روؤى  تنفيذ 

يف  امللك  جالة  تطلعات  مع  ين�شجم  الذي 
جعل الردن بيئة جاذبة لا�شتثمار تتوفر 
امل�شاريع  لإجناح  الازمة  املقومات  كل  بها 

ال�شتثمارية دون تباطوؤ او تلكوؤ.
واأ����ش���اد وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة يف ب��داي��ة 
والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  مب�شتوى  الج��ت��م��اع 
والأج��ه��زة  الداري���ني  احلكام  بني  القائم 
الأمنية، مو�شحا يف هذا اخل�شو�س ان اأبرز 
خربات  ي�شم  ال��ذي  المني  املجل�س  مهام 
بالق�شايا  النظر   ، مميزة  امنية  وكفاءات 
على  الداري  احلاكم  وم�شاعدة  اجلرمية 
اتخاذ قراراته املبنية على معلومات دقيقة 
و�شحيحة. واكد اأن ظاهرة اطاق العيارات 

املرخ�شة  غري  الأ�شلحة  وحيازة  النارية 
اأن  اإىل  م�شريا  القانون،  �شيادة  مع  تتنافى 
التي  النارية  للعيارات  الع�شوائي  الطاق 
�شوهدت موؤخرا كانت حمل �شجب وا�شتنكار 
اخ�شاع  اإن  وق���ال  امل��واط��ن��ني.  جميع  م��ن 
او  حماباة  دون  القانون  ل�شيادة  اجلميع 
البيئة  ت��وف��ري  اىل  حتما  ���ش��ي��وؤدي  متييز 
على  والق�شاء  اجلرمية  من  للحد  املنا�شبة 
معاجلتها  تتطلب  التي  اجلرمية  الظواهر 
ف��ي��ه جميع  ت�����ش��رتك  ج���ه���دا جم��ت��م��ع��ي��ا 
وال�شعبية.  الر�شمية  والفعاليات  املوؤ�ش�شات 
يف  الداري  احلاكم  دور  اأهمية  اإىل  وا�شار 
ودعم  التنموية  العملية  وتفعيل  اح��داث 

امل�شاريع النتاجية واخلدمية وفقا لطبيعة 
على  التلهوين  و�شدد  منطقة.  كل  ومزايا 
الداريون  احلكام  به  يقوم  الذي  الدور  ان 
وحلها  امل��واط��ن��ني  ق�شايا  م��ع  التعاطي  يف 
يف  وي�شاهم  �شاهم  ال��ق��ان��ون،  اط���ار  �شمن 
احل��ف��اظ ع��ل��ى الم���ن امل��ج��ت��م��ع��ي. ولفت 
احلكام  بني  والتن�شيق  الت�شاركية  اأن  اإىل 
الداريني والأجهزة الأمنية ادى اىل توفري 
املظلة الأمنية الازمة لإجناح النتخابات 
امل�شتقلة  الهيئة  ج��ه��ود  ودع���م  النيابية 
املتعلقة  الج��راءات  اأن  موؤكدا  لانتخاب، 
ب��اإج��راء الن��ت��خ��اب��ات ق��د جنحت ولق��ت 

قبول وارتياحا لدى كافة �شرائح املجتمع.

*عمان 
اأكد وزير الدولة ل�شوؤون الإعام الناطق الر�شمي 
با�شم احلكومة علي العايد اأن جائحة كورونا اأظهرت 
مبختلف  بالإعام،  املناط  التوعوي  ال��دور  اأهمية 

اأدواته، خ�شو�شًا خال الأزمات.
تقنية  ع��رب  م�شاركته  خ���ال  ال��ع��اي��د  واأ����ش���ار 
للدورة  الفتتاحية  اجلل�شة  يف  امل��رئ��ي  الت�شال 
جمال  يف  العربي  ال�شيني  التعاون  لندوة  الرابعة 
الإعام التي نظمتها الأمانة العامة جلامعة الدول 
العربية ) قطاع الإعام والت�شال- اإدارة الإعام( 
فر�شته  م��ا  �شياق  ويف  الأردن  اأن  اإىل  ال��ث��اث��اء، 
وانعكا�شات  حتديات  من  كورونا  جائحة  وتفر�شه 
تنمويًا  الإع��ام  دور  زي��ادة  اإىل  يتطلع  اقت�شادية، 
عرب حتفيز املحتوى واملن�شات النوعية واملبتِكرة، يف 
ب�شبل  ة  ال�شحيرّ التوعية  ومنها  املجالت  من  العديد 
يف  ال�شحيرّة  العادات  وتكري�س  كورونا،  من  الوقاية 

مرحلة ما بعد اجلائحة.
ال�شباب  توعية  يف  الإع��ام  دور  اأهميرّة  بنيرّ  كما 
�شورة  وتر�شيخ  ال��زراع��ي،  الن�شاط  يف  لانخراط 
الإن�شانية  واأهميته  الزراعي  العمل  عن  اإيجابية 
تكري�س  عرب  ال�شياحة،  قطاع  وكذلك  والبيئية، 
يف  العامل  امل��واط��ن  يجعل  ال��ذي  والفكر  اخل�شال 
ًا  ملمرّ عامليًا،  مواطنًا  املتعددة  ال�شياحة  جم��الت 

رًا ملختلف الثقافات وخ�شو�شيتها. ومقدِّ
للندوة  الفتتاحية  اجلل�شة  يف  العايد  و�شارك 
الق�شبي  ماجد  ال�شعودي  الإع��ام  وزير  جانب  اإىل 
الإع���ام  مكتب  ورئ��ي�����س  ال��ع��رب��ي،  اجل��ان��ب  رئي�س 
)وزير  ال�شعبية  ال�شني  بجمهورية  الدولة  مبجل�س 
امل�شري  لاإعام  الدولة  ووزير  لني،  �شيو  الإع��ام( 
علي  البحريني  الإع����ام  ووزي����ر  ه��ي��ك��ل،  اأ���ش��ام��ة 
الرميحي، ووزيرة الإعام اللبنانية الدكتورة منال 
 - امل�ش�اعد  العام  الأم��ني  اإىل  اإ�شافة  ال�شمد،  عبد 
الدول  جامعة  يف  والت�شال  الإع��ام  قطاع  رئي�س 

العربية ال�شفري الدكتور قي�س العزاوي.
التفاعل  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد  اأنرّ  ال��ع��اي��د  �����د  واأكرّ
الف��رتا���ش��ي ع��رب ن��واف��ذ الإع���ام احل��دي��ث، بفعل 
جديدة  ملرحلة  �س  يوؤ�شرّ كورونا،  جائحة  تداعيات 
العربية،  والدول  ال�شني  بني  وال�شراكة  التعاون  من 
ز من توا�شلنا الإن�شاين  “نخت�شر فيها امل�شافات، ونعزرّ
يف  اأ�شا�شيًا  فاعًا  احلديث  الإعام  لي�شبح  واملعريف؛ 
جت�شري  يف  ا�شتخدامًا  الأكرث  والآلية  ال�شورة،  نقل 

الفجوة التوا�شليرّة واجلغرافيرّة«.
بالرئا�شة  ف  ت�شررّ الأردن  اأن  اإىل  العايد  ولفت 
التا�شعة  ل��ل��دورة  ال�شني  جمهورية  م��ع  امل�شرتكة 
ال�شيني،  العربي  التعاون  ملنتدى  الوزاري  لاجتماع 
التي  وال��روؤى،  التوافقات  ال�شدد  هذا  يف  م�شتذكرًا 
ان” و”الربنامج التنفيذي ملنتدى  ت�شمنها “اإعان عمرّ
التن�شيق  حيال   ،2020 ال�شيني  العربي  التعاون 
تعزيز  يف  امل�شرتك  الهدف  حتقيق  نحو  اأكرب  ب�شكٍل 

الأمن وال�شتقرار والتنمية والرخاء.
�شكره وتقديره  العايد خال كلمته عن  واأعرب 

مثل  عقد  ا�شتمرار  اآم���ًا  ال��ن��دوة،  على  للقائمني 
تبادل  يف  كبرية  ف��ائ��دة  م��ن  لها  مل��ا  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه 
اأوطاننا  خدمة  يف  وتطويرها  واخل���ربات،  املعارف 

وجمتمعاتنا.
يف  العربي  ال�شيني  ال��ت��ع��اون  ن��دوة  اإىل  ي�شار 
جمال الإعام تعقد كل عامني بالتناوب بني الدول 
الإعامي  للتعاون  دائمة  كاآلية  وال�شني،  العربية 
�شمن منتدى التعاون العربي ال�شيني لعامي 2020-

.2022
حتمل  التي  للندوة  الرابعة  ال���دورة  وتخللت 
التنمية  تعزيز  يف  الإع����ام  “م�شوؤولية  ع��ن��وان 
جل�شات  كورونا”،  جائحة  ظل  يف  امل�شرتكة  العربية 
عمل �شارك فيها م�شوؤولو الإعام يف وزارات الإعام 
يف  الرئي�شة  الإع���ام  و�شائل  وم�شوؤولو  العربية، 
الدول العربية وجمهورية ال�شني ال�شعبية، متحورت 
خال  من  ال�شينية  ال�شراكة  وتعزيز  الإعام  حول 
الرئي�س  عنها  اأعلن  التي  والطريق  احل��زام  مبادرة 
ال�شيني �شي جني بينغ عام 2013، ودور الإعام يف 
العربية  الدول  بني  الب�شرية  التنمية  خطط  دعم 
اأعمال  يف  امل�شارك  الأردين  الوفد  م  ق��درّ وال�شني. 
تعزيز  يف  الإعام  م�شوؤولية  لدعم  مقرتحًا  الندوة 
التنمية امل�شرتكة بني الدول العربية وال�شني يف ظل 

جائحة فريو�س كورونا امل�شتجد )كوفيد -19(.
ودع���ا امل��ق��رتح، اإىل اإط����اق ب��رن��ام��ج ل��اإع��ام 
التنموي، حتت مظلة جامعة الدول العربية، ي�شهم 
وو�شائل  الإع��ام  موؤ�ش�شات  بني  التوا�شل  اإدام��ة  يف 
يف  وي�شاعد  الطرفني،  كا  يف  والإعاميني  الإع��ام 
التنمية  خطط  خدمة  يف  التنموي  الإعام  ماأ�ش�شة 
الأنباء  واأ�شار مدير عام وكالة  امل�شرتكة.  الب�شرية 
الأردنية )برتا(، فايق حجازين، خال ورقة قدمها 
النموذج  يف  ملا  اأنه  اإىل  للندوة،  الثانية  اجلل�شة  يف 
عريقٍة  وثقافٍة  ح�شاري  تنوٍع  من  ال�شيني،  العربي 
وال�شينية  العربية  الأمتني  حر�س  يج�شد  وتعاوٍن 
على التعاون، فاإن لاإعام دورا نوعيا يف دعم خطط 
التنمية الب�شرية، من خال ت�شخري اأدوات الإعام، 
واخل��ربات،  وامل��ع��ارف  العلوم  لنقل  بوابة  هي  التي 

باعتبارها ركائز اأ�شا�شية يف التنمية الب�شرية.
الوفد  م��ن  امل��ق��دم  امل��ق��رتح  اأب��ع��اد  يخ�س  وفيما 
الربنامج  ���ش��اأن  م��ن  اأن  حجازين  اأو���ش��ح  الأردين، 
ل��ل��زي��ارات ون��دوات  ال��ذي يت�شمن ت��ب��ادًل  امل��ق��رتح، 
اجلانبني،  كا  يف  لاإعاميني  تدريبيٍة  عمٍل  وور�س 
ال�شاملة،  التنموية  امل�شارات  يف  للتعاون  اأطر  خلق 
التي يلعب الإعام دورًا حيويًا يف النهو�س بها ونقل 

التجارب التي ت�شهم يف خدمتها.
الأه��داف  الإع��ام  وليحقق  اأن��ه  واأك��د حجازين 
النوعية  القفزات  يواكب  ومب��ا  دوره  من  امل��رج��وة 
و�شع  من  بد  ل  فاإنه  الإع��ام،  اأدوات  م�شتوى  على 
يف  الإعام  موؤ�ش�شات  بني  تطبيقية  واتفاقيات  اأطر 
ال�شني ونظريتها العربية لتحقيق الأهداف املرجوة 
م�شتويات  اإىل  العاقة  يف  والنتقال  التعاون  من 

التطبيق.

أنشئ بكلفة 9 ماليين دينار ويتسع لـ 300 سرير

العميد الخصاونة: افتتاح مستشفيين ميدانيين آخرين خالل أسابيع بسعة 600 سرير

رئيس الوزراء: اعادة العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي وضباط 
وأفراد القوات المسلحة والعالوة المقرة بموجب نظام رتب المعلمين

رئيس الوزراء يصدر بالغ إعداد مشروعي قانون الموازنة 
العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية

وزير الداخلية: أمن االستثمار اولوية للحكومة 
وال تهاون في الحفاظ عليه وتنميته

العايد: جائحة كورونا أظهرت أهمية الدور 
التوعوي المناط باإلعالم خالل األزمات

*الزرقاء 
افتتح جالة امللك عبداهلل الثاين، القائد 
امل�شت�شفى  الثاثاء،  امل�شلحة،   للقوات  الأعلى 
امليداين الأول يف حرم م�شت�شفى الأمري ها�شم 
بن احل�شني مبحافظة الزرقاء، التابع للخدمات 

الطبية امللكية.
اأن�شئ  الذي  امليداين،  امل�شت�شفى  وُخ�ش�س 
بكلفة اإجمالية بلغت 9 مايني دينار، ل�شتقبال 
احلالت املثبت اإ�شابتها بفريو�س كورونا، بهدف 
وم�شاندة  ودعم  ال�شتيعابية  الطاقة  تعزيز 

جهود احلكومة يف مواجهة اجلائحة.
وجال جالته يف امل�شت�شفى امليداين، الذي 
للعناية  �شريرًا   48 منها  �شرير،   300 ل�  يت�شع 
احلثيثة، و12 �شريرًا للعناية املتو�شطة جاهزة 
وا�شتمع  حثيثة.  عناية  اأ�شرة  اإىل  للتحويل 
جالته، بح�شور رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة 

اللواء الركن يو�شف اأحمد احلنيطي، اإىل �شرح 
من مدير عام اخلدمات الطبية امللكية بالإنابة 
العميد الطبيب ن�شال اخل�شاونة، عن جتهيزات 
وال��ع��اج��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  امل���ي���داين  امل�شت�شفى 
والإدارية والكوادر الطبية املوؤهلة للتعامل مع 

احلالت املر�شية املختلفة.
وُنفذ امل�شت�شفى امليداين، املقام على م�شاحة 
تبلغ 5200 مرت مربع، خال 14 يومًا، باإ�شراف 
مبا�شر من مديرية موؤ�ش�شة الإ�شكان والأ�شغال 
الع�شكرية، وجهز بجميع الأنظمة الكهربائية 

وامليكانيكية الازمة.
�شيتم  ف��اإن��ه  اخل�شاونة،  العميد  وح�شب 
تابعني  اآخرين  ميدانيني  م�شت�شفيني  افتتاح 
اأ�شابيع، بهدف  امللكية خال  للخدمات الطبية 
لت�شل  اجلائحة،  مع  للتعامل  القدرات  تطوير 
امل�شت�شفيات  ه��ذه  يف  ال�شتيعابية  ال��ق��درة 

 220 منها  �شرير،   900 اإىل  الثاث  امليدانية 
هذه  اإن�شاء  وياأتي  احلثيثة.  للعناية  �شريرًا 
ب��ال��واج��ب  ال��ت��زام��ًا  امل��ي��دان��ي��ة  امل�شت�شفيات 
القوات  ب��ه  تقوم  ال��ذي  والوطني  الإن�����ش��اين 
ممثلة  العربي،  اجلي�س   – الأردن��ي��ة  امل�شلحة 
التي  امللكية،  الطبية  اخل��دم��ات  مب��دي��ري��ة 
ب�شكل  والعاجية  ال�شحية  خدماتها  تقدم 
من  اململكة،  �شكان  من  باملائة   38 ل�نحو  ع��ام 
الأولية  الطبية  واملراكز  امل�شت�شفيات  خال 

وال�شاملة.
كما حتر�س املديرية على التحديث امل�شتمر 
الع�شكرية  امليدانية  وعياداتها  مل�شت�شفياتها 
املتحركة والبالغ عددها 6 م�شت�شفيات منت�شرة 
 8 اإىل  بالإ�شافة  النائية،  املناطق  خمتلف  يف 
م�شت�شفيات طرفية تخدم املحافظات وتتعامل 

مع حالت م�شابي كورونا. 

الملك يفتتح أول مستشفى ميداني 
عسكــري لمصابـــي كورونـــا
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*عمان 
معهد  رئي�س  طال،  بن  احل�شن  الأمري  �شمو  اأكد 
النظم  اعتماد  اأهمية  افريقيا،  و�شمال  اآ�شيا  غرب 
املتداخلة ل�شياغة ال�شيا�شات طويلة الأمد املتعلقة 
بالأمن الغذائي، وذلك من خال ربط مو�شوع الأمن 
وال�شتخدام  وال��زراع��ة  والطاقة  باملياه  الغذائي 

امل�شتدام للموارد.
جمل�س  اإي���ج���اد  اإىل  ال���دع���وة  ���ش��م��وه  وج����دد 
اجلامع،  الفكر  ميثل  اإقليمي  واجتماعي  اقت�شادي 
متعدد  الت�شامن  وحتقيق  الإج�����راءات  لتوحيد 
له  الأ�شا�شي  الدعم  توجيه  �شرورة  مع  الأط��راف، 
الت�شامن  اأن  اإىل  لفتًا  الإقليم،  من  نابع  ك�شوت 
ُيحقق البقاء. جاء ذلك خال ندوة عقدتها جلنة 
لغربي  والجتماعية  القت�شادية  املتحدة  الأمم 
اآ�شيا )الإ�شكوا( بالتعاون مع معهد غرب اآ�شيا و�شمال 
ت�شور  “اإعادة  عنوان  حتت   )WANA( اأفريقيا 
الأمن الغذائي يف املنطقة العربية يف مرحلة ما بعد 
كوفيد-19” والتي اأُقيمت عرب تقنية الت�شال عن 
ُبعد، اخريا  بح�شور عدد من اخلرباء والباحثني يف 

مو�شوع الأمن الغذائي.
للعام  اأردن���ا  “اإذا  ال��ن��دوة  خ��ال  �شموه  وق���ال 
اإدامة وتف�شري  نتائج ل بد من  اإىل  اأن يوؤدي   2021
اأن ال�شتثمار الأ�شا�شي  و�شيانة الأولويات”، موؤكدا 
الأذى  لدرء  الب�شري  املال  الراأ�س  يف  ال�شتثمار  هو 

واإبعاد اخلوف.
الأ�شخا�س  ثلثي  اأن  اإىل  الأم���ري  �شمو  ون���وه 
م��ت��اأث��رة  ب��ل��دان  يف  يعي�شون  ب��اجل��وع  امل��ت��اأث��ري��ن 
التحتية  البنية  اإ���ش��ع��اف  اإىل  اأدت  ب��ال��ن��زاع��ات 
واىل  الغذائية  القيمة  �شا�شل  وعطلت  النتاجية 
اأو  الأ�شرار  ب�شبب  الزراعية  الأرا�شي  عن  التخلي 

نزوح ال�شكان.
وحول اجلهود البحثية يف جمال الأمن الغذائي، 
لفت �شموه اإىل �شرورة ا�شتنها�س العملية الزراعية 
والبحثية، م�شريًا اإىل اأن “الأرقام ل ت�شنع امل�شتقبل 
ولكن الإن�شان وكرامته هي ال�شمان مل�شتقبل كرمي«.

من جانبها، اأ�شارت الأمينة التنفيذية لاإ�شكوا، 
الغذائي  الأم��ن  اأهمية  اىل  د�شتي،  رول  الدكتورة 
والعدالة  الإن�شاين  الأم��ن  مع  الوطيد  وارتباطه 

ازدياد  متوقعة  الأخ�شر،  والقت�شاد  الجتماعية 
ب�شكل  املنطقة  يف  الغذائي  الأم��ن  م�شكلة  وتفاقم 
جائحة  ت��اأث��ريات  م��ع  ع��ام  ب�شكل  وال��ع��امل  خا�س 

كورونا.
للتنمية  العربية  للمنظمة  العام  املدير  وق��ال 
له  كلمة  يف  الُدخريي،  ابراهيم  الدكتور  الزراعة 
العربي يحتاج  الغذائي  الأمن  اإطار  “التحول يف  اإن 
اىل حتول هيكلي يف النهج التنموي”، م�شريًا اإىل اأن 
وتعاون  ابتكار  اىل  حتتاج  التحول  يف  الق�شايا  اأهم 

وت�شامن وتن�شيق.
اخلليج  جامعة  يف  املائية  امل��وارد  اإدارة  اأ�شتاذ 
اإىل  م�شاركته  خ��ال  اأ�شار  ُزب���اري،  وليد  الدكتور 
احل��اج��ة ل��ت��وظ��ي��ف ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ط��وي��ر 
حلل  العربي  الوطن  يف  اخلا�س  القطاع  وا�شراك 
الغداء  حوكمة  اأن  موؤكدًا  واملياه،  الزراعة  م�شاكل 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  بني  وتعاون  تن�شيق  اىل  حتتاج 
المن  مبفهوم  مبا�شر  وغري  مبا�شر  ب�شكل  املعنية 

الغذائي.
وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  منظمة  يف  العلماء  كبري 

ال��وايف،  ا�شمهان  الدكتورة  )الفاو(  املتحدة  ل��اأمم 
اأ�شارت يف كلمتها اإىل �شرورة ا�شتخدام التكنولوجيا 
يف الأمن الغذائي، منوهة اإىل اأن ال�شتثمار بالعلوم 
اأ�شبحت  بال�شيا�شات  العلوم  ورب��ط  والتكنولوجيا 
النجداوي  رمي  اأو�شحت  جهتها،  من  ق�شوة.  �شرورة 
الطبيعية  وامل������وارد  امل��ن��اخ  ت��غ��ري  جم��م��وع��ة  م��ن 
امل�شتدامة “ال�شكوا”، عمل املنظمة بجمع املعلومات 
بطريقة  وعر�شها  ومعايري  بيانات  اىل  وحتويلها 
ب�شنع  القرار  اأ�شحاب  مل�شاعدة  ومفهومة  مب�شطة 

وتعديل ال�شيا�شات.
منظمة  م��ن  يو�شف  مي�شاء  ال��دك��ت��ورة  وك��ان��ت 
العربي  للتقرير  الرئي�شة  واملوؤلفة  “الإ�شكوا”، 
النتائج  ا�شتعر�شت   ،2020 امل�شتدامة  للتنمية 
الثاين  الهدف  على  الإ�شاءة  مع  للتقرير  الرئي�شية 
بالق�شاء  املتعلق  امل�شتدامة  التنمية  اأه���داف  من 
من  الرابعة  هي  الندوة  هذه  اأن  يذكر  اجلوع.  على 
نوعها وتاأتي �شمن حوارات متعددة تطلقها منظمة 
املنطقة  يف  امل�شتدامة  التنمية  ح��ول  )الإ���ش��ك��وا( 

العربية.

*عمان 
ال��دك��ت��ور معت�شم  امل��ي��اه وال����ري  ال��ت��ق��ى وزي���ر 
�شعيدان، الثاثاء، رئي�س واأع�شاء جمل�س حمافظة 
املتعلقة  املطالب  من  جملة  اإىل  وا�شتمع  العا�شمة، 

بعدد من مناطق حمافظة العا�شمة.
وابدى رئي�س املجل�س املهند�س احمد العبدالات 
املياه  وعدد من الع�شاء، ماحظاتهم حول ق�شايا 
وا�شتكمال  امل��ن��اط��ق،  بع�س  يف  ال�شحي  وال�����ش��رف 
تنفيذ بع�س امل�شاريع املتعلقة بذلك وخدمة مناطق 
جديدة ب�شبكات مياه جديدة و�شبكات �شرف �شحي.

احلكومة  حر�س  �شعيدان  الوزير  اأك��د  ب��دوره، 
خال  من  ال�شامية  امللكية  التوجيهات  تنفيذ  على 
للمواطنني وخلق  املقدمة  م�شتوى اخلدمات  حت�شني 
عن  تتوانى  لن  الوزارة  اأن  مبينا  املنا�شبة،  الظروف 
جهود  لإجناح  البناء  التعاون  اأ�شكال  كافة  تقدمي 

الامركزية.

مع  بالتن�شيق  �شتعمل  ال����وزارة  اأن  اإىل  ولفت 
امل�شاريع  تنفيذ  على  العا�شمة  حمافظة  جمل�س 
و�شمن  الأول��وي��ات  ح�شب  املناطق  حتتاجها  التي 
حمافظة  موازنة  يف  املدرجة  امل�شاريع  خم�ش�شات 

العا�شمة واملتوفرة لدى الوزارة .
العقبات  اأهم  العبدالات  ا�شتعر�س  جهته،  من 
ع��ام،  ب�شكل  امل��ح��اف��ظ��ات  جم��ال�����س  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
معربا  خا�س،  ب�شكل  العا�شمة  حمافظة  وجمل�س 
املياه  وزارة  مع  الفاعل  التن�شيق  با�شتمرار  اأمله  عن 
والري لإجناز عدد من امل�شاريع مبا يح�شن من واقع 

اخلدمات املقدمة للمجتمعات املحلية يف املناطق.
فيما  للتن�شيق  م�شرتكة  جلنة  بت�شكيل  وطالب 
بهذا  امل��اح��ظ��ات  واإي�����ش��ال  امل��ي��اه  بق�شايا  يتعلق 
لأم��ني  م��وع��زا  ب��ذل��ك،  ال��وزي��ر  ورح���ب  اخل�شو�س 
اتخاذ  و�شرعة  املبا�شر  بالتن�شيق  املياه  �شلطة  عام 

القرارات املتعلقة مبا يخدم امل�شلحة العامة.

*عمان 
اجل��دي��د،  الر�شمية  اجل��ري��دة  ع��دد  يف  ���ش��در 
 ،2020 ل�شنة   )107( رقم  الإ�شامية  املراكز  نظام 
الأوقاف  قانون  من   )18( املادة  مبقت�شى  وال�شادر 
ل�شنة   )32( رقم  ال�شامية  واملقد�شات  وال�شوؤون 

.2001
املراكز  على  الإ�شراف  الأوق��اف  وزارة  وتتوىل 
اأن�شطتها  على  والتفتي�س  وال��رق��اب��ة  ال�شامية 
والتاأكد من التزامها باأحكام هذا النظام والتعليمات 

ال�شادرة مبقت�شاه.
اأردين  �شخ�س  لأي  النظام،  مبقت�شى  وي��ج��وز 
اأو معنوي التقدم بطلب اإىل وزارة الأوقاف  طبيعي 
مركز  اي  فتح  ويحظر  اإ�شامي،  مركز  لرتخي�س 
دون  اإ���ش��ام��ي  ن�����ش��اط  اأي  مم��ار���ش��ة  اأو  ا���ش��ام��ي 
احل�شول على الرتخي�س، وفقا لأحكام هذا النظام 

والتعليمات ال�شادرة مبقت�شاه.
وي�شرتط لرتخي�س املركز الإ�شامي، اأن ل تكون 
واأن تكون هناك حاجة  ربحية،  ن�شاطه  من  الغاية 
وفقا  فيها،  ترخي�شه  امل���راد  املنطقة  يف  ل��وج��وده 
لتقدير اللجنة، واأن ل تقل م�شاحة املقر عن 100 
مرت مربع، واأن يكون مديره متفرغا، واأن يكون لكل 
على  حا�شل  مدر�س  املركز  ميار�شه  اإ�شامي  ن�شاط 
ال�شادرة  للتعليمات  وفقا  الوزارة  من  اعتماد  �شهادة 

لهذه الغاية.
جلنة  الأوق��اف  وزارة  يف  ت�شكل  النظام،  ووف��ق 
ت�شمى “جلنة ترخي�س املراكز ال�شامية” برئا�شة 
الوزارة  اأربعة من موظفي  املديرية وع�شوية  مدير 

لرئي�س  نائبا  اأحدهم  يكون  واأن  الوزير،  ي�شميهم 
اللجنة، وي�شمي مدير املديرية اأحد موظفيها مقررا 
للجنة، وجتتمع اللجنة بدعوة من رئي�شها او نائبه 
دعت  وكلما  �شهر،  كل  الق��ل  على  مرة  غيابه  عند 
ل  ما  بح�شور  قانونيا  اجتماعها  ويكون  احلاجة، 
اأو  رئي�شها  يكون  اأن  على  اأع�شائها  اأغلبية  عن  يقل 
نائبه من بينهم، وتتخذ تن�شيباتها باأغلبية ا�شوات 

اأع�شائها.
تتوىل  وال�����ش��اح��ي��ات،  اللجنة  م��ه��ام  وح���ول 
اللجنة اإجراء الك�شف على املراكز ال�شامية املراد 
واملتطلبات  ال�شروط  توافر  من  للتحقق  ترخي�شها، 
والتعليمات  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  يف  عليها  امل��ن�����ش��و���س 
ترخي�س  طلبات  ودرا���ش��ة  مبقت�شاه،  ال�����ش��ادرة 
على  باملوافقة  للوزير  والتن�شيب  ال�شامية  املراكز 
املراكز  على  املقدمة  ال�شكاوى  وتلقي  ترخي�شها، 
اأمور  واأي  املراقبة  جلان  اإىل  وحتويلها  ال�شامية 

اأخرى يعر�شها الوزير عليها.
الوزير  ي�شكل  النظام،  من   ”8 “املادة  وبح�شب 
ال�شامية  امل��راك��ز  على  للمراقبة  اأك��رث  اأو  جلنة 
الرتخي�س  جلنة  حتيلها  التي  ال�شكاوى  يف  والبت 
اللجان  بهذه  املتعلقة  ال�شوؤون  �شائر  وتنظم  اليها 

مبقت�شى تعليمات ي�شدرها الوزير لهذه الغاية.
ويقدم طلب ترخي�س املركز الإ�شامي ورقيا اأو 
لهذه  الوزارة  تعتمده  الذي  النموذج  على  اإلكرتونيا 
ال�شامي،  للمركز  املقرتح  ال�شم  مت�شمنا،  الغاية 
التي  ال�شامية  واملناهج  الرتخي�س،  طالب  وا�شم 
وبيان  املدر�شني  وا�شماء  بتقدميها،  املركز  �شيقوم 

موؤهاتهم وخرباتهم العملية.
الوزير  ي�شدر  النظام،  من  10)اأ(  امل��ادة  ووف��ق 
قراره باملوافقة على ترخي�س املركز ال�شامي بناء 
على تن�شيب اللجنة، واأن تكون مدة الرتخي�س �شنة 
الرتخي�س  و�شروط  لأحكام  وفقا  جتديده  يتم  و 
املن�شو�س عليها يف هذا النظام والتعليمات ال�شادرة 

مبقت�شاه.
وحول من يعني مديرا للمركز ال�شامي، ا�شرتط 
النظام ان يكون حا�شا على �شهاده الدبلوم املتو�شط 
كحد اأدنى، وان يكون ح�شن ال�شرية وال�شلوك، وغري 
او  بال�شرف  خملة  بجنحة  او  بجناية  حم��ك��وم 

الخاق العامة.
ووفق املادة 12 من النظام يلتزم املركز مبا يلي: 
موظفي  ومتكني  واملالية  الداري��ة  ال�شجات  م�شك 
الط��اع  م��ن  ال��وزي��ر  م��ن  بذلك  املفو�شني  ال���وزارة 
ان�شطته  الوزارة بتقارير دورية عن  عليها، وتزويد 

والعاملني فيه واأ�شماء الطاب واملدر�شني فيه.
املدار�س  طلبة  ا�شتقبال  املركز  على  ويحظر 
ن�شاط  وممار�شة  امل��در���ش��ي،  ال���دوام  اأوق���ات  خ��ال 
يتم  مل  ما  امل�شوؤولية،  طائلة  حتت  الطفال  ريا�س 
يحظر  كما  والتعليم،  الرتبية  وزارة  من  ترخي�شها 
كان  اذا  الوزير  اع��ام  دون  داخلي  تربع  اي  قبول 
دون  اأو  دينار،   5000 اىل   1000 من  التربع  مقدار 
 5000 على  التربع  مقدار  زاد  اذا  الوزير  موافقة 
دينار، ويحظر قبول اي تربع من م�شدر غري اردين 
دون موافقه جمل�س الوزراء، وا�شتخدام مقر املركز 

لغري الأن�شطة التي رخ�س من اأجلها.

وتن�س املادة 14 من النظام باأنه ل يجوز تغيري 
موقع املركز ال�شامي او ا�شمه اأو التنازل عنه للغري 
على  احل�شول  بعد  ال  عليه  تعديل  اأي  اإج��راء  او 

موافقة اللجنة.
احلق  ال�شامي  للمركز   15 امل���ادة  تن�س  كما 
التي  ال�شامية  الن�شطة  عن  ب��دلت  تقا�شي  يف 

ميار�شها.
او  النظام  اأحكام هذا  اأيا من  املركز  واذا خالف 
من  اأي  بحقه  تتخذ  مبقت�شاه  ال�شادرة  التعليمات 
مدير  من  بقرار  خطي  ان��ذار  التالية:  اجل���زاءات 
يف  املبينة  املدة  خال  اأو�شاعه  لت�شويب  املديرية 
على  بناء  اللجنة  من  بقرار  اإغ��اق��ه  اأو  الن���ذار، 
تن�شيب مدير املديرية، اأو اإلغاء ترخي�شه بقرار من 

الوزير بناء على تن�شيب اللجنة.
قبل  القائمة  الإ�شامية  املراكز  يخ�س  وفيما 
نفاذ اأحكام هذا النظام، عليها توفيق اأو�شاعها وفقا 
لأحكامه خال �شتة اأ�شهر من تاريخ نفاذه با�شتثناء 
ال�شرط املتعلق باملقر واملن�شو�س عليه يف الفقرة ج 

من املادة 5.
بناء  الوزير  ي�شدر  النظام،  18من  امل��ادة  ووفق 
لتنفيذ  الازمة  التعليمات  اللجنة،  تن�شيب  على 
الواجب  ال�شروط  ذلك  يف  مبا  النظام  هذا  احكام 
واأ�ش�س  ال�شامية،  املراكز  يف  املدر�شني  يف  توافرها 
اأندية  اعمال  وتنظيم  التربعات،  جمع  و�شروط 
اإىل  ال�شامية،  للمراكز  التابعة  القراآين  الطفل 
التابعة  ال�شامية  املراكز  على  ال���ش��راف  جانب 

للوزارة وادارتها.

*عمان 
برعاية �شمو الأمرية �شمية بنت احل�شن، رئي�س 
اأمناء  جمل�س  ورئي�س  امللكية،  العلمية  اجلمعية 
م�شاء  اختتمت  للتكنولوجيا،  �شمية  الأمرية  جامعة 
يف   2020 العاملي  ال��ري��ادة  اأ�شبوع  اأع��م��ال  الثنني 

ن�شخته 12 يف الأردن.
ون��ظ��م اأع��م��ال اأ���ش��ب��وع ال��ري��ادة ال��ع��امل��ي مركز 
�شمية  الأم����رية  جامعة  يف  ل��ل��ري��ادة  ران��ي��ا  امللكة 
الحت��اد  مع  ا�شرتاتيجية  ب�شراكة  للتكنولوجيا، 
الأعمال،  لريادة  اأمنية  �شركة  وحا�شنة  الأوروبي 
اإعامية،  من�شة  و13  لاأن�شطة،  داعمة  جهة  و55 
 Rumman-: �شركتي  مع  تقنية  اإىل  بالإ�شافة 
 Virfair-و  Communication Agency

.Platform Developers
بواقع  فعالياته  توزعت  الذي  الأ�شبوع،  ويهدف 
عرب  اململكة  حمافظات  جميع  على  فعالية   220
ريادة  ثقافة  تعزيز  اإىل  املرئي،  الت�شال  تقنية 
الأعمال ودورها يف دعم القت�شاد، وت�شليط ال�شوء 
اأردنية،  لل�شباب وق�ش�س جناح  ريادية  على جتارب 
روح  تعزيز  يف  ودوره  التعليم  اأهمها  حماور  عدة  يف 
والقوانني  وال�شيا�شات  والبتكار،  والريادة  املبادرة 
وت�شبيك  الأعمال،  ريادة  ازدهار  يف  احلكومة  ودور 
جميع  يف  الريادية  للم�شاريع  الداعمة  املوؤ�ش�شات 
اأنحاء العامل وت�شهيل التعاون وال�شراكة فيما بينها، 
وال�شمولية الذي يعالج اأبرز العقبات التي يواجهها 
املحرومة،  ال�شكانية  الفئات  م��ن  الأع��م��ال  رواد 
والتدريب  النجاح  ق�ش�س  خال  من  احللول  وطرح 

والإر�شاد.
احل�شن  بنت  �شمية  الأم���رية  ل�شمو  كلمة  ويف 
القاها مندوبا عنها رئي�س اجلامعة الدكتور م�شهور 
الذي  املهم  احل��دث  بهذا  �شموها  اأ�شادت  الرفاعي، 
التي  املحاور  اأهمية  موؤكدة  �شنويا،  املركز  ينظمه 
امل�شرتك  والعمل  التعاون  اإىل  ودعت  تغطيتها،  مت 
والعاملية،  والوطنية  املحلية  امل�شتويات  جميع  على 
لتجاوز الظروف ال�شتثنائية الناجمة عن جائحة 
وع��ادات��ن��ا،  ال��ت��ي غ��ريت يف من��ط حياتنا  ك��ورون��ا، 

وجعلتنا نعيد ترتيب اأولوياتنا.
قائلة:  ال�شباب  دور  على  �شموها  ���زت  ركرّ كما 
ال�شباب،  على  معقود  احل��ال  بطبيعة  الأم��ل  “اإن 
امل�شتقبل  وج��ي��ل  والأه�����م،  الأوىل  ال����رثوة  ف��ه��م 
اإىل  كبريين،  وتفاوؤل  بثقة  ونتطلع  وقادته،  واأمله 
علينا  فواجب  واأوط��ان��ه��م،  لأمتهم  �شيقدمونه  ما 
وتوعيتهم  وتثقيفهم  ورعايتهم  بهم  اله��ت��م��ام 
ومتكينهم  اأوطانهم،  نحو  وم�شوؤولياتهم  بواجباتهم 
التحديات  حتويل  من  والريادة  البتكار  خال  من 
اإىل فر�س ذات اأثر اقت�شادي واجتماعي ملمو�شني، 

واإن�شاء م�شروعات وموؤ�ش�شات ريادية منتجة«.
احل�شور  �شموها  �شكرت  الكلمة،  نهاية  ويف 
الإع��ام،  له،  والداعمني  الأ�شبوع  على  والقائمني 
الوطنية  رانيا  امللكة  جلائزة  والداعمني  والقائمني 

للريادة، وباركت للفائزين باجلائزة.
عبيدات  حممد  امل��رك��ز  مدير  اأك��د  جهته،  م��ن 
الظروف  رغم  الأ�شبوع  قها  حقرّ التي  النتائج  اأهمية 
ال�شحية املحيطة، م�شريا اإىل اأن التوا�شل والتفاعل 

واأن  ال�شا�شة وال�شهولة،  كانا على درجة كبرية من 
عدد احل�شور للفعاليات جتاوز �شبعة اآلف �شخ�ٍس.

�شركة  يف  الت�شويق  دائ��رة  رئي�س  ق��ال  ب��دوره، 
منذ  اأ�شهمت  ال�شركة  اإن  اإب��راه��ي��م،  زي��د  اأم��ن��ي��ة 
لقناعتها  الأعمال؛  ريادة  بيئة  دعم  يف  انطاقتها 
القت�شادي،  للنمو  ز  حمفرّ اأك��رب  ل  ي�شكرّ ذل��ك  ب��اأن 
موؤكدا  الإجمايل،  الناجت  يف  الأب��رز  امل�شاهم  ويعدُّ 
مت العديد من الفعاليات والأن�شطة  اأن ال�شركة نظرّ
اأهمية  ح��ول  متنوعة  جم���الت  يف  الف��رتا���ش��ي��ة 
تكامل جهود بيئة ريادة الأعمال يف دعم ال�شركات 
النا�شئة، واأمن املعلومات والأمن ال�شيرباين، وفر�س 

متويل ال�شركات النا�شئة، ودعم البتكار الوطني.
ل�شركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  ق��ال��ت  ذل���ك،  اىل 
�شندوق املراأة للتمويل الأ�شغر ملى زواتي، اإن التزام 
ال�شركة بدعم جائزة امللكة رانيا الوطنية للريادة 
باأهمية اجلائزة، وتاأثريها  اإميانها  ياأتي من منطلق 
الرياديني  مهارات  و�شقل  وتنمية  دعم  يف  املبا�شر 
تكنولوجيا  توظيف  على  وت��رك��ي��زه��ا  ال�����ش��ب��اب، 
التي  الإب��داع��ي��ة  الأف��ك��ار  من  الكثري  يف  املعلومات 
وم�شاهمتها  ناجحة،  حقيقية  م�شاريع  اإىل  حتولت 
يف توظيف ال�شباب وو�شع ا�شم الأردن على خارطة 

الريادة العاملية.
“ليدرز  موؤ�ش�شة  ملكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق���ال 
انرتنا�شيونال” يف الأردن/ الحتاد الأوروبي حمزة 
�شمايلة اإن املوؤ�ش�شة ت�شعى اإىل ت�شريع عملية النمو 
واأ�شحاب  للرياديني  امل�شتمر  والتطور  القت�شادي 
رئي�شًيا  ج��زًءا  ي�شكل  وال��ذي  البتكارية،  الأفكار 

اإنه  م�شيًفا  واملنطقة،  الأردن  يف  املوؤ�ش�شة  عمل  من 
م�شرتك  وبتمويل  املا�شية،  اأع��وام  الأربعة  خال 
الأردنية  املبادرة  ا�شتطاعت  الأوروبي،  الحتاد  من 
“ِجْيد”  الأردن  يف  القت�شادية  املن�شاآت  لتنمية 
دعم اأكرث من 80 �شركة نا�شئة و�شغرية ومتو�شطة، 
والعمل مع عدد من حا�شنات وجمعيات الأعمال يف 
قطاعات خمتلفة، وتعزيز ثقافة الريادة والبتكار 

من خال فعاليات متنوعة.
امللكة  جائزة  نتائج  الأ�شبوع  نهاية  يف  واأُعلنت 
بحلول  العا�شرة،  بن�شختها  للريادة  الوطنية  رانيا 
الأول،  امل��رك��ز  يف   Martha Jordan �شركة 
 Qaleb Sager يف املركز الثاين، و�شركة  و�شركة 

ثالثا.  Studio
وج�����اءت ن��ت��ائ��ج م�����ش��اب��ق��ة ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ات 
الأردنية بفوز فريق Permula من جامعة العلوم 
 Alefrado وفريق  الأول،  املركز  يف  التطبيقية 
وفريق  ث��ان��ي��ًا،  الأردن��ي��ة  اجلامعة  م��ن   Books

الثالث. املركز  يف  موؤتة  جامعة  من   mohtaj
وي��ع��د اأ���ش��ب��وع ال���ري���ادة اأك����رب ح���دث ع��امل��ي 
العمل الذين  لاحتفاء باملبتكرين ومبدعي فر�س 
على  اأفكارهم  لتحقيق  النا�شئة  ال�شركات  يطلقون 
وزي��ادة  القت�شادي  النمو  ودف��ع  ال��واق��ع،  اأر���س 
��م م��ن خ��ال��ه اآلف  رف��اه��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ات، وُت��ن��ظرّ
العامل؛  اأن��ح��اء  جميع  يف  وامل�شابقات  الأح���داث 
الريادي  الن�شاط  يف  بالنخراط  املايني  لتلهم 
وامل��ر���ش��دي��ن  املحتملني  امل��ت��ع��اون��ني  ب��ني  وت��رب��ط 

وامل�شتثمرين.

صدور نظام المركز الوطني 
لمكافحة األوبئة واألمراض السارية

  
*عمان 

نظام   2020 ل�شنة   112 رقم  نظام  الر�شمية،  اجلريدة  يف  �شدر 
من  به  ويعمل  ال�شارية،  والأمرا�س  الأوبئة  ملكافحة  الوطني  املركز 

تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
ويهدف املركز اإىل تعزيز ممار�شات ال�شحة العامة يف جمال الوقاية 
ذلك  يف  مبا  ملواجهتها  وال�شتعداد  ال�شارية،  والأمرا�س  الأوبئة  من 
والبيئية  ال�شحية  ال�شلوكيات  وتعزيز  البيولوجي  الرهابي  التهديد 
ال�شليمة واإمكانات اململكة يف الر�شد ال�شحي، وتطوير اأنظمة املعلومات 
والأمرا�س  الأوبئة  انت�شار  ملنع  الازمة  التدابري  واتخاذ  ال�شحية، 

ال�شارية واحلد من اآثارها.
ال�شيا�شات  اإع���داد  �شاحيات  امل��رك��ز  يتوىل  النظام،  ومب��وج��ب 
ال�شحية املتعلقة مبكافحة الأوبئة والأمرا�س ال�شارية والتو�شية بها 
واإقليميا  ال�شارية وطنيَا  للجهات املخت�شة، ور�شد الأوبئة والأمرا�س 
والتو�شية  النا�شئة  اأو  اجلديدة  التهديدات  عن  والك�شف  ودول��ي��ًا، 
واجلوائح  لاأوبئة  ال�شتجابة  جهود  وتن�شيق  منها،  الوقاية  ب�شاأن 

والتهديدات ال�شحية الأخرى وتنفيذ خطط الطوارئ ال�شحية.
البيئية  ال�شحية  التهديدات  ومتابعة  ر�شد  على  املركز  يعمل  كما 
ت�شخي�شية  خدمات  وتوفري  ال�شارية،  والأمرا�س  بالأوبئة  وعاقتها 
مرجعية لاأفراد واملجتمع واملوؤ�ش�شات ال�شحية، والإ�شراف على تطوير 
وتن�شيق  احليوية  امل�شادات  مقاومة  �شبط  ا�شرتاتيجيات  وتنفيذ 

مبادرات الر�شد والربط مع املبادرات العاملية يف هذا اِل�شاأن.
يف  التطعيم  م�شتويات  وحت�شني  متابعة  على  اأي�شًا  املركز  ويعمل 
اململكة وتو�شيع قاعدة امل�شمولني فيه، وقيادة اجلهود ال�شحية الهادفة 
عنها  الناجمة  والعاقات  ال�شارية  والأمرا�س  الأوبئة  ومكافحة  ملنع 
فيها  مبا  الدولية،  ال�شحية  الهيئات  وتو�شيات  العاملية  للمعايري  وفقا 
مع  والتعاون  التن�شيق  املركز  مهام  وت�شمل  العاملية.  ال�شحة  منظمة 
وتوفري  العلمي  بالبحث  والقيام  ودول��ي��ًا،  اإقليميا  امل�شابهة  الهيئات 
املعلومات ال�شحية وحتليلها، وحت�شني بناء قدرات كوادر املركز وتاأهيلها 
والأم��را���س  الأوب��ئ��ة  مكافحة  جم��ال  يف  العاملني  وتدريب  وتدريبها 
والكادميية  املهنية  ال��ربام��ج  توفري  خ��ال  من  وتاأهيلهم  ال�شارية 
ودوليا،  واقليميا  حمليا  العاقة  ذات  اجلهات  مع  والتن�شيق  بالتعاون 
ال�شارية،  والأمرا�س  الأوبئة  من  الوقاية  برامج  ادارة  اإىل  بالإ�شافة 
ويكون  ال�شحية.  للطوارئ  وال�شتجابة  ال�شتعداد  خطط  وو�شع 
برئا�شة  املركز”  “جمل�س  ي�شمى  جمل�س  النظام،  مبوجب  للمركز 
رئي�س الوزراء وع�شوية كل من وزراء ال�شحة والزراعة واملياه والري 
امللكية، واربعة  املركز، ومدير عام اخلدمات الطبية  والبيئة، ورئي�س 
املعنية بعمل املركز جتي ت�شميتهم بقرار من  من اخلرباء يف املجالت 

رئي�س الوزراء بناء على تن�شيب الرئي�س .

األمير الحسن: التضامن يحقق البقاء

وزير المياه يلتقي رئيس وأعضاء
 الالمركزية لمحافظة العاصمة

صدور نظام المراكز اإلسالمية لسنة 2020

األميرة سمية ترعى اختتام أعمال أسبوع 
الريادة العالمي بنسخته 12 في األردن

مقال رئيس التحرير

م���ن ال��ع��ن��اوي��ن ال��اف��ت��ة 
املا�شية  �شنة  الع�شرين  خ��ال  الردين  املجتمع  يف 

“وزراء ونواب البزن�س” ويف التفا�شيل تقراأ عن  ا�شت�شراء ظاهرة 
اأو  مبا�شرة  وم�شالح  �شات  لهم  كانت  الذين  والنواب  ال��وزراء  بع�س 

مداورة يف
ولا�شف  ال�شبهات  حولها  حت��وم  ال��دول��ة  وع��ط��اءات  �شفقات   
ياأجوج  )ق��وم  مثل  ويتنا�شلون  ويتكاثرون  منا�شبهم  يف  م�شتمرون 
التنفيذية  ال�شلطة  يف  املنا�شب  ي�شتلمون  وا�شبحو   ) وم��اأج��وج 

والت�شريعية رغم ما كتب عنهم من ف�شاد.
جواز  “عدم  على  ين�س  الذي  الد�شتوري  الفقه  يف  ال�شهري  املبداأ 
اجلمع بني الوزارة والتجارة” لي�س له ن�شيب يف الدولة الردنية املبداأ 
هو عن�شر اأ�شا�س من مبادئ احلكم ال�شالح الر�شيد فاجلمع بني تويل 
الوزارة ومزاولة التجارة لبد واأن يلقي بظال من ال�شك والريبة، على 
 م�شتوى اأعمال الوزارة التي يت�شلمها التاجر اأو ازدهار جتارة الوزير .
والقواعد  الد�شتورية  ب��امل��وان��ع  التزمت  العربية  ال���دول  بع�س 
القانونية  القاعدة  وهذه  والتجارة  الوزارة  بني  اجلمع  يف  القانونية 
هذه  من  كثريا  اأن  اإل  العربية  الد�شاتري  غالبية  يف  عليها  من�شو�س 
اأو  �شرًا  ولي�س  والقانونية  الد�شتورية  بالقواعد  تلتزم  ل  ال��دول 
والتجارة  ال���وزارة  ب��ني  اجلمع  حيث  الردن،  يف  يجري  م��ا  بعيدًا 
%100 عندنا   �شغال  للحكومات  عابر  وزي��ر  وم�شطلح  عينك   عيني 
وزير  اإن  يقول  راأي  على  يعتمد  للمتبزن�شني  يجري  ال��ذي  التوزير 
يف  ملع  ذل��ك  اأج��ل  وم��ن  زمانه”،  و”فلتة  ج��دًا،  “فهمان  هو  البزن�س 
لبد  فاإنه  النجاح  هذا  اأ�شا�س  وعلى  “البزن�شه”،  يف  وجنح  البزن�س 
واأن ينجح يف الوزارة كما جنح يف البزن�س ال�شخ�شي، خا�شة مع ذيوع 
العباد  واأره��ق  الباد  خرب  ال��ذي  العام  القطاع  خ�شخ�شة  ظاهرة 
مردود  الكام  وهذا  تاجر  بعقلية  ال��وزارة  �شيدير  البزن�س  والوزير 
بني  والتماثل  حتكمه،  خا�شة  قواعد  ول��ه  قطاع  كل  حيث  عليه، 
اأو الغايات .  ال�شيئني ل يعدو متاثًا يف الواجهات ولي�س يف املقا�شد 
فاإنه  والإجابات،  الإي�شاحات  من  مزيد  على  احل�شول  �شبيل  وعلى 
عن  موجعة  تفا�شيل  ملعرفة  وغريها  الأ�شئلة  هذه  طرح  املمكن  من 
هل  الردنية:  احلكومات  حقبات  خال  املتبزن�شني  توزير  ح��الت 
ل�شالح  يبزن�س  اأن  اأج��ل  من  به  اخلا�س  البزن�س  �شيرتك  ال��وزي��ر 
مثًا  الفراغ  اأوق��ات  يف  وزير  �شيعمل  هل  اإذًا،   ، ل  طبعًا،  ؟!  احلكومة 
والتجارة  ال��وزارة  بني  تامًا  ف�شًا  يف�شل  اأن  ي�شتطيع  الوزير  هل  ؟! 
اأو  م�شتحيًا  اأك���ان  و���ش��واء  ذل���ك،  م�شتحيل  ل،  ي��ق��ول:  ال��واق��ع  ؟ 
. وحبائلها  حبالها  فوق  ال�شري  على  مقدم  ال�شبهات  درء  فاإن   خارقًا 

ال�شجل  فقانون  ال�شقيقة،  العربية  ال��دول  اح��دى  يف  الواقع  وم��ن 
الدرجة  من  كان  واإن  )حتى  حكوميا  موظفا  مينع  عندهم  التجاري 
الرابعة( من ممار�شة البزن�س، ولو كان هذا البزن�س فتح مطعم لبيع 
اأو كفترييا لبيع ال�شاي والقهوة، كيف  اأو احلم�س والفافل  ال�شاورما 
نقبل بال�شماح ملوظف بدرجة وزير اأن يعمل يبزن�س يف اأعمال تت�شابه 
؟  وزارته  عمل  وطبيعة  مبا�شرة  غري  اأو  مبا�شرة  ب�شورة  تتداخل  اأو 
اإذًا، ل يجوز اجلمع بني الوزارة والتجارة، واجلمع بينهما يقرتب من 
. ال�شريعة  �شبيه باجلمع بني الأختني يف   احلرام �شرعًا وعقًا، وهو 
ان ارمتاء ال�شلطة يف اأح�شان )البزن�س( لي�س له اإل نتيجة واحدة: 
وبيع  وامل��ب��ادئ،  القيم  وان��ع��دام  العام،  للمال  ونهب  املجتمع،  اإف�شاد 
حكامها  اأعناق  يف  ال�شعوب  و�شعتها  التي  الأمانة  وخيانة  ال�شمائر، 
فيدخل  املغلقة  الأب��واب  بها  تفتح  �شحريه  ع�شا  املال  ي�شري  وعندما 
لنتزاع  القرار  �شنع  مراكز  حيث  املحرمة،  املناطق  اإىل  �شاحبها  بها 
ت�شهيات غري م�شروعة خارج اإطار القانون، مل يكن ي�شتطيع احل�شول 
بيدهم  ومن  ال�شا�شة،  من  الفا�شدين  ذمم  �شراء  خال  من  اإل  عليها، 

ال�شلطة م�شوؤويل اتخاذ القرار .
ر�شوة  الأع��م��ال  رج��ل  تقدمي  تعني  م��ا  ع��ادة  الت�شهيات  فهذه 
للم�شئول اأقل بكثري من القيمة احلقيقية التي كان �شيدفعها لو متت 
ال�شفقة بطريقة م�شروعة، وخطورتها اأنها ت�شيع على الدولة مبالغ 
كبرية، وبهذا تزيد ثروة الرا�شي )�شاحب املال(، واملرت�شي )�شاحب 
نفوذ  زاد  كلما  هنا  الأكربومن  اخلا�شر  هو  ال�شعب  ويكون  ال�شلطة(، 
وا�شتنزاف  الف�شاد  كان  ال�شلطة  اأ�شحاب  على  املال  اأ�شحاب  و�شطوة 
ثروات ال�شعوب واإفقارها، وقد يخرتق اأ�شحاب املال نفوذهم لل�شيطرة 
حكومات   لروؤ�شاء  ي�شلون  وقد  باأكملها،  حكومة  ورمب��ا  وزراء،  على 
ن�شبة  مقابل  مل�شاحلهم  اأول  دف��اع  خ��ط  اأو  �شريك  اإىل  وحتويلهم 

يح�شلون  عليها .

خالد خازر الخريشا

وزراء ونواب 
البزنس 

والعطاءات ..!!

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
املوؤ�ش�شة ال�شتهاكية املدنية تخفي�شات  جتري 
وعرو�شًا ترويجية على اكرث من 180 �شلعة غذائية 
وغري غذائية بن�شبة ترتاوح من 8 -35 باملئة، بدءًا 

من الثاثاء وحتى 5 كانون الول املقبل.
ان  الق�شاة  �شلمان  املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  وق��ال 
جميع  يف  متوفرة  والتخفي�شات  العرو�س  جميع 
ا�شواق املوؤ�ش�شة املنت�شرة مبحافظات والوية اململكة 
البالغ عددها 67 �شوقًا وبكميات كبرية تلبي حاجة 
العرو�س  هذه  من  ال�شتفادة  اىل  داعيًا  املواطنني، 
الر�شمية  املوؤ�ش�شة  ل�شفحة  والرجوع  والتخفي�شات 
على “الفي�س بوك” لاطاع على تفا�شيل ال�شناف 

وا�شعار هذه العرو�س والتخفي�شات.
وقال: ان دفعة التخفي�شات تاأتي ا�شتمرارًا لنهج 
�شيما  ول  املواطنني  كاهل  عن  بالتخفيف  املوؤ�ش�شة 
ذوي الدخل املحدود واملتو�شط وحمايتهم من ارتفاع 
املجمد،  ال��دج��اج  التخفي�شات،  وت�شمل  ال�شعار. 
الزيتون،  زي��ت  النباتية،  الزيوت  ال��ب��ودرة،  حليب 
ح��اوة  طحني،  ب�شمتي،  ارز  احل��ب��ة،  متو�شط  ارز 
بانواعها،  م�شكلة  بهارات  ان�شاف،  لوز  وطحينية، 

حم�س وفول معلب، معجون الطماطم، رب البندورة، 
تونة و�شردين معلب، مرتديا معلبة، البان واجبان، 
دب�س  التمر،  دب�س  ابي�س،  خل  ومايونيز،  كات�شب 
الرمان، م�شحوق كاكاو، قهوة �شريعة الذوبان، حليب 
والبقوليات  احل��ب��وب  طبيعية،  ع�شائر  منكهات، 
بانواعها، مكعبات جميد، بطاطا وبازياء، وبازياء 
معمول  مربيات،  م��وزري��ا،  جبنة  جم��م��دة،  وج��زر 

بالتمر، ملب�س على لوز، ملب�س على ق�شامة.
وال�شامبوهات  املنظفات  التخفي�شات  ت�شمل  كما 
وف��وط  وال��ورق��ي��ات  احل��اق��ة  و�شفرات  وال�شابون 
ان  اىل  الق�شاة  وا�شار  الوجه.  وكمامات  الطفال 
جميع املواد املخف�شة اجتازت الفحو�شات املخربية 
طرحها  ق��ب��ل  ال��ازم��ة  ال�شحية  وال���ش��رتاط��ات 
معيار  تعتمد  املوؤ�ش�شة  ان  على  م�شددًا  لا�شواق، 
ال�شلع  ل�شراء  ا�شا�شًا  املخربية  والفحو�شات  اجلودة 
املوؤ�ش�شة  ا�شواق  مرتادي  املواطنني  ودع��ا  وبيعها. 
وال�شامة  الوقاية  باجراءات  اللتزام  �شرورة  اإىل 
اأمان،  تطبيق  وحتميل  الكمامة  ارت��داء  من  العامة 
املوؤ�ش�شة  موظفي  و�شامة  �شامتهم  على  حر�شًا 

القائمني على خدمتهم.

�س8

عمان 
قدمت اأورجن الأردن رعاية الت�شالت 
الرقمي  للمحتوى  »�س«  مل�شابقة  الر�شمية 

العربي لطاب اجلامعات.
اأورجن  ع��ن  ���ش��در  �شحفي  ب��ي��ان  ووف���ق 
اإح��دى  “�س”-  م��ب��ادرة  امل�شابقة  اأطلقت 
وجمعية  العهد  ويل  موؤ�ش�شة  م��ب��ادرات 
�شركات تقنية املعلومات الأردنية )اإنتاج(، 
يف  ال�����ش��ب��اب  ت�شجيع  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
التقني  امل��ح��ت��وى  اإث����راء  على  اجل��ام��ع��ات 

باللغة العربية .
تقنيات  عرب  “�س”  م�شابقة  واأطلقت 
من  ال�شباب  لتمكني  ُب��ع��د  ع��ن  الت�����ش��ال 
م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات ال��ت��ق��ن��ي��ة وت��ع��زي��ز 
مهاراتهم يف كتابة املحتوى التقني العربي 
وتهيئة جيل من م�شتخدمي اللغة العربية 

على الإنرتنت.

وت�شتهدف امل�شابقة طاب البكالوريو�س 
جامعة   24 و  حكومية  ج��ام��ع��ات   10 يف 
القت�شاد،  اأهمها  متنوعة  فئات  يف  خا�شة 
ال�شياحة،  ال��ف��ن��ون،  امل��ال��ي��ة،  الأع���م���ال، 
وال��ذي��ن  وال�شحة،  ال��زراع��ة  الهند�شة، 
التخ�ش�س  يف  موا�شيع  بكتابة  �شيقومون 
ي�شكلها  التي  الفرق  املختار و�شمن  الفرعي 
الطلبة، ليتم بعد ذلك اختيار اأف�شل ثاث 
من  متخ�ش�شة  جلنة  قبل  من  فئة  كل  من 
اأ�شاتذة جامعيني وخمت�شني يف الت�شالت 
وممثلني  واإعاميني  املعلومات  وتكنولوجيا 
اإنتاج  وجمعية  العهد  ويل  موؤ�ش�شة  ع��ن 

وجممع اللغة العربية الأردين.
مببادرة  اهتمامها  اإن  ال�شركة  وقالت 
الف�شاء  لتطوير  �شعيها  يعك�س  “�س” 
اأن  اإىل  لفتة  العربي،  وخا�شة  الرقمي 
يرافقه  الإن��رتن��ت  على  العتماد  ت��زاي��د 
تزايد املحتوى الرقمي الذي ل بدرّ اأن يكون 
فاعلة  م�شاهمة  واململكة  الأردين  لل�شباب 

وملمو�شة فيه.

*عمان 
نظم بنك تنمية املدن والقرى بالتعاون 
للتنمية  الفرن�شية  الوكالة  م�شروع  م��ع 
ور�شة عمل حول خطط ال�شتثمار لبلديات 

اإقليم الو�شط.
العامة  العاقات  وح��دة  رئي�س  وق��ال 
والإعام يف البنك خليل قطي�شات لوكالة 
يف  امل�شاركني  اإن  )ب��رتا(  الأردنية  الأنباء 
وموظفني  تنفيذيني  م��دراء  هم  الور�شة 
من  وجمموعة  الو�شط  اإقليم  بلديات  يف 
ووحدات  بال�شتثمار  املخت�شني  املوظفني 
ال��ور���ش��ة  يف  امل��درب��ة  واأك����دت  التنمية. 
اع��داد  اأهمية  ح��م��دان،  رن���ده  املهند�شة 
املعامل  وا���ش��ح��ة  عمل  خطط  ال��ب��ل��دي��ات 
ال��ت��ي ترغب  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ل��ل��م�����ش��اري��ع 
م�شافة  قيمة  لها  يحقق  مب��ا  باإقامتها، 
بالإ�شافة  امل�شتدامة،  التنمية  لتحقيق 
جم��ال  يف  ال��ب��ل��دي��ات  مت��ك��ني  اأه��م��ي��ة  اإىل 
القت�شادية  اجل���دوى  درا���ش��ات  اع���داد 
الأمثل  ال�شتغال  ل�شمان  امل�شاريع  لهذه 
ارتباط  �شابط  وق��ال  املتاحة.  للموارد 
الدكتور  الفرن�شية  ال��وك��ال��ة  م��ع  البنك 
يتطلع  التنمية  بنك  اإن  اأح��م��د  حم��م��ود 
بعمليات  العاملية  التجارب  اف�شل  نقل  اإىل 
ال�شتثمار للبلديات، وذلك من خال اإيجاد 

املتاحة  امل��وارد  ل�شتخدام  الطرق  اف�شل 
باملنهج  للت�شاركية  اخلا�س  القطاع  وجذب 
م�شتوى  على  بالنفع  يعود  مما  ال�شتثماري 
البلدية واملجتمع املحلي. واأ�شار ح�شن جرب 
�شبل  اإىل  امل�شرفية  الدائرة  مديرية  من 

البلديات ومواكبة تطورات  تعزيز ريادية 
وتعزيز  وال�شتثمارية  التنموية  ال�شناعة 
املناف�شة ومواجهة التحديات التي ي�شهدها 
العمل التنموي.  وبينت رانيا ال�شرايرة من 
اأن الور�شة تناولت عدة  مديرية التمويل، 

تواجه  التي  التحديات  اأهمها  من  حم��اور 
ال�شتثمار يف قطاع البلدي، بالإ�شافة اإىل 
ال�شتثمارية  الفر�س  على  ال�شوء  ت�شليط 
و�شبل  ال�شتثمار  يف  والعناية   ، ال��واع��دة 

حتفيزه.

*عمان 
اأع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة »م��ري���ش��ر« ع��ن زي��ادة 
فرعها  افتتاح  خال  من  الإقليمية  رقعتها 
الإقليمي يف العا�شمة عمان، حيث �شيعمل 
يف  ال�����ش��رك��ة  عمليات  دع���م  ع��ل��ى  ال��ف��رع 

ال�شرق الأو�شط. .
اإن  �شحفي،  بيان  يف  ال�شركة  وقالت 
ياأتي  الأردن  يف  اجل��دي��د  ال��ف��رع  افتتاح 
ميتد  وال���ذي  ال�����ش��رك��ة  ت��واج��د  ليعك�س 
الأو�شط،  ال�شرق  يف  عاًما   13 حوايل  اإىل 
�شركة  من���و  دع���م  يف  ي�����ش��اه��م  اأن����ه  ك��م��ا 
اأن��ح��اء  جميع  يف  العاملية  ال���ش��ت�����ش��ارات 
ال�شرق الأو�شط، من خال تزويد العماء 

قة  متعمرّ وم��ع��رف��ة  �����ش��ة  خم�����شرّ ب��ح��ل��ول 
ن  ميكرّ مبا  الإقليمية،  ال�شوق  بديناميكيات 
جمموعة  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  م��ن  ال�����ش��رك��ة 
دعم  �شاأنها  من  والتي  الدولة،  يف  املواهب 
اإىل  وبالإ�شافة  املنطقة.  يف  ال�شركة  منو 
�شوف  اإقليمي،  الفرع اجلديد كمركز  عمل 
يف  اجلديد  مكتبها  من  “مري�شر”  توا�شل 
وذلك  بها،  خا�س  �شجلرّ  بتاأ�شي�س  عمان 
من خال العمل مع جمموعة من الكيانات 
متطلرّباتها  تلبي  كانت  والتي  الأردن،  يف 
القاهرة،  دب��ي،  ظبي،  اأب��و  يف  فروعها  من 
“مري�شر”  م  �شتقدرّ كما  والريا�س.  ج��دة 
جميع  عرب  لعمائها  والدعم  ال�شت�شارات 

ت�شمل  التي  الرئي�شية،  الأعمال  خطوط 
وال�شتثمارات،  والرثوة  واملنافع،  ال�شحة 
واخلدمات  والوظائف،  العاملة،  والقوة 
ال����ش���ت�������ش���اري���ة ل��ع��م��ل��ي��ات الن����دم����اج 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  وبني  وال�شتحواذ. 
اأن  غ���ازي  حم��م��ود  الأردن  يف  ال�����ش��رك��ة 
يعترب  ع��م��ان  ال�����ش��رك��ة اجل��دي��د يف  ف��رع 
املنطقة،  يف  لل�شركة  ال�����ش��اد���س  ال��ف��رع 
ال�شت�شارية  ال�شركة  خدمات  اأن  مو�شحًا 
واخلا�س  العام  للقطاعني  متاحة  �شتكون 
التي   ،2025 الأردن  روؤي��ة  يف  و�شت�شاهم 
الق��ت�����ش��ادي  ال��ن��م��و  حتقيق  اإىل  ت��ه��دف 
ال��ع��ام  يف  ب��امل��ئ��ة  5ر7  بن�شبة  احلقيقي 

2025، حيث تطمح اإىل زيادة قدرة الباد 
وتوؤ�ش�س  العامل  م�شتوى  على  التناف�شية 
واأ���ش��درت  وا���ش��ح��ة.  م�شتقبلية  لنظرة 
مري�شر موؤخرًا نتائج م�شح اإجمايل الأجور 
�شاملة  بيانات  ��ر  ي��وفرّ وال���ذي   ،)TRS(
يف  واملزايا  التعوي�شات  حول  ال�شوق  عن 
النتائج  واأ�شارت تلك  العامل،  اأنحاء  جميع 
تتوقع  جمتمعة  الأردن  قطاعات  اأن  اإىل 
زيادة بالرواتب بن�شبة 5ر4 باملئة يف عام 
احلياة  علوم  قطاع  يتوقع  حني  يف   ،2021
الأمر  باملئة،   5 بن�شبة  الرواتب  ارتفاع 
الذي يعك�س بع�س التفاوؤل ملزيد من النمو 

القت�شادي.

*عمان 
من  الثالث  الأ�شبوع  يف  البنزين  ا�شعار  ا�شتقرت 
اأ�شعارها  معدلت  حول  احلايل  الثاين  ت�شرين  �شهر 
امل�شجلة يف الأ�شبوع الثاين من ال�شهر بح�شب بيانات 

اعلنتها وزارة الطاقة والرثوة املعدنية.
 90 اأوك��ت��ان  البنزين  �شجل  البيانات،  وبح�شب 
�شعر  تقريبا  وه��و  للطن  دولر  9ر384  بلغ  �شعرا 
حني  يف  دولرا   385 بلغ  وال���ذي  ال��ث��اين  ال�شبوع 
طفيفا  انخفا�شا   95 اأوكتان  البنزين  �شعر  انخف�س 
9ر396  بلغ  �شعرا  �شجل  حيث  باملئة،  6ر0  بن�شبة 
دولر للطن يف الأ�شبوع الثالث مقابل 1ر399 دولر 
من  الديزل  �شعر  ارتفع  حني  يف  الثاين،  الأ�شبوع  يف 
وبن�شبة  دولر  5ر359  اىل  للطن  دولر  4ر351 

من  الكاز  �شعر  ارتفع  فيما  باملئة،  3ر2  بلغت  ارتفاع 
وبن�شبة  دولر  2ر360  اىل  للطن  دولر  4ر355 

ارتفاع بلغت 3ر1باملئة .
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر، ارت��ف��ع �شعر زي��ت ال��وق��ود يف 
للطن  دولر  1ر281  اىل  ال�شهر  من  الثالث  الأ�شبوع 
وبن�شبة  الثاين  الأ�شبوع  يف  دولر  6ر273  مقابل 
ارتفاع بلغت 7ر2 باملئة. باملقابل، ا�شتمر �شعر الغاز 
5ر437  عند  الثاين  ت�شرين  ل�شهر  امل�شال  البرتويل 
دولر للطن مقارنة مع �شعره امل�شجل يف �شهر ت�شرين 
�شعر  وكان   . دولر  8ر378  بلغ  والذي  املا�شي  الأول 
ارتفع  قد  ال�شهر  من  الثالث  الأ�شبوع  يف  برنت  خام 
امل�شجل  دولر  2ر42  مقابل  للربميل  دولرا   43 اىل 

يف الأ�شبوع الثاين من ال�شهر.

*عمان 
)تاج  للتقنية  اأبوغزالة  طال  �شركة  اأطلقت 
نظرًا  باململكة  عمائها  خلدمة  خا�شًا  مركزًا  تيك( 

لتو�شع خدماتها ومراكزها وازدياد عدد عمائها.
املدير  قال   ، ال�شركة  عن  �شحايف  بيان  وبح�شب 
قنيبي  رامز  ال�شركة  يف  الدويل  للت�شويق  التنفيذي 
نقطة توا�شل بني  �شي�شكل  العماء  اإن مركز خدمة 
املتزايد  الطلب  حجم  لتلبية  والعماء،  ال�شركة 
اأن  اإىل  م�شريا  العماء،  عدد  وزي��ادة  الأجهزة  على 
اإن�شاء املركز جاء بالتزامن مع اإطاق برنامج خا�س 
بهدايا  وا�شتبدالها  نقاط  جمع  من  نهم  مُيكرّ للعماء 

قيرّمة من منتجات )تاج تيك(.
وال�شتف�شار  الت�شال  يتيح  املركز  اأن  وا�شاف 
وا�شتقبال  وطلب  تيك(  )ت��اج  منتجات  من  اأي  عن 
وخدمات  و�شيانة  مبيعات  من  املختلفة  اخلدمات 
رقم  خ��ال  من  و�شكاوى  واق��رتاح��ات  البيع  بعد  ما 
املوقع  حتديث  اإىل  وا�شار    .065100250 الهاتف 
والدفع  ال�شراء  عملية  للعماء  ليتيح  الإلكرتوين 
من  كامل  فريق  ت�شكيل  اإىل  بالإ�شافة  اإلكرتونيا، 
ال�شتف�شارات  جميع  ملتابعة  امل��وؤه��ل��ني  املوظفني 
واملوقع  الهاتف  خ��ال  من  ال���واردة  والق��رتاح��ات 

الإلكرتوين ومواقع التوا�شل الجتماعي. 

*عمان 
تغطية  ع��ن  الإم�����ارات  ط���ريان  �شركة  اأع��ل��ن��ت 
املتعلقة  املخاطر  خمتلف  ت�شمل  مو�شعة  تاأمينية 

بال�شفر.
وقالت ال�شركة يف بيان �شحايف اإن هذه التغطية 
اأي  لل�شفر” متوفرة دون  اآي جي  “اإيه  املقدمة عرب 
من  الركاب  جميع  حلماية  للعماء  اإ�شافية  تكلفة 

اأية خماطر اأو متاعب غري متوقعة.
وقال الرئي�س الأعلى الرئي�س التنفيذي لطريان 
طريان  اإن  مكتوم،  اآل  اأحمد  واملجموعة  الإم���ارات 
الإمارات اأ�شبحت يف متوز اأول ناقلة يف العامل تقدم 
“كوفيد-19”،  لفريو�س  جمانية  عاملية  تغطية 
احلني  ذلك  منذ  لقيت  الناقلة  مبادرات  اأن  موؤكدا 

ا�شتجابة م�شجعة للغاية يف اأو�شاط عمائها.

*عمان 
والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزي��رة  تراأ�شت 
بعد  عن  اجتماعا  الأحد،  اليوم  علي،  مها  املهند�شة 
الرقابية  واجلهات  التفتي�س  لتطوير  العليا  للجنة 
رقم  الدفاع  اأمر  مبوجب  التفتي�س  باأعمال  املكلفة 

20، بح�شور اأمني عام الوزارة يو�شف ال�شمايل.
عمليات  تعزيز  اآليات  لبحث  الجتماع  وُخ�ش�س 
والأف��راد  املن�شاآت  جميع  على  والتفتي�س  الرقابة 
وال�شامة  ال�شحة  مبتطلبات  اللتزام  مدى  ملتابعة 

العامة والوقاية من وباء كورونا.
و�شددت الوزير علي، على �شرورة العمل باأق�شى 
وتكامل  الرقابة  عمليات  وتكثيف  لتعزيز  الطاقات 
مناطق  مبختلف  املختلفة  التفتي�س  فرق  بني  العمل 
الكمامة  ب��ارت��داء  الل��ت��زام  ي�شمن  ومب��ا  اململكة 

ومراعاة التباعد اجل�شدي بني الأفراد.
واأكدت اإن فرق التفتي�س التي مت ت�شكيلها وت�شم 
اأع�شاء من 13 جهة حكومية بالإ�شافة اإىل مرافقني 
ملراقبة  ال�شاعة  م��دار  على  تعمل  العام  الم��ن  من 
والتباعد  الكمامة  ب��ارت��داء  املن�شاآت  التزام  م��دى 
الجتماعي والو�شائل الحرتازية الأخرى وحترير 

املخالفات بحق من يتجاوز على اأوامر الدفاع.
الإج���راءات  ب�شورة  اللجنة  ال��وزي��رة  وو�شعت 
التفتي�س  عمليات  لتعزيز  عليها  العمل  يجري  التي 
ومن ذلك زيادة عدد كوادر الرقابة، موؤكدة �شرورة 

الرقابية  اجل��ه��ات  عمل  يف  والتن�شيق  التكاملية 
وتغطية كافة املناطق حتقيقا لل�شالح العام.

التي  املقرتحات  من  عددا  اللجنة  اأع�شاء  وقدم 
من �شاأنها تعزيز عمليات الرقابة.

على  والتفتي�س  ال��رق��اب��ة  عمليات  واأ���ش��ن��دت 
ال�شناعة  الدفاع 20 اىل وزارات  املن�شاآت وفقا لأمر 
والث��ار  وال�شياحة  والزراعة  والتموين  والتجارة 
البلديات  و  الجتماعية  والتنمية  والبيئة  والعمل 
الجتماعي  لل�شمان  العامة  واملوؤ�ش�شة  عمان  واأمانة 
العامة  واملوؤ�ش�شة  واملقايي�س  املوا�شفات  وموؤ�ش�شة 
وهيئة  الربي  النقل  تنظيم  وهيئة  والدواء  للغذاء 
تنظيم قطاع الطاقة واملعادن، وتتوىل هذه اجلهات 
حترير املخالفات واجراء الغاقات وفق التعليمات 

ال�شادرة مبوجب اأمر الدفاع.
اأمر  مبوجب  املكلفة  الرقابية  اجلهات  وقامت 
لعدم  من�شاأة   792 وخمالفة  ب��اإغ��اق   20 ال��دف��اع 
والوقاية  العامة  ال�شامة  ب��اإج��راءات  الل��ت��زام 
خمالفة   2400 اىل  بالإ�شافة  الوباء  من  ال�شحية 
بحق  ال���ربي  النقل  ق��ط��اع  تنظيم  هيئة  حررتها 
العامة  ال�شامة  مبتطلبات  تلتزم  مل  نقل  و�شائط 

واأوامر الدفاع.
خمالفة   13222 العام  الأم��ن  مديرية  وح��ررت 
اللتزام  لعدم  من�شاآت  بحق  و1815  مواطنني  بحق 

باأمر الدفاع 20.

*عمان 
حول  بيانيا  م�شحا  عمان  جت��ارة  غرفة  تنفذ 

م�شاهمة املراأة يف ال�شركات امل�شجلة لديها.
خال  توفيق  احلاج  خليل  الغرفة  رئي�س  وقال 
اإن  الأردين  واملهن  الأع��م��ال  �شيدات  ملتقى  زي��ارة 
م�شاهمة  ن�شبة  ملعرفة  بيانيا  م�شحا  جتري  الغرفة 

املراأة يف ال�شركات امل�شجلة لديها لتتمكن من دعمهن. 
الن�شاء  اأن  النفي�شي،  تغريد  امللتقى  رئي�شة  وبينت 
خال  القت�شادية  الناحية  من  تاأثرًا  الأك��رث  هن 
جائحة فريو�س كورونا، نظرًا لن م�شاريعهن معظمها 
امل�شاريع  من  تعترب  ومل  ال�شغر،  متناهية  اأو  �شغرية 

املت�شررة.

عروض ترويجية وتخفيضات 
في االستهالكية المدنية

أورنج األردن راعي االتصاالت لمبادرة 
»ض« للمحتوى الرقمي

ورشة عمل حول خطط االستثمار 
لبلديات إقليم الوسط

شركة ميرسر تفتتح مركزًا إقليميًا في األردن

استقرار أسعار البنزين وارتفاع 
أسعار المشتقات األخرى عالميا 

أبوغزالة للتقنية تطلق 
مركزًا خاصًا لخدمة عمالئها

طيران اإلمارات تؤمن 
مسافريها تأمينا شامال

الصناعة تكثف الرقابة
 على المنشآت واالفراد

تجارة عمان تجري مسحا لمساهمة 
المرأة في الشركات المسجلة لديها

*عمان 
قال وزير العمل ووزير الدولة ل�شوؤون 
اأن  القطامني  معن  ال��دك��ت��ور  ال�شتثمار 
هناك توجها لإن�شاء مركز وطني لبيانات 
اآلية  لتطوير  ال����وزارة  يف  العمل  ���ش��وق 
لتكون  املعلومات  وتوفري  ال�شوق  تنظيم 
بيانات  على  مبينة  املتخذة  ال��ق��رارات 

ولي�س تقديرات.
واأ�����ش����ار ال��ق��ط��ام��ني خ����ال ل��ق��ائ��ه 
اإىل  هدفت  احلكومة  اأن  اإىل  ال�شحفيني 
ربط العمل وال�شتثمار لرتباطهما ببع�س 
الناجتة  القت�شادية  التحديات  ملواجهة 
اأي�شا  والتخطيط  كورونا،  تداعيات  عن 
امل��وازن��ة  حم��دودي��ة  ظ��ل  يف  للم�شتقبل 
العامة و�شح املوارد، لفتًا اإىل اأن ال�شتثمار 

هو الذي يولد فر�س عمل لاأردنيني.
املوازنة  الوزارة تعمل على  اأن  واأ�شاف 
والعامل  العمل  �شاحب  ب��ني  التعامل  يف 
اأوامر  ويف  العمل،  �شوق  تنظيم  عملية  يف 

الدفاع والباغات ال�شادرة عنها.
ج��ار  ال��ع��م��ل  اأن  اإىل  ال���وزي���ر  ول��ف��ت 
 6 رقم  الدفاع  اأمر  ومراجعة  تقييم  على 
ملعاجلة  مبوجبه،  ال�����ش��ادرة  وال��ب��اغ��ات 

ال��ث��غ��رات وم��راج��ع��ة ب��ن��ود اأم���ر ال��دف��اع 
وعلى  املن�شاآت  عمل  دميومة  على  للحفاظ 
العاملني فيها، بالتزامن مع مراجعة برامج 
الجتماعي  ال�شمان  اأطلقها  التي  احلماية 

خال جائحة كورونا.
ح��ول  لل�شحفيني  ���ش��وؤال  ع��ل��ى  وردًا 

بداية  منذ  وظائفهم  فقدوا  الذين  ع��دد 
“بح�شب  ال��وزي��ر:  ق��ال  ك��ورون��ا  جائحة 
ارقام املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي 
التعطل  بدل  على  م�شرتك  األف   31 ح�شل 
وزارة  ارقام  منذ بداية اجلائحة وبح�شب 
توقفت  عاما  و187  اآلف   4 ف��اإن  العمل 
عن  من�شاآتهم  ت��وق��ف  ب�شبب  اأع��م��ال��ه��م 

مع  تعمل  ال��وزارة  اأن  اىل  م�شريا  العمل” ، 
ال�شتثمار  خال  ومن  احلكومية  اجلهات 
اإىل  اإ�شافة  للت�شغيل،  فر�س  اإيجاد  على 

براجمها التي قد تطلقها لحقًا.
امللتزمة  ال��واف��دة  العمالة  اأن  واأك���د 
اإذا  بها  م��رح��ب  والتعليمات  ب��الأن��ظ��م��ة 
القت�شادية  التنمية  اهداف  تخدم  كانت 

�شاقة  مهنا  هناك  اأن  اإىل  م�شريًا  ل��اأردن، 
العمالة  وت�شغلها  الأردين  عليها  يقبل  ل 

الوافدة.
و�شدد القطامني على �شرورة مراجعة 
لتدريب  املهني  التدريب  ومناهج  م�شاقات 
تقليدية  غ��ري  عمل  فر�س  على  ال�شباب 
مت��ك��ن��ه��م م���ن دخ����ول ���ش��وق ال��ع��م��ل مثل 
حدود  تتخطى  التي  الرقمية  الوظائف 
لل�شباب  ج��دي��دة  اآف��اق��ا  وت��ف��ت��ح  ال����دول 
النائية  املناطق  يف  ل��اأج��ي��ال  خ�شو�شًا 
الذين يواجهون حتديات يف احل�شول على 

فر�س عمل .
حملة  ه��ن��اك  �شيكون  اأن���ه  واأ����ش���اف 
وطنية للتوعية والتثقيف باأهمية العمل 
الرقمية  الوظائف  عامل  ودخ��ول  املهني 
القناعة  لتغيري  وال��ت��دري��ب  وال��ت��اأه��ي��ل 
بال�شهادة  الك��ت��ف��اء  ح��ول  البع�س  ل��دى 
يف  باملهارات  الت�شلح  و�شرورة  الأكادميية 
الأردن  اأن  م��وؤك��دا  التقليدية،  غري  املهن 
التي  الب�شرية  والكوادر  باخلربات  يزخر 
اإذا ت�شلحت باملهارات احلديثة التي تواكب 
دائما  �شتكون  العمل  �شوق  متطلبات  تطور 

يف مقدمة اخلربات املطلوبة.
وبخ�شو�س �شندوق التنمية والت�شغيل 
اأكد القطامني اأن العمل جار على م�شاعدة 
فرتة  وزيادة  الفئات  خمتلف  من  املتعرثين 
القرو�س،  بع�س  وجدولة  لبع�شهم  ال�شماح 
اإ�شافة اإىل مراجعة عمل ال�شندوق ب�شكل 

عام .

القطامين : توجه إلنشاء مركز 
وطني لبيانات سوق العمل
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*وكاالت
حلم  عن  الزمالك  تف�شل  دقيقة   90
دوري  يف  ال�شاد�س  لقبه  على  احل�شول 
ي�شطدم  حينما  الأف��ري��ق��ي،  الأب���ط���ال 
ب�شتاد  اجلمعة  م�شاء  الأه��ل��ي  مبناف�شه 

القاهرة الدويل.
جماهري  و�شفته  كما  ال��ق��رن  نهائي 
الفريقني، ل�شيما واأنه يقام للمرة الأوىل 
عن  ف�شا  ال�����ش��م��راء،  ال��ق��ارة  ت��اري��خ  يف 

اأهميته يف ح�شم لقب قاري لأحدهما.
الفوز بدوري الأبطال لن يكون الهدف 
حيث  الأبي�س،  ال��رداء  لأ�شحاب  الوحيد 
 20 نحو  تاأخر  حلم  حتقيق  عن  يبحثون 

عاما بامل�شاركة يف كاأ�س العامل لاأندية.

الصعود األول 
“الفيفا”،  ال����دويل  الحت����اد  اأع��ل��ن 
العامل  ك��اأ���س  ا�شم  حتمل  بطولة  اإق��ام��ة 
اأب���ط���ال  ب����ني   1999 ع�����ام  ل���اأن���دي���ة 

عن  تعوي�شا  لت�شبح  املختلفة،  الحت��ادات 
تقام  والتي  الإنرتكونتيننتال  كاأ�س  اإلغاء 
وكاأ�س  الأوروب��ي  الأبطال  دوري  بطل  بني 

ليربتادوري�س.
العامل  ك��اأ���س  م��ن  ن�شخة  اأول  اأقيمت 
العامل  بطولة  القدمي  مب�شماها  لاأندية 
لاأندية عام 2000، والتي �شهدت م�شاركة 
الرجاء املغربي ممثا عن القارة ال�شمراء 
بعد ح�شده لقب دوري الأبطال الأفريقي 

عام 1999.
من  الثانية  للن�شخة  ال��زم��ال��ك  �شعد 

امل�شاركة  الفرق  يف  تعديل  بعد  البطولة 
بها ب�شعود بطلي دوري الأبطال الأفريقي 
القارة  من  الكاأ�س  لأبطال  اأفريقيا  وبطل 
ال�شمراء عام 2000. وكان الزمالك قد فاز 
ح�شاب  على  الكوؤو�س  اأبطال  بطولة  بلقب 

كانون ياوندي الكامريون.

مشاركة مل تكتمل 
اأوك  اأوف  وه��ارت�����س  ال��زم��ال��ك  ت��اأه��ل 
لاأندية  العامل  كاأ�س  يف  للم�شاركة  الغاين 

بعد ح�شد الأخري لقب دوري الأبطال.
وجاءت جمموعة الزمالك يف البطولة 

لك��ورون��ي��ا  دي��ب��ورت��ي��ف��و  بجانبه  لت�شم 
الأرجنتيني  ج��ون��ي��ورز  وب��وك��ا  الإ���ش��ب��اين 

وولونغونغ وولفز الأ�شرتايل.
الأن��دي��ة  الراعية  ال�شركة  وف��اج��اأت 
امل�شاركة باإلغاء البطولة ب�شبب اأزمة مالية 

تعر�شت لها مع بداية 2001.

جتميد البطولة 
جمد الحتاد الدويل “الفيفا”، بطولة 
 ،2001 بداية  منذ  لاأندية  العامل  كاأ�س 
لب�شعة  الراعية  ال�شركة  اإفا�س  ب�شبب 
�شنوات. مل يكتب للفار�س الأبي�س امل�شاركة 

بعد  ثانية  م��رة  لاأندية  العامل  كاأ�س  يف 
عام  الأفريقي  الأبطال  دوري  لقب  ح�شد 

2002 وذلك بعد قرار جتميد البطولة.
البطولة  الدويل عودة  واأعلن الحتاد 
مع بداية 2005 والتي مل ت�شهد منذ ذلك 
الوقت وحتى الآن اأي تتويج قاري للزمالك 

على �شعيد دوري الأبطال الأفريقي.
الأبطال  دوري  نهائي  الزمالك  وخ�شر 
اأفريقي،  اجلنوب  داون��ز  �شن  اأم��ام   2016
الكونفيدرالية  ل��ق��ب  ع��ل��ى  ح�شل  فيما 
�شاحبه  يوؤهل  مل  اأنه  اإل  املا�شي  باملو�شم 

للم�شاركة يف كاأ�س العامل لاأندية.

*وكاالت
�شان  باري�س  جنم  مبابي  كيليان  يقف 
مع  تاريخي  اإجن��از  م�شارف  على  جريمان 
الأمل��اين،  ليبزيج  يواجه  عندما  فريقه 
م�شاء الثاثاء، يف اجلولة 4 من جمموعات 

دوري اأبطال اأوروبا.
�شيف  ج��ريم��ان  ل�شان  مبابي  ان�شم   
من  قادما  ي��ورو  مليون   180 مقابل   2017
كفاءة  اأث��ب��ت  احل��ني  ذل��ك  ومنذ  م��ون��اك��و، 
ماكينة  اإىل  ت��دري��ج��ي��ا  وحت���ول  ك��ب��رية، 

اأهداف ل تهداأ.
 ويف يوم اجلمعة املا�شي، �شجل كيليان 
مل  لكنه  القدمي،  فريقه  �شباك  يف  ثنائية 
درامي  بفوز  املباراة  انتهت  حيث  بها،  يهناأ 

ملوناكو بنتيجة 2-3.
�شجله  هدفا  الفيديو  تقنية  واأل��غ��ت 
اأبواب  به  يطرق  اأن  كاد  ال�شاب،  الفرن�شي 

املجد.
كيليان  مواجهة ليبزيج، يحلم   وعند 
مبابي برتك ب�شمة ترفع ر�شيده اإىل 100 
هدف بقمي�س بي اإ�س جي يف كل البطولت.
 133 يف  ال����99  اأه��داف��ه  مبابي  �شجل 
مباراة يف بطولت: الدوري، وكاأ�س فرن�شا، 
ال�شوبر  وكاأ�س  املحرتفني،  رابطة  وكاأ�س 

الفرن�شي، ودوري اأبطال اأوروبا.
 لكن بلوغ الإجناز املئوي لن يكون �شهل 
املنال ملبابي، الذي يعاين من عقدة تتمثل 
دوري  يف  التهديف  عن  الطويل  �شيامه  يف 

الأبطال، ملا يقرب من عام كامل.
 اأحرز النجم الباري�شي 13 هدفا يف 28 
بالت�شامبيونز  موا�شم   4 مدار  على  مباراة 
اإىل  تعود  ملبابي  ب�شمة  اآخر  اأن  اإل  ليج.  
عندما   2019 الأول  كانون  دي�شمرب/   11
جالطة  على  كا�شح  ف��وز  يف  ه��دف��ا  �شجل 
دور  ختام  يف   0-5 بنتيجة  الرتكي  �شراي 

املجموعات باملو�شم املا�شي.
التهديف  عن  متاما  كيليان  �شام  بعدها 
فلم  للنهائي،  ال��و���ش��ول  م�شرية  ب��اق��ي  يف 
ي�شجل يف مباراتي بورو�شيا دورمتوند بدور 
ال�16 ثم اأمام اأتالنتا الإيطايل وليبزيج 

الأملاين واأخريا بايرن ميونخ.
عاما(   21( مبابي  معاناة  وا�شتمرت   

املو�شم  يف  الأب��ط��ال  دوري  م�شتوى  على 
التهديف  عن  عاجزا  بقى  حيث  اجل��اري، 
يونايتد،  مان�ش�شرت  �شد  مباريات   3 اأول  يف 

با�شاك �شهري الرتكي وليبزيج.
الفني  امل��دي��ر  توخيل  توما�س  اأن  اإل 
لعبه،  ق��درات  يف  ثقته  تهتز  مل  للفريق 
لعبا  زال  ما  مبابي  “كيليان  اأن  بتاأكيده 
اأي  يف  ال��ف��ارق  �شناعة  وميكنه  حا�شما، 
يف  ثنائية  بت�شجيله  م�شت�شهدا  وقت”، 
اأ�شابيع   3 غياب  من  عودته  بعد  موناكو 

ب�شبب اإ�شابة ع�شلية.
الباري�شية  م�شريته  مبابي  ير�شع  فهل   
الأطول  عجزه  يتوا�شل  اأم  املئوية  باإجناز 

يف م�شواره على امل�شتوى الأوروبي؟

*وكاالت
العزيز  عبد  الوطني  امل��درب  يوا�شل 
ال�شارقة،  لنادي  الفني  املدير  العنربي، 
حتقيق اأرقام ا�شتثنائية يف م�شرية املدربني 
بعد  العربي،  اخلليج  ب��دوري  الإماراتيني 
جناحاته الافتة يف قيادة الفريق للتتويج 
يف  ال�شدارة  واحتال  للدوري،  لقب  باآخر 

املو�شم احلايل.
واأك�����دت وك��ال��ة اأن���ب���اء الإم������ارات يف 
تقرير لها اأن العنربي يتفوق على املدربني 
“العامة  اإىل  ال��و���ش��ول  بعد  الأج��ان��ب، 
الكاملة”، بالفوز يف كل مبارياته باجلولت 
نقطة،   18 على  واحل�شول  للم�شابقة،  ال�6 
الرتتيب  جدول  قمة  يف  وحيدا  بهم  يغرد 
بفارق 5 نقاط عن اأقرب مناف�شيه الوحدة 

والن�شر.
�شنع  العنربي  اأن  فيه،  �شك  ل  ومم��ا 

يف  الإم���ارات���ي  ول��ل��م��درب  لنف�شه  تاريخا 
اأبواب املجد  دوري املحرتفني، ويدق حاليا 
الأرقام  الكثري من  بقوة من خال ت�شجيل 

اخلا�شة التي مل ي�شبقه اإليها اأحد.
مديرا  العنربي  مباريات  عدد  وبلغت 
مع  بدايته  منذ  ال��دوري  يف  لل�شارقة  فنيا 
الفريق وحتى الآن، 87 مباراة، وفاز يف 47 
منها، وتعادل يف 23، وخ�شر يف 17، ليت�شدر 
ترتيب املدربني الإماراتيني الأكرث تواجدا 
فرتة  لأط���ول  الفنية  القيادة  راأ����س  على 

ممكنة.
مدرب الطوارئ

اأن  نظرية  حتطيم  يف  العنربي  وجنح 
الطوارئ”،  “مدرب  هو  الإم��ارات��ي  امل��درب 
للمدربني  منيعا  ح��اج��زا  ظ��ل��ت  وال��ت��ي 

الوطنيني على مدار ع�شرات ال�شنني.
ومن اأبرز اأرقام العنربي اأي�شًا، اأنه ثاين 

املباريات  �شل�شلة  حيث  من  م��درب  اأف�شل 
هزمية  با  فريقه  خا�شها  التي  املتتالية 
بر�شيد 24 مباراة، اعتبارا من اجلولة 22 
اجلولة  وحتى   ،2018/2017 مو�شم  يف 
ي�شبقه  ومل   ،2019  /2018 مو�شم  يف   23
يف هذا الإجناز �شوى املدرب الربازيلي اآبل 
مباراة   28 اإىل  اجلزيرة  قاد  الذي  براجا 

متتالية با خ�شارة.
وي��ع��د ال��ع��ن��ربي اأف�����ش��ل ت��ا���ش��ع م��درب 
بح�شب جتميع النقاط من بني 154 مدربا 
حمليا واأجنبيا �شاركوا يف دوري املحرتفني 
 2008 �شبتمرب/اأيلول  يف  انطاقه  منذ 

وحتى الآن.
وتوىل العنربي، املولود يف 16 �شبتمرب/

لل�شارقة  ل��ع��ب  وال����ذي   ،1977 اأي���ل���ول 
لفريقه  الكثري  وقدم  الإماراتي،  واملنتخب 
ومنتخب باده على مدار ما يقرب من 20 

عامًا، قيادة ال�شارقة يف مو�شم 2015 خلفا 
للمدرب الربازيلي املقال باولو بوناميجو يف 

اجلولة التا�شعة وظل حتى نهاية املو�شم.
 ،2017 الأول  اأكتوبر/ت�شرين  ويف 
اإقالة  بعد  ال�شارقة،  لقيادة  العنربي  عاد 
اخلام�شة،  اجلولة  يف  بي�شريو  الربتغايل 
املركز  من  الفريق  ترتيب  رفع  يف  و�شاهم 

الأخري اإىل املركز ال�شاد�س يف الدوري.
 3 حاليًا،  ال�شارقة  مع  العنربي  ويكمل 
لقبي  فيها  وحقق  اأي��ام،  و8  و�شهر  �شنوات 
ومن  ال�شوبر،  وكاأ�س  العربي  اخلليج  دوري 
اأنه منذ توليه امل�شوؤولية يف  اأرقامه املهمة 
خا�س  الآن،  وحتى   2019/2018 مو�شم 
وتعادل   ،33 يف  الفوز  وحقق  م��ب��اراة،   51
معه  و�شجل  ل��ق��اءات،   5 يف  وخ�شر   ،13 يف 
ال�شارقة 111 هدفا، وا�شتقبلت �شباكه 58 

هدفا.

*وكاالت
الدوري  من  التا�شعة  اجلولة  اختتمت 
التي  اجل��ول��ة  تلك  امل��م��ت��از،  الإجن��ل��ي��زي 
الاعبني  من  قليل  ع��دد  م�شاركة  �شهدت 
ت��رك  م��ن  بع�شهم  مت��ك��ن  ال��ذي��ن  ال��ع��رب 
الب�شمة، يف الوقت الذي ظهر فيه البع�س 

الآخر مب�شتوى متو�شط على غري املعتاد.
من  العديد  اجل��ول��ة  تلك  ع��ن  وغ���اب 
الأ�شماء مثل النجم امل�شري حممد �شاح 
�شاي�س  روم���ان  وامل��غ��رب��ي  النني  وحم��م��د 

و�شعيد بن رحمة واأحمد املحمدي.
قدمه  ما  ح�شاد  ك��ووورة  وي�شتعر�س 

الاعبون العرب يف تلك اجلولة:

رياض حمرز
���ش��ارك ال��ن��ج��م اجل���زائ���ري مل���دة 71 
�شيتي  مان�ش�شرت  فريقه  خ�شارة  يف  دقيقة 
رد،  دون  بهدفني  هوت�شبري  توتنهام  اأم��ام 
وعانى حمرز كثرًيا اأمام �شريجيو ريجيلون، 
ومرر كرة خاطئة اأدت اإىل الهدف الثاين 
لل�شبريز. وب�شكل عام قدم م�شتوى متو�شطا 
على  التغلب  يف  اأو  ال��ت��م��ري��ر  يف  ���ش��واء 
الظهري الإ�شباين باملهارة ومل يقدم اأف�شل 

م�شتوياته يف ذلك اللقاء.

حكيم زياش
مدار  على  مميزا  م�شتوى  املغربي  قدم 
86 دقيقة �شارك بها يف فوز فريقه ت�شيل�شي 
على نيوكا�شل بهدفني دون رد، وعلى الرغم 
لاأهداف يف  �شناعته  اأو  ت�شجيله  من عدم 
يف  حا�شًرا  كان  �شحره  اأن  اإل  اللقاء،  ذلك 

بقدمه  الفر�س  من  العديد  بخلق  الهجوم 
الي�شرى، وكان لعًبا حمورًيا و�شكل جبهة 

مميزة رفقة ري�س جيم�س.

حممود حسن تريزجييه
على  خل�شارة  امل�شري  الاعب  تعر�س 

ملعبه مع فريقه اأ�شتون فيا بنتيجة 1-2 
بها  �شارك  التي  املباراة  يف  برايتون،  اأم��ام 
م�شتوى  قدم  عام  وب�شكل  دقيقة،   90 ملدة 
بداية  يف  مبكرة  حماولة  خال  من  طيبا 
املباراة وعمل جيدا مع الظهري كا�س، واأهدر 
فر�شة كبرية جلعل النتيجة 1-1 بعد 12 

دقيقة بت�شديدة مرت اإىل جوار القائم من 
على بعد 8 ياردات.

لإدراك  ال�شغط  تريزيجيه  ووا���ش��ل 
مرمى  على  دائمة  خطورة  و�شكل  التعادل 
يتم  مل  ج��زاء  ركلة  يف  وت�شبب  برايتون، 

احت�شابها بعد تدخل الفار.

موقعة األهلي تفصل الزمالك 
عن حلم تعطل 20 عاما

عقدة مبابي تهدد إنجازه التاريخي

أرقام العنبري االستثنائية تعزز مكانة المدرب اإلماراتي

تراجع محرز وتألق زياش األبرز
 في حصاد العرب بالبريميرليج

*وكاالت
اأكد زياد �شلباية مدير ن�شاط كرة القدم يف نادي 
الوحدات، اأن التعادل مع ال�شلط يف اجلولة املا�شية 
من بطولة دوري املحرتفني، �شي�شهم يف زيادة دوافع 

الاعبني ل�شتعادة النت�شارات باملرحلة املقبلة.
وقال �شلباية يف حوار مع كووورة، اإن ثمة رواتب 
متاأخرة وم�شتحقة لاعبني، بيد اأن اللجنة املوؤقتة 

قامت بدورها على اأكمل وجه يف هذا اجلانب.
وتطرق �شلباية اإىل طموحات الوحدات يف حال 
النتخابات  وم�شري  اآ�شيا،  اأبطال  ب��دوري  امل�شاركة 

املنتظرة ملجل�س الإدارة.
فاإىل ن�س احلوار:

ما تعليقك على ا�شتياء اجلماهري بعد التعادل مع 
ال�شلط؟

وه��ذا  الن��ت�����ش��ارات  على  اع��ت��ادت  -جماهرينا 
النهاية،  يف  القدم  ك��رة  ه��ذه  لكن  لها،  م�شروع  حق 
ول  واردة  والتعادل  واخل�شارة  الفوز  واحتمالت 
جائحة  واآث���ار  ال�شتئنائي  املو�شم  ظ��ل  يف  �شيما 

كورونا.
ال�شلط فريق مميز وميتلك عنا�شر موؤثرة، وفاز 
على الوحدات ذهابًا وايابًا ببطولة الدوري املا�شية، 
بطولة  من  ال��وح��دات  اأخرجه  احل��ايل  املو�شم  ويف 

الدرع، وفزنا عليه يف ذهاب الدوري احلايل “0-3«.
هل فوت التعادل مع ال�شلط فر�شة الوحدات يف 

القرتاب اأكرث من ح�شم اللقب؟
بطل  اهلل  مب�شيئة  الوحدات  الآن،  منذ  -اأقولها 
اأردين  فريق  اأول  و�شنكون  املو�شم،  لهذا  ال���دوري 
يظهر بالن�شخة املقبلة من دوري اأبطال اآ�شيا، اأقول 
احرتامي  مع  الفريق  بقدرات  ثقة  على  لأين  ذلك 

وتقديري جلميع الفرق املتناف�شة.
*هل حتدثم مع الفريق بعد التعادل؟

-بعد التعادل مع ال�شلط، اجتمعنا مع الاعبني، 
مباريات  تنتظرنا  حيث  معنوياتهم  برفع  وقمنا 
مل�شار  ي��ع��ي��دن��ا  مب��ا  وامل�����ش��ان��دة،  للتكاتف  حت��ت��اج 

النت�شارات.
*هل هناك ر�شا عن اأداء ونتائج الفريق من قبل 

اللجنة املوؤقتة لنادي الوحدات؟

بداية  يف  توج  الوحدات  كبري،  ر�شا  هناك  -نعم 
الدوري  يت�شدر  وحاليًا  الحت��اد،  درع  بلقب  املو�شم 

وهو الأقوى دفاعًا وهجومًا.
*ه���ل اأ���ش��ب��ح ال��اع��ب اأح��م��د ���ش��م��ري ج��اه��زا 

للم�شاركة اأمام معان؟
 ،14 اجلولة  يف  املقبل  ال�شبت  معان  -�شنواجه 
مع  يتدرب  �شمري  واأحمد  غيابات،  اأي  من  نعاين  ول 
للم�شاركة  جاهزًا  و�شيكون  اعتيادي  ب�شكل  الفريق 

مب�شيئة اهلل.
اأم  القوي�شمة  �شتاد  على  اللعب  تف�شلون  *هل 

�شتاد عمان.. وملاذا؟
لأنه  عمان  �شتاد  على  اللعب  نف�شل  -ب�شراحة 
التي  الفرق  ومعظم  القوي�شمة،  من  م�شاحة  اأو�شع 

تواجه الوحدات تلعب بطريقة دفاعية.
*هل لاعبني رواتب متاأخرة مل ت�شرف بعد؟

بعهد  لكن  ت�����ش��رف،  مل  ق��دمي��ة  روات���ب  -ث��م��ة 
رواتبهم  الفريق  اأع�شاء  ت�شلم  املوؤقتة  اللجنة 
ب�شكل اعتيادي، ورغم الظروف املالية ال�شعبة التي 
تع�شف بكل الأندية، اإل اأن الوحدات يعترب الأكرث 

التزامًا بهذا اجلانب ب�شهادة اجلميع.
ملجل�س  املقبلة  النتخابات  موعد  ات�شح  *ه��ل 

الإدارة؟
لأن  املقبلة  النتخابات  موعد  يعلم  اأح��د  -ل 

موعدها يرتبط بالو�شع الوبائي يف الأردن.
ال��وح��دات.. ه��ل م��ا زال  ال��دع��م لفريق  *ب��اب 

مفتوحًا؟
قيمة  بلغت  حيث  الفريق  لدعم  حملة  -نظمنا 
ما مت جمعه 55 األف دينار، واأبواب نادي الوحدات 
من  الفريق  بدعم  يرغب  من  اأمام  يوم  كل  مفتوحة 

اجلماهري وحمبي النادي.
امل�شاركة  �شتكون  هل  الدوري  ح�شمتم  حال  *يف 

بدوري اأبطال اآ�شيا بذات الفريق؟
هناك  �شيكون  ال����دوري  ب��ط��ول��ة  ن��ه��اي��ة  -ب��ع��د 
تاأكيد  بكل  لكن  �شنقرر،  غراره  وعلى  �شامل،  تقييم 
نتطلع  لأننا  الفريق  ب�شفوف  موؤثر  بتعزيز  �شنقوم 
لتمثيل الكرة الأردنية خري متثيل بهذا ال�شتحقاق 

الآ�شيوي الكبري.

*وكاالت
برئا�شة  الفي�شلي  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ق��رر 
العدوان،  ثامر  تعيني  العدوان،  �شلطان  بكر  ال�شيخ 

مديرًا اإداريًا لفريق كرة القدم.
م�شاء  الر�شمي،  موقعه  على  الفي�شلي  واأع��ل��ن 
بعد  املن�شب  هذا  يف  العدوان  ثامر  تعيني  الثنني، 
كمدير  من�شبه  من  الع�شاف  �شليمان  ا�شتقالة  قبول 

اإداري للفريق.
ويعي�س فريق الفي�شلي حالة من عدم ال�شتقرار 
نتيجة تراجع م�شتواه ونتائجه يف دوري املحرتفني 
املركز  حاليًا  الفريق  يحتل  حيث  ال��ق��دم،  ل��ك��رة 
ال�شاد�س بالدوري بر�شيد 17 نقطة بفارق كبري عن 
الوحدات املت�شدر بر�شيد 31 نقطة بعد انق�شاء 13 

مرحلة من الدوري.

*وكاالت
لل�شباب  احل�شني  مبدينة  البولو  ملعب  ي�شهد 
اليوم الربعاء، اإقامة مباراتني يف انطاق مناف�شات 

مرحلة الإياب بدوري املحرتفات لكرة القدم.
الأه��ل��ي  ف��ري��ق��ا  م�����ش��اء  ال��ث��ال��ث��ة  ع��ن��د  ويلتقي 
فريقا  م�شاء  ال�شاد�شة  عند  يلعب  فيما  والقاد�شية، 

�شباب الأردن والرثوذك�شي.
ووفق اجلدول الر�شمي للبطولة الذي اأعلن عنه 
اخلمي�س  يلعب  الر�شمي،  موقعه  على  الكرة  احت��اد 
وع��م��ان.  الن�شر  فريقا  امللعب  نف�س  على  املقبل 
ويت�شدر فريق عمان الدوري حتى الآن بر�شيد 18 

نقطة.

*وكاالت
اأ���ش��در احت���اد ك���رة ال��ق��دم، ج���دول اجل���ولت 
لكرة  املحرتفني  بدوري  الإياب  مرحلة  من  املتبقية 

القدم ملو�شم 2020.
وتختتم مناف�شات البطولة منت�شف كانون الثاين 

املقبل باإقامة مباريات اجلولة ال� 22 والأخرية.
لاأندية  املباريات  ج��دول  الكرة  احت��اد  وار�شل 

املعنية لتحديد املواعيد واأماكن اقامتها.
 31 ب�  الفرق  ترتيب  الوحدات  فريق  ويت�شدر 

حل  فيما  ع�شر،  الثالثة  اجل��ول��ة  ختام  م��ع  نقطة 
 ،19 احل�شني   ،22 الرمثا  ثم   ،25 ب��  ثانيا  اجلزيرة 
 ،16 ومعان  الأردن  �شباب   ،17 والفي�شلي  ال�شلط 
ال�شريح 14، �شحاب 13، �شباب العقبة 12، والأهلي 
7. وتقام مناف�شات الدوري و�شط تطبيق بروتوكول 
اأقرتها جلنة  �شحي م�شدد، ووفقا لتعليمات جديدة 
البطولة، وحتقيق جميع  ا�شتدامة  ل�شمان  الطوارئ 
متطلبات ال�شامة العامة التي ت�شكل اأولوية رئي�شة 

لدى الحتاد.

*وكاالت
اليابانية  العا�شمة  عمدة  كويكي  يوريكو  كررت 
املدينة  التزام  على  الثاثاء  اليوم  التاأكيد  طوكيو 
باإقامة دورة الألعاب الأوملبية التي تاأجلت اإىل العام 

املقبل، يف ظل اإجراءات ت�شمن �شامة امل�شاركني.
فيه  تتزايد  وق��ت  يف  الت�شريحات  تلك  وتاأتي 
كورونا  بفريو�س  العدوى  لنت�شار  الأخ��رية  املوجة 

امل�شتجد يف العا�شمة اليابانية.

وقالت كويكي يف موؤمتر �شحفي بنادي املرا�شلني 
“كل  �شتتخذ  ط��وك��ي��و  اإن  ال��ي��اب��ان،  يف  الأج���ان���ب 
الريا�شيني  �شامة  ل�شمان  املمكنة”  الإج����راءات 

وجميع امل�شاركني يف الدورة الأوملبية.
اأن  ميكن   2020 طوكيو  “اأوملبياد  واأ���ش��اف��ت: 
التعايف،  على  الب�شرية  لقدرة  اأي�شا  رم��زا  ت�شكل 
غري  العدو  هذا  على  التغلب  على  �شويا  نعمل  حيث 

املرئي«.

زياد شلباية: الوحدات بطل الدوري.. 
والتعادل مع السلط طبيعي

الفيصلي يعين ثامر العدوان 
مديرًا لفريق الكرة

مباراتان في انطالق مرحلة اإلياب 
من دوري المحترفات اليوم

اتحاد الكرة يصدر جدول الجوالت 
المتبقية من مرحلة اإلياب

عمدة طوكيو: أولمبياد طوكيو 
ستشكل نموذجا يحتذى به
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*وكاالت
يف  الثاثاء،  ال��رح��ات،  مئات  األغيت 
اأكرب مطار دويل يف �شنغهاي ب�شرق ال�شني، 
بعد ر�شد عدة حالت كوفيد-19 مرتبطة 

مبوظفني يف ال�شحن اجلوي.
لل�شني  القت�شادية  العا�شمة  وكانت 
)24 مليون ن�شمة( اأ�شارت هذا ال�شهر اإىل 

�شبع اإ�شابات حملية.
الأي��ام  يف  ر���ش��دت  احل���الت  وغالبية 
اإىل  اأدى  مما  ب��ودون��غ،  مطار  يف  املا�شية 
وخطة  ملوظفني  �شاملة  فحو�شات  حملة 

تلقيح عمال معر�شني لاإ�شابة.
 500 اأك���رث م��ن  األ��غ��ي��ت  وال��ث��اث��اء 
ال��رح��ات  ن�����ش��ف  ح����وايل  اأي  رح��ل��ة، 
ان��ط��اق��ا من  ال���ي���وم،  ل���ه���ذا  امل���ق���ررة 
���ش��ن��غ��ه��اي-ب��ودون��غ، ب��ح�����ش��ب امل��وق��ع 

فاريفايت. املتخ�ش�س 
واألغي اأكرث من 45 باملئة من الرحات 

املتجهة اإىل املطار نف�شه.
ول��ي��ل الأح���د الث��ن��ني، اق��ت��اد فريق 

طبي جمهز بكل اأدوات احلماية ح�شدا من 
املوظفني اإىل موقف �شيارات بهدف اإجراء 
فح�س الك�شف عن فريو�س كورونا امل�شتجد.
وال�شني التي ظهر فيها الفريو�س للمرة 

الأوىل ال�شنة املا�شية، متكنت من ال�شيطرة 
على الوباء اإىل حد كبري منذ الربيع بف�شل 
واحلجر  والعزل  الفحو�شات  ا�شرتاتيجية 
وا�شتوؤنفت  املخالطني.  وتتبع  ال�شحي 
احلياة ب�شكل �شبه عادي با�شتثناء يف بع�س 

البوؤر املحددة.
ويف تياجنني على بعد حوايل مئة كلم 
حالت  خم�س  �شجلت  بكني،  �شرق  جنوب 
اإ�شابة بكوفيد-19 ال�شبت، وواحدة اأخرى 

الثاثاء.

اأي�شا  ال��رح��ات  ن�شف  ح��وايل  واأل��غ��ي 
تعد  التي  املدينة،  هذه  مطار  يف  الثاثاء 
تنظيم  وج��رى  ن�شمة  مليون   15 ح��وايل 
من  ق�شم  على  مكثفة  فحو�شات  حملة 

ال�شكان يف الأيام املا�شية.

*وكاالت
التف�شي  يف  ك��ورون��ا  وب��اء  ب��داأ  عندما 
اجل��اري،  العام  من  الأوىل  الأ�شهر  خال 
يف  يرقد  تقريبا  م�شاب  �شخ�س  كل  ك��ان 
�شواء  م�شددة،  عناية  و�شط  امل�شت�شفى 
ب�شحة  ظ��ل  اأو  الأع��را���س  عليه  ظهرت 
ذلك  يعد  مل  �شنة  نحو  بعد  لكن  جيدة، 

ممكنا.
ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  امل�شابني  اأن  ومب��ا 
تظهر  مل  اإذا  بيوتهم  يف  يظلون  ���ش��اروا 
اأعرا�شا  اأو يف حال عانوا  اأعرا�س،  عليهم 
ي��و���ش��ون  اخل����رباء  ف����اإن  ف��ق��ط،  خفيفة 
مبراعاة اإجراءات وقائية اإذا كان املرء يف 

بيت واحد مع �شخ�س م�شاب.
الذي  ال�شخ�س  اأن  اإىل  اأطباء  وينبه 
بكورونا،  م�شاب  مع  واح��د  بيت  يف  يوجد 
باملئة  ب�50  بكورونا  اإ�شابته  خطر  يرتفع 
مقارنة مبن يعي�شون يف بيوت ل ي�شكنها اأي 

حامل للعدوى.
ف��اإن  لين”،  “هيلث  م��وق��ع  وبح�شب 
�شكوت  الطبي  اخلبري  به  يو�شي  ما  اأول 
برون�شنت، هو املبادرة اإىل اإجراء الفح�س 
ي�شكن  من  اأن  �شخ�س  اأي  اكت�شاف  حال  يف 
ت�شخي�س  ومت  بكورونا،  اأ�شيب  قد  معه 

حالته بالإيجابية.
�شلبية  النتيجة  ظهرت  حال  يف  وحتى 
للعدوى،  حاما  امل�شاب  جم��اور  يكن  ومل 
فاإنه ملزم باحلجر، ثم اإعادة الفح�س مرة 

ثانية بعد اأيام.
كمية  ت��ك��ون  الأح����ي����ان،  ب��ع�����س  ويف 
يتم  فا  امل�شاب  ج�شم  يف  �شئيلة  الفريو�س 
الإ�شابة،  من  الأوىل  الأيام  خال  ر�شدها 
واإذا اأعيد الفح�س مرة اأخرى يت�شح الأمر 

ب�شكل اأكرب.

على  ينبغي  الإ�شابة،  اكت�شاف  وعند 
مع  توا�شله  م��ن  يقلل  اأن  ال��ع��دوى  حامل 
اإبقاء  عن  ف�شا  الإم��ك��ان،  ق��در  الآخ��ري��ن 
�شخ�س  اأي  مع  مرتين  نحو  فا�شلة  م�شافة 
على  اأح���د  مام�شة  وع���دم  م��ن��ه،  ي��ق��رتب 

الإطاق.
يو�شي  الإم��ك��ان،  قدر  اخلطر  ولتقليل 
البيت،  داخ��ل  الكمامة  بارتداء  اخل��رباء 
النوافذ،  وفتح  التهوية  على  احلر�س  مع 
لأن الفريو�س ينت�شر ب�شكل اأ�شهل واأ�شرع يف 

الأماكن املغلقة.
ف�شا عن ذلك، ين�شح اخلرباء بتعقيم 
الأ�شطح التي قد تكون حاملة للعدوى، اإىل 
جانب تفادي ا�شتخدام احلمام نف�شه الذي 

يدخله ال�شخ�س امل�شاب.
كما يو�شون ب�شرورة تعقيم كل الأدوات 
بالطرق  امل�شاب  يلم�شها  التي  املاب�س  اأو 
ا�شتخدام  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  م��ع  امل��ع��روف��ة، 
على  حتتوي  التي  املعقمات  اأو  املطهرات 

الكحول.

بكورونا  ي�شاب  م��ن  اخل���رباء  وي��ح��ث 
اإىل  يلجاأ  اأن  م�شاب،  �شخ�س  مع  يعي�س  اأو 
م�شادر موثوقة حتى يح�شل على معلومات 
ب�شاأن الطريقة الأن�شب للتعامل مع الو�شع، 
حول  تروج  كثرية  “خرافات”  اأن  ل �شيما 

كورونا.
وبقاء  العاج،  بروتوكول  تغري  ورغ��م 
م�شابني كثريين يف بيوتهم، يظل الفريو�س 
لقاح  توافر  ذا خطورة عالية يف ظل عدم 

ودواء �شد كورونا، على نطق وا�شع.

فيروس كورونا..
 7 إصابات تتسبب بإلغاء مئات الرحالت

نصائح لتقليل الخطر.. كيف تعيش 
مع مريض كورونا في بيت واحد؟

*وكاالت 
�شبوتنيك- لقاحها  اأن  الثاثاء،  رو�شيا،  اأك��دت 

مركز  ره  طورّ الذي   ، امل�شتجدرّ كورونا  فريو�س  �شد  يف 
ال بن�شبة 95 باملئة. اأبحاث غاماليا يف مو�شكو، فعرّ

ال�شحة  ووزارة  املركز  عن  �شادر  بيان  واأ���ش��ار 
الرو�شية، وال�شندوق ال�شيادي الرو�شي امل�شاركني يف 
تطوير اللقاح، اإىل اأن هذه نتائج اأولية لتجارب على 

عني بعد 42 يومًا من حقن اجلرعة الأوىل. متطورّ
اإل اأن البيان مل يذكر عدد احلالت امل�شتخدمة 
لحت�شاب ن�شبة الفعالية، كما فعلت على �شبيل املثال 
الإعان  عند  الأمريكيتني  وموديرنا  فايزر  �شركتي 

عن نتائج لقاحيهما قبل اأيام.
لزعماء  بوتن،  فادميري  الرو�شي  الرئي�س  وقال 

رو�شيا  اإن  امل��ا���ش��ي،  ال�شبت  الع�شرين،  جمموعة 
“�شبوتنيك- كورونا  فريو�س  لقاح  لتقدمي  م�شتعدة 

يف” لأي دولة حتتاجه.
واأو�شح بوتن اأن رو�شيا جتهز اأي�شا لقاحني اآخرين، 
“هدفنا  هو  اللقاحات  من  جمموعة  �شنع  اأن  م�شيفا 
اأغ�شط�س  يف  �شجلت  قد  رو�شيا  وكانت  امل�شرتك”. 
ا�شم  وح��م��ل  ال��ع��امل  يف  ك��ورون��ا  لفريو�س  ل��ق��اح  اأول 
احلقبة  من  ا�شطناعي  قمر  ا�شم  على  “�شبوتنيك”، 
�شريرية  بتجارب  القيام  قبل  ولكن  ال�شوفيتية، 
اللقاح منذ ذلك احلني  واأبلغ مطورو  النطاق.  وا�شعة 
بن�شبة  فعال  اأنه  اأظهرت  املوؤقتة  الختبار  نتائج  اأن 
92 باملئة، اأي اأقل بقليل من مناف�شيه الدوليني اللذين 

طورتهما فايزر وموديرنا الأمريكيتني.

روسيا تؤكد أن لقاحها ضد كورونا 
فّعال بنسبة 95 بالمئة  

رغم مرور عام على الجائحة.. 
فريق يتقصى منشأ كورونا

الصحة العالمية توجه »نصيحة« 
لالحتفال بعيد الميالد

*وكاالت
اأن يتمكن الفريق  العاملية  تاأمل منظمة ال�شحة 
من�شاأ  على  للعثور  �شكلته  ال���ذي  ال���دويل  العلمي 
الفريو�س الذي ت�شبب يف انت�شار وباء كوفيد-19 من 

زيارة ال�شني يف وقت قريب.
منظمة  يف  الطارئة  احلالت  عن  امل�شوؤول  واأكد 
اأن  “نريد  الثنني:  راي��ن،  مايك  العاملية،  ال�شحة 
من  الأر����س.  على  فريق  لدينا  �شيكون  اأن��ه  نعتقد 
اإىل  ال���دويل  فريقنا  ين�شم  اأن  للغاية  ال�����ش��روري 

زمائه ال�شينيني ويبداأ العمل على الأر�س«.
ويتاألف الفريق الدويل من نحو 10 علماء م�شهود 
بخربتهم يف جمالتهم املختلفة ولديه مهمة العودة 
اإىل من�شاأ الفريو�س ومعرفة كيف انتقل اإىل الب�شر، 
لكنه مل يتمكن بعد من ال�شفر اإىل ال�شني حيث ظهر 

الوباء يف نهاية 2019.
امل�شيف  اأن  عموًما  العلماء  يعتقد  ح��ني  ففي 
احليوان  ف��اإن  اخلفافي�س،  ه��و  للفريو�س  الأ���ش��ل��ي 
يزال  ل  الب�شر  اإىل  بانتقاله  �شمح  ال��ذي  الو�شيط 

جمهول.
واتهمت الوليات املتحدة، الدولة الأكرث ت�شررا 
من الوباء مع ما يقرب من 260 األف وفاة، بكني علنا 

بالإذعان  العاملية  ال�شحة  ومنظمة  اأم��ور  باإخفاء 
لإرادة ال�شلطات ال�شينية، وهناك دول اأخرى، رغم 

كونها اأقل انتقاًدا، ت�شك يف اأن بكني تبطئ العملية.
من  العاملية  ال�شحة  منظمة  متكنت  الآن،  وحتى 

اإر�شال فريق ا�شتطاع اإىل ال�شني يف يوليو.
ن�شف  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  خ���ال  راي���ن  و���ش��دد 
“هذا مهم  اأن  الأ�شبوعي لوكالة الأمم املتحدة على 
للغاية” و”نود ن�شر هذا الفريق يف اأ�شرع وقت ممكن 
ال�شيني  اجلانب  بني  العاقة  نبني  فاإننا  وبالتايل 
يعقدان  الفريقني  اأن  م�شيًفا  الدويل”،  والفريق 

موؤمترات بالفيديو ب�شورة منتظمة.
هذا  يف  تطمينات  ولدينا  نتوقع  “لذلك  وق��ال: 
�شيتم  اأنه  ال�شينية  احلكومة  يف  زمائنا  من  ال�شدد 
تي�شري اجلزء امليداين من املهمة و�شيتم يف اأ�شرع وقت 
اأجل طماأنة املجتمع الدويل ب�شاأن نوعية  ممكن من 

ال�شق العلمي«.
من�شاأ  م��ع��رف��ة  اإىل  جميًعا  “نحتاج  واأ����ش���اف 
معرفة  وكذلك  م�شدره،  فهم  اإىل  ونحتاج  الفريو�س، 
يف  اأخ���رى  م��رة  فيه  يظهر  اأن  ميكن  ال���ذي  امل��ك��ان 
حري�شون  ال�شينيني  زماءنا  اأن  واأعتقد  امل�شتقبل، 

على العثور على اإجابة”.

*وكاالت 
اأن  الثنني،  العاملية،  ال�شحة  منظمة  اعتربت 
عات  التجمرّ من  بعيدًا  املياد  بعيد  ر  امل�شغرّ الحتفال 
عة، هو من دون �شكرّ »اخليار الأمثل«  املو�شرّ العائلية 

يف زمن اجلائحة يف غالبية دول العامل.
منظمة  يف  اجلائحة  ب����اإدارة  املكلرّفة  وق��ال��ت 
بالغ  اأمر  اإنه  كريكوف،  فان  ماريا  العاملية،  ال�شحة 
نريد  الأعياد،  فرتة  يف  خ�شو�شًا  “لأنرّنا  ال�شعوبة 
نة،  معيرّ حالت  يف  لكن  عائلتنا.  مع  نكون  اأن  ًا  حقرّ

ع عائلي هو اخليار الأمثل«. عدم اإقامة جتمرّ
عيد  ح�شرًا  تعني  الأمريكية  العاملة  تكن  ومل 
العائلية  املنا�شبة  ال�شكر،  عيد  اأي�شًا  بل  املياد 
به  يحتفل  وال��ذي  دة،  املتحرّ ال��ولي��ات  يف  بامتياز 

الأمريكيون اخلمي�س املقبل.
الإ�شابات  اأع��داد  ارتفاع  من  اخل��رباء  ويخ�شى 
التي  ال��ب��اد،  يف  ج��دي��دة  قيا�شية  م�شتويات  اإىل 

لت اإىل حد الآن 260 األف وفاة بكوفيد-19. �شجرّ
يكون  ق��د  احل���لرّ  اأنرّ  ك��ريك��وف  ف���ان  واع��ت��ربت 
باجتماع العائلة عرب الفيديو لاحتفال بالأعياد.
الحتفال  من  نوا  تتمكرّ مل  واإن  “حتى  واأ�شافت 
لاحتفال  ال�شبل  جتدوا  اأن  ميكن  العام،  هذا  معًا 

اإىل  اإ�شارة  يف  ته”،  برمرّ الأم��ر  هذا  ينتهي  عندما 
اجلائحة.

مع  �شاأفعله  ما  “هذا  ب��اأنرّ  كريكوف  فان  ت  واأق��ررّ
تنتهي”  عندما  كبريًا  احتفاًل  و�شنقيم  عائلتي، 

اجلائحة.
عن  امل�شوؤول  راين  مايكل  زميلها  د  اأكرّ جهته،  من 
اأنرّ  العاملية،  ال�شحة  منظمة  يف  الطارئة  احل��الت 
ال�شكر  عيد  بعد  كندا  يف  ارتفعت  الإ�شابات  اأعداد 

الذي احتفلت به الباد يف 12 اأكتوبر.
هل  ه���و:  امل���ط���روح  “ال�شوؤال  راي����ن:  وق����ال 
ميكنكم  وهل  املر�س،  على  الكايف  بالقدر  ت�شيطرون 
املياد  عيد  فرتة  يف  احلرية  من  مزيدًا  النا�س  منح 
الذي ميكن اأن يولرّد الثقة واأن يعطي البهجة اللتني 
للفريو�س  ال�شماح  دون  من  ب�شدة  النا�س  يحتاجهما 

ى؟«. يتف�شرّ باأن 
القرار  تترّخذ  اأن  لل�شلطات  يعود  ��ه  اأنرّ واعترب 
املخاطر  وب��ني  ال�شحية،  “املخاطر  بني  ال�شائب 
بالقيود  املرتبطة  والقت�شادية”  الجتماعية 
�شاأنها  م��ن  وال��ت��ي  الأع���ي���اد،  ف��رتة  يف  امل��ف��رو���ش��ة 
من  والكثري  وال�شاأم  الإحباط،  من  الكثري  “توليد 

النتقادات”.

*وكاالت 
ال�شينية  الف�شاء  بوكالة  م�شوؤول  قال 
من  مبكرة  �شاعة  يف  احلكومي  للتلفزيون 
�شاروخ  اإط��اق  عملية  اإن  الثاثاء  �شباح 
ل�شتخراج   »5 »�شانغي  م�شبارا  يحمل 

عينات �شخرية من القمر كانت ناجحة.
�شانغ  الإط���اق،  عملية  قائد  واأع��ل��ن 
�شويو، ذلك بعد نحو 75 دقيقة من اإطاق 
يف  هاينان  جزيرة  من  الف�شائية  املركبة 

جنوب ال�شني.
تبداأ   ”5 “�شانغي  مهمة  وب��اإط��اق 
الف�شائي  امل�����ش��روع  يف  ج��دي��دة  مرحلة 
العام  مطلع  ق  حقرّ الذي  الطموح،  ال�شيني 
بعدما  م�شبوق  غري  علميَا  اإجن��ازَا   2019
ت مركبة تابعة لهذه املهمة على جزء  حطرّ

ر روؤيته من الأر�س. من القمر تتعذرّ
ومهمة امل�شبار “�شانغي 5” جمع عينات 
خ�شو�شًا  القمرية،  وال�شخور  الغبار  من 
ثم  م��رتي��ن،  عمق  اإىل  ال�شطح  �شرب  ع��رب 

اإر�شالها اإىل الأر�س.

يف  العلماء  نات  العيرّ هذه  ت�شاعد  وقد 
حت�شني فهم تاريخ القمر.

�شخور  جللب  الأوىل  املحاولة  وه��ذه 
املاأهولة  غري   24 لونا  مهمة  منذ  قمرية 
ذها الحتاد ال�شوفيتي بنجاح عام  التي نفرّ

.1976
ع اأن تهبط املركبة ال�شينية  ومن املتوقرّ
يف  اجل���اري،  نوفمرب  نهاية  يف  القمر  على 
اإىل الأر�س مرتقب  نات  العيرّ اأنرّ جلب  حني 

يف مطلع دي�شمرب اأو اأوا�شطه.

الأوىل  ال�شينية  املهمة  لي�شت  وه��ذه 
مرتني  ال��ب��اد  اأر���ش��ل��ت  فقد  القمر.  اإىل 
)“اأرنب  ي��ن  م�����ش��ريرّ ���ش��غ��ريي��ن  روب���وت���ني 
مهمتي  خال  القمر  �شطح  اإىل  الي�شم”( 
يف  )بداية   4 و�شانغي   )2013(  3 �شانغي 

.)2018
وت�شتثمر ال�شني مليارات الدولرات يف 
باأوروبا  اللحاق  بغية  الف�شائي  برناجمها 
رائد  اأول  اأر�شلت  وقد  املتحدة  والوليات 

ف�شاء �شيني يف العام 2003.
اأق��م��ارًا  اأي�����ش��ًا  تطلق  ال��ت��ي  وال�����ش��ني 
اأطراف  حل�شاب  كما  حل�شابها  ا�شطناعية 
كوكبة  ي��ون��ي��و  يف  اأن��ه��ت  اأخ����رى،  ودول 
تاأمل  وه��ي  “بايدو”،  امل��اح��ي  نظامها 
كذلك يف اإر�شال رحلة ماأهولة اإىل القمر 

بعد عقد.
حمطة  بناء  الآ�شيوي  العماق  وينوي 
ما   2022 ال��ع��ام  بحلول  ك��ب��رية  ف�شائية 
�شي�شمح له نظريًا باإبقاء رواد ف�شاء ب�شكل 

متوا�شل يف الف�شاء.

الصين تطلق مسبارا لجمع عينات من القمر
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*واشنطن
�شو  البنتاغون،  با�شم  املتحدثة  اأكدت 
الرئي�س  فريق  اأن  الث��ن��ني،  م�شاء  غ��او، 
اأول  اأج��رى  بايدن  جو  املنتخب  الأمريكي 
بدء  قبل  امل�شاء  هذا  بالبنتاغون  ات�شال 

اإجراءات الفرتة النتقالية.
اخلدمات  اإدارة  اإباغ  بعد  ذلك  وياأتي 
باأنه  ر�شميا  ب��اي��دن  الأم��ريك��ي��ة  العامة 
للقانون  وفقا  ال��ازم��ة  الأم���وال  �شيتلقى 
اأنها  يعني  ما  النتقالية،  املرحلة  لت�شيري 

اعرتفت اأخريا بفوزه بالنتخابات.
ال��رئ��ي�����س  ���ش��اب��ق، وج����ه  وق����ت  ويف 
للتعاون  فريقه  ترامب،  دونالد  الأمريكي، 
خال  ب��اي��دن  ج��و  املنتخب  الرئي�س  م��ع 
ملوا�شلة  خططه  رغم  النتقالية،  املرحلة 

اإقامة دعاوى قانونية.
واأكد ترامب يف تغريدة على “تويرت” 
اأنه �شيو�شي رئي�شة اإدارة اخلدمات العامة 
الأمريكية، اإميلي مرييف، “بالقيام مبا يلزم 

فيما يتعلق بالنتقال الر�شمي لل�شلطة«.
مرييف  اإميلي  اأ�شكر  اأن  “اأود  واأ���ش��اف 
تفانيها  على  العامة  اخل��دم��ات  اإدارة  يف 

للم�شايقة  تعر�شت  لقد  لبلدنا.  وولئها 
اأن  اأري���د  ول  املعاملة.  و���ش��وء  والتهديد 
ملوظفي  اأو  لعائلتها  اأو  لها  يحدث  ذلك  اأرى 
مت�شي  “ق�شيتنا  ترامب:  وتابع  الإدارة«. 

اأننا  اأوؤم���ن  اأن��ا  املعركة.  و�شنوا�شل  بقوة 
باأن  اأو�شى  بادنا،  مل�شلحة  لكن  �شننت�شر، 
فيما  عمله  يلزم  مبا  وفريقها  اإميلي  تقوم 
واأبلغت  الأول��ي��ة  ب��ال��ربوت��وك��ولت  يتعلق 
ور�شح  ذات��ه«.  بال�شيء  يقوم  ب��اأن  فريقي 

بايدن، الثنني، اأنتوين بلينكن ملن�شب وزير 
امل�شت�شار منذ  �شوليفان،  اخلارجية، وجيك 
كلينتون،  وه��ي��اري  لبايدن  طويلة  ف��رتة 
البيت  يف  القومي  الأم��ن  م�شت�شار  ملن�شب 
وزي��را  مايوركا�س  واألي�شاندرو  الأبي�س، 

مديرة  هيانز  واأف��ري��ل  ال��داخ��ل��ي،  ل��اأم��ن 
تبدو  ح��ني  يف  الوطنية،  لا�شتخبارات 
�شغلت  التي  فلورنوي،  مي�شيل  املخ�شرمة 
املر�شحة  البنتاغون،  يف  عديدة  وظائف 

الأوفر حظا لقيادة وزارة الدفاع.

*وكاالت 
الثاثاء،  ال��دويل،  الأم��ن  جمل�س  عقد 
بطلب من 3 دول هي تون�س وجنوب اأفريقيا 
و«�شان فن�شان وغرينادين«، اأول اجتماع له 
تيغراي  منطقة  يف  ال��دائ��ر  ال��ن��زاع  ح��ول 
اأفادت  ما  بح�شب  الأثيوبية،  النف�شالية 

م�شادر دبلوما�شية م�شاء الثنني.
يف  �شيلتئم  املجل�س  اإنرّ  امل�شادر  وقالت 
من  الفيديو،  عرب  �شيعقده  مغلق  اجتماع 
�شح يف احلال ما اإذا كان �شي�شدر  دون اأن يترّ

يف اأعقابه بيان رئا�شي اأم ل.
رئي�س  اإع���ان  بعد  الج��ت��م��اع  وي��اأت��ي 

“م�شتعدرّ  �شعبه  اأنرّ  النف�شايل  الإقليم 
دها  حدرّ التي  املهلة  غ��داة  وذل��ك  للموت”، 
علي،  اأحمد  اآبي  الإثيوبي،  الوزراء  رئي�س 
يف  الواقعة  املنطقة  ق��ادة  مبوجبها  ومنح 

�شمال الباد 72 �شاعة لا�شت�شام.
ال����15  الأم����ن  جمل�س  اأع�����ش��اء  وك���ان 
اجل���اري  ن��وف��م��رب  منت�شف  يف  ق��وا  ت��ط��ررّ
تلك  لكن  تيغراي،  يف  الدائر  النزاع  اإىل 
اأثناء  جرت  اإذ  ر�شمية  تكن  مل  املباحثات 
الأمني  ا�شت�شافه  افرتا�شي  �شهري  غ��داء 
غوتريي�س،  اأنطونيو  املترّحدة  لاأمم  العام 

بح�شب ما اأفاد دبلوما�شيون.

املغلق  الجتماع  �شيكون  عليه  وبناء 
ر�شمية  جل�شة  اأول  الثاثاء  �شيعقد  الذي 
العملية  الأم����ن  جمل�س  خ��ال��ه��ا  يبحث 
�شدرّ  اأبابا  اأدي�س  ها  ت�شنرّ التي  الع�شكرية 
اجل��اري  مطلع  منذ  النف�شايل  الإق��ل��ي��م 
األف   40 من  اأكرث  فرار  عن  اأ�شفرت  والتي 

�شخ�س اإىل ال�شودان املجاور.
يف  �شنرّ  الإثيوبي  ال��وزراء  رئي�س  وكان 
على  ع�شكرية  حملة  نوفمرب  من  ال��راب��ع 
ب�شلطات  الإطاحة  بهدف  تيغراي  منطقة 
د على احلكومة  همها بالتمررّ الإقليم التي يترّ

املركزية وال�شعي لإ�شقاطها.

هذه  ب��دء  من  اأ�شابيع   3 ح��واىل  وبعد 
ال��ف��درال��ي��ة  ال�شلطة  تخطط  العملية، 
ميكيلي  ح�شار” على  “فر�س  ل�  الإثيوبية 
املحلية  احلكومة  ومقررّ  تيغراي  عا�شمة 

املنبثقة من جبهة حترير �شعب تيغراي.
��ح��دة،  وك���ان الأم���ني ال��ع��ام ل���اأمم امل��ترّ
اإىل  اجلمعة  دع��ا  غ��وت��ريي�����س،  اأن��ط��ون��ي��و 
لتوفري  اإثيوبيا  اإن�شانية” يف  ممرات  “فتح 
النزاع  يف  العالقني  لل�شكان  امل�شاعدات 
ا�شفه  عن  معربًا  تيغراي،  اإقليم  يف  الدائر 
اأ�شكال  من  �شكل  اأي  اأب��اب��ا  اأدي�����س  لرف�س 

الو�شاطة.

*بريوت
يف  ع��ون  مي�شال  اللبناين  الرئي�س  ق��ال 
النواب،  جمل�س  اأع�شاء  اإىل  وجهها  ر�شالة 
اجلنائي  املحا�شبي  التدقيق  اإن  ال��ث��اث��اء، 
الدول  عداد  يف  لبنان  ُي�شبح  ل  لكي  �شروري 

املاِرقة اأو الفا�شلة يف نظر املجتمع الدويل.
اإىل  ر�شالته  يف  اللبناين  الرئي�س  و�شدد 
مع  ال��ت��ع��اون  ���ش��رورة  ع��ل��ى  ال��ن��واب  جمل�س 
ال�شلطة الإجرائية لتمكني الدولة من اإجراء 
ح�شابات  يف  اجل��ن��ائ��ي  املحا�شبي  التدقيق 

م�شرف لبنان.
�شائر  اإىل  ين�شحب  التدقيق  اأن  واأ�شاف 
لاإ�شاح  حتقيقًا  ال��ع��ام��ة  ال��دول��ة  م��راف��ق 
يحتاجها  التي  امل�شاعدات  وب��رام��ج  املن�شود 

لبنان راهنًا.
وقال عون يف ر�شالته التي طلب مناق�شتها 
“التدقيق  اإن  اللبناين  ال��ن��واب  جمل�س  يف 
ُي�شبح  ل  لكي  ���ش��روري  اجلنائي  املحا�شبي 

يف  الفا�شلة  اأو  املاِرقة  ال��دول  عداد  يف  لبنان 
نظر املجتمع الدويل«.

ت�شليم  عن  ع  التمنرّ “ا�شتمرار  اأن  واأ�شاف 
اإىل  ى  اأدرّ التدقيق  �شركة  اإىل  امل�شتندات 
اأنهت  ثمرّ   .. مبهمتها  املبا�شرة  من  متكنها  عدم 
جرى  ما  اللبناين  الرئي�س  وو�شف  العقد«. 
باأنه “انتكا�شة خطرية ملنطق الدولة وم�شالح 
“التدقيق  اأن  اإىل  م�شريا  اللبناين”،  ال�شعب 
املحا�شبي اجلنائي بات من م�شتلزمات تفاو�س 

الدولة مع �شندوق النقد الدويل«.
و�شلطاتها  بالدولة  الثقة  فقدان  اأن  واأكد 
وموؤ�ش�شاتها لن يقت�شر على الداخل، بل ُي�شبح 

لزمة لدى املجتمع الدويل.
ك��ٌلرّ  “الإ�شاح  اإن  ع��ون  الرئي�س  وق��ال 
ال�شيا�شي  لا�شتقرار  وم����رادف  ي��ت��ج��زاأ،  ل 
“للر�شوخ  رف�����ش��ه  ع��ن  م��ع��رب��ا  والأمني”، 
من  التخفيف  اأو  عنه  للتخلرّي  �شغوط  لأي 

م�شتلزماته”.

*واشنطن
التنفيذي  املدير  اأبراهام،  يوهان�س  قال 
لفريق املرحلة النتقالية للرئي�س الأمريكي 
املنتخب، جو بايدن، م�شاء الثنني، اإن مديرة 
بايدن  ف��وز  اأك���دت  العامة  اخل��دم��ات  اإدارة 
كفائزين  هاري�س،  كامال  الرئي�س،  ونائبة 
ل��اإدارة  يوفر  مما  النتخابات،  يف  وا�شحني 
ال��ق��ادم��ة امل����وارد وال��دع��م ال���ازم لإج���راء 

انتقال �شل�س و�شلمي لل�شلطة. 
خطوة  ي��ع��د  ال��ي��وم  ق���رار  اأن  واأ����ش���اف 
���ش��روري��ة ل��ل��ب��دء يف م��ع��اجل��ة ال��ت��ح��دي��ات، 
ذلك  يف  مبا  املتحدة،  الوليات  تواجه  التي 
ال�شيطرة على وباء كورونا واإعادة القت�شاد 

اإىل امل�شار ال�شحيح. 
ال��ن��ه��ائ��ي هو  ال���ق���رار  ه���ذا  اأن  واأو����ش���ح 

ر�شميا  النتقال  عملية  لبدء  اإداري  اإج��راء 
امل�شوؤولني  واأن  الفيدرالية،  ال��وك��الت  م��ع 
مع  الج��ت��م��اع  املقبلة  الأي���ام  يف  ���ش��ي��ب��دوؤون 
ال�شتجابة  ملناق�شة  الفيدراليني  امل�شوؤولني 
مل�شالح  كامل  ح�شاب  على  واحل�شول  للوباء، 

الأمن القومي الأمريكي.

ال��رئ��ي�����س  اأن وج���ه  ب��ع��د  ذل���ك  وي���اأت���ي 
للتعاون  فريقه  ت��رام��ب،  دون��ال��د  الأم��ريك��ي، 
املرحلة  خ��ال  املنتخب  الرئي�س  فريق  م��ع 
اإق��ام��ة  ملوا�شلة  خططه  رغ��م  النتقالية، 

دعاوى قانونية.
“تويرت”  على  تغريدة  يف  ترامب  واأك��د 
العامة  اخلدمات  اإدارة  رئي�شة  �شيو�شي  اأن��ه 

يلزم  مبا  “بالقيام  م��رييف،  اإميلي  الأمريكية، 
فيما يتعلق بالنتقال الر�شمي لل�شلطة«.

يف  م��رييف  اإميلي  اأ�شكر  اأن  “اأود  واأ���ش��اف 
وولئها  تفانيها  على  العامة  اخلدمات  اإدارة 
والتهديد  للم�شايقة  تعر�شت  لقد  لبلدنا. 
يحدث  ذلك  اأرى  اأن  اأريد  ول  املعاملة.  و�شوء 

لها اأو لعائلتها اأو ملوظفي الإدارة«.

*واشنطن
العامة  اخل��دم��ات  اإدارة  رئي�شة  ق��ال��ت 
القرار  اإن  الثنني،  مرييف،  اإميلي  الأمريكية، 
اإىل  الرئا�شي  النتقال  ببدء  ي�شمح  ال��ذي 
“قرارها  ه��و  ب��اي��دن،  ج��و  ال��دمي��ق��راط��ي، 
وحدها” على الرغم من تغريدة من الرئي�س 
اأو���ش��ى بهذه  اإن��ه  دون��ال��د ت��رام��ب ق��ال فيها 

اخلطوة.
اأن  “اأريدكم  ر�شالة:  يف  م��رييف  وذك��رت 
قط  اأت��ع��ر���س  مل  م��ب��ا���ش��رة..  مني  ت�شمعوا 
توقيت  اأو  بجوهر  يتعلق  فيما  ل�شغوط 

قراري. كان القرار قراري وحدي«.
مبا�شرة  ل�شغوط  اأتعر�س  “مل  واأ�شافت 
ال�شلطة  يف  م�شوؤول  اأي  من  مبا�شرة  غري  اأو 
يعملون  الذي  اأولئك  ذلك  يف  مبا  التنفيذية 

العامة  اخلدمات  اإدارة  اأو  الأبي�س  البيت  يف 
لتاأخري هذا التحرك اأو الت�شريع به«.

العامة الأمريكية  اإدارة اخلدمات  واأبلغت 
الازمة  الأم��وال  �شيتلقى  باأنه  ر�شميا  بايدن 
ما  النتقالية،  املرحلة  لت�شيري  للقانون  وفقا 
يعني اأنها اعرتفت اأخريا بفوزه بالنتخابات.

“تويرت”  على  تغريدة  يف  ترامب  واأك��د 
العامة  اخلدمات  اإدارة  رئي�شة  �شيو�شي  اأن��ه 
يلزم  مبا  “بالقيام  م��رييف،  اإميلي  الأمريكية، 

فيما يتعلق بالنتقال الر�شمي لل�شلطة«.
يف  م��رييف  اإميلي  اأ�شكر  اأن  “اأود  واأ���ش��اف 
وولئها  تفانيها  على  العامة  اخلدمات  اإدارة 
والتهديد  للم�شايقة  تعر�شت  لقد  لبلدنا. 

و�شوء املعاملة. ول اأريد اأن اأرى ذلك يحدث لها 
اأو لعائلتها اأو ملوظفي الإدارة«. وتابع ترامب: 
اأنا  مت�شي بقوة و�شنوا�شل املعركة.  “ق�شيتنا 
اأوؤمن اأننا �شننت�شر، لكن مل�شلحة بادنا، اأو�شى 
فيما  يلزم عمله  اإميلي وفريقها مبا  باأن تقوم 
يتعلق بالربوتوكولت الأولية واأبلغت فريقي 

باأن يقوم بال�شيء ذاته”.

مع بدء المرحلة االنتقالية.. فريق 
بايدن يتحرك ويخاطب أول جهة

»أزمة تيغراي« على طاولة مجلس 
األمن.. وترقب إثيوبي

عون للبرلمان: التدقيق المحاسبي 
وإال أصبح لبنان دولة فاشلة

بعد قرار ترامب..
 أول تعليق من فريق بايدن االنتقالي

ميرفي »تصعق« ترامب.. 
»القرار قراري وحدي«

*رام اهلل 
ال�شرائيلية  اأحرنوت  يديعوت  �شحيفة  ك�شفت 
حكومة  ا�شتعداد  عن  الثاثاء،  ال�شادر   عددها  يف 
ا�شتيطاين  خمطط  لتنفيذ  الإ�شرائيلي  الحتال 
�شاأنه  من  هماتو�س«،  »جيفعات  با�شم  عرف  جديد 
القد�س  مدينة  جنوب  �شفافا  بيت  بلدة  يف�شل  اأن 

املحتلة عن ال�شفة الغربية.
بلدية  يف  الهند�شية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  واأك����د 
اأطماع  اأن  بيان،  يف  ليف  الكرمي  عبد  �شفافا  بيت 
حيث   2000 ع��ام  اىل  تعود  املنطقة  يف  الح��ت��ال 
عمدت احلكومة الإ�شرائيلية اآنذاك على و�شع عدة 
ا�شتجاب  بهدف  �شفاف  بيت  اأرا���ش��ي  يف  كرفانات 

بع�س اليهود الأثيوبيني والرو�س واإ�شكانهم فيها. 
حجر  و�شع  ينوي  الح��ت��ال  اأن  ليف  واو���ش��ح 
وح��دة   1200 م��ن  اأك���رث  ببناء  لل�شروع  الأ���ش��ا���س 
بناء  خ��ال  م��ن  املنطقة  يف  ج��دي��دة  ا�شتيطانية 
اأع��داد  ل�شتيعاب  طوابق  عدة  من  تتكون  عمارات 
كبرية من امل�شتوطنني، ومبوجب هذا امل�شروع �شتحرم 
بيت �شفافا من مئات الدومنات من الأرا�شي الزراعية 
والتي �شت�شادر ل�شالح امل�شروع ال�شتيطاين، كما اأنها 
تتوقف  ول  للقرية،  العمراين  التو�شع  من  �شتحرم 
من  امل�شتوطنة  �شتلتهمه  ما  على  القرية  خ�شارة 

اأرا�شيها  من  كبرية  خ�شائر  �شتتكبد  اإنها  بل  اأرا���س 
ل�شالح اإقامة الطرق ال�شتيطانية، ومنذ عام 1973 
اأرا�شي بيت �شفافا اإىل خم�شة اأجزاء بفعل  ق�شمت 

ال�شتيطان.
الح��ت��ال  ج��راف��ات  �شرعت  اخ���رى،  جهة  م��ن 
راأ�س  قرية  يف  اأرا���سٍ  بتجريف  اليوم،  الإ�شرائيلي 

كركر غرب مدينة رام اهلل.
اإن  له  بيان  يف  كركر  را���س  ق��روي  جمل�س  وق��ال 
ال�شرف  ملياه  خط  ب�شق  �شرعت  الحتال  جرافات 
ملنطقة  املحاذية  امل�شتوطنات  من  القادمة  ال�شحي 

راأ�س اأبو زيتون �شمال �شرق القرية.
م��ن ج��ان��ب اخ���ر، اأ���ش��ي��ب ع�����ش��رات امل��واط��ن��ني 
الغاز  ا�شتن�شاقهم  جراء  بالختناق،  الفل�شطينيني 
اأطلقه جي�س الحتال الإ�شرائيلي،  للدموع،  امل�شيل 
نحو  متجهة  كانت  جماهريية  م�شرية  قمع  خ��ال 

خربة حم�شة الفوقا بالأغوار ال�شمالية املحتلة.
وا�شارت جمعية الهال الحمر الفل�شطيني اىل 
امل�شرية  يف  امل�شاركني  هاجموا  الحتال  جنود  ان 
املنددة بالعدوان على اخلربة، والراف�شة ملخططات 
امل�شيل  ال�شام  والغاز  ال�شوت،  بقنابل  ال�شتيطان، 
�شرق  الع�شكري  تيا�شري  حاجز  على  بكثافة،  للدموع 

طوبا�س، ما اأدى لوقوع اإ�شابات بالختناق. 

*غزة 
النا�شر  عبد  ال�شرى  �شوؤون  يف  املخت�س  اعلن 
عن  ر�شميا  اعلن  الذين  ال�شرى  ع��دد  ان  ف��روان��ة، 
عدة  يف  اأ�شريا،   135 بلغ  كورونا،  بفريو�س  ا�شابتهم 
�شجون ومعتقات ومراكز توقيف، واغلب ال�شابات 

كانت يف عوفر وجلبوع.
من  الثاثاء،  �شحفي  ت�شريح  يف  فروانة  وحذر 
ان هذا ل يعني ان الآخرين مبناأى عن ال�شابة يف 
م�شتوى  وتدين  ال�شرائيلي،  ال�شتهتار  ا�شتمرار  ظل 
اجراءات الوقاية وال�شامة، مو�شحا اأنه رمبا هناك 

فالرواية  عنهم،  العان  يتم  ومل  اآخرين  م�شابني 
ال�شرائيلية دائما م�شكوك فيها.

ال�شجون  ادارة  مع  ال�شابقة  جتاربنا  اإن  وا�شاف 
انعدام  ظل  يف  وقا�شية،  مريرة  الطبية  وطواقمها 
طبية  موؤ�ش�شات  م�شاركة  وغياب  الدولية  الرقابة 

دولية يف الفحو�شات والطاع على النتائج.
وطالب فروانة، منظمة ال�شحة العاملية بتحمل 
م�شوؤولياتها وال�شغط على �شلطات الحتال لإر�شال 
وفد طبي دويل حمايد لزيارة ال�شجون ال�شرائيلية 

وتوفري احلماية لاأ�شرى واملعتقلني الفل�شطينيني.

*رام اهلل 
الثاثاء،  ال�شرائيلي،  الحتال  قوات  اعتقلت 
15 مواطنا فل�شطينيا من مناطق خمتلفة يف ال�شفة 
العائات  من  ع��ددا  ط��ردت  كما  املحتلة،  الغربية 

الفل�شطينية، يف عدة مناطق بالأغوار ال�شمالية.
وقال نادي ال�شري الفل�شطيني يف بيان، اإن قوات 
كثيف  اطاق  و�شط  اقتحمت  ال�شرائيلي  الحتال 
حلم  وبيت  اخلليل  مدن  يف  متفرقة  مناطق  للنريان 
ورام اهلل والبرية ونابل�س وجنني، واعتقلت املواطنني 
اأغلقت  كما  مطلوبون.  اأنهم  بزعم  ع�شر  اخلم�شة 
البوابة  اليوم  �شباح  الإ�شرائيلي  الحتال  ق��وات 
احلديدية املن�شوبة على املدخل ال�شرقي لبلدة عني 
يربود، �شمال �شرق مدينة رام اهلل. واو�شح جمل�س 

بلدي عني يربود يف بيان، اأن اغاق البوابة ت�شبب يف 
املواطنني من  اأزمة مرورية خانقة، وعرقلة حركة 
واإىل رام اهلل، خا�شة اأن املنطقة هي اإحدى املداخل 

احليوية للمدينة.
م���ن ج��ه��ة اخ�����رى، ط����ردت ق����وات الح��ت��ال 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ���ش��ب��اح ال��ي��وم ع���ددا م��ن ال��ع��ائ��ات 
ال�شمالية،  بالأغوار  مناطق  عدة  يف  الفل�شطينية، 
ملف  م�شوؤول  وا�شار  الع�شكرية.  التدريبات  بحجة 
دراغمة،  عارف  الغوار  يف  ال�شرائيلية  النتهاكات 
 60( عائات   10 من  اأك��رث  ط��رد  الحتال  اأن  اىل 
فردا تقريبا(، ت�شكن يف منطقتي “الربج” “وامليتة”، 
تدريبات  اإجراء  بحجة  املحتلة  ال�شمالية  بالأغوار 

ع�شكرية يف املنطقة. 

*واشنطن 
اأم�س  م�شاء  العاملية،  ال�شحة  منظمة  دع��ت 
املياد  بعيد  ر  امل�شغرّ الح��ت��ف��ال  اىل   ، الإث��ن��ني 
امل��ج��ي��د، وع��ي��د ال�����ش��ك��ر )امل��ن��ا���ش��ب��ة الك���رب يف 
��ع��ات  ال��ت��ج��مرّ ب��ع��ي��دًا ع��ن   ،) امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
اأف�شل  وق��اي��ة  ي�شمن  ومب��ا  ال��ك��ب��رية،  العائلية 
القاتل،  ك��ورون��ا  بفريو�س  الإ���ش��اب��ة  م��ن  واأوىل 

. تاميز  نيويورك  بح�شب 
اإدارة  مب��ل��ف  امل��ك��لرّ��ف��ة  ع��ن  ال�شحيفة  ون��ق��ل��ت 
اجلائحة يف املنظمة الدولية ماريا فان كريكوف، اإنه 
اأمر بالغ ال�شعوبة “لأنرّنا خ�شو�شًا يف فرتة الأعياد، 

حالت  يف  ولكن  عائاتنا،  مع  نكون  اأن  ًا  حقرّ نريد 
ع عائلي هو اخليار الأمثل”.  نة، عدم اإقامة جتمرّ معيرّ
ال�شكر،  بعيد  املقبل  اخلمي�س  الأمريكيون  ويحتفل 
املتحدة،  الوليات  تاريخ  يف  الكربى  املنا�شبة  وهو 
كونها تركز على تاريخ ن�شاأة الوليات املتحدة ويوم 

وجودها الأول. 
ارتفاع  من  ال�شحة،  جم��ال  يف  خ��رباء  ويخ�شى 
جديدة  قيا�شية  م�شتويات  اإىل  الإ�شابات  اأع��داد 
وفاة  األ��ف   260 الآن  حتى  لت  �شجرّ التي  الباد  يف 
 11 من  اكرث  الإ�شابات  عدد  وجت��اوز   ، بكوفيد-19 

مليون ا�شابة.

الكشف عن مخطط استيطاني جديد 
لفصل بيت صفافا عن الضفة الغربية

مختص بشؤون األسرى: 135 
أسيرا فلسطينا مصابا بكورونا

االحتالل يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة 
ويطرد عائالت من االغوار الشمالية

منّظمة الصحة تدعو لالحتفال بعيد الميالد 
بعيدا عن التجّمعات العائلية الكبيرة


