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تسجيل 25 طعنا بصحة نيابة
 أعضاء مجلس النواب

*عمان 
ب�صحة  االثنني  طعنا   25 ت�صجيل  عن  ق�صائي  م�صدر  اأعلن 

نيابة اأع�صاء جمل�س النواب.
طعنا   13 اإن  )برتا(  االأردنية  االأنباء  لوكالة  امل�صدر  وقال 

حمكمة  ل��دى  طعنا  و12  عمان  ا�صتئناف  حمكمة  ل��دى  �صجلت 
يف  امل�صجلة  االإجمالية  الطعون  عدد  اأن  وبني  اإرب��د.  ا�صتئناف 
وحتى  الطعن  مدة  �صريان  بدء  منذ  اال�صتئناف  حماكم  خمتلف 

نهاية دوام ام�س بلغ 58 طعنا. 
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*عّمان 
اأع��ل��ن وزي���ر ال��دول��ة ل�����ص��وؤون االإع���ام 
ال��ن��اط��ق ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م احل��ك��وم��ة علي 
املوازنة  قانون  م�صروع  اإحالة  عن  العايد 
الوحدات  موازنات  قانون  وم�صروع  العاّمة، 
جمل�س  اإىل   2021 املالّية  لل�صنة  احلكومّية 
الد�صتورّية  االإج���راءات  ال�صتكمال  االأّم��ة 
جمل�س  م��ن  اإق��راره��م��ا  بعد  بخ�صو�صهما، 

الوزراء.
م��وؤمت��ر �صحفي  ال��ع��اي��د خ���ال  واأّك�����د 
حممد  الدكتور  املالية  وزي��ر  م��ع  م�صرتك 
اأن  ال����وزراء،  رئا�صة  يف  االث��ن��ني  الع�صع�س 
امللكّية  التوجيهات  وف��ق  عملت  احلكومة 
باإعداد  ال�صامي  التكليف  كتاب  يف  ال�صامية 
تعك�س  للتطبيق،  وقابلة  واقعية  م��وازن��ة 

االإيرادات والنفقات املتوقعة بدّقة.
كبري  ب�صكل  تراعي  املوازنة  اأّن  واأو�صح 
وترّكز  بها  منّر  التي  اال�صتثنائّية  الظروف 
على االأولوّيات الوطنّية، موؤّكدًا اأّنها تت�صّمن 
على  الزيادة  �صرف  باإعادة  احلكومة  قرار 

املدنيني  ال��ع��ام  القطاع  ملوظفي  ال��ع��اوات 
العام  مطلع  من  بدءًا  لت�صرف  والع�صكريني، 
ال���وزراء  رئي�س  اأعلنه  م��ا  بح�صب  املقبل، 

الدكتور ب�صر اخل�صاونة �صابقًا.
واأكد العايد اأن الهدف الرئي�س من هذه 
املوازنة هو و�صع املالّية العاّمة على الطريق 
ال�صحيح مبا يخدم اقت�صادنا الوطني، الفتا 
املوقع  على  �صين�صر  املوازنة  م�صروع  اأن  اإىل 

االإلكرتوين لدائرة املوازنة العاّمة اليوم.
الدولة  وزي��ر  عر�س  اآخ��ر،  �صعيد  على 
االأرق��ام  حتديثات  الآخ��ر  االإع���ام  ل�صوؤون 
وح�صاب  وط���ن  ه��ّم��ة  ب�����ص��ن��دوق  املتعلقة 
االجتماعية،  التنمية  لوزارة  التابع  اخلري 
الفتًا  ال�صّحة،  وزارة  يف  الترّبعات  وح�صاب 
اإىل اأّن اإجمايل ترّبعات �صندوق همة وطن 

بلغ حتى يوم اأم�س 2ر94 مليون دينار.
قال وزير املالية الدكتور حممد الع�صع�س 
اإن الوزارة و�صعت فر�صيات يف �صوء املوازنة 
العامة ل�صنة 2021 تتعلق با�صتمرار الو�صع 
بنود  ببع�س  النظر  اإعادة  يعني  ما  الوبائي 

املوازنة اإن اقت�صى الو�صع الوبائي ذلك، غري 
م�صتبعد ا�صدار ملحق لتعديل بع�س البنود.

�صحفي  م��وؤمت��ر  يف  الع�صع�س  واأ����ص���ار 
ل�صوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  بح�صور  االث��ن��ني، 
الدكتور  للحكومة  الر�صمي  الناطق  االإعام 
العامة  املوازنة  اقرار  عن  لاإعان  العايد، 
ل�صنة 2021، اإىل اأنه بالرغم من التحديات 
ال��ت��ي واج��ه��ت ال��و���ص��ع امل���ايل خ��ال اأزم��ة 
اليورو بوند يف  �صندات  ا�صعار  اأن  اإال  كورونا 
باأ�صعار  تتداول  زال��ت  ما  العاملية  االأ�صواق 
اقت�صادا،  االق��وى  ال��دول  من  عدد  من  اأق��ل 
اإ�صافة اإىل تثبيت وكالة “موديز و”فيت�س” 
االأردن  لت�صنيف  بورز”  اأن��د  و”�صتاندارد 
االأوىل  املراجعة  يف  والنجاح  االئتماين 

لربنامج اململكة مع �صندوق النقد الدويل.
اإع��داد  خ��ال  �صعت  احلكومة  اأن  واأك��د 
االنكما�س  ن�صب  ب��اق��ل  ل��ل��خ��روج  امل��وازن��ة 
املتوقعة خال العام املقبل، متوقعا اأن تبلغ 
ن�صبة االنكما�س 3 باملئة، وحجم منو للناجت 
املحلي االإجمايل 5ر2 باملئة.            تابع �س3

إحالة مشروع موازنة 2021 
لمجلــس األّمـــة

إيران: السالح المستخدم في اغتيال 
فخري زادة »صنع في إسرائيل«

القبض على شخص اعتدى 
وتهجم على محلين تجاريين باربد

وصول القوة األردنية المشاركة في 
تمرين سيف العرب إلى أرض الوطن

وزير الخارجية يلتقي
 نظيره البحريني

العراق.. القوة االتحادية تبدأ 
انتشارها في الناصرية

االرصاد:الكميات المتراكمة من المطر 
جيدة مقارنة بالموسم الماضي

تثبيت أسعار المشتقات النفطية 
العسعس: مراجعة ربعية لتطورات النفقات واإليراداتلشهر كانون األول عدا الديزل 

الخارجية تدين الهجوم 
االرهابي في نيجيريا

*طهران 
الناطق  “تلفزيون بر�س” االإيراين  اأعلن 
امل�صتخدم  ال�صاح  اأن  االثنني،  باالإجنليزية، 
البارز  االإي���راين  ال��ن��ووي  العامل  اغتيال  يف 

حم�صن فخري زادة “�صنع يف اإ�صرائيل«.
ا�صمه  ن�����ص��ر  م�����ص��در ط��ل��ب ع���دم  وق����ال 
موقع  من  انت�صل  ال��ذي  “ال�صاح  للمحطة: 
زادة(  فخري  اغتيل  )حيث  االإرهابي  العمل 
الع�صكرية  ال�صناعة  وموا�صفات  �صعار  يحمل 

االإ�صرائيلية«.
اإ�صرائيل  اتهام  على  اإي��ران  ق��ادة  وداأب 
نفت  االأخ��رية  اأن  اإال  زادة،  فخري  باغتيال 

اأكرث من مرة اأو امتنعت عن التعليق.
وقبل تقرير تلفزيون “بر�س”، قال وزير 
ملحطة  كوهني  اإيلي  االإ�صرائيلي  املخابرات 
“راديو 103 اإف اإم”، االثنني اإنه ال يعرف من 

امل�صوؤول.
النووي  الربنامج  موؤ�ص�س  اإي��ران  و�صيعت 
الع�صكري لها يف اأوائل العقد االأول من القرن 
الدفاع  وزير  تعهد  فيما  والع�صرين،  احل��ادي 

من  “مبزيد  الرجل  عمل  مبوا�صلة  االإي��راين 
ال�صرعة والقوة«.

برنامج  ي�صمى  م��ا  زادة  فخري  وت��راأ���س 
اإ�صرائيل  تقول  ال��ذي  االإي����راين،  “اآماد” 
والغرب اإنه عملية ع�صكرية تبحث يف جدوى 

�صناعة �صاح نووي.
ما  اإي�����ران  اأن  ع��ل��ى  اإ���ص��رائ��ي��ل  وت�����ص��دد 
اأ�صلحة  تطوير  يف  بطموحها  تتم�صك  زال��ت 
لل�صواريخ  طهران  برنامج  اإىل  م�صرية  نووية، 
فيما  اأخ��رى،  تقنيات  يف  والبحث  البال�صتية، 

ال��ن��ووي  برناجمها  اأن  ك��ث��ريا  اإي���ران  اأك���دت 
خم�ص�س لاأغرا�س ال�صلمية.

حامتي  اأمري  االإي��راين  الدفاع  وزير  وقال 
اأثناء الت�صييع اإن مقتل فخري زادة “�صيجعل 
واأ�صاف:  وت�صميما”،  وحدة  اأكرث  االإيرانيني 
�صنوا�صل  طريقك،  يف  اال�صتمرار  اأج��ل  “من 

العمل ب�صرعة اأكرب«.
تعلن  مل  التي  ال��دول  حامتي  انتقد  كما 
“هذا  حم���ذرا:  زادة،  ف��خ��ري  مقتل  اإدان����ة 

�صيلحق بكم يوما ما”.

*عمان 
�صخ�س  على  القب�س  قيا�صي  وبزمن  الوقائي  االأمن  مرتبات  األقت 

اعتدى وتهجم على حملني جتاريني يف اربد.
ورد  باغًا  اإن  العام،  االأمن  مديرية  با�صم  االعامي  الناطق  وقال 
ل�صرطة اربد بتعر�س حملني جتاريني يف املدينة للتهجم واالعتداء من 
قبل احد اال�صخا�س دون وقوع اية ا�صابات حيث مت التحرك للمكان 
التحقيقات  خال  ومن  انه  وا�صاف  احلادثة.  يف  بالتحقيق  والبدء 
يف  العاملون  متكن  الباغ،  تلقي  منذ  قيا�صي  وبزمن  املعلومات  وجمع 
وجرى  وجوده  ومكان  ال�صخ�س  ذلك  هوية  حتديد  من  الوقائي  االمن 

القاء القب�س عليه والبدء بالتحقيق معه.

*عمان 
و�صلت القوة االأردنية امل�صاركة يف مترين )�صيف العرب( اإىل اأر�س 
الوطن، بعد انتهاء فعاليات التمرين الع�صكري الذي ُنفذ يف جمهورية 
واالإم��ارات  والبحرين  وم�صر  االأردن  من  كل  مب�صاركة  العربية،  م�صر 

وال�صودان واململكة العربية ال�صعودية.
التعاون  تعزيز  اإىل  اأي��ام،   10 ملدة  ا�صتمر  ال��ذي  التمرين  وه��دف 
تعزيز  اإىل  اإ�صافة  امل�صاركة،  القوات  بني  اخلربات  وتبادل  الع�صكري 
االأمن البحري وتاأمني حماية املياه االإقليمية، ورفع القدرة الع�صكرية 

واجلاهزية القتالية ملواجهة التحديات التي متر بها املنطقة.
ي�صار اإىل اأن امل�صاركة يف مترين )�صيف العرب( تاأتي �صمن اخلطة 
العربي،  – اجلي�س  االأردنية  امل�صلحة  القوات  التي تنفذها  التدريبية 
وال��دول  امل�صلحة  القوات  بني  الع�صكري  والتعاون  التن�صيق  لزيادة 

ال�صقيقة وال�صديقة.

*العقبة 
ا�صتقبل نائب رئي�س الوزراء وزير اخلارجية و�صوؤون املغرتبني اأمين 
ال�صفدي يف العقبة االثنني، وزير خارجية مملكة البحرين ال�صقيقة 

الدكتور عبد اللطيف الزياين.
املجاالت  يف  التعاون  تطوير  �صبل  اللقاء  خال  الوزيران  وبحث 
ال�صقيقتني  اململكتني  التي تربط  العاقات االأخوية  املختلفة وتعزيز 
عبداهلل  امللك  جالة  لتوجيهات  وفقا  امل�صرتكة  امل�صالح  يخدم  مبا 

الثاين واأخيه جالة امللك حمد بن عي�صى بن �صلمان اآل خليفة.
وا�صتعر�س ال�صفدي والزياين التطورات االإقليمية و�صبل التعامل 
وتعزيز  العربية  الق�صايا  وخدمة  املنطقة  اأزم��ات  حل  يف  ي�صهم  مبا 

االأمن واال�صتقرار.
تفعيل  اآليات  حول  والت�صاور  التن�صيق  ا�صتمرار  الوزيران  واأك��د 

التعاون واإزاء التطورات االإقليمية.

*بغداد
النا�صرية  مدينة  يف  االنت�صار  االثنني،  االحتادية،  القوات  بداأت 
عنف  اأعمال  من  يومني  بعد  العراق،  جنوبي  قار  ذي  حمافظة  مركز 
خلفت قتلى وجرحى. وذكرت خلية االإعام االأمني يف بيان اأن “قيادة 
املدينة  يف  االنت�صار  ب��داأت  احتادية(  �صرطة  )ق��وة  �صومر”  عمليات 
بعد و�صول تعزيز اأمنية، االأحد. وكان من بني هذه التعزيزات اللواء 
ال�صرطة  يف  اخلا�صة  املهمات  ول��واء  اجلي�س،  من  والثاثون  ال�صابع 
وحماية  القانون  فر�س  مبهمة  اجلديدة  القوة  وت�صطلع  االحتادية. 
خلية  ح�صب  النا�صرية،  يف  واخلا�صة  العامة  وامل�صالح  املواطنني 
االإعام االأمني التي قالت اإن االإجراءات االأمنية يف املدينة م�صتمرة.

وقتل 7 اأ�صخا�س واأ�صيب ما ال يقل عن 90 اآخرين، يف �صدامات بني 
متظاهرين معار�صني للحكومة العراقية واآخرين موؤيدين لزعيم التيار 

ال�صدري مقتدى ال�صدر، يف النا�صرية.
وكانت امل�صادمات بني الطرفني قد اندلعت اجلمعة وظلت م�صتمرة 
حتى �صباح ال�صبت، بني اأن�صار حركة االحتجاج التي بداأت يف اأكتوبر 
2019، واأن�صار ال�صدر الذي دعا موؤيديه للنزول لل�صارع يف ا�صتعرا�س 

للقوة ال�صيا�صية قبل االنتخابات الربملانية املبكرة العام املقبل.
واإح��راق  عليهم  النار  باإطاق  ال�صدر  اأن�صار  املتظاهرون  ويتهم 
و�صط  احل��ب��وب��ي  �صاحة  يف  الرئي�صي  جتمعهم  م��ك��ان  يف  خيامهم، 

النا�صرية.

*عمان 
ال  رائ����د  م��دي��ر االر����ص���اد اجل���وي���ة  ق���ال 
املرتاكمة  والكميات  احلايل  املو�صم  ن  اإ خطاب 
املا�صي،  املو�صم  م��ع  مقارنة  جيدة  املطر  م��ن 
ال��ذي  اخل��ري��ف  ف�����ص��ل  يف  ن���زال  »ال  م�����ص��ي��ف��ا 
علما  اجل��وي،  اال�صتقرار  عدم  بحاالت  ميتاز 
كانون   21 يف  �صيبداأ  فلكيا  ال�صتاء  ف�صل  ان 

املقبل«. االأول 
اآل خطاب خال حديثه لوكالة االنباء  وا�صار 

االأمطار  كميات  ان  اإىل  االإثنني،  )برتا(  االردنية 
وحتى  املطري  املو�صم  بداية  منذ  بامللم  املرتاكمة 
ام�س وامل�صجلة يف حمطات الر�صد اجلوي املوزعة يف 
خمتلف مناطق اململكة ت�صري اإىل متركز الهطوالت 
يف املناطق ال�صمالية والو�صطى من اململكة، مو�صحا 
هطوالت  �صهدت  ال�صرقية  ال�صمالية  املناطق  ان 
اجل��وي،  اال�صتقرار  ع��دم  حل��االت  نتيجة  جيدة 
املناطق  يف  املطري  للهطول  كميات  اأقل  كانت  فيما 

اجلنوبية الغربية.

*عمان 
والرثوة  الطاقة  وزارة  يف  النفطية  امل�صتقات  ت�صعري  جلنة  اأعلنت 
املعدنية االثنني، عن تثبيت �صعر مادة الكاز ملدة خم�صة ا�صهر اعتبارا 

من مطلع كانون االأول املقبل؛ بناء على توجيه جمل�س الوزراء.
امني  اللجنة  رئي�س  برئا�صة  ام�س،  اجتماع  يف  اللجنة  اعلنت  كما 
عن  ال��ع��زام،  ام��اين  املهند�صة  املعدنية  وال���رثوة  الطاقة  وزارة  ع��ام 
ا�صتقرار مادة البنزين عند �صعرها ل�صهر ت�صرين الثاين احلايل، فيما 

ارتفع �صعر مادة الديزل بواقع 10 فل�صات للرت. 
جاء ذلك يف االجتماع ال�صهري الذي عقدته اللجنة لتحديد اأ�صعار 
بيع امل�صتقات النفطية حمليا للفرتة من االول وحتى احلادي والثاثني 

من كانون االأول املقبل.
اخلام  للنفط  العاملية  االأ�صعار  ا�صتعرا�س  االجتماع  خال  وجرى 
مع  ومقارنتها  احلايل  الثاين  ت�صرين  �صهر  خال  النفطية  وامل�صتقات 

مثياتها ل�صهر ت�صرين االأول املا�صي.
ويف التفا�صيل، قررت اللجنة االبقاء على �صعر بيع البنزين اأوكتان 
90 خال �صهر كانون االأول عند 665 فل�صا للرت، و�صعر البنزين اأوكتان 
�صعر  ورفع  للرت،  فل�صا   460 عند  الكاز  و�صعر  للرت،  فل�صا   880 عند   95
الديزل مبقدار 10 فل�صات لي�صبح 470 فل�صا للرت بدال من 460 فل�صا. 
اأن معدل �صعر خام برنت ارتفع من 2ر40 دوالر للربميل يف  ي�صار اإىل 
ت�صرين  �صهر  يف  للربميل  دوالر  5ر42  اإىل  املا�صي  االأول  ت�صرين  �صهر 
الغاز  اأ�صطوانة  اللجنة تثبيت �صعر  العادة، قررت  الثاين. وكما جرت 

عند �صعر 7 دنانري.
تابع �س4

*عمان 
املروع  االإرهابي  الهجوم  املغرتبني  و�صوؤون  اخلارجية  وزارة  دانت 
الذي ا�صتهدف مدنيني يف �صمال �صرق نيجرييا واأدى اإىل مقتل ما ال يقل 

عن 110 اأ�صخا�س.
الفايز  اهلل  �صيف  ال�صفري  ال��وزارة  با�صم  الر�صمي  الناطق  واأك��د 
الوح�صي  االإرهابي  الهجوم  لهذا  ال�صديدين  اململكة  وا�صتنكار  اإدان��ة 
حكومة  مع  اململكة  ت�صامن  عن  معربا  االأبرياء،  املدنيني  وا�صتهداف 
و�صعب جمهورية نيجرييا يف هذا امل�صاب االأليم، ورف�صها جميع اأ�صكال 
العنف واالإرهاب التي ت�صتهدف دون متييز اجلميع وتهدف اإىل زعزعة 

االأمن واال�صتقرار وتتنافى مع القيم واملبادئ الدينية واالإن�صانية.
و�صعب  حلكومة  امل��وا���ص��اة  و���ص��ادق  التعازي  خال�س  ع��ن  واأع���رب 
بال�صفاء  والتمنيات  ال�صحايا  ول��ذوي  ال�صقيقة  نيجرييا  جمهورية 

العاجل جلميع امل�صابني.

»57«  وفاة و »5123« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

*عّمان 
و  وف��اة   57 ت�صجيل  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
5123 اإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجّد يف اململكة 
االثنني،لريتفع العدد االإجمايل اإىل 2751 وفاة 

و219430 اإ�صابة.
االإ���ص��اب��ات على 1804 ح��االت يف  وت��وّزع��ت 
حمافظة اإربد، منها 338 حالة يف الرمثا، و1241 
حالة يف حمافظة العا�صمة عّمان، و626 حالة يف 
حمافظة املفرق، و353 حالة يف حمافظة الكرك، 
و245 حالة يف حمافظة جر�س، و241 حالة يف 
حمافظة  يف  ح��ال��ة  و178  ال��زرق��اء،  حمافظة 
العقبة، و128 حالة يف حمافظة الطفيلة، و122 
حالة يف حمافظة عجلون، و82 حالة يف حمافظة 
يف  حالة  و58  ال��ب��رتا،  يف  حالة   24 منها  معان، 

حمافظة البلقاء، و45 حالة يف حمافظة ماأدبا.
رئا�صة  عن  ال�صادر  االإعامي  املوجز  واأ�صار 
احل��االت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�صحة  ووزارة  ال���وزراء 
بينما  حالة،   61653 اإىل  و�صل  حالّيًا  الن�صطة 
يف  للعاج  ام�س  اأُدِخ��ل��ت  التي  احل��االت  ع��دد  بلغ 
غادرت  فيما  حالة،   228 املعتمدة  امل�صت�صفيات 

191 حالة امل�صت�صفيات بعد �صفائها.
التي  احل���االت  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  ولفت 
 1941 بلغ  حالّيًا  امل�صت�صفيات  يف  العاج  تتلّقى 
العناية  اأ���ص��ّرة  على  ح��ال��ة   462 منها  ح��ال��ة، 

احلثيثة.
حالة   6454 ت�صجيل  اإىل  املوجز  اأ�صار  كما 
�صفاء ام�س يف العزل املنزيل وامل�صت�صفيات، لي�صل 

اإجمايل حاالت ال�صفاء 155026 حالة.
اأج��ري  خم��ربّي��ًا  فح�صًا   25239 اأن  واأ���ص��اف 
التي  الفحو�صات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�صبح  ام�����س، 
اأجريت منذ بدء اجلائحة وحتى االآن 2551231 
فح�صًا، الفتا اإىل اأن ن�صبة الفحو�صات االإيجابّية 

ام�س و�صلت اإىل قرابة 3ر20 باملئة.
باأوامر  االلتزام  اإىل  اجلميع  ال��وزارة  ودعت 
ارتداء  خ�صو�صًا  الوقاية،  �صبل  واّتباع  الّدفاع، 
 20 من  الأكرث  التجّمعات  اإقامة  وعدم  الكّمامات، 
التوعوية  احلملة  متابعة  اإىل  اإ�صافة  �صخ�صًا، 
فريو�س  عدوى  من  للوقاية  الوزارة  اأطلقتها  التي 
اأ���ص��ره��م  حل��م��اي��ة  االأف�����راد  وت�صجيع  ك���ورون���ا 

وجمتمعهم )# بحميهم(.

*عمان 
ب�صر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  اأك���د 
الأهمية  احل��ك��وم��ة  اإدراك  اخل�����ص��اون��ة 
نحو  يف  وم�صاهمته  ال�صناعي  ال��ق��ط��اع 
وت�صغيله  الوطني  االقت�صاد  حجم  رب��ع 
الأكرث من ربع مليون من العمالة االأردنية 
وحتقيقه الأكرث من 90 باملئة من اإجمايل 

ال�صادرات االأردنية.

زي��ارت��ه  ل��دى  ال����وزراء  رئي�س  ول��ف��ت 
االثنني اإىل غرفة �صناعة االأردن ولقائه 
�صناعة  غ��رف��ت��ي  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
اجلغبري  فتحي  املهند�س  وعمان  االأردن 
ق��درة  اإىل  االإدارة،  جمل�س  واأع�����ص��اء 
مواكبة  على  االأردين  ال�صناعي  القطاع 
فر�صته  ال���ذي  ال��ك��ث��ي��ف  ال��ط��ل��ب  ح��ج��م 
الغذائية  املنتجات  على  كورونا  جائحة 

كالكمامات  املرحلة  تلبي  وم�صتلزمات 
واالأدوية  الطبية  وامل�صتلزمات  واملعقمات 
 70 من  اأكرث  اإىل  املنتجات  هذه  وت�صدير 
خطوط  عدد  ت�صاعف  مثلما  عامليًا،  �صوقًا 
5ر5  اإنتاجية  ب��ق��درة  الكمامات  اإن��ت��اج 
���ص��ادرات  وبكمية  يوميًا  كمامة  مليون 

و�صلت اإىل ما يقارب 94 مليون كمامة.
اإن���ت���اج  خ���ط���وط  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 

وبكمية  كبري  ب�صكل  الطبية  االفرهوالت 
�صادرات جتاوزت 600 األف قطعة، وزيادة 
وامل��ط��ه��رات  املعقمات  اإن��ت��اج  خ��ط��وط  يف 
يوميًا  عبوة  األ��ف   878 اإنتاجية  بقدرة 
مليون   24 ع��ن  زادت  ���ص��ادرات  وبكمية 
اإنتاج  خطوط  اإن�صاء  جانب  اإىل  عبوة، 

التعقيم. غرف 
تابع �س3

الخصاونة:أهمية القطاع 
الصناعي في حل معيقاته

لدى زيارته غرفة صناعة األردن
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*عّمان 
اأع��ل��ن وزي��ر ال��دول��ة ل�����ص��وؤون االإع��ام 
ال��ن��اط��ق ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م احل��ك��وم��ة علي 
املوازنة  قانون  م�صروع  اإحالة  عن  العايد 
الوحدات  موازنات  قانون  وم�صروع  العاّمة، 
احلكومّية لل�صنة املالّية 2021 اإىل جمل�س 
الد�صتورّية  االإج��راءات  ال�صتكمال  االأّم��ة 
جمل�س  م��ن  اإق��راره��م��ا  بعد  بخ�صو�صهما، 
الوزراء. واأّكد العايد خال موؤمتر �صحفي 
حممد  الدكتور  املالية  وزي��ر  مع  م�صرتك 
اأن  ال���وزراء،  رئا�صة  يف  االثنني  الع�صع�س 
امللكّية  التوجيهات  وف��ق  عملت  احلكومة 
ال�صامية يف كتاب التكليف ال�صامي باإعداد 
تعك�س  للتطبيق،  وقابلة  واقعية  موازنة 

االإيرادات والنفقات املتوقعة بدّقة.
ب�صكل  ت��راع��ي  امل���وازن���ة  اأّن  واأو����ص���ح 
بها  منّر  التي  اال�صتثنائّية  الظروف  كبري 
موؤّكدًا  الوطنّية،  االأول��وّي��ات  على  وترّكز 
�صرف  باإعادة  احلكومة  قرار  تت�صّمن  اأّنها 
الزيادة على العاوات ملوظفي القطاع العام 
من  ب��دءًا  لت�صرف  والع�صكريني،  املدنيني 

رئي�س  اأعلنه  ما  املقبل، بح�صب  العام  مطلع 
الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة �صابقًا.

من  الرئي�س  ال��ه��دف  اأن  العايد  واأك���د 
على  العاّمة  املالّية  و�صع  هو  املوازنة  هذه 
اقت�صادنا  ي��خ��دم  مب��ا  ال�صحيح  الطريق 
امل��وازن��ة  م�صروع  اأن  اإىل  الفتا  ال��وط��ن��ي، 
لدائرة  االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  على  �صين�صر 

املوازنة العاّمة اليوم.
الدولة  وزير  عر�س  اآخ��ر،  �صعيد  على 
االأرق��ام  حتديثات  الآخ��ر  االإع��ام  ل�صوؤون 
وح�صاب  وط��ن  ه��ّم��ة  ب�صندوق  املتعلقة 
االجتماعية،  التنمية  لوزارة  التابع  اخلري 
وح�صاب الترّبعات يف وزارة ال�صّحة، الفتًا 
اإىل اأّن اإجمايل ترّبعات �صندوق همة وطن 

بلغ حتى يوم اأم�س 2ر94 مليون دينار.
من  �صرفه  جرى  ما  مقدار  اأّن  واأو�صح 
دينار  مليون  6ر92  اإىل  و�صل  ال�صندوق 
املعونة  ل�صندوق  مليونا   73 على  توزعت 
و2ر4  باملياومة،  العاملني  لدعم  الوطنية 
جهاز  لتوفري  ال�صحة  ل��وزارة  دينار  مليون 
مليون  و2  كورونا،  فح�س  وعينات   PCR

مليون  اإىل  باالإ�صافة  اأم علي،  لتكية  دينار 
الها�صمية،  االأردنية  اخلريية  للهيئة  دينار 
لدعم  اخلارجية  ل��وزارة  دينار  مليون  و2 
اخلارج،  من  لاأردنيني  اآمنة  عودة  برنامج 
اجلامعّية  للم�صت�صفيات  دينار  األف  و433 
النافذ  ال�صناعي  التنف�س  اأجهزة  لتوفري 
و10  الكلى،  غ�صيل  واأجهزة  النافذ  وغري 
م��اي��ني دي��ن��ار ل�����ص��راء اأج��ه��زة وم��ع��دات 

مل�صت�صفيات وزارة ال�صحة امليدانية.
�صندوق  يف  املتبّقي  املبلغ  اأن  اإىل  ولفت 

هّمة وطن يبلغ 6 ر1 مليون دينار.
اأ�صار  االأخ��رى،  التربع  ح�صابات  وحول 
املتوّفر  الترّبعات  ر�صيد  اأن  اإىل  العايد 
ح��ال��ي��ًا يف ح�����ص��اب اخل���ري ال��ت��اب��ع ل���وزارة 
9ر3  ح��وايل  يبلغ  االجتماعّية  التنمية 
ح�صاب  ر�صيد  يبلغ  فيما  دي��ن��ار،  مليون 
ترّبعات وزارة ال�صّحة املتوّفر حالّيًا 9ر11 

مليون دينار.
االإن��ف��اق  اآل��ي��ة  اأّن  على  العايد  و���ص��ّدد 
احل�صابات  وجميع  وطن  هّمة  �صندوق  من 
اأن  مو�صحا  والتدقيق،  للرقابة  تخ�صع 

اأوجه االإنفاق وا�صحة وال تكون اإاّل لغايات 
احلّد من اأ�صرار كورونا والتعامل معها.

واأو�صح اأن �صندوق هّمة وطن وح�صابات 
لها  م�صهود  وطنّية  قامات  من  تدار  الترّبع 
جهودهم  على  مثنيا  والنزاهة،  بالكفاءة 

الكبرية التي يبذلونها.
التي  املبالغ  جميع  اأّن  العايد  اأكد  كما 
مع  للتعامل  هي  الحقًا  �صتنفق  اأو  اأُنِفقت 
اأ�صاد  املوؤمتر،  ختام  ويف  كورونا.  جائحة 
بالتزام  االإع����ام  ل�����ص��وؤون  ال��دول��ة  وزي���ر 
املواطنني ب�صبل الوقاية من فريو�س كورونا 
من حيث ارتداء الكمامات واملحافظة على 
التباعد اجل�صدي وا�صتخدام املعقمات، اآما 
املرحلة  هذه  خال  االلتزام  هذا  ا�صتمرار 

الدقيقة واملف�صلّية من انت�صار الوباء.
املوؤمتر  املواطنني يف ختام  العايد  ودعا 
ال�صحة  مبعايري  االل��ت��زام  موا�صلة  اإىل 
هي  الكمامة  ق��ائ��ا:  ال��ع��ام��ة  وال�صامة 
ونقول  االآن،  حتى  واملتوفر  الوحيد  اللقاح 
ونبتعد  جميعًا،  يحمينا  التزامنا  اأن  دائمًا 

اليوم لنلتقي غدا.

*عمان 
ق���ال وزي����ر امل��ال��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد 
يف  فر�صيات  و�صعت  ال��وزارة  اإن  الع�صع�س 
تتعلق   2021 ل�صنة  العامة  املوازنة  �صوء 
اإعادة  يعني  ما  الوبائي  الو�صع  با�صتمرار 
اقت�صى  اإن  امل��وازن��ة  بنود  ببع�س  النظر 
ا�صدار  م�صتبعد  غري  ذلك،  الوبائي  الو�صع 

ملحق لتعديل بع�س البنود.
�صحفي  م��وؤمت��ر  يف  الع�صع�س  واأ����ص���ار 
ل�صوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  بح�صور  االث��ن��ني، 
للحكومة  ال��ر���ص��م��ي  ال��ن��اط��ق  االإع������ام 
الدكتور العايد، لاإعان عن اقرار املوازنة 
بالرغم  اأن���ه  اإىل   ،2021 ل�صنة  ال��ع��ام��ة 
املايل  الو�صع  واجهت  التي  التحديات  من 
�صندات  ا�صعار  اأن  اإال  كورونا  اأزم��ة  خ��ال 
زالت  ما  العاملية  االأ�صواق  يف  بوند  اليورو 
ال��دول  من  ع��دد  من  اأق��ل  باأ�صعار  ت��ت��داول 
تثبيت  اإىل  اإ���ص��اف��ة  اق��ت�����ص��ادا،  االق���وى 
اأند  و”فيت�س” و”�صتاندارد  “موديز  وكالة 
بورز” لت�صنيف االأردن االئتماين والنجاح 
مع  اململكة  لربنامج  االأوىل  املراجعة  يف 
احلكومة  اأن  واأكد  الدويل.  النقد  �صندوق 
باقل  للخروج  املوازنة  اإع��داد  خال  �صعت 
ال��ع��ام  امل��ت��وق��ع��ة خ���ال  االن��ك��م��ا���س  ن�صب 

 3 االنكما�س  ن�صبة  تبلغ  اأن  متوقعا  املقبل، 
للناجت املحلي االإجمايل  باملئة، وحجم منو 
الرئي�صة  املنطلقات  وح��ول  باملئة.  5ر2 
حتدث   ،  2021 موازنة  عليها  بنيت  التي 
عن تنفيذ توجيهات احلكومة الهادفة اإىل 
ال�صحي  واالإن��ف��اق  االجتماعية  احلماية 
وتعزيز القدرة ال�صرائية للمواطن، اإ�صافة 

اإىل حتفيز اال�صتثمار .
متويل  اإىل  اأ�صار  ال�صحة،  �صعيد  وعلى 
كورونا  جائحة  ملواجهة  ال�صحية  النفقات 
التحقق  بح�صب  دينار  165مليون  ب�صقف 
املخ�ص�صات  بر�صد  اال�صتمرار  مع  الفعلي، 
الطبية  ل��ل��م��ع��اجل��ات  ال���ازم���ة  امل��ال��ي��ة 
والتاأمني  الطبية  وامل�صتلزمات  واالأدوي���ة 
ال�صحي. وتطرق الوزير اإىل زيادة االنفاق 
ور�صد  باملئة،  5ر24  بن�صبة  الراأ�صمايل 
م�صاريع  تنفيذ  لت�صريع  كافية  خم�ص�صات 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وحتفيز  م��ع  ال�����ص��راك��ة 
اال�صتثمار، باالإ�صافة اإىل ر�صد املخ�ص�صات 
للمحافظات  الراأ�صمالية  للموازنات  املالية 

ونفقات الإدامة عمل جمال�س املحافظات.
ت�صنيف  اإع����ادة  امل��وازن��ة  راع���ت  كما 
امل�صاريع الراأ�صمالية ذات الطبيعة اجلارية 
�صمن النفقات اجلارية، ور�صد املخ�ص�صات 

دعم  و���ص��ن��دوق  اجل��ام��ع��ات  ل��دع��م  املالية 
الطالب املحتاج.

�صملت  املوازنة  اأن  املالية  وزير  واأو�صح 
االأم���ان  �صبكة  ل��زي��ادة  خم�ص�صات  ر���ص��د 
من  املنتفعني  قاعدة  وتو�صيع  االجتماعي 
�صندوق املعونة الوطنية بن�صبة 38 باملئة، 
اإ�صافة اإىل ر�صد املخ�ص�صات املالية الازمة 

لدعم العاملني يف القطاعات املت�صررة.
واأكد الع�صع�س ر�صد املخ�ص�صات املالية 
ال��ازم��ة يف م��وازن��ات ال���وزارات وال��دوائ��ر 
كلفة  لتغطية  احل��ك��وم��ي��ة  وال���وح���دات 
االإ�صافية  ال��ع��اوة  ن�صبة  على  ال��زي��ادة 
املعتمدة التي اأقرها جمل�س الوزراء بتاريخ 
رواتب  على  املقررة  والزيادة   6/1/2020
االأردنية  امل�صلحة  القوات  واأف��راد  �صباط 
واالأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة، وال���زي���ادة امل��ق��ررة 
رتب  لنظام  املعدل  النظام  اأحكام  مبوجب 
جانب  اإىل   ،2020 ل�صنة   35 رقم  املعلمني 
�صابقة  التزامات  لت�صديد  خم�ص�صات  ر�صد 

للقطاع اخلا�س والرديات ال�صريبية.
 2021 ل�صنة  العامة  امل��وازن��ة  وق��درت 
منها  دينار،  مليون   875 و  مليارات   7 مببلغ 
لايرادات  دينار  مليون   298 و  مليارات   7
املحلية و577 مليون دينار منحا خارجية ، 

اإجراءات عادلة ملعاجلة  مع الرتكيز على  
التهرب ال�صريبي.

عام  يف  النفقات  اجمايل  ق��درت  فيما   
دينار  مليون   930 و  مليار   9 بنحو   2021
مقارنة  باملئة   6 نحو  بلغت  منو  وبن�صبة 
ال��روات��ب  ت�صكل  بحيث   ،2020 ب��ال��ع��ام 
وجهاز  الع�صكري  واجلهاز  امل��دين  )اجلهاز 
والتقاعد  العامة  وال�صامة  العام  االأم��ن 
باملئة،   65 ن�صبته  ما  والع�صكري(  امل��دين 
وفوائد  باملئة،   10 الت�صغيلية  والنفقات 
 92 ن�صبته  ما  اأي  باملئة،   17 العام  الدين 
النفقات اجلارية، حيث  باملئة من اجمايل 
 749 و  مليار   8 اجل��اري��ة  النفقات  بلغت 
9ر3  نحو  بلغت  منو  وبن�صبة  دينار،  مليون 
 1779 منها،   2020 بالعام  مقارنة  باملئة 
و1452  املدين،  اجلهاز  رواتب  دينار  مليون 
مليون دينار فوائد الدين العام، ومبلغ 201 
�صندوق  النقدية/  املعونة  دينار  مليون 
املعونة الوطنية، و 40 مليون دينار رديات 
)�صريبة الدخل وايرادات �صنوات �صابقة(

و74  مليون دينار ت�صديد التزامات �صابقة، 
و  مليار  الراأ�صمالية  النفقات  بلغت  فيما 
181 مليون دينار وبن�صبة منو بلغت بنحو 

5ر24 باملئة مقارنة بعام 2020.

*عمان 
كونفرن�س(  )فيديو  عرب  االثنني  االردن  �صارك 
املوجهة  التعليمية  ال��ربام��ج  جلنة  اجتماعات  يف 
للطلبة العرب يف االأرا�صي العربية املحتلة بدورته 

102 التي نظمتها جامعة الدول العربية.
الدرا�صات  مدير  االأردين  ال��وف��د  رئي�س  وق��ال 
اأحمد  الفل�صطينية  ال�صوؤون  دائ��رة  يف  واالإع���ام 
امللك عبد اهلل  اإن االأردن بقيادة جالة  الروا�صدة، 
عن  ال��دف��اع  يف  وم�صاعيه  جهوده  �صيوا�صل  الثاين 
واالإقليمية  الدولية  باملحافل  الفل�صطينية  الق�صية 
الفل�صطينية  ال��دول��ة  اإق��ام��ة  اإىل  و���ص��واًل  ك��اف��ة، 
اأن  واأ�صاف  ال�صرقية.  القد�س  وعا�صمتها  امل�صتقلة 
االإ�صرائيلية  لاعتداءات  ت�صديه  �صيوا�صل  االأردن 
املقد�صة  واملدينة  ال�صريف  القد�صي  احل��رم  على 
االإ�صامية،  العربية  هويتها  طم�س  وحم����اوالت 
ان�صغال  ت�صتغل  االح��ت��ال  �صلطات  اأن  اإىل  م�صريا 
العملية  ال�صتهداف  كورونا  وباء  مواجهة  يف  العامل 
املحتلة  الفل�صطينية  االأرا����ص���ي  يف  التعليمية 
الدولية  ال��غ��وث  وك��ال��ة  م��دار���س  على  والت�صييق 
)االأونروا(، وا�صتهدافها جهود الدول املانحة يف بناء 
املوؤ�ص�صات الفل�صطينية.  واأكد الروا�صدة اأن التعليم 
االإن�صان،  حلقوق  العاملي  االإع���ان  يف  مكفول  ح��ق 
االقت�صادية  باحلقوق  اخلا�صة  الدولية  واملعاهدة 
حقوق  وات��ف��اق��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة،  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
الدولية  واملنظمات  الدويل  املجتمع  داعيا  الطفل، 
واالإقليمية للوقوف بوجه االعتداءات االإ�صرائيلية 
يف  الفل�صطينيني  واالأط��ف��ال  ال��ط��اب  حقوق  على 
االأم��ني  وق��ال  اآم��ن��ة.  تعليمية  بيئة  اإىل  الو�صول 

فل�صطني  ل�صوؤون  العربية  للجامعة  امل�صاعد  العام 
واالأرا�صي العربية املحتلة �صعيد اأبو علي اإن انعقاد 
هذا املوؤمتر جاء ملتابعة تطورات العملية التعليمية 
�صلطات  ا���ص��ت��غ��ال  ظ��ل  يف  خ��ا���ص��ة  فل�صطني،  يف 
الرئا�صة  انتخابات  ونتائج  كورونا  لوباء  االحتال 
ال�صم  لتنفيذ خطوات تكر�س من خالها  االأمريكية 
الغربية  ال�صفة  اأرا�صي  من  وا�صعة  مل�صاحات  الفعلي 
املحتلة. واأكد مدير عام املتابعة امليدانية يف وزارة 
الرتبية والتعليم الفل�صطيني اأيوب عليان، اأن االأزمة 
املعاناة من خال موا�صلة  االأخرية لكورونا �صاعفت 
االحتال ا�صتهداف الطلبة واملعلمني، يف ظل حرمان 
منطقة االأغوار والقد�س من بناء مدار�س جديدة، اأو 
ترميم مدار�س متهالكة، ومناطق التحدي يف البادية 
ليوّجه ع�صرات  امل�صتوطنات،  التما�س قرب  ومناطق 
وال�صيميا  اإبزيق  خربة  مدار�س  بهدم  االإخطارات 

ومدار�س م�صافر يطا، وبادية القد�س.
فل�صطني  يف  التعليم  ي��واج��ه��ه  م��ا  اإىل  ول��ف��ت 
م��ن حت��دّي��ات ك��ث��رية، وظ��ل ه��دف��ًا دائ��م��ًا ل�صيا�صات 
يف  خا�صة  كافة،  االأ�صعدة  على  املدمرة  االحتال 
مطالبا  االأغ����وار،  فيها  مب��ا  )ج(  واملناطق  القد�س 
بتوفري الدعم العربي للعملية التعليمية يف فل�صطني 

ل�صد كل حماوالت االحتال االإ�صرائيلي.
االأردن  ممثلو  االفرتا�صي  االجتماع  يف  و�صارك 
واالألك�صو،  واالإي�ص�صكو  واالأون��روا  وفل�صطني  وم�صر 
واحتاد االإذاعات العربية، واإذاعة فل�صطني ب�صبكة 

�صوت العرب، وقطاع فل�صطني باجلامعة العربية.
املقبل  االجتماع  اإىل  تو�صياتها  اللجنة  و�صرتفع 
ملوؤمتر امل�صرفني على �صوؤون الاجئني الفل�صطينيني. 

*عمان 
ه��ن��اأ م��دي��ر االأم���ن ال��ع��ام ال��ل��واء ال��رك��ن ح�صني 
ترخي�س  اإدارة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  جميع  احل���وامت���ة، 
بالفوز  الكبري  اإجنازهم  على  واملركبات  ال�صواقني 
اأف�صل  فئة  عن  العربي  احلكومي  التميز  بجائزة 

مبادرة لتجربة تطوير حكومية.
ترخي�س  اإدارة  ام�س،  زيارته  خال  ذلك  جاء 
من  وع��ددًا  مديرها  ولقائه  واملركبات،  ال�صواقني 
خطط  اأه��م  ح��ول  اإي��ج��از  اإىل  م�صتمعا  مرتباتها، 
من  امل��ب��ذول��ة  اليومية  واجل��ه��ود  االإدارة  تطوير 

منت�صبيها خلدمة املواطنني.
باجلهود  واعتزازه  فخره  عن  احلوامتة  واأعرب 
لهم  مباركًا  الرتخي�س،  اإدارة  منت�صبي  من  املبذولة 
بهذا  وتخ�ص�صاتهم  ومواقعهم  رتبهم  اختاف  على 
الفوز الذي ي�صاف اإىل قائمة طويلة من االإجنازات 
التي ي�صجلها االأمن العام يف ظل رعاية جالة امللك 

عبداهلل الثاين، وتوجيهاته احلكيمة.

و�صباط  ال�صباط  م��ن  ع���ددًا  احل��وامت��ة  وك��رم 
ال�صكر  لهم  موجهًا  امل��ب��ادرة،  على  القائمني  ال�صف 
عك�س  متميزا  اإمن��وذج��ا  “قدمتم  وق��ال  وال��ث��ن��اء. 
املجاالت  والتطوير يف  االإبداع  االأردنيني على  قدرة 
االأعلى  القائد  جالة  ظن  ح�صن  عند  وكنتم  كافة، 
احل��وامت��ة  ودع���ا  واالأردن���ي���ني«.  امل�صلحة،  للقوات 
العام  االأمن  وت�صكيات  العاملني يف خمتلف وحدات 
املزيد  بذل  على  لهم  حافزًا  اجلائزة  هذه  التخاذ 
املقدمة  باخلدمات  االرتقاء  وموا�صلة  اجلهود  من 
ن�صامى  عن  املعهودة  املعايري  اأف�صل  وفق  للمواطنني 
ون�صميات االأمن العام. وتعد جائزة التميز احلكومي 
العربي االأوىل من نوعها، واالأكرب على م�صتوى العامل 
العربي يف جمال التطوير االإداري والتميز املوؤ�ص�صي 
العربية،  ال���دول  جامعة  مظلة  حت��ت  احل��ك��وم��ي 
العربية  واملنظمة  االإمارات  حكومة  بني  بال�صراكة 
فيها  ناف�صت  فئة،   15 و�صملت  االإداري���ة،  للتنمية 

5000 م�صاركة، واأكرث من 1500 طلب تر�صح.

العايد: إحالة مشروعّي قانونّي الموازنة العاّمة 
وموازنات الوحدات الحكومّية 2021 لمجلس األّمة

العسعس: مراجعة ربعية لتطورات النفقات واإليرادات

األردن يشارك باجتماع لجنة البرامج 
التعليمية لطلبة األراضي المحتلة

الحواتمة يهنئ العاملين في إدارة الترخيص 
لحصولهم على جائزة التميز العربي

*عمان 
اأكد رئي�س الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة 
ال�صناعي  القطاع  الأهمية  احلكومة  اإدراك 
االقت�صاد  ح��ج��م  رب���ع  ن��ح��و  يف  وم�صاهمته 
من  مليون  رب��ع  من  الأك��رث  وت�صغيله  الوطني 
 90 م��ن  الأك��رث  وحتقيقه  االأردن��ي��ة  العمالة 

باملئة من اإجمايل ال�صادرات االأردنية.
ول���ف���ت رئ��ي�����س ال�������وزراء ل����دى زي���ارت���ه 
ولقائه  االأردن  �صناعة  غرفة  اإىل  االثنني 
االأردن  �صناعة  غرفتي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
واأع�����ص��اء  اجلغبري  فتحي  املهند�س  وع��م��ان 
ال�صناعي  القطاع  قدرة  اإىل  االإدارة،  جمل�س 
الكثيف  الطلب  حجم  مواكبة  على  االأردين 
املنتجات  على  كورونا  جائحة  فر�صته  ال��ذي 
الغذائية وم�صتلزمات تلبي املرحلة كالكمامات 
واالأدوي���ة  الطبية  وامل�صتلزمات  واملعقمات 
وت�صدير هذه املنتجات اإىل اأكرث من 70 �صوقًا 
اإنتاج  خطوط  ع��دد  ت�صاعف  مثلما  عامليًا، 
كمامة  مليون  5ر5  اإنتاجية  بقدرة  الكمامات 
يقارب  ما  اإىل  و�صلت  �صادرات  وبكمية  يوميًا 

94 مليون كمامة.
االفرهوالت  اإنتاج  خطوط  اأن  اإىل  واأ�صار 
الطبية ب�صكل كبري وبكمية �صادرات جتاوزت 
اإنتاج  خطوط  يف  وزي���ادة  قطعة،  األ��ف   600

األف   878 اإنتاجية  بقدرة  واملطهرات  املعقمات 
 24 عن  زادت  ���ص��ادرات  وبكمية  يوميًا  عبوة 
اإنتاج  خطوط  اإن�صاء  جانب  اإىل  عبوة،  مليون 

غرف التعقيم.
يف  ال�صناعي  القطاع  ا�صهام  اىل  ا�صار  كما 
 1.3 نحو  اإىل  ت�صل  التي  ال�صريبة  اإي���رادات 
اأن  اإىل  الفتًا   ،2019 لعام  اأردين  دينار  مليار 
هي  لل�صريبة  ت���ورد  ال��ت��ي  القطاعات  اأع��ل��ى 
القطاع الدوائي والقطاع الغذائي، كما اأن اأعلى 
واملنتجات  االأ�صمدة،  هي  ت�صديرًا  القطاعات 
واالألب�صة  ال��دوائ��ي��ة،  واملنتجات  الغذائية، 

واملنتجات الكيماوية.
على  احلكومة  حر�س  الوزراء  رئي�س  واأكد 
اخلا�س،  القطاع  ت��واج��ه  التي  املعيقات  ح��ل 
املرحلة  عنوان  يكون  اأن  اإىل  “نتطلع  م�صيفا 
اأك��رث  اق��ت�����ص��ادي  نهج  ه��و  االأ���ص��ا���ص��ي  املقبلة 
واأكرث  وتطويرها،  الفر�س  �صناعة  على  قدرة 
يف  الذات  على  االعتماد  متطلبات  مع  ان�صجامًا 
ظل اقت�صاد وطني تناف�صي مبني على �صراكة 
موؤ�ص�صية حقيقية مع القطاع اخلا�س ونحن نلج 

املئوية الثانية للدولة االأردنية ».
احلكومة  اأولويات  اأهم  اخل�صاونة  وعر�س 
العمل  يتم  التي  واملبادرات  املقبلة  املرحلة  يف 

ا�صتقرار  االأول��وي��ات  اأوىل  اأن  م��وؤك��دًا  عليها، 
املواطنني  با�صتجابة  م�صيدًا  الوبائي،  الو�صع 
العامة  ال�صامة  ب��اإج��راءات  التزامهم  على 
وارتداء الكمامة التي ما زالت ال�صبيل الوحيد 
ملقاومة انت�صار الفريو�س وحتول دون اأن ن�صطر 
اأن نذهب الإجراءات مقيدة وت�صمح لنا باإعادة 
التفكري باإعادة فتح بع�س القطاعات والتعامل 

مبرونة يف التعامل مع اأوقات احلظر«.
على  العمل  �صيتم  وبالتوازي  اأن��ه  واأ�صاف 
ال�صناعية  القطاعات  يف  العمل  ا�صتدامة 
الوطني  االق��ت�����ص��اد  ل��دع��م  واالق��ت�����ص��ادي��ة 
واخلروج من هذة االأزمة وبالتوازن مع احلفاظ 

على �صحة املواطنني واحلد من انت�صار الوباء.
احلكومة  ال��ت��زام  ال����وزراء  رئي�س  واأك���د 
ب��ت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 
ب�صرورة التوا�صل واحلوار والتعاون وال�صراكة 
مع القطاع اخلا�س انطاقًا من مبداأ الت�صاركية 
الوطنية للنهو�س بوطننا العزيز الذي يدخل 
مئويته الثانية بعزم واإ�صرار على جتاوز جميع 

التحديات التي تواجهه.
�صريكًا  اخلا�س  القطاع  نعترب  “نحن  وقال 
اقت�صادنا  تنمية  يف  للحكومة  ا�صرتاتيجيًا 
الوطني ونتطلع اإىل م�صاهمات القطاع اخلا�س 
يف تنفيذ اأوامر الدفاع وتوجيهات جالة امللك 

اأثناء العمل والتنقل  بااللتزام بلب�س الكمامة 
للق�صاء على فريو�س كورونا«.

كما ت�صمل اأولويات احلكومة خال املرحلة 
ال�صناعي  القطاع  تناف�صية  تعزيز  املقبلة 
عمله  تواجه  التي  املعيقات  حل  على  والعمل 
امللك  جالة  روؤى  وتنفيذ  �صادراته  وزي���ادة 
االأمن  وحتقيق  ال��ذات  على  االعتماد  بتعزيز 

الغذائي والدوائي.
اأن احلكومة �صتبا�صر  واأعلن رئي�س الوزراء 
اال�صتثمار  لتحفيز  ح��زم  اإط��اق  على  العمل 
العمل  فر�س  على  احل��ف��اظ  �صاأنه  م��ن  ال��ذي 
امل�صاريع  وتعظيم  منها،  املزيد  واإنتاج  القائمة 
املنتجة، ومراجعة االإجراءات احلالية والعمل 
اال�صتثمارات  ت�صجيع  ي�صمن  مبا  تعديلها  على 

وجذبها واملحافظة على القائم منها.
كما اأكد �صعي احلكومة على تو�صيع قاعدة 
امل�صدرين وزيادة حجم ال�صادرات وفتح اأ�صواق 

ت�صديرية جديدة.
القطاع  ممثلي  م��اح��ظ��ات  على  رده  ويف 
االلتزام  على  ال��وزراء  رئي�س  �صدد  ال�صناعي، 
بح�صر امل�صرتيات احلكومية بال�صناعة املحلية 

و�صمن اال�صرتاطات واملوا�صفات املحددة.
�صناعة  غ��رف��ت��ي  رئ��ي�����س  ق����ال  ب������دوره، 
اإن  اجلغبري،  فتحي  املهند�س  وعمان  االأردن 

حقيقية  �صراكة  اإىل  يتطلع  ال�صناعي  القطاع 
جالة  لروؤية  حتقيقًا  احلكومة  مع  وم�صتمرة 
امللك عبد اهلل الثاين باالهتمام والرتكيز على 
مفهوم دولة االنتاج، وبناء ا�صرتاتيجية �صاملة 
للو�صول اإىل مبداأ االعتماد على الذات وتعزيز 
ومبا  كورونا  جائحة  خال  الناجتة  الفر�س 
فر�س  وتوفري  االأردين  االقت�صاد  منعة  يعزز 

عمل جديدة لاأردنيني.
ال�صناعي  القطاع  اأن  اإىل  اجلغبري  واأ�صار 
باملئة   25 ب��ح��وايل  م��ب��ا���ص��ر  ب�صكل  ي�صهم 
اأن  اإىل  الف��ت��ًا  االج��م��ايل،  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن 
من  باملئة   93 ت�صكل  ال�صناعية  ال�����ص��ادرات 
املنتج  ي�صل  اإذ  الوطنية،  ال�صادرات  اإجمايل 
خمتلف  من  دول��ة   142 من  اأك��رث  اإىل  االأردين 

اأنحاء العامل.
القطاع  يف  اال���ص��ت��ث��م��ارات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
من  باملئة   65 على  يزيد  ما  �صكلت  ال�صناعي 
على  االأردن  يف  امل�صجلة  اال�صتثمارات  اإجمايل 
مدار العقد املا�صي، اإ�صافة اإىل م�صاهمة القطاع 
يف ت�صغيل ما يزيد على 250 األف عامل وعاملة 

ي�صكلون خم�س القوى العاملة يف االأردن.
وقال اجلغبري اإن القطاع متكن من ال�صيطرة 
على ما ن�صبته 42 باملئة من احتياجات ال�صوق 
املحلي، “وظهر ذلك جليًا خال جائحة كورونا 

اإمداد  على  املحلية  ال�صناعة  قدرة  خال  من 
ودون  االأ�صا�صية  ال�صلع  مبختلف  املحلي  ال�صوق 

اأي انقطاع«.
واأكد اجلغبري اأهمية تخفي�س كلف االإنتاج 
التي  الوطنية  ال�صادرات  وانعكا�صه على زيادة 
النمو  لتحقيق  واالأ�صرع  االأبرز  املحرك  تعترب 

االقت�صادي.
من جهتها، اأكدت وزيرة ال�صناعة والتجارة 
رئي�س  زي��ارة  اأن  علي  مها  املهند�صة  والتموين 
موؤ�صر  االأردن  �صناعة  غ��رف��ة  اإىل  ال����وزراء 
للقطاع  احلكومة  توليه  ال��ذي  االهتمام  على 

ال�صناعي وم�صاهمته يف االقت�صاد الوطني.
واأ�صارت اإىل اأن احلكومة تدرك التحديات 
ال�صناعي،  القطاع  ت��واج��ه  ال��ت��ي  والعقبات 
باإيجاد  ال��وزراء  رئي�س  تعليمات  على  موؤكدة 
وتعزيز  اخل��ا���س  القطاع  م��ع  فاعلة  �صراكة 
الفر�س  وتعظيم  وال�صادرات  القطاع  تناف�صية 

املتوفرة.
اأ���ص��ارت وزي��رة الطاقة وال��رثوة  ب��دوره��ا، 
اأن احلكومة خف�صت  اإىل  املعدنية هالة زواتي 
منذ بداية ال�صنة اأ�صعار الكهرباء على القطاع 
ال�صناعي بنحو 20 باملئة، معربة عن االأمل يف 
عمل  فر�س  بخلق  التخفي�س  هذا  ينعك�س  اأن 

وزيادة يف ال�صادرات والتناف�صية.

جاء  التخفي�س  من  ج��زءًا  اأن  واأو�صحت 
نتيجة انخفا�س اأ�صعار النفط عامليًا ما انعك�س 
على اأ�صعار الكهرباء، يف حني اأن اجلزء االآخر 
من التخفي�س هو قرار حكومي بزيادة الدعم 
�صنويًا  دي��ن��ار  مليون   27 ب��واق��ع  لل�صناعات 
الدعم  دينار  مليون   65 ال�  مبلغ  اإىل  لت�صاف 
جمموع  لي�صبح  ال�صناعي  للقطاع  احلكومي 
 92 ال�صناعي  القطاع  لكهرباء  احلكومة  دعم 

مليون دينار.
العاملي  االنخفا�س  اأن  اإىل  زواتي  واأ�صارت 
اأ�صعار  انخفا�س  اإىل  اأدى  النفط  اأ�صعار  يف 
بقيم  ال��وق��ود  وزي��ت  امل�صال  وال��غ��از  ال��دي��زل 

ترتاوح بني 16 اإىل 25 باملئة.
الدولة  ووزير  العمل  وزير  من جهته، قال 
اإن  قطامني  معن  الدكتور  اال�صتثمار  ل�صوؤون 
الوزارة توا�صلت مع غرف ال�صناعة والتجارة، 
جميع  ت�صمل  م�صفوفة  بو�صع  وطالبتهم 
االإجراءات التي ت�صاند عملهم يف ظل جائحة 
اإىل  �صرتفعها  ال���وزارة  اأن  اإىل  الفتًا  ك��ورون��ا، 

جمل�س الوزراء بعد درا�صتها.
االإيجابي  اال�صتباك  �صرورة  اإىل  واأ�صار 
ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  ومم��ث��ل��ي  احل��ك��وم��ة  ب��ني 
وتعزيز فر�صها يف املناف�صة العاملية، موؤكدًا اأن 
وتطوير  الطاقات  اإط��اق  هو  احلكومة  هدف 
ا�صرتاتيجية متكن القطاع ال�صناعي باأن تكون 

عنوان االأردن يف اخلارج.
اأن  اإىل  خيطان  م��روان  النقل  وزير  واأ�صار 
)ا�صتبيانات(  من��اذج  و�صع  يف  با�صرت  ال��وزارة 
للم�صانع التي ت�صغل اأكرث من 100 عامل، بهدف 
امل�صانع  للعاملني يف هذه  النقل  ت�صهيل خدمات 

بالذهاب والعودة اإىل العمل.
على  اأث��رت  كورونا  جائحة  اأن  اإىل  ولفت 
عمل �صاحنات النقل التي تبلغ 26 األف �صاحنة 
والتناف�س بينها باحلموالت، موؤكدًا اأن الوزارة 
القطاع  تواجه  التي  املعيقات  حل  على  تعمل 
ال�صناعي. وعر�س اأع�صاء جمل�س اإدارة غرفة 
�صناعة االأردن م�صاهمات القطاعات ال�صناعية 
من  اململكة  احتياجات  تغطية  يف  االنتاجية 
ال�صلع وال�صناعات املحلية والتي ت�صل يف بع�س 

ال�صناعات اإىل االكتفاء الذاتي والت�صدير.
ال�صناعي  القطاعات  دعم  اأهمية  واأك��دوا 
اإىل  م�صريين  املناف�صة،  على  قدرته  وتعزيز 
على  االن��ت��اج  بكلف  ال��ن��ظ��ر  اإع����ادة  اأه��م��ي��ة 
االجرائية  اال�صكاالت  بع�س  وحل  ال�صناعة 
والبريوقراطية. كما اأكدوا اأهمية العمل على 
فتح اأ�صواق جديدة باالعتماد على جودة املنتج 

االأردين واأ�صعاره املعقولة.

رئيس الوزراء يؤكد أهمية القطاع الصناعي 
والحرص على حل المعيقات التي تواجهه
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*عمان 
معت�صم  ال��دك��ت��ور  وال���ري  امل��ي��اه  وزي���ر  تفقد 
ن�صب  حريق  اخماد  عمليات  االث��ن��ني،  �صعيدان، 
يف  امل��ي��اه  ل�صلطة  التابعة  امل�صتودعات  ب��اح��دى 
�صري  وتابع  العدادات«،  »م�صغل  العني  راأ�س  منطقة 
املدين  الدفاع  كوادر  نفذتها  التي  االطفاء  عملية 

يف املوقع.
يف  االو�صاع  على  اطاعه  بعد  �صعيدان  واأوعز 
م�صغل العدادات بت�صكيل جلنة تق�صي للوقوف على 
مق�صر،  كل  وحما�صبة  وتداعياته  احلريق  ا�صباب 
املياه والعاملني  معمما على جميع ادارات و�صركات 
التي  اجلهات  وال�صيما  املختلفة،  املناطق  يف  معهم 
م�صرعات  او  لا�صتعال  قابلة  م��واد  م��ع  تتعامل 
وال�صامة  ال�صحة  اج���راءات  التباع  اال�صتعال، 
العامة يف التعامل مع هذه املواد، والتقيد التام بها 
وفق املعايري القيا�صية وعدم التهاون يف اتخاذ كل 

ما يلزم باخل�صو�س.
التي  العالية  امل�صوؤولية  ب��روح  الوزير  وا�صاد 
مع  التعامل  يف  امل��دين  الدفاع  منت�صبو  بها  يتمتع 
نتيجة  قيا�صي  وقت  يف  عليه  وال�صيطرة  احل��ادث، 
اأ�صهم يف ح�صر  ما  والقيا�صية  الفورية  اال�صتجابة 

احلريق بدون وقوع اية ا�صابات ب�صرية.

*عمان 
اأعلنت جلنة ت�صعري امل�صتقات النفطية يف وزارة 
�صعر  تثبيت  عن  االثنني،  املعدنية  والرثوة  الطاقة 
مادة الكاز ملدة خم�صة ا�صهر اعتبارا من مطلع كانون 

االأول املقبل؛ بناء على توجيه جمل�س الوزراء.
برئا�صة  ام�س،  اجتماع  يف  اللجنة  اعلنت  كما 
وال��رثوة  الطاقة  وزارة  ع��ام  ام��ني  اللجنة  رئي�س 
مادة  ا�صتقرار  عن  العزام،  اماين  املهند�صة  املعدنية 
احلايل،  الثاين  ت�صرين  ل�صهر  �صعرها  عند  البنزين 
فيما ارتفع �صعر مادة الديزل بواقع 10 فل�صات للرت. 
عقدته  ال��ذي  ال�صهري  االجتماع  يف  ذلك  جاء 
اللجنة لتحديد اأ�صعار بيع امل�صتقات النفطية حمليا 
للفرتة من االول وحتى احلادي والثاثني من كانون 

االأول املقبل.
االأ�صعار  ا�صتعرا�س  االج��ت��م��اع  خ��ال  وج���رى 
العاملية للنفط اخلام وامل�صتقات النفطية خال �صهر 
ل�صهر  مثياتها  مع  ومقارنتها  احلايل  الثاين  ت�صرين 

ت�صرين االأول املا�صي.
ويف التفا�صيل، قررت اللجنة االبقاء على �صعر 
بيع البنزين اأوكتان 90 خال �صهر كانون االأول عند 
665 فل�صا للرت، و�صعر البنزين اأوكتان 95 عند 880 
فل�صا للرت، و�صعر الكاز عند 460 فل�صا للرت، ورفع �صعر 
للرت  فل�صا   470 لي�صبح  فل�صات   10 مبقدار  الديزل 
خام  �صعر  معدل  اأن  اإىل  ي�صار  فل�صا.   460 من  بدال 
برنت ارتفع من 2ر40 دوالر للربميل يف �صهر ت�صرين 
�صهر  يف  للربميل  دوالر  5ر42  اإىل  املا�صي  االأول 

اللجنة  قررت  العادة،  جرت  وكما  الثاين.  ت�صرين 
تثبيت �صعر اأ�صطوانة الغاز عند �صعر 7 دنانري.

بتثبيت  اخلا�س  ال��وزراء  جمل�س  توجيه  ووف��ق 
املقبل،  ني�صان  �صهر  نهاية  حتى  الكاز  م��ادة  �صعر 
احل��ايل،  ال��ث��اين  ت�صرين  �صهر  ت�صعرية  اع��ت��م��دت 

كا�صا�س لتثبيت ال�صعر.
على  التاأكيد  ال��وزراء،  جمل�س  توجيه  وت�صمن 
العاملية  االأ�صعار  تراجعت  حال  يف  ال�صعر  تخفي�س 
للمواطنني  الكاز  م��ادة  الأهمية  الفرتة  هذه  خال 

خال ف�صل ال�صتاء.
واملعادن،  الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  وق��ررت 
اليوم االثنني، حتديد قيمة تعرفة بند فرق اأ�صعار 
االأول  ك��ان��ون  ل�صهر  الكهرباء  ف��ات��ورة  يف  ال��وق��ود 

جرى  التي  نف�صها  القيمة  وهي  �صفر،  بقيمة  املقبل 
حتديدها ل�صهر ت�صرين الثاين احلايل.

وقالت وزيرة الطاقة والرثوة املعدنية املهند�صة 
وجه  ال����وزراء  جمل�س  اإن  االث��ن��ني،  زوات���ي،  هالة 
اعتبارا  �صهور،  خم�صة  ملدة  الكاز  مادة  �صعر  بتثبيت 
من مطلع كانون االأول املقبل وحتى نهاية �صهر ني�صان 
2021، باعتماد ت�صعرية �صهر ت�صرين الثاين احلايل، 

كاأ�صا�س لتثبيت ال�صعر.
ووف����ق ال���وزي���رة زوات�����ي، ت�����ص��م��ن ت��وج��ي��ه 
حال  يف  ال�صعر  تخفي�س  تاأكيد  الوزراء،  جمل�س 
الفرتة،  ه��ذه  خ��ال  العاملية  االأ�صعار  تراجعت 
ف�صل  خال  للمواطنني  الكاز  مادة  اأهمية  موؤكدة 

ال�صتاء.

*عمان 
ارتفاعًا  ال��ّث��اين  ت�صرين  �صهر  �صائعات  �صهدت 
طفيفًا مقارنة ب�صهر ت�صرين االأّول املا�صي، اإذ �صّجل 
يف  �صائعة   53 ب�  مقارنًة  �صائعة،   60 الّثاين  ت�صرين 

ت�صرين االأّول.
جاء ذلك يف التقرير ال�صهري ملر�صد م�صداقية 
االعام االردين “اكيد” ال�صادر االثنني، وقال اكيد 
الّثاين  ت�صرين  �صهر  �صائعات  يف  للنظر  الافت  ان 
ال�ّصائعات التي تخ�ّس القطاع ال�صحّي،  ارتفاع عدد 
اإذ بلغ عددها 20 �صائعة وبن�صبة 33 باملئة، مقارنة 
باملئة من  ن�صبته 26  ما  �صّكلت  �صائعة �صحّية  ب� 14 
“اأكيد”  مر�صد  ويعزو  االأّول.  ت�صرين  �صهر  �صائعات 
بفريو�س  االإ�صابة  ح��االت  ع��دد  ارت��ف��اع  اإىل  ذل��ك 
يف  حالة  اآالف   5 جت��اوزت  قيا�صّيٍة،  الأرق��اٍم  كورونا 
يف  حالة  اآالف   8 وقاربت  ال�ّصهر،  خال  اأّي��ام  ع��ّدة 
اأحد االأّيام خال ت�صرين الّثاين. وتكّررت �صائعاٌت 
ح���ول ُق���رب اإع����ان ح��ظ��ر جت���وال ���ص��ام��ل م��ا بني 
ما  وهو  و�صهر،  اأ�صابيع  وثاثة  واأ�صبوعني،  يومني، 
اأكرث من 7 مّرات  نفته احلكومة واالأجهزة االأمنّية 

خُمتلفة.
تناول  اجل��ه��ة،  ح�صب  االإ���ص��اع��ة  م�صدر  وع��ن 
مو�صوعات  وكيفّية،  كمّية  منهجّية  عرب  اكيد  ر�صد 
ال�����ص��ائ��ع��ات امل��ن��ت�����ص��رة ع��رب امل���واق���ع االإخ��ب��ارّي��ة 

االج��ت��م��اع��ّي،  ال��ت��وا���ص��ل  و�صبكات  االإل��ك��رتون��ّي��ة، 
ة امل�صادر الداخلّية،  وو�صائل االإعام، وتبنّي اأّن ح�صّ
 56 اإخ��ب��ارّي��ة،  م��واق��ع  اأو  توا�صل  ات  من�صّ ���ص��واء 
الّثاين،  ت�صرين  ل�صهر  ائعات  ال�صَّ حجم  من  �صائعة 
وبن�صبة 93 باملئة، فيما �صدرت 4 �صائعات عن جهات 

خارجّية بن�صبة 4 باملئة.
وحول م�صدر ال�صائعة ح�صب و�صيلة الن�صر، تبنّي 
�صد اأّن 42 �صائعة كان م�صدرها و�صائل  من خال الرَّ
التوا�صل االجتماعّي وبن�صبة 70 باملئة، �صدرت 41 
بن�صبة  املحلية  التوا�صل  ات  ِمن�صَّ عن  منها  �صائعة 
واح��دة  �صائعة  انت�صرت  بينما  باملئة،   98 قاربت 
ات من م�صادر خارج االأردّن بن�صبة 2  عرب هذه املن�صّ
باملئة. وبلغ عدد ال�صائعات التي رّوج لها االإعام 16 
�صائعة وبن�صبة بلغت 27 باملئة، �صدرت 14 منها عن 
و�صائل اإعام حملّية بن�صبة بلغت 87.5 باملئة، بينما 
رّوجت و�صائل اإعام خارج االأردن ل�صائعتني بن�صبة 
ت�صرين  �صهر  خ��ال  “اأكيد”  ر�صد  باملئة.   12.5
ر�صمية وبن�صبة  �صائعتني �صدرتا عن م�صادر  الّثاين 
بلغت 3 باملئة، اإذ مت تداولهما على نطاق وا�صع عرب 
االإعامية،  والو�صائل  االجتماعي  التوا�صل  مواقع 
وبلغ  الّر�صمية.  اجلهات  قبل  من  ت�صويبهما  ومت 
ائعات التي تناولت القطاع ال�صّحي الن�صبة  عدد ال�صَّ
�صائعة، وبن�صبة 33 باملئة، تلتها  االأعلى بواقع 20 

ما  �صّكلت  �صائعة   15 بواقع  االأمنّي  القطاع  �صائعات 
ن�صبته 25 باملئة من اإجمايل ال�ّصائعات.

ال�صاأن  تناولت  التي  ال�صائعات  ع��دد  بلغ  فيما 
تلتها  باملئة،   15 وبن�صبة  �صائعات   9 االقت�صادّي 
 7 بواقع  ال�ّصيا�صّي  ال�صاأّن  تناولت  التي  ال�ّصائعات 
ال�ّصائعات،  اإجمايل  من  باملئة   12 وبن�صبة  �صائعات 
�صائعات   6 االجتماعّية  ال�صائعات  عدد  بلغ  فيما 
العام  ال�صاأن  �صائعات  و�صّجلت  باملئة،   10 وبن�صبة 

الن�صبة االأقل بواقع 3 �صائعات وبن�صبة 5 باملئة.
وحول انتقال ال�صائعات من التوا�صل االجتماعي 
ت�صرين  �صهر  خال  �صائعات   3 انتقلت  االإعام،  اإىل 
املواقع  اإىل  االجتماعّي  التَّوا�صل  مواقع  من  الّثاين 
ن�صبة  وه��ي  باملئة،   5 بلغت  وبن�صبة  االإخ��ب��ارّي��ة 
�صهر  اإىل االإعام يف  انتقلت  التي  لل�صائعات  مقاربة 
باملئة   7.5 �صّكلت  �صائعات   4 بواقع  االأّول  ت�صرين 
مر�صد  ويرى  االأّول.  ت�صرين  �صائعات  اإجمايل  من 
“اأكيد” اأّن القاعدة االأ�صا�صّية يف التعامل مع املحتوى 
الذي ُينتجه م�صتخدمو مواقع التوا�صل االجتماعّي 
من  التحّقق  ح��ال  يف  اإال  الن�صر  اإع���ادة  ع��دم  ه��ي 
م�صدر موثوق، واأّن االعتماد على م�صتخدمي مواقع 
االأخذ  دون  لاأخبار  كم�صدر  االجتماعّي  التوا�صل 
يت�صّبب  عدمها  من  املعلومات  هذه  دّق��ة  باالعتبار 
وبالتايل  ال�صحيحة  غري  االأخبار  من  الكثري  بن�صر 

على  “اأكيد”  مر�صد  واعتمد  ال�صائعات.  ترويج 
�صحيحة،  غري  باأّنها  الوا�صحة  ال�صائعات  حتديد 
ن�صرها  التي ثبت عدم �صّحتها بعد  اأو تلك االأخبار 

خال االأّيام التي تلت الن�صر.
االأ�صا�صّية  املبادئ  من  جمموعة  “اأكيد”  وطّور 
امل�صتخدمون،  ُينتجه  ال��ذي  املحتوى  من  للتحّقق 
اأو  مرئّيًا،  كان  اإن  املحتوى،  نوع  عن  النَّظر  وب�صرف 
ح �صرورة طرح  مكتوبًا، اأو حتى م�صموعًا، والتي تو�صّ
جمموعة من االأ�صئلة قبل اتخاذ قرار ن�صر املحتوى 

املنَتج.
منهجّية  بتطوير  ق���ام  “اأكيد”  اأّن  وُي��ذك��ر 
باأّنها  ال�صائعة  تعريف  مّت  اإذ  ال�صائعات،  لر�صد 
عام  ب�صاأن  املرتبطة  ال�صحيحة،  غري  “املعلومات 
اأكرث  اإىل  و�صلت  والتي  اأردنّية،  مب�صالح  اأو  اأردين، 
االإع��ام  و�صائل  عرب  تقريبًا،  �صخ�س  اآالف   5 من 
الظروف  يف  ال�صائعات  تزدهر  ما  وعادة  الرقمّي”. 
واحل��روب،  االأزم���ات،  اأوق��ات  مثل  الطبيعّية،  غري 
يعني  ال  ه��ذا  ولكن  وغريها،  الطبيعّية  وال��ك��وارث 
ومن  ال��ع��ادّي��ة،  ال��ظ��روف  يف  انت�صارها”  “عدم 
املعروف اأّن ال�صائعات ُترّوج ب�صكٍل ملحوظ يف بيئات 
اجتماعّية، و�صيا�صّية، وثقافّية دون اأخرى، ويعتمد 
تاأثري  وحجم  غمو�صها،  م�صتوى  على  انت�صارها 

مو�صوعها.

*عمان 
ال�صعب  م��ع  للت�صامن  ال����دويل  ال��ي��وم  ي�صّكل 
الق�صية  ب����اأن  ل��ل��ت��ذك��ري  ف��ر���ص��ة  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي، 
معاناة  تنهي  ح��ل��ول  دون  زال���ت  م��ا  الفل�صطينية 
اأبنائها، الذين مل يح�صلوا على حقوقهم غري القابلة 
الوطني  واال�صتقال  امل�صري  تقرير  يف  للت�صرف؛ 
اجلمعية  حددته  ما  بح�صب  وال��ع��ودة،  وال�صيادة 

العامة لاأمم املتحدة يف العام 1975.
من  والع�صرين  التا�صع  يف  املنا�صبة  هذه  وتاأتي 
االأمم  من  مببادرة  عام،  كل  من  الثاين  ت�صرين  �صهر 
املتحدة، اإحياًء لذكرى ذات اليوم الذي اأ�صدرت فيه 
لعام   )181( رقم  التق�صيم  ق��رار  العامة  اجلمعية 
لل�صعب  االأليمة  املاأ�صاة  بداية ف�صول  1947، ذكرى 

الفل�صطيني، والتي ما تزال قائمة حتى هذا اليوم.
الق�صية  ت��غ��ب  مل  امل��م��ل��ك��ة،  ت��اأ���ص��ي�����س  وم��ن��ذ 
االأوىل  االأردن  ق�صية  باعتبارها  الفل�صطينية 
كانت  بل  الها�صميني،  فكر  عن  الرئي�صية  واأولويتها 
واأولوياتهم، وطافوا  زالت حا�صرة يف جهودهم  وما 
على  وو�صعوها  الدولية،  املحافل  خمتلف  يف  بها 
جدول االهتمام العاملي، وهي جهود ترافقت مع دعم 
ملكي متوا�صل لاأ�صقاء الفل�صطينيني لنيل حقوقهم 

العادلة.
ال�صعي لتحقيق ال�صام العادل وال�صامل..

عبداهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  اأك���د  املنا�صبة،  وب��ه��ذه 
احلقوق  جلنة  رئي�س  اإىل  وّجهها  ر�صالة  يف  الثاين 
�صيخ  الفل�صطيني،  لل�صعب  للت�صرف  القابلة  غري 
واأهمية  الفل�صطينية،  الق�صية  مركزية  على  نيانغ، 
العادل  ال�صام  حتقيق  نحو  بال�صعي  اال�صتمرار 

وال�صامل الذي تقبله ال�صعوب، واملرتكز على القانون 
الدويل وقرارات ال�صرعية الدولية.

وقال جالته يف الر�صالة، اإن من واجبنا جميعًا 
اجلمود  ك�صر  �صاأنها  من  التي  اجلهود  جميع  دع��م 
مفاو�صات  باجتاه  وال��دف��ع  ال�صلمية،  العملية  يف 
حل  اأ�صا�س  على  ال�صام  لتحقيق  وج��ادة  مبا�صرة 
الدولتني، ووفق القانون الدويل وقرارات ال�صرعية 
الدولية ومبادرة ال�صام العربية، ووقف اخلطوات 
فر�س  تقّو�س  التي  اجلانب،  اأحادية  االإ�صرائيلية 
وحم��اوالت  كاال�صتيطان  ال�صراع،  وتاأجج  ال�صام 
يف  جديد  واقع  وفر�س  فل�صطينية،  اأرا�س  اأية  �صم 

امل�صجد االأق�صى املبارك واحلرم القد�صي ال�صريف.
الو�صاية  �صاحب  ب�صفته  امللك،  جالة  و�صدد 
وامل�صيحية  االإ�صامية  املقد�صات  على  الها�صمية 
ومقد�صاتها  ال�����ص��ري��ف  ال��ق��د���س  “اأن  ال��ق��د���س  يف 
و�صتبقى  ورعايتنا،  اهتمامنا  حمور  و�صتبقى  كانت 
بحملها  نعتز  تاريخية  وم�صوؤولية  واجبًا  الو�صاية 

منذ اأكرث من مئة عام«.
مركزية  على  للتاأكيد  نوعّية  اإعامية  جهود 

الق�صية الفل�صطينية..
يومًا  االأح��د،  اليوم  االأردنية،  االإذاع��ة  ونظمت 
اإعاميًا مفتوحًا لدعم الق�صية الفل�صطينية وتعزيز 
بّثها  الفل�صطينيني، وذلك عرب ربط  �صمود االأ�صقاء 
“�صوت فل�صطني” واإذاعة  الفل�صطينية  مع االإذاعة 
مواد  تقدمي  جانب  اإىل  امل�صرية،  العرب”  “�صوت 
جوانب  خمتلف  تتناول  م�صرتكة  اإعامية  ور�صائل 
ال�صاحتني  على  وتداعياتها  الفل�صطينية  الق�صية 
الت�صامن  جت�ّصد  ���ص��ورة  يف  واالإقليمية،  املحلية 

العربي عرب هذه التغطية امل�صرتكة.
ت�صريح  بح�صب  االأردن���ي���ة،  االإذاع����ة  وق��ام��ت 
�صحفي لوكالة االأنباء االأردنية )برتا(، بتخ�صي�س 
يوم  مبنا�صبة  الفل�صطينية  االإذاع��ة  مع  مفتوح  بث 
الت�صامن العاملي مع ال�صعب الفل�صطيني. وا�صت�صافت 
اذاعات  احتاد  مع  بالتعاون  ياأتي  الذي  بثها  خال 
واخل��رباء  املخت�صني  م��ن  ع���ددًا  العربية،  ال���دول 
من  العديد  ب��ث  جانب  اإىل  الفل�صطيني،  بال�صاأن 
الفل�صطينية  بالق�صية  املتعلقة  والتقارير  الربامج 

و�صمود القد�س ال�صريف.
امل�صرتك  بثها  عرب  االأردنية  االإذاع��ة  وتناولت 
اأهمها؛  املحاور،  من  العديد  العربية  االإذاع��ات  مع 
يف  والفل�صطينية  االأردن���ي���ة  الدبلوما�صية  دور 
دائ��رة  وتو�صيع  االإ�صرائيلية  املخططات  اإحباط 
وال��ع��اق��ات  الفل�صطيني،  ال�صعب  م��ع  الت�صامن 
�صمود  دعم  يف  االأردن  ودور  الفل�صطينية  االأردنية 
ال�صعب الفل�صطيني والق�صية الفل�صطينية، واالأنروا 
ب�صرعنة  تتعلق  مو�صوعات  جانب  اإىل  والاجئني، 
اال�صتيطان وق�صية �صم االأرا�صي و�صرذمة املجتمع 
الفل�صطيني من خال اجلدار واحلواجز، واملحاوالت 
وتهمي�س  الفل�صطيني  الوعي  لطم�س  االإ�صرائيلية 
القوانني  عن  ف�صًا  الفل�صطينية،  الثقافية  الهوية 
ودور  الفل�صطينية  بالق�صية  املتعلقة  ال��دول��ي��ة 

االإعام يف اإبرازها.
اآفاق التو�صل اإىل حل قابل للتطبيق تغدو اأبعد 
اأنطونيو  املتحدة  لاأمم  العام  االأمني  وقال   .. منااًل 
غوتريي�س، يف ر�صالة وّجهها مبنا�صبة اليوم الدويل 
اأن  املوؤمل  من  “اإنه  الفل�صطيني،  ال�صعب  مع  للت�صامن 

هذا  وقتنا  حتى  حل  دون  زالت  ما  فل�صطني  ق�صية 
الذي حتتفل فيه االأمم املتحدة بالذكرى ال�صنوية 
“اآفاق  اأن  م�صيفًا  الإن�صائها”،  وال�صبعني  اخلام�صة 
وجود  على  يقوم  للتطبيق  قابل  حل  اإىل  التو�صل 
من  جمموعة  وم��ات��زال  منااًل،  اأبعد  تغدو  دولتني 
العوامل ت�صبب بوؤ�صًا كبريًا منها؛ تو�صيع امل�صتوطنات 
املنازل  هدم  يف  الكبري  والت�صاعد  القانونية،  غري 
ن�صاط  وا�صتمرار  والعنف،  الفل�صطينية،  واملن�صاآت 
التزامه  ع��ن  الر�صالة  خ��ال  واأع���رب  املقاتلني«. 
حل  الإيجاد  واالإ�صرائيليني  الفل�صطينيني  “بدعم 
للنزاع واإنهاء االحتال وفقًا لقرارات االأمم املتحدة 
الثنائية  واالتفاقات  الدويل  والقانون  ال�صلة  ذات 
وج��ود  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  ال���روؤي���ة  حتقيق  �صبيل  يف 
دولتني )اإ�صرائيل وفل�صطني امل�صتقلة الدميقراطية 
جنبًا  تعي�صان  ال�صيادة(  وذات  جغرافيا  املتوا�صلة 
اإىل جنب يف �صام واأمن �صمن حدود اآمنة ومعرتف 
وتكون   ،1967 عام  قبل  ما  حدود  اأ�صا�س  على  بها، 

القد�س عا�صمة لكلتا الدولتني«.
احلالة  اإزاء  قلقه  ع��ن  غوتريي�س  ع��رّب  كما 
تقوم  “الوكالة  قائًا  اأونروا،  تواجهها  التي  املالية 
تقدم  التي  الرئي�صية  اجلهة  بو�صفها  اأ�صا�صي  بدور 
منقذة  ت��ك��ون  م��ا  ك��ث��ريا  ال��ت��ي  املبا�صرة  امل�صاعدة 
الفل�صطينيني  الاجئني  م��ن  العديد  اإىل  للحياة 
الدول  داعيًا  الجئ”،  مايني   5.7 عددهم  البالغ 
من  االأون����روا  متكني  يف  امل�صاهمة  اإىل  االأع�����ص��اء 
واالإمنائية احلرجة  االإن�صانية  تلبية االحتياجات 
جائحة  خ��ال  وال�صيما  الفل�صطينيني،  لاجئني 

كورونا. )برتا- مازن النعيمي(

اتحاد الجامعات العربية يوقع اتفاقية 
لتدريب الكوادر الصحية بالمستشفيات

*عمان 
وقع احتاد اجلامعات العربية مذكرة تفاهم مع االأكادميية الدولية 
لل�صحة  اأو�صطية  ال�صرق  ال�صبكة  املُنبثقة عن  اياف«   « العامة  لل�صحة 
امل�صت�صفىيات اجلامعية  ال�صحية يف  الكوادر  بهدف تدريب  املُجتمعية 

التابعة للجامعة العربية للوقاية من فريو�س كورونا.
ال��دورات  اإن  �صامة  عزت  عمرو  الدكتور  االحت��اد  عام  امني  وقال 
يف  ال�صحي  ال��ك��وادر  ت�صتهدف  االحت���اد  �صينظمها  التي  التدريبية 
واملهن  والتمري�س  وال�صيدلة  الطلب  وكليات  اجلامعية  امل�صت�صفيات 
فريو�س  حماربة  كيفية  على  العربية  اجلامعات  يف  امل�صاندة  الطبية 

كورونا وت�صخي�صه والوقاية منه.
العامان  االم��ي��ن��ان  ح�صره  ال��ذي  التوقيع  حفل  خ��ال  وا���ص��اف 
عبدالرحيم  والدكتور  حميدي  خمي�صي  الدكتور  لاحتاد  امل�صاعدان 
يف  العاملني  �صامة  على  للمحافظة  اأ�صا�صي  التدريب  اأن  احلنيطي، 
االنظمة  قدرات  يعزز  ما  كورونا  فريو�س  ملواجهة  االمامية  اخلطوط 
املذكرة  اأن  وبني  للفريو�س.  الت�صدي  على  العربية  الدول  يف  ال�صحية 
ت�صتمل على بنود تهدف اإىل تعزيز التعاون بني االحتاد واالكادميية 
يف جمال التدريب وعقد املوؤمترات والندوات املُتعلقة بال�صحِة العامة.

لل�صحة  االأو���ص��ط��ي��ة  ���ص��رق  لل�صبكة  التنفيذي  الرئي�س  وق���دم 
املجتمعية الدكتور مهند الن�صور مقرتحًا لتقدمي دورات عن ُبعد لكوادر 
العربية  للجامعات  التابعة  اجلامعية  املُ�صت�صفيات  يف  ال�صحي  القطاع 
التي  الوبائية  احلالة  مع  التعامل  فرتة  خال  العدوى  ِمن  حلمايتها 

يعي�صها العامل يف ظل تف�صي فريو�س كورونا.

وزير المياه والري يتفقد موقع 
حريق مستودع العدادات

استقرار أسعار المشتقات النفطية
 لشهر كانون األول عدا الديزل 

اكيد: 60 شائعة في تشرين الّثاني
 تتصدرها الّشائعات الصحّية

دعوات لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه 
الشاملة في يوم التضامن الدولي

مقال رئيس التحرير

على  تفوقوا  االردنيون 
االملان واليابانيني والكوريني من خال ا�صتحداث 

) املوا�صري احلديدية ( يف البا�صات ومن خال  زيادة كر�صي اخر 
الكو�صرت  با�صات  املاتور( يف   ( ال�صائق وهو كر�صي  البا�س  بجنب  يف 
الكر�صي  ه��ذا  على  يجل�صون  امل��رور  رج��ال  حتى  ولا�صف  ال�صغرية 
القانون  يطبقون  الذين  ال�صرطة  رج��ال  ان  كما  التاأخري  بحجة 
منظر  يف  احلديدية  باملوا�صري  مي�صكون  وه��م  بالبا�صات  ي�صعدون 
هذه  وجود  �صمن  البا�صات  ترخ�س  اي�صا  ولا�صف  وم�صني  م�صتهجن 
املوا�صري، والطامة الكربى ان رجال املرور ال يخالفون البا�صات على 
احلاالت  هي  وكثرية   ، املوتور  كر�صي  على  يجل�س  زيادة  راكب  وجود 
التي تر�صد ان البا�س  حمولته تفوق �صعة احلافلة مبراحل ،  وقبل 
ال�صري با�س كو�صرت حمولته )46( راكب وامل�صهد  �صهور �صبط رجال 
 ، كورونا  جائحة  تنامي  ظل  يف  حتى  ح�صيب  او  رقيب  دون  يتكرر 
االو�صاع  اثر  ب�صبب  املرورية  االجهزة  قبل  من  الطرف  غ�س  وك��اأن 
امللعون  الفايرو�س  لكن  البا�صات  وا�صحاب  لل�صواقني  االقت�صادية 

م�صريه املر�س او املوت .
تلك احلافات لها عددًا حمدودًا من الركاب  ومن غري املقبول اأن 
فاأن  لاأ�صف  ولكن   ، ي�صاعده  اأو من  �صائق تلك احلافلة  يتعدى عليها 
عدد الركاب يف تلك احلافات كاد ي�صبح �صعفي عدد الركاب امل�صموح 
بهم اأو �صعة تلك احلافلة والتي من املمكن اأن تت�صبب بحوادث اليمة 
ال�صائق  ق��درة  عدم  ب�صبب  قيادته  اأثتاء  احلافلة  ول�صائق  للركاب 
ال�صيطرة على احلافلة من ناحية وزيادة ن�صبة االإ�صابات ب�صكل كبري 

جدًا يف حال تعر�س احلافلة لتدهور من ناحية اأخرى . 
يف ال�صنوات االخرية هناك تراخي يف خمالفة هذه البا�صات التي 
اأو  تتجاوز احلمل املقرر �صواء تلك العاملة على اخلطوط الداخلية 
اخلطوط اخلارجية ، اما احلموالت والتجاوزات يف با�صات اجلامعات 

فهي ) فالج وال تعالج( .
العام النها تركت  النقل  الدولة ف�صلت ف�صل ذريع يف حل م�صكلة 
الفو�صوية  االهلية  والقطاعات  اخلا�س  للقطاع  مفتوحة  االب��واب 
الباذجنان  مقدو�س  با�صات  اأو  ال�صردين(  )با�صات  يبكيك  وال��ذي 
كما ي�صميها النا�س حيث اأج�صاد �صغرية منهكه ومتعبة و�صط با�صات 
البعيدة  اإىل مدار�صهم  اأ�صحابها  لنقل  متهالكة، مكد�صة فوق بع�صها، 
�صعبية  احياء  بني  �صباحا  تدور  البا�صات  هذه  �صكناهم،  مناطق  عن 
يف كافة املحافظات، وتنهي مهمتها بعد الظهرية بعملية نقل اأخرى من 

املدر�صة اإىل املنازل. 
يفتقر  وغالبيتها  الرديئة،  ال�صيانة  ذات  البا�صات  هذه  م�صهد 
ميكنها  كيف  ت�صاوؤل:  اأم��ام  اجلميع  ي�صع  الرتخي�س،  �صروط  الأدن��ى 
م�صتواهم  يعرف  فا  �صائقوها  اما  مدار�س؟  طلبة  نقل  يف  تعمل  اأن 
ابناوؤنا  ليو�صع  ال،  ام  ا�صبقيات  اأ�صحاب  كانوا  اإذا  ما  وال  التعليمي، 

اأمانة يف اأيديهم؟.
البا�صات ال  ال يتوقف االأمر هنا؛ فق�ص�س حوادث وم�صاكل هذه 
تنتهي، اأمام التباطوؤ احلكومي يف �صبطها و�صبط �صائقيها، ومراقبتها، 
نقل  بو�صائل  تاأمينهم  وحماولة  الطلبة،  م�صوؤولية  حتملها  ورف�س 

اآمنة، ول�صائقني معروف تاريخهم اجلنائي على االأقل. 
العبارات،  من  وغريها  البندورة”،  “بك�صة  اأو  ال�صردين”،  »علبة 
وح�صر  الكتظاظها  اإ���ص��ارة  يف  البا�صات،  ه��ذه  على  الطلبة  يطلقها 
ويف  متهالكة  با�صات  غالبا  النها  بقيمتها،  وا�صتهانة  فيها،  الطلبة 
ظل غياب منظومة نقل عام حيوية عن �صوارع ومدن وبلدات وقرى 
املعاناة  مطارق  حتت  يقعون  احلكومية  املدار�س  طلبة  فاإن  اململكة، 

اليومية للو�صول اإىل مدار�صهم . 
يف  تتجول  اذ  ال�صردين”،  “علب  ظل  يف  االأمل  م�صهد  وي�صتمر 
ال�صري،  بقوانني  �صائقيها  ال��ت��زام  ع��دم  مع  الطلبة،  لنقل  ال�صوارع 
تكون  البا�س  حمولة  اأن  اإذ  و�صيانته،  البا�س،  و�صعة  كال�صرعة 
ال�صائق،  تتنوع وفق مزاجية  و�صرعته  به،  م�صموح  م�صاعفة عما هو 
اإنهاء الوجبة  لتعجله يف نقل وجبة ثانية من الطلبة يف با�صه، بعد 

االأوىل.
وعلى الرغم من عدم ر�صا  االأهايل عن هذه الو�صائل التي تنقل 
ابناءهم ، تبقى اخليار الوحيد املتاح اأمامهم، يف وقت مل تزل اجلهات 
غري  ال�صري،  واإدارة  والنقل؛  والتعليم  الرتبية  ك��وزارت��ي  الر�صمية 

معنيتني بخلق حلول م�صتدامة لهذه الظاهرة املوؤرقة.
اليومية  اجلامعات  طاب  معاناة  اىل   ننتقل  ال�صغار  الطلبة  من 
وما  البا�صات”  “جممع  يف  تبداأ  والتي   ، االأوىل  ال�صباح  �صاعات  يف 
الربد  يف  الطريق  قارعة  على  واالنتظار  احلافلة  تعطل  من  يتخللها 
حلني و�صول حافلة اأخرى تقلهم اإىل جامعتهم التي عادة ما تكون يف 

حمافظة اأخرى..
اأف�صل  هو  يومًيا  معهم  يتكرر  الذي  امل�صهد  هذا  اأن  اعترب  البع�س 
اإىل  الو�صول  اأجل  لها من  التي يتعر�صون  ، فاملواقف االأخرى  االأ�صواأ 
جامعاتهم ال تتوقف عند تعطل احلافلة وال تنتهي عند ا�صطدامها 
ن�صاهدها  التي  من  فواكه(  اأو  خ�صار  )ب�صطة  ب�  اأو  اأخ��ري  بحافلة 
تكمن  ال  الكثريون  عنها  حدثنا  كما  امل�صكلة  ال�صوارع..  اأطراف  على 
واإمنا   ، اليومية من واإىل اجلامعة وح�صب  الذهاب واالإياب  يف م�صاق 
يف ما ي�صببه لهم هذا التاأخري من حرمان ح�صور املحا�صرات وكذلك 
الطالب   بر�صوب  املعاناة  هذه  ت�صببت  وقد  االمتحانات،  من  حرمانهم 
�صامعني  يا  املحا�صرات..  عن  للغياب  امل�صموح  احلد  جت��اوزه  ب�صبب 
ال�صوت بع�س الطلبة قرر ان ي�صكن بعيدًا عن اأهلة ويزورهم ا�صبوعيا 
“عمان  يف  يعي�صون  الذين  الطاب  خا�صة  املوا�صات  رداءة  ب�صبب 
وكما  باربد  الريموك  جامعة  يف  ويدر�صون  وال�صلط”..  وال��زرق��اء 

تعلمون هي كلفة ا�صافية على دخل اال�صرة  ومثل هوؤالء الكثريين .

خالد خازر الخريشا

يوميات راكب 
باص عالواقف ..!!

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
ن�صري،  عماد  اجلمارك  دائرة  با�صم  الناطق  قال 
مكافحة  مديرية  يف  العاملة  اجلمركية  الكوادر  اإن 
قدما   40 �صعة  حاوية  �صبط  من  متكنت  التهريب 
اأبرزها  املختلفة  الب�صائع  من  كبرية  كميات  حتوي 
اإىل  باالإ�صافة  مراقبة  وكامريات  البتوب  اأجهزة 

كميات كبرية من املاب�س ذات املن�صاأ االأجنبي.
“مت تنظيم حم�صر  انه  بيان �صحفي  واأ�صاف يف 
املهربات  على  والتحفظ  بامل�صبوطات  اأ�صويل  �صبط 

الإجراء املقت�صى القانوين«.
الكبرية  اجل��ه��ود  �صمن  ال�صبطية  ه��ذه  وت��اأت��ي 

التي تبذلها دائرة اجلمارك ل�صبط املهربات وب�صط 
على  اجلمارك  دائ��رة  وتهيب  االأ�صواق،  يف  العدالة 
اأرقام  اأية مهربات عرب  جميع املواطنني االإباغ عن 

مكافحة التهريب.
مكافحة  يف  ت�صاهم  اجلمارك  دائ��رة  اأن  يذكر 
تعتمد  والتي  اال�صرتاتيجية  خطتها  �صمن  التهريب 
واالأنظمة  القوانني  تطبيق  اأبرزها  ركائز  عدة  على 
وبناء  العقاب،  من  االإف��ات  من  املهرب  متنع  بحيث 
منظومة معلومات متكاملة مع جميع اأجهزة الدولة، 
التّجار  حلماية  اخلا�س  القطاع  مع  �صراكة  وبناء 

امللتزمني ومكافحة الب�صائع املهربة.

*عمان 
اأ�صبوع  اإن  عمان،  جت��ارة  غرفة  قالت 
املحلية  بال�صوق  والتخفي�صات  التنزيات 
�صي�صتمر حتى م�صاء ام�س االأثنني، لوجود 
الفت  التزام  و�صط  مقبولة،  ت�صوق  حركة 

ب�صروط ال�صحة وال�صامة العامة.
الغرفة  ادارة  جمل�س  ع�صو  واك���د 
اليوم  �صحفي  ت�صريح  يف  ع��ان  �صلطان 
االحد، اأن ا�صبوع التنزيات والتخفي�صات 

الذي ي�صمل خمتلف اأ�صناف الب�صائع جاء 
كونه  البي�صاء”،  “اجلمعة  يوم  عن  عو�صا 

يتزامن مع احلظر ال�صامل االأ�صبوعي.
وا�صار عان اىل اأن غالبية القطاعات 
ال���ت���ج���اري���ة امل�������ص���ارك���ة ب��ال��ت��ن��زي��ات 
مبيعاتها  يف  حت�صنا  مل�صت  والتخفي�صات 
وع��و���ص��ت ج���زءا م��ن ح��ال��ة ال��رتاج��ع يف 
الن�صاط التجاري التي الزمتها منذ بداية 

جائحة فريو�س كورونا.

من  مت��ك��ن��وا  امل��ت�����ص��وق��ني  اإن  وا����ص���اف 
يرغبونها  التي  الب�صائع  على  احل�صول 
ب���اأ����ص���ع���ار م��ن��اف�����ص��ة واال����ص���ت���ف���ادة من 
ال��ت��خ��ف��ي�����ص��ات ال��ت��ي ط��رح��ت��ه��ا امل��ح��ال 

وال�صركات.
االأثر  درا�صة  �صرورة  اىل  عان  ودعا 
االي��ج��اب��ي ال����ذي حت��ق��ق خ���ال ا���ص��ب��وع 
افكار  ا�صتنباط  وحم��اول��ة  ال��ت��ن��زي��ات 
واملنت�صرة  اال�صغر  املحات  حاجة  حتاكي 

يف عموم اململكة، من خال دعم مهرجانات 
الت�صوق ب�صكل �صمويل.

ع��م��ان  جت������ارة  غ���رف���ة  ان  ي���ذك���ر 
املا�صي  االأ���ص��ب��وع  اجتماعا  ا�صت�صافت 
ال��ت��ج��اري��ة  وامل���راك���ز  امل����والت  الإدارات 
بهدف  عمان  بالعا�صمة  العاملة  الكربى 
ال��ت��ن�����ص��ي��ق وال���ت���ع���اون، الإجن����اح ا���ص��ب��وع 
التجاري  القطاع  يخدم  مبا  التنزيات 

واملواطنني.

*عمان 
اجلبل  و�صركة  العامة  االآث��ار  دائ��رة  وقعت 
تفاهم  م��ذك��رة  ال���دائ���رة،  م��ق��ر  يف  ال���ف���ريوزي 

للتدريب على حفظ الرتاث. 
وتهدف املذكرة التي وقعها مدير عام دائرة 
االإقليمي  وامل��دي��ر  عليان  يزيد  العامة  االآث���ار 
ريت�صارد  االردن  يف  ال��ف��ريوزي  اجلبل  ل�صركة 
دويريهاو�س، اإىل تعزيز اإنتاج احلرف التقليدية 
عن طريق عقد الور�س احلرفية لغايات حت�صينها 
برنامج  وتنفيذ  ت�صديرها،  وزي��ادة  وتو�صيعها 
لاأجيال  واملهارات  املعرفة  بنقل  ي�صمح  تدريبي 

القادمة.
املذكرة  اأن  اىل  بيان،  يف  ال��دائ��رة  واأ���ص��ارت 
الرتاث  خارطة  وتوثيق  ر�صم  اىل  اأي�صا  تهدف 
وامل�صاركة يف تعزيز  املتعلق باحلرف،  املادي  غري 
امل���ادي،  غ��ري  الوطني  الثقايف  ال���رتاث  خم���زون 
يف  االن��خ��راط  على  ال�صابة  االأج��ي��ال  وت�صجيع 
تنفيذ  خال  من  اإبداعي  ب�صكل  الثقايف  تراثهم 
الرتاثية  املواقع  يف  ودرو�س  وزيارات  عمل  ور�س 
 21 رقم  االأردين  االآث��ار  قانون  مع  يتوافق  ومبا 
ل�صنة 1988، والقيام باأعمال الرتميم والتن�صيط 

االآثار  دائرة  رعاية  حتت  التاريخية  املواقع  يف 
وفقًا للمعايري واملمار�صات الدولية املتعارف عليها.

اإن  عليان،  يزيد  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  وق��ال 
ت��وق��ي��ع ه���ذه امل��ذك��رة م��ن ق��ب��ل ال���دائ���رة ج��اء 
الأحكام  وفقًا  االآث��ار  قطاع  عن  امل�صوؤول  ب�صفتها 
تتبواأها  التي  لاأهمية  وكذلك  االآث���ار،  قانون 
وال�صناعات  احلرف  مهنة  ومنها  الرتاثية  املهن 
يف  ال��دائ��رة  من  ورغبة  وال�صعبية،  التقليدية 
واالإمكانات  الب�صرية  القوى  توفري  على  العمل 
م�صتوى  لرفع  التقليدية  للمهن  الازمة  الفنية 
االأداء والكفاية يف اأعمال هذه املهن بالتعاون مع 
املوؤ�ص�صات واملنظمات والهيئات املحلية والدولية 

املخت�صة.
املهن  ت�صجيع  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اأه��م��ي��ة  واأك����د 
مواردها  وتنمية  وتطويرها  التقليدية  واحلرف 
باحلرف  يتعلق  فيما  وخ��ا���ص��ة  وا���ص��ت��ث��م��اره��ا، 
اخلا�صة برتميم االآثار و�صيانتها ونق�س احلجارة 

و�صناعة و�صائل احلماية للمناطق اخلطرة.
ت�صعى  امل��ذك��رة  ه��ذه  اأن  اىل  عليان  ول��ف��ت 
دعم  يف  التقليدية  واحلرف  املهن  م�صاهمة  لرفع 
ال�صعوب،  بني  التفاهم  ون�صر  الوطني،  االإقت�صاد 

�صركة  م��ع  التعاون  اىل  ال��دائ��رة  �صعي  م��وؤك��دا 
ال  املن�صودة،  االهداف  لتحقيق  الفريوزي  اجلبل 
يف  عالية  فنية  قدرات  متلك  ال�صركة  واأن  �صيما 

التدريب.
من جهته اأكد املدير االإقليمي ل�صركة اجلبل 
اأن  دويريهاو�س،  ريت�صرد  االأردن  يف  ال��ف��ريوزي 
ت�صجيع  بل  الربح،  حتقيق  لي�س  هدفها  ال�صركة 
واإيجاد  املوجودة  احلرفيني على تطوير احلرف 
الثقايف  ال��ف��ك��ر  ون�����ص��ر  ل��ه��ا،  ج��دي��دة  ت�صاميم 
املنتجة،  احلرفية  االأعمال  خال  من  والرتاثي 
االأعمال  على  تدريبية  ور�صات  عقد  خال  من 
التقليدية  لل�صناعات  واحل��رف��ي��ة  ال��ي��دوي��ة 

وال�صعبية.
يف  ي��اأت��ي  االإتفاقية  ه��ذه  توقيع  اإن  وق��ال 
اإطاق م�صروع ي�صمن احلفاظ على االإرث  �صبيل 
خال  من  املنطقة  يف  باالإنقرا�س  املهدد  الثقايف 
على  والعمل  الب�صرية،  الكوادر  وتاأهيل  تدريب 
احلرف  يف  والكفاءة  االأداء  م�صتويات  تعزيز 
التقليدية والفلكلورية الرتاثية التي تهدف اإىل 
�صون احلرف الرتاثية وحمايتها، ونقل وتوريث 

املهارات واملعارف احلرفية وا�صتدامتها.

*عّمان 
مذكرة  االأردن  اأوراجن  �صركة  وقعت 
ال��رق��م��ي  االق��ت�����ص��اد  وزارة  م��ع  ت��ف��اه��م 
ملحطات  الدعم  تقدمي  ملوا�صلة  والريادة، 
املعرفة ال�5 التي اأن�صئت حتت مظلة مراكز 

اأوراجن املجتمعية الرقمية.
ال�صركة  ع��ن  �صحفي  ب��ي��ان  وح�صب 
رقمية  م��راك��ز  ثاثة  ال�صركة  �صتن�صئ 
االأردن”  ابتكار   “ برنامج  �صمن  جديدة 
م��ن االحت���اد االأوروب����ي، وم�صروع  امل��م��ول 
اأوراجن “م�صاحة االبتكار”، وذلك يف اإطار 
رقميًا  وال�صابات  ال�صباب  لتمكني  جهودها 
وتزويدهم بالتدريب الازم للح�صول على 

فر�س عمل اأو اإن�صاء م�صاريعهم.
اأوراجن  مراكز  برنامج  ال�صركة  وتنفذ 
املفرق،  حمافظات  يف  الرقمية  املجتمعية 
والطفيلة.  واإربد  ماأدبا،  يف  ومليح  ومعان، 
و�صيتم اإن�صاء مراكز جديدة يف حمافظات 
عدد  لي�صبح  وم��اأدب��ا  وال��زرق��اء  ج��ر���س، 
 8 ال���وزارة  م��ع  املنفذة  الرقمية  امل��راك��ز 
من  امل�صتفيدين  عدد  زيادة  بهدف  مراكز، 

الرقمي  التدريب  توفر  التي  الربامج  هذه 
وت��ع��زز م��ه��ارات االب��ت��ك��ار وال��ري��ادة لدى 

ال�صباب. 

واأّكد وزير االقت�صاد الرقمي والريادة، 
الرقمية  املراكز  اأهمية  الهناندة،  اأحمد 
الوزارة  مع  بال�صراكة  اأوراجن  تنفذها  التي 
يف  ال�صباب  ب��ني  و���ص��ل  حلقة  ت�صكيل  يف 

الرقمية  وامل��ه��ارات  املحافظات  خمتلف 
املطلوبة يف �صوق العمل وقطاع الريادة.

الأوراجن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  وق���ال 
تعتزم  ال�صركة  اإن  ماريني،  تريي  االأردن، 

الرقمية  املجتمعية  املراكز  دائرة  تو�صيع 
يف  االأردين  ال�صباب  بدعم  تلتزم  اأنها  كما 
خمتلف  تقّدم  يف  للم�صاهمة  اململكة  اأنحاء 

القطاعات.

*عمان 
قرر وزير العمل ووزير الدولة ل�صوؤون اال�صتثمار، 
الدكتور معن القطامني، اعتماد حتديد �صكن العمال 
غري االأردنيني املثبت على جوازات �صفر هوؤالء العمال 
اعتبارًا من تاريخ 1/1/2017 فما بعد، ال�صادر عن 
جتديد  معامات  اإجن��از  لغايات  االأمنية،  امل��راك��ز 
فاإن  ال��وزارة،  من  �صحايف  بيان  وح�صب  ت�صاريحهم. 

وت�صهيًا  العمل  اأ�صحاب  على  للتخفيف  جاء  القرار 
لعمل من�صاآتهم، ومتا�صيًا مع �صيا�صة الوزارة الهادفة 
العمالة  وا�صتخدام  العمل  �صوق  وتنظيم  �صبط  اإىل 

غري االأردنية يف ظل ظروف جائحة كورونا.
وينطبق قرار الوزير القطامني على العمال غري 
االأردنيني الذين يجددون ت�صاريح عملهم عند نف�س 

�صاحب العمل.

*عمان 
اجلمعيات  واالآث������ار،  ال�����ص��ي��اح��ة  وزارة  دع���ت 
العامة  للموؤ�ص�صة  طلب  ت��ق��دمي  اىل  ال�صياحية 
االثنني،  غد  ي��وم  نهاية  قبل  االجتماعي  لل�صمان 
من خال الرقم االلكرتوين ملن�صاآتهم، وذلك لتمكني 
لتق�صيط  الازمة  االإج���راءات  اتخاذ  من  املوؤ�ص�صة 
الوزارة يف كتاب  امل�صتحقات املرتتبة عليهم. وبينت 

مكاتب  وك��اء  وجمعية  الفنادق،  جلمعية  وجهته 
ال�صياحية،  املطاعم  وجمعية  وال�صفر،  ال�صياحة 
وال�صعبية،  التقليدية  وال�صناعات  احلرف  وجمعية 
وجمعية النقل ال�صياحي املتخ�ص�س، وح�صلت وكالة 
كتاب  اأن  منه،  ن�صخة  على  )برتا(  االردنية  االنباء 
م�صتحقات  وتق�صيط  ت�صوية  لغايات  جاء  التعميم 

ال�صمان االجتماعي املرتتبة عليهم.

*عمان 
اأع��ل��ن��ت م��وؤ���ص�����ص��ة ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي ف��ت��ح ب��اب 
امل�صتوى   / ال�صم�صية  الطاقة  برنامج  يف  الت�صجيل 
املاهر يف حمافظة الزرقاء / املعهد االأردين الكوري 
املهني  للتدريب  الها�صمية  ومعهد  للتكنولوجيا 
املتجددة،  للطاقة  التميز  مركز   / معان  وحمافظة 
بهدف اإتاحة الفر�صة اأمام اأبناء وبنات املحافظتني 
التخ�ص�صات  الذي يعد من  لالتحاق بهذا الربنامج، 

الواعدة يف ال�صوق االأردنية.
�صتكون  املوؤ�ص�صة  عن  �صدر  �صحايف  بيان  وح�صب 

الراغبني  اأم��ام  متاحة  االإلكرتوين  الت�صجيل  فرتة 
اع��ت��ب��ارا م��ن االح���د ول��غ��اي��ة اخل��ام�����س م��ن ال�صهر 
reg.vtc.gov. االإلكرتوين  الرابط  على  القادم 

حيث  املعهدين،  ك��ا  يف  املبا�صر  الت�صجيل  اأو   jo
املوافق  االأح���د  ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��اًرا  الربنامج  �صيبداأ 
موؤ�ص�صة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  م��ن   .2020/12/6
يف  املنت�صرة  معاهدها  خ��ال  وم��ن  املهني  التدريب 
تاأهيل  مبهمة  ت��ق��وم  اململكة  حم��اف��ظ��ات  خمتلف 
اأج��ل  م��ن  االأردين  وال�����ص��ب��اب  ال�����ص��اب��ات  وت��دري��ب 

التحاقهم بالفر�س املنا�صبة وملواكبة �صوق العمل.

*عّمان 
�صندوق  ح�صابات  اإدارة  جلنة  رئي�س  نائب  اأعلن 
هّمة وطن، جمال ال�صرايرة، موافقة رئي�س الوزراء 
الدكتور ب�صر اخل�صاونة، على تو�صية جلنة االإدارة 
اأجهزة  ل�صراء  دينار  مايني   10 مبلغ  بتخ�صي�س 
امليدانية  امل�صت�صفيات  وجتهيز  طبية  وم�صتلزمات 
يف  املر�صى  ال�صتيعاب  ال��ازم��ة  االتفاقيات  وعقد 

م�صت�صفيات القطاع اخلا�س.
جهود  �صيدعم  املبلغ  هذا  اأن  ال�صرايرة،  واأو�صح 
يف  والتمري�صية  الطبية  وك��وادره��ا  ال�صحة  وزارة 
امل�صابني  للمر�صى  الازمة  الطبية  الرعاية  توفري 
اأع���داد  ت��زاي��د  ب��ع��د  خ�صو�صًا  ك���ورون���ا،  ب��ف��ريو���س 
امل�صت�صفيات  ق��درات  تفوق  باتت  التي  االإ���ص��اب��ات 

احلكومية.
التربعات  اإج��م��ايل  بلغت  ال�صرايرة  وبح�صب 
دينار،  مليون  2ر94  اليوم  حتى  وطن  هّمة  ل�صندوق 

�صرف منها 6ر92 مليون دينار مت توزيعها كالتايل: 
مليون  و2ر4  الوطنية،  املعونة  ل�صندوق  مليونا   73
وعينات   PCR جهاز  لتوفري  ال�صحة  ل��وزارة  دينار 
فح�س كورونا، و2 مليون دينار لتكية اأم علي، ومليون 

دينار للهيئة اخلريية االأردنية الها�صمية.
ل��وزارة  دينار  مليون   2 مبلغ  تخ�صي�س  مت  كما 
لاأردنيني  اآم��ن��ة  ع��ودة  برنامج  لدعم  اخل��ارج��ي��ة 
مل�صت�صفى  دينار  األ��ف   433 اإىل  اإ�صافة  اخل��ارج،  من 
النافذ  ال�صناعي  التنف�س  اأجهزة  لتوفري  اجلامعة 
وغري النافذ واأجهزة غ�صيل كلى، واأخريا 10 مايني 
وزارة  مل�صت�صفيات  وم��ع��دات  اأج��ه��زة  ل�صراء  دي��ن��ار 
اآلية  ف��اإن  ال�صرايرة،  وح�صب  امليدانية.  ال�صحة 
حيث  للرقابة  وتخ�صع  و�صفافة  وا�صحة  ال�صرف 
على  الرئي�صية  التربعات  ح�صاب  اإدارة  جلنة  تطلع 
على  احلا�صلة  اجلهات  من  مقدمة  دوري��ة  تقارير 

التربعات حول اأوجه ال�صرف واالنفاق.

الجمارك تحبط تهريب حاوية بسعة 
40 قدما تحوي بضائع مختلفة

تجارة عمان: أسبوع التنزيالت
 مستمر حتى مساء االثنين

مذكرة بين اآلثار العامة وشركة الجبل 
الفيروزي للتدريب على حفظ التراث

أورانج تنشئ ثالثة مراكز رقمية جديدة

العمل: اعتماد سكن العمال غير األردنيين 
المثبت على جوازات السفر لتجديد التصاريح

دعوة الجمعيات السياحية لتقديم طلبات 
تقسيط مستحقاتهم للضمان االجتماعي

مؤسسة التدريب المهني تفتح باب 
التسجيل في برنامج الطاقة الشمسية

الصرايرة: 10 ماليين دينار من صندوق هّمة 
وطن لتجهيز المستشفيات الميدانية

*عمان 
االأع��م��ال  رج��ال  جمعية  رئي�س  دع��ا 
اىل  احلكومة  الطباع،  حمدي  االأردنيني 
م�صببات  ملعاجلة  عاجلة  اج��راءات  تبني 
تراجع اال�صتثمارات باململكة، وقيام بع�س 
القائمة  م�صاريعهم  باإغاق  امل�صتثمرين 

بغ�س النظر عن حجم ا�صتثماراتهم.
ب�صر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  وك��ان 
�صتبا�صر  احلكومة  اأن  اكد  قد  اخل�صاونة، 
واإن��ت��اج  اال�صتثمار  حتفيز  على  بالعمل 
على  واملحافظة  العمل  فر�س  من  املزيد 
لتعظيم  و�صت�صعى  ال��ق��ائ��م��ة،  ال��ف��ر���س 
اإىل  املف�صية  اال�صرتاتيجية  امل�صاريع 

التغلب على اإ�صكاليات الفقر والبطالة .
وق����ال ال��ط��ب��اع يف ت�����ص��ري��ح ل��وك��ال��ة 
التحدي  “ان  )ب��رتا(،  االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء 
هو  اليوم  واخلا�س  العام  القطاعني  ام��ام 
القائمة �صواء  احلفاظ على اال�صتثمارات 
القطاعات  مبختلف  االأجنبية  او  املحلية 
فر�س  توفري  ي�صمن  مب��ا  االقت�صادية” 
البطالة  معدالت  من  والتخفيف  العمل 

التي و�صلت ن�صبا عالية«.
االأردن  جعل  اجلمعية  رئي�س  واق��رتح 
منطقة تنموية واحدة مع اإعطاء حوافز 

املناطق  او  املحافظات  بع�س  يف  للم�صاريع 
التنموية  الفجوة  وتقلي�س  حظا،  االق��ل 
ب���ني امل��ح��اف��ظ��ات وت��ع��زي��ز االإن��ت��اج��ي��ة 

واالعتماد على الذات.
و����ص���دد ع��ل��ى ����ص���رورة اإع������ادة ب��ن��اء 
جت��اوز  م��ن  ليتمكن  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����ص��اد 
ا�صاح  خطة  تبني  خ��ال  من  ال�صعوبات 

اق��ت�����ص��ادي��ة ت�����وازن ب���ني االإج�������راءات 
اأزمة  فر�صتها  التي  ال�صعبة  االقت�صادية 
اتخذت  التي  وال��ق��رارات  ك��ورون��ا  فريو�س 
من  امل��واط��ن��ني  و���ص��ام��ة  �صحة  حل��م��اي��ة 

اجلائحة.
وا���ص��ار اىل ال��ع��دي��د م��ن االإج����راءات 
اإت��ب��اع��ه��ا م��ن ق��ب��ل احلكومة  ال��ت��ي مي��ك��ن 
لتعزيز البيئة اال�صتثمارية وحت�صني بيئة 

الناجت  م�صادر  وتنويع  باململكة  االأع��م��ال 
التناف�صية  للميزة  وفقا  االإجمايل  املحلي 
لها  التي  للقطاعات  الدعم  للباد وتوجيه 
وت�صغل  الوطني  لاقت�صاد  م�صافة  قيمة 

اأكرب عدد من ال�صباب.
حتفيز  مي��ك��ن  اأن�����ه  ال���ط���ب���اع  وب����ني 
اإىل القطاعات  اال�صتثمار من خال النظر 
�صمولية  بنظرة  االأولوية  ذات  امل�صتهدفة 

ا�صرتاتيجية بحيث يتم حتليل القطاعات 
االأول���ي���ة،  امل����واد  م��ن  ج��وان��ب��ه��ا  بجميع 
وطبيعة  واالإن���ت���اج،  ال��ت��وري��د  و�صا�صل 
القطاع،  داخ��ل  واال�صتثمارات  االأع��م��ال 
داعيا  امل�صافة،  والقيم  التناف�صية  وامليزة 
يتنا�صب  مبا  امل�صروعات  ملختلف  للرتويج 

ويتكامل مع متطلبات بيئة االأعمال.
على  ال��رتك��ي��ز  ����ص���رورة  اىل  وا����ص���ار 
واالأنظمة  القوانني  يف  اال�صتقرار  �صمان 
التي  خا�صة  والت�صريعات  والتعليمات 
اال�صتثمار  جذب  على  مبا�صر  ب�صكل  توؤثر 
م��ث��ل ق��ان��وين اال���ص��ت��ث��م��ار وال�����ص��ري��ب��ة، 
زي��ادة  يف  البديلة  ال��ط��اق��ة  وا���ص��ت��غ��ال 
مو�صحا  واخلدمات،  ال�صلع  من  ال�صادرات 
يعترب  الت�صريعات  يف  اال�صتقرار  عدم  اأن 

من اأبرز العوامل الطاردة لا�صتثمار.
واكد الطباع �صرورة م�صاعدة ال�صركات 
وتقدمي  احل��ج��م  واملتو�صطة  ال�صغرية 
الفعلية  امل�صاهمة  من  لتتمكن  لها  الدعم 
العقبات  واإزالة  اال�صتثمارية،  العملية  يف 
البريوقراطية وتب�صيط االإجراءات التي 
من  امل�صاريع  اإن�صاء  اأم��ام  عائقا  تقف  قد 

قبل امل�صتثمرين االأجانب.
جائحة  اأن  اجلمعية  رئي�س  واو���ص��ح 
على  �صلبا  اأث��رت  امل�صتجد  كورونا  فريو�س 
اأداء االقت�صاد الوطني االأمر الذي �صيوؤدي 
اإىل ا�صتمرار تفاقم م�صاكل الفقر والبطالة 
بها  ي�صتهان  ال  ن�صبة  خ�صارة  مع  وبخا�صة 
الر�صمية  غري  القطاعات  يف  العمالة  من 
ذات  املجتمعية  والفئات  املياومة  وعمال 

الدخل املحدود.

الطباع يدعو إلجراءات عاجلة 
لمعالجة مسببات تراجع االستثمارات



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

عربي دولي الثالثاء )1( كانون األول 2020
العدد )1747( 6

*رام اهلل 
ق���دم االحت����اد االأوروب������ي، االث��ن��ني، 
مليون  27ر9  بقيمة  اإ�صافية  م�صاهمة 
يف  الفل�صطينية  ال�صلطة  مل�صاعدة  ي��ورو 
اإىل  الطبية  التحويات  تكاليف  تغطية 
ال�صرقية  ال��ق��د���س  مدينة  م�صت�صفيات 

املحتلة.
ب�صكل  حا�صمة  امل�صاهمة  هذه  وتعترب 
التي  الهائلة  التحديات  خ�صم  يف  خا�س 
ب�صبب  الفل�صطيني  ال�صحة  قطاع  تواجه 

جائحة كورونا.
ال�صرقية  القد�س  م�صت�صفيات  وتعد 
ال�صحي  ال��ن��ظ��ام  يف  اأ���ص��ا���ص��ًي��ا  ع��ن�����ص��ًرا 
�صحية  خدمات  تقدم  حيث  الفل�صطيني، 
من  الفل�صطينيني  الآالف  اجل��ودة  عالية 
القد�س  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�صفة 
الدعم  ه��ذا  و�صيمكن  وغ���زة.  ال�صرقية 
توفري  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  م��ن  امل�صت�صفيات 
لتف�صي  اال�صتجابة  اأثناء  اخلدمات  هذه 

جائحة كورونا.
يف  االأع�������ص���اء  ال�����دول  ج��ان��ب  واإىل 

االحتاد االأوروبي، يدعم االحتاد االأوروبي 
 2012 ع��ام  منذ  الفل�صطينية  ال�صلطة 
التحويات  لتغطية  منتظمة  مب�صاهمات 
والتي  ال�صرقية  القد�س  م�صت�صفيات  اإىل 
يورو  مليون   140 من  يقرب  ما  اإىل  و�صلت 

منذ ذلك احلني.
وقال ممثل االحتاد االأوروبي �صفن كون 
زيادة  “ن�صهد  بيان  يف  بورغ�صدورف  فون 
بفريو�س  اال�صابة  ح��االت  عدد  يف  مقلقة 

كورونا يف فل�صطني، نظام الرعاية ال�صحية 
مثقل ويواجه حتديات غري م�صبوقة«.

وا���ص��اف “يف ظ��ل ه��ذه ال��ظ��روف، من 
القد�س  م�صت�صفيات  ت�صتمر  اأن  ال�صروري 
�صحية  خ���دم���ات  ب��ت��ق��دمي  ال�����ص��رق��ي��ة 
للفل�صطينيني  اجل��ودة  عالية  متخ�ص�صة 
خال  من  الفل�صطينية،  االرا�صي  كل  من 
نهج فريق اأوروبا، متكنا من جتنيد املوارد 
من االحت��اد االأوروب��ي وال��دول االأع�صاء 
يف  الفل�صطينية  ال�صلطة  مل�صاعدة  فيه 

موؤكدا  كورونا”،  جائحة  تاأثري  مواجهة 
للم�صت�صفيات  دع��م��ن��ا  ي��ث��ب��ت  ذل���ك  ان 
مرة  ال�صرقية  القد�س  يف  الفل�صطينية 
ال��ق��وي جت��اه ال�صعب  اأخ���رى وال��ت��زام��ن��ا 
الفل�صطينية  واملوؤ�ص�صات  الفل�صطيني 
القد�س  م�صت�صفيات  وتعمل  املدينة.  يف 
للرعاية  رئي�صية  ك��م��راك��ز  ال�صرقية 
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة ���ص��م��ن اجل���ه���از ال�����ص��ح��ي 
املر�صى  حتويل  يتم  حيث  الفل�صطيني، 
غري  طبية  خدمات  اإىل  يحتاجون  الذين 

غزة  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  متوفرة 
الكلى  ورعاية  االأورام  تخ�ص�س  مثل   –
م�صت�صفيات  يف  – للعاج  القلب  وجراحة 
ال�صحة  وزارة  قبل  من  ال�صرقية  القد�س 
م�صت�صفيات  خم�س  ويوجد  الفل�صطينية. 
املطلع  وه����ي:  ال�����ص��رق��ي��ة  ال��ق��د���س  يف 
يو�صف،  مار  املقا�صد،  فيكتوريا،  اأوغو�صتا 
�صانت جون للعيون، التوليد التابع للهال 
مركز  اىل  ا�صافة  الفل�صطيني،  االأحمر 

االأمرية ب�صمة الإعادة التاأهيل.

*واشنطن
جو  املنتخب،  االأمريكي  الرئي�س  اأعلن 
االّت�صال  فريق  ت�صكيلة  االأح��د،  بايدن، 
اخل��ا���سّ ب��ه يف ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س وال���ذي 
ما  وهو  ح�صًرا،  االإن��اث  من  مكّوًنا  �صيكون 
و�صفه مكتبه باأّنه الفريق االأّول من نوعه 

يف تاريخ الباد.
وم���ن ب��ني ال�����ص��خ�����ص��ّي��ات ال��ل��وات��ي مّت 
�صتكون  ال��ت��ي  ���ص��اك��ي  ج��ني  اخ��ت��ي��اره��ّن، 
متحّدثًة با�صم البيت االأبي�س، وهو من�صب 

بارز.

العديد  ع��اًم��ا(   41( �صاكي  و�صغلت 
مديرة  من�صب  بينها  العليا،  املنا�صب  من 
االّت�صاالت يف البيت االأبي�س يف ظّل اإدارة 

الرئي�س ال�صابق باراك اأوباما.
وي�����ص��ع��ى ب���اي���دن ون��ائ��ب��ت��ه ك��ام��اال 
التعيينات  يف  التنّوع  اإظ��ه��ار  اإىل  هاري�س 
اأداء  قبل  االآن،  حّتى  املُعلنة  والرت�صيحات 

اليمني يف 20 يناير.
باأن  فخور  “اأنا  بيان:  يف  بايدن  وق��ال 
البيت  يف  اّت�صاالت  فريق  اأّول  اليوم  اأُق��ّدم 

االأبي�س يتكّون بالكامل من الن�صاء«.

����ات  امل����وؤَهّ “هوؤالء  اأّن  واأ�����ص����اف 
ُي��وّف��رَن  االّت�����ص��ال  جم��ال  يف  واخلبريات” 
لعملهّن” ويت�صاركَن  متنّوعة  “وجهات نظر 
الباد  هذه  بناء  “باإعادة  نف�صه  االلتزام 
مّت  �صاكي،  اإىل  واإ���ص��اف��ًة  اأف�صل«.  ب�صكل 
اأخ��رى،  �صخ�صّيات   6 اأ�صماء  عن  االإع��ان 
نائبًة  كانت  التي  بيدينغفيلد  كيت  بينها 
من�صب  �صت�صغل  والتي  بايدن،  حملة  ملدير 

مديرة االّت�صاالت يف البيت االأبي�س.
اأّما اآ�صلي اإتيان ف�صت�صغل من�صب مديرة 
االّت�صاالت لنائبة الرئي�س كاماال هاري�س، 

كبرية  من�صب  �صاندرز  �صيمون  و�صت�صغل 
م�صت�صاري هاري�س واملتحّدثة با�صمها.

نائبًة  توبار  بيلي  �صتكون  جهتها،  من 
االأب��ي�����س،  البيت  يف  االّت�����ص��االت  مل��دي��رة 
با�صم  املتحدثة  نائبة  بيري  جان  وكارين 
ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س. واخ��ت��ريت اإل��ي��زاب��ي��ث 
األك�صندر ملن�صب مديرة االت�صاالت لل�صيدة 

االأوىل املقبلة جيل بايدن.
موافقة  التعيينات  ه��ذه  تتطّلب  وال 
املنا�صب  عك�س  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��وخ،  جمل�س 

الوزارية.

*وكاالت
بني  جديدة  دبلوما�صية  اأزمة  ا�صتعلت 
�صيني  م�صوؤول  ن�صر  اأن  بعد  وكانربا،  بكني 
�صورة على ح�صابه يف تويرت جت�صد تورط 
قتل  عمليات  يف  االأ���ص��رتال��ي��ني  اجل��ن��ود 

للمدنيني يف اأفغان�صتان.
امل�����ص��وؤول  ر�صميا  اأ���ص��رتال��ي��ا  وط��ال��ب��ت 
اأنها  ات�صح  التي  ال�صورة  باإزالة  ال�صيني 
وتقدمي  “تويرت”،  موقع  يف  حقيقية  غري 
نيوز”،  “�صكاي  ذك��رت  م��ا  وف��ق  اع��ت��ذار،  

االثنني.
وتظهر ال�صورة جنديا اأ�صرتاليا يحمل 

مغطى  اأف��غ��اين  طفل  ب��ذب��ح  وي��ه��م  �صكينا 
برداء، وكان بني يدي الطفل حمل �صغري، 
مبا  م�صرور  االأ���ص��رتايل  اجلندي  اأن  وب��دا 

يقوم به.
ومل تكن ال�صورة حقيقية، بل متثيلية، 
ويبدو اأن ال�صورة تتحدث عن مزاعم ب�صاأن 
اأفغانيني  �صبيني  االأ�صرتاليني  اجلنود  قتل 
يبلغان من العمر 14 عاما ذبحا بال�صكاكني.

اأيام  اأ�صرتايل خل�س قبل  وكان حتقيق 
القوات االأ�صرتالية  اإىل تورط عنا�صر من 

اخلا�صة يف قتل ع�صرات املدنيني االأفغان. 
�صكوت  االأ���ص��رتايل،  ال���وزراء  رئي�س  ودان 
موري�صون، ال�صورة وا�صفا اإيها ب�”امل�صينة«.
�صحفي  م��وؤمت��ر  يف  موري�صون  واأ���ص��اف 
تربيره  ميكن  وال  “فظيع  ج��رى  م��ا  ب���اأن 
احلكومة  “على  اأن��ه  م�صيفا  �صكل”،  ب��اأي 

ال�صينية اأن تخجل من نف�صها«.
املزيفة” تقليا  “ال�صورة  ن�صر  واعترب 
ردت  بكني  لكن  العامل،  يف  ال�صني  �صاأن  من 
اأنها  واأكدت  موري�صون،  حديث  على  �صريعا 

لن تعتذر، بح�صب �صحيفة “الغارديان«.

وك����ان امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م اخل��ارج��ي��ة 
ال�صورة  ن�صر  قد  ليجيان،  ت�صاو  ال�صينية، 
يف وقت �صابق، االثنني، على ح�صابه مبوقع 
“تويرت”. وقال يف تعليق مرفق بال�صورة: 
“�صدمنا من قتل املدنيني واالأ�صرى االأفغان 

على اأيدي اجلنود االأ�صرتاليني«.
“اإننا  ال�صيني:  الدبلوما�صي  وت��اب��ع 
وندعو  االأف��ع��ال  ه��ذه  مثل  ب�صدة  ن��دي��ن 

ملحا�صبتهم )اجلنود املتورطني(«.
اجل��اري،  نوفمرب  م��ن  �صابق  وق��ت  ويف 
ال��دف��اع  وزارة  اأج���رت���ه  حت��ق��ي��ق  خ��ل�����س 

ال��ق��وات  ع��ن��ا���ص��ر  اأن  اإىل  االأ���ص��رتال��ي��ة 
اخلا�صة قتلوا 39 مدنيا اأفغانيا خال 23 

حادثة منف�صلة.
وهو  “بريريتون”،  تقرير  وا�صتغرق 
التحقيق  على  اأ�صرف  الذي  اجلرنال  ا�صم 
اأربع �صنوات، وقال اإنه وجد اأدلة موثوقة 
ع��ل��ى وج���ود ج��رائ��م ارت��ك��ب��ه��ا اجل��ن��ود. 
وحتدث التقرير عن “جرائم قتل و�صهوة 

الدم، يف ظل ثقافة الت�صرت«.
واإث�����ر ال��ت��ق��ري��ر، ق��ال��ت احل��ك��وم��ة 
يواجهون  13 من جنودها  اإن  االأ�صرتالية 
اأثارها  التي  املزاعم  خلفية  على  الف�صل 
ال��ت��ق��ري��ر. وك��ان��ت ع��اق��ة اأ���ص��رتال��ي��ا مع 
اإىل  كانربا  دعت  اأن  منذ  متوترة  ال�صني 
فريو�س  جائحة  اأ���ص��ل  يف  دويل  حتقيق 

كورونا.
املوقف  ه��ذا  تن�س  مل  بكني  اأن  ويبدو 
اأجل  لكانربا، وانتظرت الوقت املنا�صب من 
العاقات  وتدهورت  االأ�صرتاليني.  اإحراج 
ملفات  خلفيات  على  اأي�صا  الدولتني  بني 
اجلمركية  والر�صوم  االأجنبي  اال�صتثمار 

واالأمن القومي وحقوق االإن�صان.

االتحاد األوروبي يقدم نحو 9 ماليين 
يورو لدعم مستشفيات القدس

للمرة األولى.. البيت األبيض
 »إعالميا« في قبضة النساء

أزمة دبلوماسية بين الصين 
وأستراليا بسبب »صورة الذبح«

*رام اهلل 
االثنني،  االإ�صرائيلي،  االحتال  ق��وات  هدمت 
واد  يف  بئرا  وردم��ت  االإن�صاء  قيد  منزل  اأ�صا�صات 
بلدة حلحول مبحافظة  ال�صرق بجبل اجلمجمة يف 

اخلليل، جنوب ال�صفة الغربية املحتلة.
ق��وات  اإن  ب��ي��ان،  يف  ح��ل��ح��ول  ب��ل��دي��ة  وق��ال��ت 
اجلمجمة  بجبل  ال�صرق  واد  اقتحمت  االح��ت��ال 
اخلليل،  �صمال  و�صعري  حلحول  بلدتي  بني  الواقع 
ملكيتهما  تعود  االمطار،  مياه  لتجميع  بئرا  وردمت 

للمواطن حمدي عبيدو. 
اإن  مرعب  حجازي  حلحول  بلدية  رئي�س  وقال 

م�صتوطنيها  مع  االأدوار  تتبادل  االحتال  �صلطات 
هذا  وقمة  ال�صرق  واد  على  لل�صيطرة  وتدفعهم 
اجلبل املرتفعة واملطلة على بلدتي حلحول و�صعري 
لتفتيت  باملحافظة،  االخرى  املناطق  من  والعديد 
املحافظة اىل اأجزاء، مو�صحا اأن البلدية بالتعاون 
املوؤدية  الطريق  تاأهيل  على  عملت  �صعري  بلدية  مع 
اىل  وامل��زارع��ني  املواطنني  و�صول  لت�صهيل  للجبل 
البلديات  وان  وا�صت�صاحها،  وفاحتها  اأرا�صيهم 
املواطنني  لتثبيت  اأمكن  ما  لتوفري  ا�صتعداد  على 
االحتال  قبل  من  بال�صرقة  املهدده  اأرا�صيهم  يف 

وم�صتوطنيه.

*رام اهلل 
واملحررين  اال���ص��رى  ���ص��وؤون  هيئة  رئي�س  اك��د 
ا�صرى  ثاثة  ا�صابة  بكر  ابو  ق��دري  الفل�صطينيني 
اال�صرائيلي  االحتال  �صجون  يف  جدد  فل�صطينيني 
ابو  ون�صال  رم��وز  ابو  عماد  وهم  ال�صرطان  مبر�س 
اال�صرى  ع��دد  لريتفع  عرابي  معّمر  اأم��ل  و  عاهور 
امل�صابني بال�صرطان يف �صجون االحتال اال�صرائيلي 

اىل احد ع�صر ا�صريا فل�صطينيا.
وقال ابو بكر يف بيان، االثنني، ان ادارة �صجون 
م�صريا  رم��وز،  اب��و  اال�صري  ع��اج  ترف�س  االح��ت��ال 
الكلى  �صرطان  من  يعاين  عاهور  ابو  اال�صري  ان  اىل 
لا�صري،  الكلى  غ�صيل  يف  االح��ت��ال  مماطلة  بعد 
وا�صاف  ال��رئ��ة.  �صرطان  م��ن  ع��راب��ي  يعاين  فيما 

مع  خا�صة  الدولية  ات�صاالتها  توا�صل  الهيئة  ان 
امل�صابني  اال�صرى  او�صاع  ملتابعة  االحمر  ال�صليب 
وتقدمي  الازمة  الفحو�صات  الج��راء  بال�صرطان 
وزارة  مع  وبالتعاون  الهيئة  ان  موؤكدا  لهم،  العاج 
بت�صكيل  طالبت  العاملية  ال�صحة  ومنظمة  ال�صحة 
االحتال  �صجون  يف  اال�صرى  لزيارة  طبية  جلنة 

واالطاع على او�صاعهم. 
غالبية  �صفاء  بكر  اب��و  اعلن  ثانية،  جهة  من 
�صجون  يف  كورونا  بفريو�س  امل�صابني  اال�صرى  معظم 
ب�صبب  امل�صفى  اىل  منهم  اي  نقل  دون  االح��ت��ال 
كانت  اال���ص��اب��ات  معظم  ان  اىل  م�صريا  اال���ص��اب��ة، 
ال�صجانني  خ��ال  وم��ن  االق�صام  اقتحامات  ب�صبب 

واالعتقاالت اليومية املتوا�صلة.

*غزة 
�صباح  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي،  االح��ت��ال  ق��وات  توغلت 
االثنني، ع�صرات االمتار يف ارا�صي املواطنني، �صرقي 

خميم الربيج و�صط قطاع غزة.

االحتال  ق��وات  ان  فل�صطينية  م�صادر  وقالت 
توغلت  الع�صكرية  واالل��ي��ات  ب��اجل��راف��ات  امل��ع��ززة 
خميم  �صرق  املواطنني  ارا�صي  يف  االمتار  ع�صرات 

الربيج وقامت بعمليات جتريف باملنطقة.

*واشنطن
يف  ت��رام��ب،  دون��ال��د  االأم��ريك��ي،  الرئي�س  متنى 
العاجل«  »ال�صفاء  االأح��د،  م�صاء  ن�صرها،  تغريدة 
للرئي�س املنتخب، جو بايدن، عقب اال�صتباه باإ�صابة 

االأخري بك�صر ب�صيط.
واأرفق ترامب تغريدته مبقطع فيديو يظهر فيه 
بايدن وهو يخرج من عيادة اأخ�صائي العظام، حيث 

خ�صع لعدد من الفحو�س االحرتازية، وفقا ملكتبه.
اأ�صيب يف قدمه، ال�صبت، عندما  وكان بايدن قد 
اأن كاحله  واأعلن مكتبه  انزلق خال لعبه مع كلبه، 

تعر�س اللتواء يف انتظار املزيد من الت�صخي�س.
للرئي�س  اخلا�س  الطبيب  اأوكونور  كيفن  وك�صف 
االأمريكي املنتخب عن تفا�صيل احلالة ال�صحية جلو 

اإ�صابته بالتواء يف الكاحل وهو يلهو مع  بايدن بعد 
كلبه، لكنه مل ي�صب باأية ك�صور.

وقال اأوكونور: “توؤكد االأ�صعة ال�صينية املبدئية 
بايدن  اأن  م�صيفا  وا�صح”،  ك�صر  اأي  وج��ود  ع��دم 

�صيخ�صع لفح�س اآخر اأكرث تف�صيا.
وقع  احل���ادث  اأن  ب��ي��ان  يف  ب��اي��دن  مكتب  وذك���ر 
ال�صبت، واأن الرئي�س املنتخب )78 عاما( زار طبيبا 
للعظام، االأحد، للخ�صوع لفحو�س باالأ�صعة ال�صينية 

)اإك�س( واالأ�صعة املقطعية بدافع االطمئنان.
يف  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�س  على  ف���وزه  وب��ع��د 
�صيا�صي  اأك��رب  بايدن  �صي�صبح  نوفمرب،   3 انتخابات 
عندما  االإط��اق  على  الرئا�صة  يتوىل  �صنا  اأمريكي 

يدخل البيت االأبي�س يف 20 يناير.

االحتالل االسرائيلي يهدم أساسات 
منزل ويردم بئرا شمال الخليل

11 أسيرا فلسطينيا بسجون االحتالل 
االسرائيلي مصابون بمرض السرطان

االحتالل االسرائيلي يتوغل 
شرقي البريج وسط غزة

في 3 كلمات.. ترامب
 يعلق على إصابة بايدن

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

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

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

حممد هايل حممد احلراح�سة
الذي  انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم الحد املوافق 2020/11/29

 تغمد اهلل الفقيد  بوا�سع رحمته ور�سوانه وا�سكنه ف�سيح جنانه.
واألهم ذويه و اأهله جميل ال�سرب وح�سن العزاء.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ْنَيا اإِلاَّ َمَتاُع اْلُغُروِر(  َياُة الدُّ َة َفَقْد َفاَز َوَما احْلَ ناَّ اِر َواأُْدِخَل اجْلَ ْوَن اأُُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمن ُزْحِزَح َعِن الناَّ ا ُتَوفاَّ َ )ُكلُّ َنْف�ٍس َذاِئَقُة امْلَْوِت َواإِناَّ

 انتقلت اإىل رحمه اهلل تعاىل

 احلاجة جميله حممود ابو را�س اأم معروف
 ) زوجه حممد الواوي العا�سور(

و�سوف ي�سيع جثمانها بعد �سالة الع�سر من م�سجد الفالوجه يف �ساحيه الأمري ح�سن 
اإىل مقربه �سحاب، تغمدها اهلل برحمته .

و نظرا للظروف التي متر بها البالد بجائحه كورونا 
تقبل التعازي عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي او الت�سال الهاتفي 

حفظكم اهلل من كل مكروه وحفظ اهلل الوطن
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون
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*واشنطن
اأُ�صيب الرئي�س االأمريكي املنتخب، 
اليمنى  قدمه  يف  بك�صر  ب��اي��دن،  ج��و 
و�صيتوّجب عليه اأن ينتعل حذاًء طّبًيا، 
بح�صب ما اأعلن فريقه االأحد، بعد اأن 
الطبيب  اإىل  عاما(   78( الرجل  ُنقل 

اإثر انزالقه اأثناء اللعب مع كلبه.
اليمني  يوؤّدي بايدن  اأن  املقّرر  ومن 
لُي�صبح  ي��ن��اي��ر،   20 يف  ال��د���ص��ت��ورّي��ة 
تاريخ  يف  �صًنا  االأك��رب  الرئي�س  بذلك 
من  عانى  قد  وهو  املتحدة.  الواليات 
هذه االإ�صابة، ال�صبت، اأثناء اللعب مع 
“ميجور”، اأحد كلبيه، وهما من ف�صيلة 

الراعي االأملاين )جريمن �صيربد(.
كيفن  حت����ّدث  االأم������ر،  ب����ادئ  يف 
للرئي�س  ال�صخ�صّي  الطبيب  اأوكونور، 
ال��ق��دم  يف  “التواء  ع���ن  امل��ن��ت��خ��ب، 
االأ���ص��ّع��ة  ���ص��ور  اإّن  ق��ائ��ًا  اليمنى”، 
اأّي  وج���ود  ع��ن  تك�صف  مل  ال�صينّية 
“ك�صٍر وا�صح”، لكّنه اأ�صاف اأّنه ال يزال 
باالأ�صّعة  اإ�صايف  فح�س  اإج��راء  يتعنّي 

املقطعّية.
“اأّكد  االإ����ص���ايف  الفح�س  وه���ذا 
وجود” ك�صر �صغري للغاية يف منت�صف 
اأوكونور  قال  ما  بح�صب  بايدن،  قدم 
الرئي�س  مكتب  اأ�صدره  الحق  بيان  يف 

املنتخب.
على  بحاجة  ب��اي��دن  اأّن  واأ���ص��اف 
على  طّبي  ح��ذاء  انتعال  اإىل  االأرج��ح 

مدى اأ�صابيع عّدة.

بعد الفحص النهائي.. 
إعالن تفاصيل حالة بايدن الصحية *رام اهلل 

�صنت قوات االحتال االإ�صرائيلي، فجر االثنني، 
متفرقة  مناطق  يف  وا�صعة  واعتقاالت  دهم  حملة 
بال�صفة الغربية ومدينة القد�س املحتلة طالت اأحد 

ع�صر فل�صطينيا.
وقال نادي اال�صري الفل�صطيني يف بيان، ان قوات 
كثيف  اطاق  و�صط  اقتحمت  اال�صرائيلي  االحتال 
والبرية  اهلل  رام  م��دن  يف  متفرقة  مناطق  للنريان 
ال�صرقية  بالقد�س  عدة  واأحياء  وجنني  حلم  وبيت 

املحتلة واعتقلت املواطنني االحد ع�صر.
االحتال  �صلطات  هدمت  مت�صل،  �صعيد  وعلى 
فل�صطينيا  منزال  االثنني،  اليوم  �صباح  االإ�صرائيلي 
يف مدينة الطرية داخل ارا�صي عام 1948، بذريعة 

البناء دون ترخي�س.

وق��ال��ت جل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ال��داخ��ل 
االإ�صرائيلية  ال�صرطة  اإن  بيان،  يف  الفل�صطيني، 
املدينة،  يف  ال�صمالية  املنطقة  على  طوقا  فر�صت 
ومنعت االأهايل من االقرتاب من احلي، فيما هدمت 
االآليات واجلرافات املنزل الذي يعود للمواطن اإ�صام 

ق�صوع.
ي�صار اإىل اأن البلدات العربية ت�صهد ت�صعيدا يف 
ال�صناعية،  والور�س  التجارية  واملحال  املنازل  هدم 
ماهل،  عني  يف  ح�صل  كما  الرتخي�س،  عدم  بذريعة 
وكفر  وقلن�صوة،  قا�صم،  وكفر  عمرو،  و�صفا  ويافا، 
وي��اف��ا،  وال��ل��د،  ال��ف��ح��م،  واأم  وع��رع��رة،  يا�صيف، 
التي  العراقيب  وم�صاكن  وحرفي�س،  و�صخنني، 
منطقة  يف  وغريها  التوايل  على   180 للمرة  ُهدمت 

النقب.

االحتالل االسرائيلي
 يعتقل 11 فلسطينيا

مالي.. هجمات متزامنة في 3 
مدن تستهدف مواقع عسكرية

*وكاالت
�صهدت مدن كيدال وغاو وميناكا يف �صمال مايل 
مع�صكرات  ا�صتهدفت  االث��ن��ني،  متزامنة،  هجمات 

ت�صم قوات دولية.
لوكالة  كيدال،  �صكان  اأحد  علي،  �صليمان  وقال 
اأكرث من 10 انفجارات  �صمع  اإنه  بر�س”  “اأ�صو�صيتد 
ال�صام  حفظ  ل��ق��وات  مع�صكر  اجت���اه  م��ن  ق��ادم��ة 
للجنود  مقر  من  وكذلك  املتحدة،  ل��اأمم  التابعة 
الفرن�صيني العاملني �صمن “عملية برخان” ملكافحة 

االإرهاب والتمرد يف منطقة ال�صاحل االإفريقي.
الك�صف  رف�س  املتحدة،  االأمم  يف  م�صوؤول  واأك��د 
اإن  عن ا�صمه، وقوع الهجمات على ثاث مدن، قائا 

االنفجارات ناجمة عن �صواريخ �صقطت �صباح اليوم 
على املع�صكر يف كيدال.

ويف الوقت نف�صه كانت هناك هجمات مماثلة يف 
جاو وميناكا. ومل تتوفر مزيد من التفا�صيل.

الهجمات  عن  م�صوؤوليتها  جماعة  اأي  تعلن  ومل 
املتزامنة، لكنها حتمل ب�صمات اجلماعات االإرهابية 
هجمات  تنفذ  والتي  القاعدة،  بتنظيم  املرتبطة 

ب�صكل منتظم يف �صمال وو�صط مايل.
وت��ت��ك��رر ال��ه��ج��م��ات ع��ل��ى م��ع�����ص��ك��رات ال��ق��وات 
فيها  تتعر�س  التي  االأوىل  املرة  هذه  لكن  الدولية، 
مدن تف�صل بينها عدة مئات من الكيلومرتات للهجوم 

يف نف�س الوقت تقريبا.

*بريوت
ق���ال م�����ص��در اأم���ن���ي ل��ب��ن��اين وم�����ص��وؤول 
كانت  التي  املحادثات  اإن  االثنني،  اإ�صرائيلي، 
املقبل،  االأربعاء  واإ�صرائيل،  لبنان  بني  مقررة 
احل��دود  تر�صيم  ب�صاأن  اأم��ريك��ي��ة  بو�صاطة 

البحرية، تاأجلت حتى اإ�صعار اآخر.
وقال امل�صدر “تبّلغنا ر�صميًا تاأجيل جل�صة 
بجل�صة  وا�صتبدالها  املبا�صرة،  غري  املفاو�صات 
خا�صة مع اجلانب اللبناين”، من دون حتديد 
االأ�صباب، مو�صحًا اأن اجلانب االأمريكي هو من 

طلب التاأجيل.
يف  املفاو�صات  ولبنان  اإ�صرائيل  وب���داأت 
اأكتوبر باجتماع وفدين من البلدين يف قاعدة 
ب�صاأن  ن��زاع  حلل  حماولة  يف  املتحدة،  ل��اأمم 
حدودهما البحرية والذي اأعاق التنقيب عن 

النفط والغاز يف املنطقة التي يحتمل اأن تكون 
غنية بالغاز.

ال��و���ص��ط��اء  اإن  ال��ل��ب��ن��اين  امل�����ص��در  وق���ال 
اللبناين  اجلانب  اأبلغوا  الذين  االأمريكيني 
مع  ثنائية  ات�صاالت  �صيجرون  بالتاأجيل، 
اجلانبني. واأكد امل�صوؤول االإ�صرائيلي التاأجيل، 
لكنه قال اإنه ال ميكنه ذكر اأي تفا�صيل. وقال 
هو  التاأجيل  �صبب  اإن  اللبناين  االأمني  امل�صدر 

رف�س اإ�صرائي لللمقرتحات اللبنانية.
يوفال  االإ�صرائيلي  الطاقة  وزي��ر  وق��ال 
اجلي�س  الإذاع������ة  ح��دي��ث  يف  ���ص��ت��اي��ن��ت��ن��ز، 
االإ�صرائيلي االأ�صبوع املا�صي، اإنه مل حتدث اأي 
انفراجة بعد اأربع جوالت من املحادثات، واإن 
املواقف التي قدمها لبنان حتى االآن ت�صل اإىل 

حد “اال�صتفزاز«.

من  “املزيد  يتوقع  اأنه  �صتاينتنز  واأ�صاف 
اإمكانية  يف  ياأمل  وال�صعوبات” لكنه  العقبات 

حتقيق انفراجة يف غ�صون ب�صعة اأ�صهر.
وتتعلق املفاو�صات اأ�صا�صا مب�صاحة بحرية 
بناء  مربعا،  كيلومرتا   860 حوايل  على  متتد 
االأمم  اإىل   2011 يف  اأر���ص��ل��ت  خريطة  على 
اأنها  الح��ق��ا  اع��ت��رب  لبنان  اأن  اإال  امل��ت��ح��دة، 

ا�صتندت اإىل تقديرات خاطئة.
التفاو�س  جل�صات  خال  لبنان  ويطالب 
مب�صاحة اإ�صافية تبلغ 1430 كيلومرتا مربعا 
“كاري�س” الذي تعمل  ت�صمل جزءا من حقل 
ما  بح�صب  اليونانية،  اإنرجيان  �صركة  فيه 
الطبيعية  املوارد  حوكمة  معهد  مديرة  قالت 
ل��وري  اإفريقيا  و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  يف 

هايتيان لوكالة “فران�س بر�س”.

تأجيل المحادثات الحدودية
 بين إسرائيل ولبنان »حتى إشعار آخر«
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*وكاالت
الهولندي  ُيطارد  كابو�صا  الغيابات  باتت 
الفنية  القيادة  توليه  منذ  ك��وم��ان  رون��ال��د 

لرب�صلونة قبل 100 يوم.
فالهولندي رغم اأنه جنح يف قيادة الفريق 
اأو�صا�صونا  على  نظيفة  برباعية  لانت�صار 
بعد  االنت�صارات  لطريق  والعودة  الليجا،  يف 
تذبذب يف النتائج حملًيا، تلقى �صربة موجعة 

باإ�صابة قلب الدفاع كليمنت لينجليت.
يف  ل�صربة  الفرن�صي  امل��داف��ع  وتعر�س 
ومل  امل��ب��اراة،  ا�صتكمال  ي�صتطع  ومل  كاحله، 
اإ�صابته حتى  اأي تفا�صيل حول  النادي  ُيعلن 

يخ�صع للفحو�صات الطبية.

 ورطة دفاعية
دفاعية  ورط��ة  يف  كومان  اأ�صبح  �صك  با 
�صعبة، حيث ان�صم لينجليت لقائمة املُ�صابني 
واأومتيتي  بيكيه  بجانب  ال��دف��اع  خ��ط  يف 

واأراوخو.
اإ�صابة  بعد  عانى  الذي  الهولندي  املدرب 
اأومتيتي  جاهزية  وع��دم  الطويلة،  بيكيه 
املدافع  �صوى  ميلك  ال  االآن  اأ�صبح  واأراوخ���و، 

ال�صاب مينجويزا.
جيد  ب���اأداء  الظهور  يف  مينجويزا  وجن��ح 
اأوروب���ا،  اأب��ط��ال  ب���دوري  كييف  دينامو  اأم���ام 
لكنه  الليجا،  يف  اأو�صا�صونا  �صد  باالأم�س  ثم 
بدون �صك بحاجة اإىل العب �صاحب خربات 

بجانبه.

 حلول مؤقتة
�صرح  اأو�صا�صونا،  �صد  املباراة  عقب  كومان 
باأنه يعتقد اأن اإ�صابة لينجليت لي�صت خطرية، 
املدافع  اأن  اإىل  ُت�صري  ال�صحفية  التقارير  وكل 

الفرن�صي قد يغيب ملدة اأ�صبوع.
غد  ب��ع��د  م��ب��اراة  ال��ب��ل��وج��ران��ا  وتنتظر 
بدوري  املجري  فرينكفاروزي  �صد  االأرب��ع��اء، 

اأبطال اأوروبا، لذلك من متوقع اأن يلجاأ كومان 
اإىل حلول موؤقتة.

هو  ك��ب��رية  وبن�صبة  املتوقع  االأول  احل��ل 
واأن��ه  ة  خا�صً ي���وجن،  دي  فرينكي  الهولندي 
كقلب  اللعب  ال��ط��وارئ  بع�س  يف  �صابًقا  اعتاد 
اأياك�س  ال�صابق  فريقه  مع  وجوده  خال  دفاع 

ومنتخب باده هولندا.
الثاين فهو جونيور فريبو الظهري  اأما احلل 
مع  دف��اع  كقلب  �صابًقا  لعب  وال���ذي  االأي�����ص��ر، 
فريقه ال�صابق ريال بيتي�س يف بع�س املباريات.

تدعيم مطلوب
اأ�صبح التعاقد مع مدافع يف �صوق االنتقاالت 
لكومان،  بالن�صبة  ���ص��رورًي��ا  اأم���ًرا  ال�صتوية، 

لتفادي اأي اأزمات يف فرتات احل�صم من املو�صم.

بر�صلونة  ن��ا���ص��ئ  ج��ار���ص��ي��ا  اإري����ك  وُي��ع��د 
على  احلايل،  �صيتي  مان�ص�صرت  ومدافع  ال�صابق، 
يف  الدفاع  خط  لتدعيم  املطلوبني  قائمة  راأ�س 

ال�صتاء.
من  اأك��رث  عقده  جتديد  جار�صيا  ورف�����س 
العودة  يف  لرغبته  �صيتي،  مان�ص�صرت  مع  مرة 
حاول  حيث  الكتالوين،  النادي  �صفوف  اإىل 
البار�صا �صمه يف ال�صيف لكن ف�صل يف التو�صل 

التفاق.
بر�صلونة،  على  �صهلة  تكن  لن  االأم��ور  لكن 
بها  مير  التي  الطاحنة  املادية  االأزم��ة  ظل  يف 
للرئي�س  االنتخابية  العملية  بخاف  النادي، 
اجلديد، حيث �صيتوىل املجل�س اجلديد للنادي 
مهمته يف نهاية يناير/ كانون الثاين اأو بداية 

فرباير/ �صباط.

*وكاالت
لاحتاد  الفني  املدير  ح�صن  ح�صام  ي�صعى 
التي  املباراة  يف  االأهلي،  من  للثاأر  ال�صكندري، 
ال�صوي�س  �صتاد  على  الثاثاء  غ��دًا  جتمعهما 
كاأ�س  نهائي  ن�صف  مباريات  �صمن  اجل��دي��د، 

م�صر.
االأهلي  اأمام  كمدرب  ح�صن  ح�صام  وخا�س 
 ،4 يف  ال��ف��وز  حقق  ع��ام��ا،   12 يف  م��ب��اراة   22

وخ�صر 12، وتعادل يف 6 مواجهات.
ح�صن  ح�صام  نتائج  ك��ووورة  وي�صتعر�س 

اأمام االأهلي
�صهد مو�صم 2009/2008 املواجهة االأوىل 
بني العميد كمدير فني واالأهلي، حيث جنح يف 

الفوز بهدفني دون مقابل.
وكانت املباراة الثانية يف نف�س املو�صم، اإال 
وفاز  لات�صاالت،  امل�صرية  تدريب  توىل  اأنه 

االأهلي بهدفني مقابل هدف واحد.
ح�صام  ت��وىل   2010/2009 مو�صم  ويف 
ثالث  يف  وت��ع��ادل  ال��زم��ال��ك،  ت��دري��ب  ح�صن 
اأه���داف، كما  ب��دون  م��ع االأه��ل��ي  ل��ه  مواجهة 

تعادل 3/3 مبباراة الدور الثاين.
من   16 دور  يف  اأي�صًا  االأهلي  مع  وتواجه 

بطولة كاأ�س م�صر، وخ�صر 1/3.
ويف مو�صم 2011/2010، تعادل الزمالك 
حتت قيادة العميد اأمام االأهلي بدون اأهداف، 
كما تعادل يف مباراة الدور الثاين بهدفني لكل 

فريق.
بهدف  االأهلي  اأم��ام  ح�صن  ح�صام  وخ�صر 

دون رد يف مو�صم 2013/2012 اأثناء قيادته 
م�صر للمقا�صة.

و�صهد مو�صم 2014/2013 عودة العميد 
بركات  وخ�صر  الزمالك،  لتدريب  جديد  من 

الرتجيح 4/5.

أكرب النتائج
وم���ع االحت����اد ال�����ص��ك��ن��دري يف ال��والي��ة 
االأوىل له مو�صم 2014 /2015، واجه ح�صام 
مباراة  يف  حقق  حيث  مرتني،  االأهلى  ح�صن 
الدور االأول فوزًا كبريًا 1/4، ثم فاز االهلي 

يف املباراة الثانية 1/0.

خسارة بطولتني
مع  متتالية  م��وا���ص��م  ث��اث  م���دار  وع��ل��ى 
امل�صري البور�صعيدي من 2015 وحتى 2018، 
خا�س ح�صام ح�صن 8 مواجهات اأمام االأهلي، 
االأهلي  ف��از  بينما   ،2/3 وف��از   ،2/2 تعادل 
1/3، وتعادل 1/1، وُهزم 0/2، وخ�صر اأي�صًا 

.0/2
م�صر  كاأ�س  نهائي  يف  العميد  خ�صر  كما 
بنتيجة   201/2016 مو�صم  االأه��ل��ي  اأم��ام 
بهدف  ال�صوبر  مباراة  يف  انهزم  واأي�صا   ،1/2

دون مقابل، وي�صعى للثاأر يف لقاء الغد.
جتربة برياميدز

ح�صن  ح�صام  خا�س   2019/2018 مو�صم  ويف 
لفريق  قيادته  اأثناء  االأهلي  اأمام  واحدة  مباراة 
تدريب  العميد  وت���وىل   .1-2 وف���از  ب��ريام��ي��دز، 

ال���دوري  بطولة  م��ن  ال��ث��اين  ال���دور  يف  �صموحة 
املو�صم  م��ن  االأول  ال���دور  وحتى   ،2019/2018
املا�صي، حيث خا�س مواجهتني اأمام االأهلي وخ�صر 

املواجهتني بهدف دون مقابل.

*وكاالت
اأب���دى ج��و وي��ل��وك الع��ب اآر���ص��ن��ال، ح��زن��ه بعد 
االأح��د،   ،2-1 وولفرهامبتون  اأم��ام  فريقه  خ�صارة 
ال���دوري  م��ن  ال��ع��ا���ص��رة  امل��رح��ل��ة  مناف�صات  �صمن 

االإجنليزي املمتاز.
الر�صمي  للموقع  ت�صريحات  يف  وي��ل��وك  وق��ال 
نلعب ب�صكل جيد كفريق  “ال  املباراة  الآر�صنال، عقب 

يف الوقت احلايل«.
حتب  ال  اأنت  للغاية،  حمبطا  هذا  “كان  واأ�صاف 
اأخ��رى،  م��ب��اراة  اأي  اأو  االإم���ارات  ملعب  يف  اخل�صارة 
لكنني �صعرت يف ال�صوط االأول اأن االأمر مل يكن جيدا 

بال�صكل الكايف«.
وتابع “نحن ال نلعب ب�صكل جيد كفريق يف الوقت 
احلايل، نحن نحتاج الأن نتكاتف معا ونتعافى من تلك 

الهزمية �صريعا«.
نحتاج  “نحن  قائًا  ت�صريحاته  ويلوك  واختتم 
اأن  اأج��ل  من  ممكن،  �صكل  باأ�صرع  امل�صكلة  تلك  حلل 
نوا�صل القتال على الو�صع الذي يجب اأن نكون عليه«.
يف  الفوز  حتقيق  يف  اللندين  الفريق  ينجح  ومل 
اأمام  خ�صر  حيث  ب��ال��دوري،  له  مباريات  ثاث  اآخ��ر 
وولفرهامبتون واأ�صتون فيا، وتعادل �صلبيا مع ليدز.

*وكاالت
داف��ع��ت ق��ي��ادة االحت���اد االأمل����اين لكرة 
اإقامة بطولة كاأ�س العامل للرجال  اليد، عن 

املرتقبة يف م�صر وامل�صاركة املنتظرة فيها.
ووقال رئي�س االحتاد، اأندريا�س مي�صلمان، 
ت�صايتوجن،  اأجلماينه  فرانكفورتر  ل�صحيفة 
جمل�س  رئ��ي�����س  م���ع  م�����ص��رتك��ة  م��ق��اب��ل��ة  يف 
كنا  لو  “تخيل  �صوبر  م��ارك  االحت��اد،  اإدارة 
�صن�صت�صيف مونديال 2021، �صن�صمن جلميع 
ل�صمان  جهدنا  ق�صارى  �صنبذل  اأننا  ال�صيوف 
ثم  ال�صحية،  الفقاعة  يف  الاعبني  �صامة 
اال�صكندنافية  والدول  واإ�صبانيا  فرن�صا  تاأتي 

وتقول: لن نذهب اإىل اأملانيا«.
اأم��را  ذل��ك  جن��د  ل��ن  “بالتاأكيد  وت��اب��ع 
املخاطر،  مب��وازن��ة  يتعلق  االأم���ر  ظ��ري��ف��ا.. 

وحاليا الفر�س تفوق املخاطر«.
موؤخرا  ترددت  كورونا،  جائحة  وب�صبب 
دع�����وات م��ت��زاي��دة م���ن اأمل��ان��ي��ا ع��ل��ى وج��ه 

اخل�صو�س لتاأجيل البطولة.
ويريد االحتاد العاملي لكرة اليد، االلتزام 
خال  اإقامته  املقرر  املونديال  انعقاد  مبوعد 

ثان/يناير  كانون   31 حتى   13 من  الفرتة 
املقبل.

وبالن�صبة للمونديال، طور املنظمون خطة 
للنظافة داخل فقاعة �صحية.

�صيء  كل  يفعلون  “اإنهم  مي�صلمان  وق��ال 
يتعلق  فيما  االإم��ك��ان  ق��در  ال�صامة  ل�صمان 
على  ال�صامة  ق�صية  ياأخذون  اإنهم  بكورونا. 

حممل اجلد”.

لينجليت ُيزيد حسابات 
كومان تعقيدا

حسام حسن يبحث عن الثأر
 من األهلي في كأس مصر

العب آرسنال محبط 
بعد ثنائية وولفرهامبتون

رئيس االتحاد األلماني يدافع
 عن إقامة مونديال اليد في مصر

*وكاالت
الفني الإيفرتون،  املدير  اأن�صيلوتي  كارلو  يتطلع 
للتعاقد مع العب بر�صلونة، لتعزيز �صفوف التوفيز 

يف الفرتة املقبلة.
اأن�صيلوتي  ف��اإن  “�صبورت”،  �صحيفة  وبح�صب 
مهتم بخدمات قلب الدفاع الفرن�صي كثري االإ�صابات 
يريد  حيث  بر�صلونة،  مدافع  اأومتيتي،  �صامويل 

املدرب املخ�صرم تعزيز دفاعه لنهاية املو�صم.
اإيفرتون  اإدارة  من  طلب  اأن�صيلوتي  اأن  واأ�صافت 
حتقيق  اأجل  من  التدعيمات،  بع�س  على  احل�صول 
باملو�صم  االأوروبية  البطوالت  يف  بالتواجد  هدفه 
املقبل. وتابعت اأنه بالرغم من اأن اأومتيتي مل يظهر 
اأن�صيلوتي  اأن  اإال  االإ�صابة،  ب�صبب  املو�صم  هذا  بعد 

ياأمل يف عودة الاعب قريًبا وا�صتعادته مل�صتواه.
اأنه مل جتر اأي ات�صاالت  ولفتت ال�صحيفة اإىل 
اأنها قد جترى قريًبا ال�صيما  بني الطرفني بعد، اإال 
املريكاتو  يف  اأومتيتي  �صم  ي��ري��د  اإي��ف��رت��ون  واأن 

ال�صتوي.

ب�صكل ر�صمي على ا�صتمراري ملدة عام جديد، قررنا 
لتحديد  ال��ق��دم،  لكرة  ال��دويل  االحت��اد  خماطبة 
انتخابات  باإقامة  ���ص��واء  املقبلة  املرحلة  م�صري 

جديدة، اأو بقاء اللجنة اخلما�صية ملدة عام اآخر«.
“االأقرب هو بقاء اللجنة ملدة عام جديد  وزاد 
نرف�س  كنا  وباملنا�صبة  امل�����ص��ري،  للقانون  طبًقا 
الكرة  يتعلق ذلك مب�صلحة  لكن طاملا  البقاء،  فكرة 

امل�صرية فلن نتاأخر«.
االحت��اد  م��ن  ر�صمي  خ��ط��اب  “هناك  ووا���ص��ل 
االأفريقي، وذلك من اأجل اإقامة لقاء االأهلي ونه�صة 
بركان يف كاأ�س ال�صوبر االأفريقي يف م�صر ولكن لي�س 

ب�صتاد القاهرة«.
واختتم “اأما ملعب نهائي كاأ�س م�صر، فلم يتحدد 

حتى هذه اللحظة، ننتظر قرار االأمن”.

أنشيلوتي مهتم بالعب 
برشلونة الزجاجي

الجنايني: الفيفا يحسم
 مصير اللجنة الخماسية
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*وكاالت
وافق نادي اجلزيرة على 
ف�صخ عقد املحرتف الليبي يف 
القدم  ك��رة  ف��ري��ق  �صفوف 
عبد العاطي العبا�صي. واأكد 
اجلزيرة  ن��ادي  رئي�س  نائب 
الليبي  ان  الكياين  حممود 
ط��ل��ب م��ن ال���ن���ادي م��غ��ادرة 
خا�صة.  ل��ظ��روف  ال��ف��ري��ق 
وق�����ال ال��ك��ي��اين ل��وك��ال��ة 
االأن��ب��اء االأردن���ي���ة )ب��رتا( 
االثنني، اإن الاعب العبا�صي 
ف�صخ  طلبه  م���ربرات  اأو���ص��ح 
ال��ع��ق��د وه����و االم����ر ال���ذي 
م�صريا  االإدارة،  عليه  وافقت 
اىل اتفاق بني الطرفني على 

جميع التفا�صيل.

فريق الجزيرة يوافق 
على فسخ عقد 
محترفه الليبي


