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األوقاف تدعو إلقامة
 صالة االستسقاء الجمعة

*عمان 
دعت وز�رة �لأوقاف و�ل�س�ؤون و�ملقد�سات �لإ�سالمية، �إىل 
�إقامة �سالة �ل�ست�سقاء يف جميع م�ساجد �ململكة ي�م �جلمعة 

ت�سرعا هلل ب�سبب �لنحبا�س �ملطري.
�لإ�سالمية  و�ملقد�سات  و�ل�����س���ؤون  �لأوق���اف  وزي��ر  ودع��ا 
�ل��دك��ت���ر حم��م��د �خل��الي��ل��ة يف ب��ي��ان �لرب���ع���اء، �مل����ط��ن��ن 
م�ساجد  يف  �ستقام  �لتي  �ل�ست�سقاء  �سالة  يف  للم�ساركة 

�ململكة ي�م �جلمعة، بعد خطبتي و�سالة �جلمعة وذلك نظر� 
لنحبا�س �لأمطار.

وحث �خلاليلة �مل��طنن لال�ستعد�د لهذه �ل�سالة بالت�بة 
و�ل�ستغفار و�لإنابة �إليه، و�إ�سالح ذ�ت �لبن �قتد�ء بال�سنة 
�لنب�ية �ل�سريفة يف مثل هذه �لظروف، مع مر�عاه �لتد�بري 
�مل�ستجد،  ك�رونا  بفريو�س  �لإ�سابة  من  لل�قاية  �لحرت�زية 

و�للتز�م بال�سرت�طات �ل�سحية و�لتباعد �جل�سدي.
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*عمان 
وفاة   15 ت�سجيل  �ل�سحة  وز�رة  �أعلنت 
�مل�ستجّد  ك�رونا  بفريو�س  �إ�سابة   1553 و 
يف �ململكة �لأربعاء، لريتفع �لعدد �لإجمايل 
�إىل  و�لإ����س���اب���ات   3955 �إىل  ل��ل���ف��ي��ات 
�جلديدة  �لإ�سابات  ت�ّزعت  و   .  302856
�إرب��د،  يف    )384( و  عّمان،  يف   )653( على 
�ملفرق،  يف  و)104(  �لرمثا،  يف   )30( منها 
و  �لزرقاء،  يف  و)66(  �لبلقاء،  يف  و)94(  
)55(  يف جر�س، و)55(  يف عجل�ن، و)42( 
يف  و)32(   �لعقبة،  يف   )33( و  �لكرك،  يف 
ماأدبا، و )18( يف �لطفيلة، و)17( يف معان، 

منها حالة و�حدة يف �لبرت�.
و�أ���س��ار �مل���ج��ز �لإع��الم��ي �ل�����س��ادر عن 

�أن  �إىل  �ل�سحة  ووز�رة  �ل�����زر�ء  رئا�سة 
�إىل  و�سل  حالّيًا  �لن�سطة  �حل���الت  ع��دد 
�حلالت  عدد  بلغ  بينما  حالة،   )16174(
حالة،   )75( �مل�ست�سفيات  �إىل  �أُدِخلت  �لتي 

فيما غادرت )78( حالة.
�حل��الت  ع��دد  �إج��م��ايل  �أن  �إىل  ولفت 
�مل�ست�سفيات  يف  �لعالج  تتلقى  �لتي  �مل�ؤّكدة 
بلغ )627( حالة، يف حن بلغ �إجمايل عدد 
�مل�ست�سفيات  يف  �مل�ستخدمة  �لعزل  �أ���س��ّرة 
بن�سبة   )531( و�مل�ستبهة  �مل�ؤّكدة  للحالت 
�إجمايل  بلغ  فيما  باملئة،   12 بلغت  �إ�سغال 
�مل�ستخدمة  �حلثيثة  �لعناية  �أ���س��ّرة  ع��دد 
و�مل�ستبهة  �مل�ؤّكدة  للحالت  �مل�ست�سفيات  يف 

)210( بن�سبة �إ�سغال بلغت 22 باملئة.

�لتنّف�س  �أجهزة  عدد  �إجمايل  بلغ  كما 
�مل�ست�سفيات  يف  �مل�ستخدمة  �ل�سطناعي 
�أجهزة   )103( و�مل�ستبهة  �مل�ؤّكدة  للحالت 

بن�سبة �إ�سغال بلغت 11 باملئة.
ت�����س��ج��ي��ل  �إىل  �مل�����ج����ز  �أ�����س����ار  ك���م���ا 
�مل��ن��زيل  �ل��ع��زل  يف  ���س��ف��اء  ح���الت   1707
و�مل�ست�سفيات، لي�سل �إجمايل حالت �ل�سفاء 

�إىل )282727( حالة.
خمربّيًا  فح�سًا   )29594( �أن  و�أ�ساف 
�لفح��سات  ع��دد  �إج��م��ايل  لي�سبح  �أج��ري 
�لآن  وحتى  �ل�باء  بدء  منذ  �أجريت  �لتي 
ن�سبة  �أن  �إىل  لفتا  فح�سًا،   )3316615(
قر�بة  �إىل  و�سلت  �لإيجابّية  �لفح��سات 

25ر5 باملئة.

*عمان 
�لأرب���ع���اء،  �ل�����س��ح��ة،  وز�رة  �أط��ل��ق��ت 
لقاح  �أخذ  باأهمية  للت�عية  وطنية  حملة 
ك�فيد-19 للفئات �مل�ستهدفة �لتي حددتها 
�لأوىل  �ملرحلة  �أول���ي��ات  �سمن  �ل�����ز�رة 
بهدف ت�سجيعهم على �لت�سجيل عرب �لر�بط 

.)vaccine.jo/cvms( ملخ�س�س�
�ل���ز�رة،  �أطلقتها  �لتي  �حلملة  وتهدف 
بالتعاون  �لأرب��ع��اء،  �سحفي،  بيان  بح�سب 
�ل�طنية  �للجنة  �أع�ساء  من  �ل�سركاء  مع 
�لت�عية  ر���س��ائ��ل  ن�سر  �إىل  �لتن�سيقية، 
على  و�ل��رد  �ملطع�م  �أهمية  ح�ل  �ل�سحية 

�ملختلفة  �لإع���الم  و�سائل  عرب  �ل�سائعات 
�إجر�ء�ت  وت��سيح  �لجتماعي،  و�لت���سل 
ح�ل  �ل�سحيحة  �ملعل�مات  ون�سر  �لت�سجيل 
بدء  مع  تز�منًا  �للقاح  وفاعلية  ماأم�نية 
خالل  ك���رون��ا  �سد  �لتطعيم  حملة  تنفيذ 

�ل�سهر �حلايل.
�ل�سركاء  �ل�طنية  �للجنة  وت�سم 
�ل�سحي  ب��ال��ق��ط��اع  �ل��ع��ام��ل��ن  �مل��ح��ل��ي��ن 
�ل���زر�ء  رئا�سة  �إع��الم  ب���ح��دة  متمثلة 
�ل�سحية  للت�عية  �مللكية  و�جل��م��ع��ي��ة 
وهم  و�لقليمين،  �لدولين  و�ل�سركاء 
�لعاملية  �ل�سحة  ومنظمة  �لي�ني�سف 

�لدولية  للتنمية  �لأمريكية  و�ل�كالة 
لل�سحة  �أو���س��ط��ي��ة  �ل�����س��رق  و�ل�����س��ب��ك��ة 

. ملجتمعية �
على  �مل�سجلن  عدد  �أن  �ل���ز�رة  وبينت 
 140 و�سل  �لآن  لغاية  �ملطع�م  �أخ��ذ  م�قع 

�ألف م��طن.
�لت�سجيل  �إىل  �مل��طنن  �ل�ز�رة  وتدع� 
تلقي  حال  بامل�عد  و�للتز�م  �للقاح  لتلقي 
م�قع  و�عتماد  للم�سجلن  �لن�سية  �لر�سالة 
�لر�سمية  �ل���ز�رة  و�سفحات  �ل�سحة  وز�رة 
ح�ل  �مل���ث���ق��ة  �ملعل�مات  على  للح�س�ل 

م�ستجد�ت لقاح ك�رونا.

*اديس ابابا
�إي��ج��اب��ي  ت��ط���ر  وج����د  ع��ن  �إث��ي���ب��ي��ا  ك�سفت 
يف  تباينات  �إىل  م�سرية  �لنه�سة،  �سد  مبفاو�سات 
دور  ب�ساأن  وم�سر  �ل�����س���د�ن  ب��ن  �لنظر  وج��ه��ات 

�خلرب�ء �لأفارقة.
وقال �ملتحدث با�سم �خلارجية �لإثي�بية، دينا 
تتعلق  وثيقة  قدم��  �لأفارقة  �خلرب�ء  �إن  مفتي، 
�أن  �سرورة  �إىل  م�سري�  �ملقبلة،  �لتفاو�س  بطريقة 
يك�ن دور �خلرب�ء تقدمي �لأفكار و�ملقرتحات، لكن 
�لدول  �ملقرتحات  هذه  يف  يقرر  من  يك�ن  �أن  يجب 

�لثالث ول تفر�س عليهم.
�خل��رب�ء  منح  �إىل  مييل  �ل�س�د�ن  �أن  و�أ���س��اف 

�لقر�ر وهذ� ما مل تقبله �إثي�بيا وم�سر.
للخرب�ء  جارية  �مل�ساور�ت  ز�لت  ل  �أنه  و�أو�سح 
و�لت��فق  �لختالف  نقاط  جميع  لبحث  �لأفارقة 
لل�زر�ء  تقرير  تقدمي  بهدف  �لتفاو�س،  بدء  منذ 

�لثالث يف �جتماعهم �لأحد �ملقبل.
يف  �مل�ساركة  �ل�س�د�ن  رف�س  �سابق،  وق��ت  ويف 
�ج��ت��م��اع ث��الث��ي دع��ت ل��ه جلنة خ���رب�ء �لحت��اد 
�تفاق  يف  مفاجئ  تغري  على  �عرت��سا  �لأفريقي 
عقد  على  ن�س  �سابق  �جتماع  يف  �إليه  �لت��سل  مت 
�لأفريقي  �لحتاد  خرب�ء  بن  ثنائية  �جتماعات 

و�ل�س�د�ن وم�سر و�إثي�بيا كل على حدة.
�إنه  بيان،  يف  �ل�س�د�نية  �ل��ري  وز�رة  وقالت 

�ل����ز�ري  �لج��ت��م��اع  خم��رج��ات  �إىل  “��ستناد� 
ملء  ح�ل  و�إثي�بيا  وم�سر  �ل�س�د�ن  بن  �لثالثي 
تقدم  �لأح��د،  عقد  �ل��ذي  �لنه�سة،  �سد  وت�سغيل 
خرب�ء  مع  ثنائي  �جتماع  لعقد  بطلب  �ل�س�د�ن 
على  رد�  يتلق  ومل  و�ملر�قبن،  �لأفريقي  �لحتاد 

طلبه«.
دع���ة  ت�سلم  ذل��ك،  م��ن  ب��دل  “لكنه  وتابعت: 
مل�������س��ل��ة �ل��ت��ف��او���س �ل��ث��الث��ي �مل��ب��ا���س��ر، مم��ا دف��ع 
�لجتماع،  يف  �مل�ساركة  على  للتحفظ  �ل�����س���د�ن 
دور  �إعطاء  ب�سرورة  �لثابت  م�قفه  على  تاأكيد� 
�لتفاو�س  لت�سهيل  �لأف��ري��ق��ي،  �لحت���اد  خل��رب�ء 

وتقريب �ل�سقة بن �لأطر�ف �لثالثة«.

بالعملية  �ل�������س����د�ن  مت�����س��ك  �ل��ب��ي��ان  و�أك�����د 
�إعمال  �لأفريقي،  �لحت��اد  برعاية  �لتفاو�سية 
�لأفريقية”،  للم�سكالت  �لأفريقية  “�حلل�ل  مببد�أ 
�أكرث فعالية يف ت�سهيل  �أن يلعب �خلرب�ء دور�  على 

�لتفاو�س.
باإمكانية  تفاوؤله  عن  عرب  قد  �ل�س�د�ن  وك��ان 
حدوث �خرت�ق ملم��س يف �ملفاو�سات، بعد �مل��فقة 
على �سيغة عقد �جتماعات ثنائية ملناق�سة م�س�دة 
�لأفريقي،  �لحتاد  خرب�ء  جلنة  �أعدتها  ت��فقية 
م�س�د�ت  ثالث  بن  �لنظر  وجهات  بتقريب  تتعلق 
يف  و�إثي�بيا  وم�سر  �ل�س�د�ن  من  كل  بها  تقدمت 

�ملا�سي. �أغ�سط�س 

»15« وفاة و »1553« إصابة بكورونا 
و »1707« حـــاالت شفـــــاء

الصحة تطلق حملة وطنية للتوعية 
بأهمية تلقي لقاح كورونا

سد النهضة.. »مقترح« يرفضه السودان وتقبله مصر وإثيوبيا

الصحفيين تمدد التأمين الصحي 
حتى مطلع نيسان المقبل

النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري لنيل الثقة

اجراء عملية لتجميد سرطان 
الكلى بالتبريد ألول مرة في األردن

ضبط شخص بحوزته مواد 
مخدرة واسلحة نارية

امانة عمان تتعامل مع 15 
ألف شكوى خالل 2020

وفاة طفل غرقا في قناة 
الملك عبداهلل وإصابة آخر

محكمة بداية عجلون تباشر 
المحاكمات عن بعد

*عمان 
مدد جمل�س نقابة �ل�سحفين عقد �لتاأمن �ل�سحي مع �إد�رة �سركة 
للزمالء  �ملقبل  ني�سان  من  �لأول  حتى  �حلايل  �ل�سحي  �لتاأمن  �إد�رة 
من  للفرتة  �ملالية  �لفروقات  ��ستيفاء  مع  �ل�سابق  �لعقد  يف  �مل�سرتكن 
للنقابة  لل�سندوق وحتى يت�سنى  �ملقبل  �آذ�ر  �إىل 31  �لثاين  15 كان�ن 
نقيب  برئا�سة  �جتماع  خالل  �ملجل�س  ودعا  لل�سركة.  �لفروقات  دفع 
و�لر�غبن  �سابقًا،  �مل�سرتكن  �لزمالء  �ل�سعايدة،  ر�ك��ان  �ل�سحفين 
من  �لتمديد  طلب  لتعبئة  �لنقابة  مر�جعة  �إىل  �ل�سرت�ك،  بتمديد 
�لي�م وحتى �خلمي�س �مل��فق ل��� 14 كان�ن �لثاين، وكذلك من ل يرغب 
لهذه  �لتمديد  �لنقابة لإلغاء  �أن ير�جع  �سابقًا  �مل�سرتكن  �لزمالء  من 
�لتي  �لعرو�س  �أن  �إىل  �لأربعاء  بيان  يف  �ملجل�س  و�أ�سار  خطيًا.  �لفرتة 
غري  �ل�سحي  �لتاأمن  و�إد�رة  �ل�سحي  �لتاأمن  �سركات  قبل  من  قدمت 
�سركات  عرو�س  ��ستدر�ج  لإع��ادة  وبحاجة  جدً�،  ومرتفعة  منا�سبة 
متديد  �قت�سى  �ملقدمة،  �لتاأمينية  �خلدمات  بج�دة  لالرتقاء  �أخرى 
عقد �إد�رة �لتاأمن �ل�سحي �مل�قع مع �إد�رة �سركة �إد�رة �لتاأمن �ل�سحي 

�حلايل حتى مطلع ني�سان �ملقبل.

*عمان 
�لثاين  للي�م  �ل��ن����ب  جمل�س  و����س��ل 
�ل����ز�ري  �لبيان  مناق�سة  �ل��ت����يل،  على 
حلك�مة �لدكت�ر ب�سر �خل�ساونة، يف جل�سة 
�سباحية، �لأربعاء، برئا�سة رئي�س �ملجل�س 
�ملحامي عبد �ملنعم �لع�د�ت، وح�س�ر رئي�س 

�ل�زر�ء وهيئة �ل�ز�رة.
�لأول  �ل��ي���م  يف  �ل��ث��الث��اء،  وحت����دث 
جل�ستن  ع���رب  ن��ائ��ب��ًا   17 ل��ل��م��ن��اق�����س��ات، 

�سباحية وم�سائية.
و�علن رئي�س �ملجل�س، يف بد�ية �جلل�سة، 
لت�سجيل  �آخر م�عد  �لي�م �خلمي�س ه�  �ن 

��سماء �لن��ب �لر�غبن بالتحدث.
ودعا �لنائب حممد �ملحارمة، �حلك�مة 
�سمن  لل�سباب،  وطني  جمل�س  تبني  �ىل 
�لأد�ء،  ولقيا�س  للتنفيذ  قابلة  روؤي���ة 
د�عم  فاعل  �سبابي  جيل  تاأ�سي�س  بهدف 
و�مل��طنة  �ل�سامل  مبفه�مه  �ل�طني  لالأمن 

�لفاعلة، و�إعادة تفعيل �ل�سندوق �ل�طني 
و�لريا�سية،  �ل�سبابية  �حل��رك��ة  ل��دع��م 
بجميع  للريا�سة  �ل���الزم  �ل��دع��م  وت���ف��ري 
باأن  �ل�عي  تعزيز  �أهمية  م�ؤكد�  �أن��عها، 
ت�سمل  بل  ريا�سة،  لي�ست  بال�سباب  �لعناية 
كل �لقطاعات و�مللفات.                     تابع �س4

*عمان 
�سرطان  معاجلة  يف  لل�سرطان  �حل�سن  مركز  من  طبي  فريق  جنح 

�لكلى لدى مري�س بتقنية �لتربيد للق�ساء على �ل�رم �ل�سرطاين.
�سم  �لطبي  �لفريق  �ن  �لرب��ع��اء،  بيان  يف  �حل�سن  مركز  وذك��ر 
و�لدكت�ر جعفر  �لدكت�ر حازم حب�ب،  �لتد�خلية  �لأ�سعة  ��ست�ساريي 
وجر�حة  �لب�لية  �مل�سالك  �أور�م  جر�حة  و��ست�ساري  عي�سى،  بني 
�لتخدير  ق�سم  ورئي�س  �سحيط،  حممد  �لدكت�ر  و�ل��روب���ت  �ملنظار 
�لعملية  هذه  �أن  �سحيط،  �لدكت�ر  وبّن  خ�سري.  �أب�  ح�سن  �لدكت�ر 
�أجريت ملري�س يبلغ من �لعمر 72 عامًا م�ساب ب�سرطان �لكلى �مل��سعي 
ويعاين من ق�س�ر حاد يف �لقلب مينعه من �خل�س�ع لأي عالج تقليدي، 
وقد غادر �ملري�س �ملركز يف غ�س�ن ي�م و�حد من �إجر�ء �لعملية، وه� 
�لق�ساء  تتيح  �جلديدة  �لتقنية  هذه  �ن  و�أ�ساف  جيدة.  ب�سحة  �لآن 
�ل�سرطانية  �خلاليا  جتميد  على  يعمل  ما  بالتربيد،  �لكلى  �أور�م  على 

دون �لتاأثري على �أن�سجة �لكلى �ل�سليمة با�ستخد�م �إبر خا�سة.
وقال �ن �لهدف من �لعملية لي�س فقط معاجلة �ل�رم، ولكن �حلفاظ 
�لتخدير  وجتنب  نزيف  ح��دوث  خماطر  وتقليل  �لكلى  �سالمة  على 

�لعام.
تابع �س2

*عمان 
�لقب�س على �سخ�س بح�زته كمية  �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت  �لقت 

من �مل��د �ملخدرة وع�سرة ��سلحة نارية.
وقال �لناطق �لعالمي با�سم مديرية �لمن �لعام يف بيان �لربعاء، 
حيازة  ح�ل  �ملخدر�ت  مكافحة  �د�رة  يف  للعاملن  وردت  معل�مات  �ن 
�حد �ل�سخا�س لكمية من �مل��د �ملخدرة و�ل�سلحة �لنارية، حيث مت 
مد�همة ذلك �ل�سخ�س د�خل منزله يف �لعا�سمة، بعد �لتاأكد من �سحة 

�ملعل�مات، و�أُلقي �لقب�س عليه.
مادة  من  كمية  على  د�خله  ُع��رث  �ملنزل  وبتفتي�س  �ن��ه  و����س��اف 
�ىل  ��سافة  �ملخدرة،  �حل�سي�س  مادة  من  وقطع  �ملخدرة،  �لكري�ستال 

ع�سرة ��سلحة نارية.

*عمان 
�سك�ى   15254 مع  عمان،  �أمانة  يف  �جلمه�ر  خدمة  د�ئرة  تعاملت 

ومالحظة خالل عام 2020.
�ل�س�ؤون  �ل�سكاوى ت�زعت يف  �ن  بيان �لربعاء،  وذكرت �لمانة يف 
�لد�ئرة  مدير  بن  جهته،  من  و�ملهن.  و�لرقابة  و�ل�سحية  �لبيئية 
�مل�قع  طريق  ع��ن  �ل�����ردة  �ل�سكاوى  ع��دد  �ن  �لب�سطامي،  �سليمان 
�لذكية 5883  بلغت 9371، وعن طريق تطبيق �لجهزة  �لإلكرتوين 

�سك�ى بن�سبة ��ستجابة بلغت 98 باملئة. 

*عمان 
�مللك  قناة  يف  غ��رق  بحادث  �لأرب��ع��اء،  �آخ��ر،  و�أ�سيب  طفل  ت���يف 

عبد�هلل مبنطقة دير عال.
وقال �لناطق �لإعالمي با�سم مديرية �لأمن �لعام �إن فرق �لغط�س 
يف مديرية دفاع مدين �لبلقاء، وباإ�سناد من مديرية غرب �إربد، تعاملت 
مع حادث غرق يف قناة �مللك عبد�هلل مبنطقة دير عال، نتج عنه وفاة 

طفل و�إ�سابة �آخر.
�لالزمة  �لأول��ي��ة  �لإ�سعافات  قدمت  �لإ�سعاف  ف��رق  �أن  و�أ���س��اف 
�إميان �حلك�مي،  �إىل م�ست�سفى �لأمرية  للم�ساب ونقله، و�إخالء �ل�فاة 

وو�سفت �حلالة �لعامة للم�ساب باجليدة.

*عّمان
لإج��ر�ء  خا�سة  قاعة  جتهيز  من  عجل�ن  بد�ية  حمكمة  فرغت 

�ملحاكمات عن بعد لنزلء مر�كز �لإ�سالح و�لتاأهيل.
�لأربعاء  منذ  بعد  عن  حماكمة  جل�سات  ع��دة  �ملحكمة  و�أج��رت 

�ملا�سي.
�لعدل،  وز�رة  مع  وبالتعاون  �لتقنية  هذه  ��ستخد�م  �أن  �إىل  ي�سار 
و�لكرك  عمان  جنايات  وحماكم  �لكربى  �جلنايات  حمكمة  يف  ب��د�أت 

و�إربد.
ومر�كز  �ملحاكم  بن  �لإلكرتوين  �لربط  على  �لتقنية  هذه  وتق�م 
دون  �لنزلء  ملحاكمة  و�إربد  و�لكرك  وماركا  �جل�يدة  وتاأهيل  �إ�سالح 
�ملخت�سة ما ي�سهم يف تخفيف عناء نقل  للمحاكم  �أن يجري ت�ديعهم 

�مل�ق�فن من و�إىل �ملحاكم و�خت�سار �ل�قت و�لإجر�ء�ت.

العدد  )1784(250 فلس

الحنيطي: القوات المسلحة تسخر 
إمكانياتها لمساندة قطاعات الدولة

عمان 
�أكد رئي�س هيئة �لأركان �مل�سرتكة �لل��ء �لركن 
�لأردن��ي��ة  �مل�سلحة  �ل��ق����ت  �إن  �حلنيطي،  ي��سف 
منت�سبيها  خلدمة  كافة  و�لإمكانات  �جله�د  ت�سخر 
من �أبناء �ل�طن �لعاملن و�ملتقاعدين، على نهج ر��سخ 
خري  فيه  ملا  �ملختلفة  �لدولة  قطاعات  م�ساندة  يف 
�لأردن ومبا يحفظ �أمنه و��ستقر�ره، ترجمًة للروؤى 
�مللكية �ل�سامية يف م��جهة �لتحديات �لتي ت�سهدها 
�لركن  �ل��ل����ء  زي���ارة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  �ملنطقة. 

�ل�سلطي  �لطيار م�فق  �ل�سهيد  �إىل قاعدة  �حلنيطي 
�مللكي،  �جل�  �سالح  قائد  بح�س�ر  �لأربعاء،  �جل�ية، 
�لأردنية  �مل�سلحة  �لق��ت  �سباط  كبار  من  وع��دد 
�لق��ت  �أن  �حلنيطي  و�أ�ساف  �لعربي.  �جلي�س   –
خالل  عالية  و�حرت�فية  ج��د�رة  �أثبتت  �مل�سلحة 
ك�رونا،  جائحة  مع  بها  �ملناطة  �ل��جبات  تنفيذ 
�ل�سلبية،  �آثارها  �لتقليل من  و��سهمت ب�سكل كبري يف 
م�ؤكدً� قدرة �لأردن على جتاوز هذه �لأزمة بقيادته 
�لها�سمية �حلكيمة وهمة �سعبه �لأبي.        تابع �س3

أمن الدولة تقترب من إصدار 
الحكم بقضية الدخان

لجنة من الخبراء والمختصين لتدقيق 
الضبوطات وتقارير الجرد

*عّمان 
�لأربعاء، ت�سكيل  �لدولة،  �أمن  قررت حمكمة 
كافة  لتدقيق  و�ملخت�سن  �خل���رب�ء  م��ن  جلنة 
�ل�سب�طات وتقارير �جلرد وذلك بناء على طلب 

وكالء �لدفاع و�ملتهمن يف “ق�سية �لدخان«
جاء ذلك خالل جل�سة علنية عقدت برئا�سة 
�لقا�سي �ملدين �لدكت�ر نا�سر �ل�سالمات وع�س�ية 
و�لقا�سي  �خل�����ل���دة  عفيف  �مل���دين  �ل��ق��ا���س��ي 
�لع�سكري �لر�ئد �سف��ن �لزعبي، بح�س�ر مدعي 
�لر�ئد �جمد  �لع�سكري  �لقا�سي  �أمن �لدولة  عام 

تادر�س.
�فهامهم  ب��ع��د  �خل����رب�ء  �مل��ح��ك��م��ة  و�م��ه��ل��ت 
�لقان�ين،  �لق�سم  وحلف  �إليهم  �مل�كلة  �ملهمة 
لتقدمي  �حل��ايل  �لثاين  كان�ن   20 �لأرب��ع��اء  �إىل 

خرب�تهم.
هي  �خل���ربة  �ع����د�د  م��رح��ل��ة  �إن  �ىل  ي�����س��ار 
��سد�ر  جل�سة  حتديد  قبل  �لنهائية  �ملرحلة 

�حلكم بالق�سية.
بينات  كافة  �ىل  ��ستمعت  �ملحكمة  وك��ان��ت 
جانب  �ىل  نيابة  �ساهد  و141  �لعامة،  �لنيابة 
و�ل�سركات  �ملتهمن  دف��اع  �سه�د  م��ن  كبري  ع��دد 

�ملت�رطة بالق�سية.
وكانت �لنيابة �لعامة ملحكمة �أمن �لدولة قد 
للتحقيق  �لعامن  �ملدعن  �سكلت فريقًا خا�سًا من 
�لدخان”  “م�سنع  ق�سية  يف  بهم  �مل�ستبه  م��ع 
�إىل  و�أ�سندت  �لعام،  �لنائب  من  ق��ر�ر  على  بناء 
�ملت�رطن تهم �لقيام بال�سرت�ك باأعمال تعر�س 
�لقت�سادية  و�مل������رد  و�أم��ن��ه  �ملجتمع  �سالمة 
�لكيان  تغيري  �ساأنها  من  باعمال  و�لقيام  للخطر، 
�ملجتمع  ظ��روف  تعري�س  �أو  للبالد  �لقت�سادي 
�لأ�سا�سية للخطر، و�لتهرب �جلمركي بال�سرت�ك 
ب��سفه جرمية �قت�سادية، و�لغ�س بال�سرت�ك يف 
ج�دة �ل�سلع، و�لتهرب �ل�سريبي، وغ�سل �لأم��ل.
تابع �س3

*عمان 
�ل�سالح  لنزع  �ست�كه�مل  مبادرة  عقدت 
�جتماعها  �لنت�سار  عدم  ومعاهدة  �لن�وي 
رئي�س  نائب  من  م�سرتكة  بدع�ة  �ل���ز�ري 
�ل�زر�ء ووزير �خلارجية و�س�ؤون �ملغرتبن 
�أملانيا  خ��ارج��ي��ة  ووزي���ر  �ل�سفدي،  �أمي���ن 
�آن  �ل�س�يد  خارجية  ووزي��رة  ما�س،  هايك� 
�لأربعاء  �لأردن  ��ست�سافه  و�ل��ذي  ليند، 
�مل�س�ؤولن  وكبار  خارجية  وزر�ء  مب�ساركة 
م��ن �ل���دول �لأع�����س��اء يف �مل��ب��ادرة. وت�سم 
كند�،  �لأرج��ن��ت��ن،  م��ن:  كل  �مل��ب��ادرة  دول 
�إثي�بيا، فنلند�، �أملانيا، �إندوني�سيا، �ليابان، 
ني�زيلند�،  ه�لند�،  كاز�خ�ستان،  �لأردن، 
�لرنويج، جمه�رية ك�ريا، �إ�سبانيا، �ل�س�يد، 
لالأمم  �لعام  �لأم��ن  �سارك  كما  �س�ي�سر�، 
�لجتماع  يف  غ�تريي�س  �أنط�ني�  �ملتحدة 
من خالل �إلقاء كلمة رئي�سية تلبيًة لدع�ة 

م�جهة من �لرئا�سة �مل�سرتكة لالجتماع.
�ست�كه�مل  م���ب���ادرة  �أع�����س��اء  و�أك�����د 
م�ؤمتر  ُقبيل  �نعقد  �لذي  �لجتماع  خالل 
�نت�سار  ع��دم  ملعاهدة  �لعا�سر  �مل��ر�ج��ع��ة 
 ،2021 �آب  يف  �مل��ق��رر  �ل��ن���وي��ة  �لأ�سلحة 

عزمهم �إحر�ز تقدم يف جمال نزع �لأ�سلحة 
�إذ  �لنت�سار  عدم  معاهدة  وتعزيز  �لن�وية 
جدد �أع�ساء �ملبادرة دع�تهم جلميع �لدول 

روح  �إظهار  �لن�وية  �لأ�سلحة  متتلك  �لتي 
و�لقيام  �لن�وية  �ملخاطر  وخف�س  قيادية 
بخط��ت خلف�س �خلطر �لن�وي وتخفي�س 

للتخلي  و�س�ًل  �لأ�سلحة  تلك  من  خمزونها 
عنها، و�لإيفاء باللتز�مات �ملرتتبة عليها 
مب�جب �ملعاهدة.                    تابع �س3

األردن يستضيف اجتماع
 وزاري لنزع السالح النووي
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*عمان 
�ل�سالح  لنزع  �ست�كه�مل  م��ب��ادرة  عقدت 
�جتماعها  �لنت�سار  ع��دم  ومعاهدة  �ل��ن���وي 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ن  م�سرتكة  ب��دع���ة  �ل�����ز�ري 
�ملغرتبن  و���س���ؤون  �خلارجية  ووزي��ر  �ل����زر�ء 
هايك�  �أملانيا  خارجية  ووزي��ر  �ل�سفدي،  �أمي��ن 
ما�س، ووزيرة خارجية �ل�س�يد �آن ليند، و�لذي 
وزر�ء  مب�ساركة  �لأرب��ع��اء  �لأردن  ��ست�سافه 
�لأع�ساء  �لدول  من  �مل�س�ؤولن  وكبار  خارجية 

يف �ملبادرة.
�لأرجنتن،  م��ن:  كل  �مل��ب��ادرة  دول  وت�سم 
�إندوني�سيا،  �أمل��ان��ي��ا،  فنلند�،  �إثي�بيا،  ك��ن��د�، 
ه���ل��ن��د�،  ك��از�خ�����س��ت��ان،  �لأردن،  �ل��ي��اب��ان، 
�إ�سبانيا،  ك�ريا،  جمه�رية  �لرنويج،  ني�زيلند�، 
�لعام  �لأم��ن  �سارك  كما  �س�ي�سر�،  �ل�س�يد، 
لالأمم �ملتحدة �أنط�ني� غ�تريي�س يف �لجتماع 
لدع�ة  تلبيًة  رئي�سية  كلمة  �إلقاء  خالل  من 

م�جهة من �لرئا�سة �مل�سرتكة لالجتماع.
خالل  �ست�كه�مل  م��ب��ادرة  �أع�����س��اء  و�أك���د 
�ملر�جعة  م�ؤمتر  ُقبيل  �نعقد  �لذي  �لجتماع 
�لن�وية  �لأ�سلحة  �نت�سار  ملعاهدة عدم  �لعا�سر 
يف  تقدم  �إح��ر�ز  عزمهم   ،2021 �آب  يف  �ملقرر 
معاهدة  وتعزيز  �لن�وية  �لأ�سلحة  نزع  جمال 
عدم �لنت�سار �إذ جدد �أع�ساء �ملبادرة دع�تهم 
�لن�وية  �لأ�سلحة  متتلك  �لتي  �ل��دول  جلميع 
�لن�وية  �ملخاطر  وخف�س  قيادية  روح  �إظهار 
�ل��ن���وي  ب��خ��ط����ت خلف�س �خل��ط��ر  و�ل��ق��ي��ام 
و�س�ًل  �لأ�سلحة  تلك  من  خمزونها  وتخفي�س 
�ملرتتبة  باللتز�مات  و�لإيفاء  عنها،  للتخلي 

عليها مب�جب �ملعاهدة.
�إعالن  �لتاأكيد على  �أع�ساء �ملبادرة   و�أعاد 
مبنا�سبة  �ملا�سي  �سباط  �سهر  يف  �ل�سادر  برلن 
�لنت�سار  ع��دم  معاهدة  على  ع��ام��ًا   50 م��رور 
و�ملعن�ن “تعزيز نزع �لأ�سلحة �لن�وية ل�سمان 

�مل�ستقبل” وملحقه �ملت�سمن 22 خط�ة عملية 
�سبيل  يف  تقدم  لإح���ر�ز  مقرتحة  متدرجة 
�ل��س�ل �إىل عامل خال من �لأ�سلحة �لن�وية.

ودعا �ملجتمع�ن جميع �لدول �لأطر�ف يف 
�ملبادرة  �إىل  لالن�سمام  �لنت�سار  عدم  معاهدة 

ودعم تطبيقها.
عزمهم  ع���ن  �مل���ب���ادرة  �أع�����س��اء  و�أع���ل���ن 
�لإقليمية  �ملجم�عات  جميع  م��ع  �لت���سل 
عن  �ل�سادرة  تلك  وغري  �حلك�مية  و�ملبادر�ت 
منظمات �ملجتمع �ملدين بهدف تعزيز معاهدة 
تنفيذ  على  �أع�سائها  وح��ث  �لنت�سار  ع��دم 

�لتز�ماتهم بالكامل.
ك��م��ا �أع��ل��ن���� دع��م��ه��م ل��رئ��ي�����س م���ؤمت��ر 
�لنت�سار،  ع��دم  ملعاهدة  �لعا�سر  �ملر�جعة 
�أر�سية  �إيجاد  �ل�سفري ج��ستاف� زلفينن، يف 
م�سرتكة ل�سمان �لنجاح للم�ؤمتر و�للتز�م يف 

�ملعاهدة.

*عّمان 
�لأربعاء،  �لدولة،  �أمن  حمكمة  قررت 
و�ملخت�سن  �خل����رب�ء  م��ن  جل��ن��ة  ت�سكيل 
�جلرد  وتقارير  �ل�سب�طات  كافة  لتدقيق 
وذل����ك ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب وك����الء �ل��دف��اع 

و�ملتهمن يف »ق�سية �لدخان«
عقدت  علنية  جل�سة  خالل  ذلك  جاء 
نا�سر  �لدكت�ر  �مل��دين  �لقا�سي  برئا�سة 
عفيف  �ملدين  �لقا�سي  وع�س�ية  �ل�سالمات 
�ل��ر�ئ��د  �لع�سكري  و�ل��ق��ا���س��ي  �خل����ل��دة 
�أمن  عام  مدعي  بح�س�ر  �لزعبي،  �سف��ن 
�جمد  �لر�ئد  �لع�سكري  �لقا�سي  �لدولة 

تادر�س.
�فهامهم  بعد  �خلرب�ء  �ملحكمة  و�مهلت 
�لق�سم  وح��ل��ف  �إل��ي��ه��م  �مل���ك��ل��ة  �مل��ه��م��ة 
�لثاين  كان�ن   20 �لأربعاء  �إىل  �لقان�ين، 

�حلايل لتقدمي خرب�تهم.
�خل��ربة  �ع���د�د  مرحلة  �إن  �ىل  ي�سار 
جل�سة  حتديد  قبل  �لنهائية  �ملرحلة  هي 

��سد�ر �حلكم بالق�سية.
كافة  �ىل  ��ستمعت  �ملحكمة  وك��ان��ت 
نيابة  �ساهد  و141  �لعامة،  �لنيابة  بينات 
�ىل جانب عدد كبري من �سه�د دفاع �ملتهمن 

و�ل�سركات �ملت�رطة بالق�سية.

�أم��ن  ملحكمة  �لعامة  �لنيابة  وك��ان��ت 
�لدولة قد �سكلت فريقًا خا�سًا من �ملدعن 
�لعامن للتحقيق مع �مل�ستبه بهم يف ق�سية 
من  ق���ر�ر  على  ب��ن��اء  �لدخان”  “م�سنع 
�إىل �ملت�رطن تهم  �لعام، و�أ�سندت  �لنائب 
�سالمة  باأعمال تعر�س  بال�سرت�ك  �لقيام 
�لقت�سادية  و�مل������رد  و�أم��ن��ه  �ملجتمع 
تغيري  �ساأنها  من  باعمال  و�لقيام  للخطر، 
تعري�س  �أو  للبالد  �لقت�سادي  �لكيان 
للخطر،  �لأ���س��ا���س��ي��ة  �مل��ج��ت��م��ع  ظ����روف 
ب��سفه  بال�سرت�ك  �جلمركي  و�لتهرب 
جرمية �قت�سادية، و�لغ�س بال�سرت�ك يف 

وغ�سل  �ل�سريبي،  و�لتهرب  �ل�سلع،  ج�دة 
�لأم��ل.

وثيقة   135 �لق�سية  ملف  وت�سمن 
وبيانات  حتقيقات  حما�سر  بن  ما  تتن�ع 
وتقارير  تفتي�س”  و”�سب�طات  جمركية 
جلان جرد ونح�ها من �ل�ثائق ذ�ت �ل�سلة 
�لق�سية  ملف  �إىل  بالإ�سافة  بالق�سية، 

كاماًل.
على  �لق�سية  �أ���س��ر�ر  قيمة  وبلغت 
دينار،  ملي�ن   539 نح�  �ل�طني  �لقت�ساد 
د�ئرة  ن�سرتها  �لتي  �لتهام  لالئحة  وفقًا 

�لإدعاء �لعام �سابقا.+

*عمان 
ووزي��ر  �ل�����زر�ء  رئي�س  ن��ائ��ب  ��ستقبل 
�ل�سفدي  �أمين  �ملغرتبن  و�س�ؤون  �خلارجية 
وذل��ك  ليند�،  �آن  �ل�س�يد  خارجية  وزي���رة 
على هام�س �لجتماع �ل�ز�ري �لثالث ملبادرة 
ومعاهدة  �ل��ن���وي  �ل�سالح  لنزع  �ست�كه�مل 
وز�رة  مبنى  عقد يف  �ل��ذي  �لنت�سار  ع��دم 

�خلارجية و�س�ؤون �ملغرتبن.
�لإرتقاء  �سبل  بحث  �للقاء  خالل  وجرى 
�ل�سديقن  �لبلدين  بن  �لثنائية  بالعالقات 

يف �ملجالت كافة.
و����س��ت��ع��ر���س �ل�����زي����ر�ن �مل�����س��ت��ج��د�ت 
خالل  من  �ل�سر�عات  حل  وجه�د  �لإقليمية 
حل  ت�ستهدف  فاعلة  دولية  جه�د  �إط��الق 
�ل�سر�عات وفق �ملرجعيات �لدولية �ملعتمدة 
لتحقيق �ل�سالم و�ل�ستقر�ر وتلبية طم�حات 

�سع�ب �ملنطقة يف �لنم� و�لزدهار.
�حلالية  �جله�د  �ل�زير�ن  ��ستعر�س  كما 

�لدعم  حل�سد  �لعام  هذ�  دويل  م�ؤمتر  لعقد 
�ملايل �لالزم ل�سد �لعجز �ملايل �لذي ت��جهه 
وت�سغيل  لإغ��اث��ة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  وك��ال��ة 
و�أكد�  )�لأون��رو�(.  �لفل�سطينين  �لالجئن 
�لدولين  �ل�سركاء  مع  �لت�ساور  ��ستمر�ر  على 
و�مل��ايل  �ل�سيا�سي  �لدعم  ت�فري  �سبل  ح���ل 
مايل  مت�يل  �آليات  وف��ق  ل��الأون��رو�  �مل�ستد�م 
�ل�ستمر�ر  من  �ل�كالة  لتمكن  �لأمد  ط�يلة 
لالجئن  �حل��ي���ي��ة  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ق��دمي  يف 

�لفل�سطينين بكفاءة وفق تكليفها �لأممي.
وثمن �ل�سفدي �لدور �ملركزي �لذي تق�م 
وزيرة  و�سكر  �لأون���رو�،  دعم  يف  �ل�س�يد  به 
�لفاعلة  �سر�كتها  على  �ل�س�يدية  �خلارجية 

و�لأ�سا�سية.
و�تفق �ل�زير�ن على ��ستمر�ر �لعمل على 
�ملجالت  جميع  يف  �لثنائي  �لتعاون  تعزيز 
ح���ل  �ل��ن��ظ��ر  وج��ه��ات  وت��ب��ادل  و�لتن�سيق 

�لتط�ر�ت و�لق�سايا �لإقليمية.

*عمان 
�مل�سرتكة  �لأرك����ان  هيئة  رئي�س  �أك��د 
�ل���ل�����ء �ل���رك���ن ي������س��ف �حل��ن��ي��ط��ي، �إن 
�جله�د  ت�سخر  �لأردنية  �مل�سلحة  �لق��ت 
من  منت�سبيها  خلدمة  كافة  و�لإم��ك��ان��ات 
على  و�ملتقاعدين،  �لعاملن  �ل�طن  �أبناء 
�لدولة  قطاعات  م�ساندة  يف  ر����س��خ  نهج 
يحفظ  ومبا  �لأردن  خري  فيه  ملا  �ملختلفة 
�مللكية  للروؤى  ترجمًة  و��ستقر�ره،  �أمنه 
�لتي  �ل��ت��ح��دي��ات  م����ج��ه��ة  يف  �ل�سامية 

ت�سهدها �ملنطقة.
ج��اء ذل��ك خ��الل زي��ارة �ل��ل����ء �لركن 
�حلنيطي �إىل قاعدة �ل�سهيد �لطيار م�فق 
قائد  بح�س�ر  �لأربعاء،  �جل�ية،  �ل�سلطي 
�سباط  كبار  من  وع��دد  �مللكي،  �جل�  �سالح 

�جلي�س   – �لأردن���ي���ة  �مل�سلحة  �ل��ق����ت 
�لعربي.

�مل�سلحة  �لق��ت  �أن  �حلنيطي  و�أ�ساف 
خالل  عالية  و�حرت�فية  ج��د�رة  �أثبتت 
جائحة  مع  بها  �ملناطة  �ل��جبات  تنفيذ 
�لتقليل  يف  كبري  ب�سكل  و��سهمت  ك���رون��ا، 
�لأردن  ق��درة  م�ؤكدً�  �ل�سلبية،  �آثارها  من 
على جتاوز هذه �لأزمة بقيادته �لها�سمية 
�حلكيمة وهمة �سعبه �لأبي. و�أثنى رئي�س 
هيئة �لأركان �مل�سرتكة على �لدور �ملح�ري 
و�ملهم ل�سالح �جل� �مللكي يف �لدفاع عن �سماء 
م��جهة  يف  �لربية  �لق��ت  و�إ�سناد  �ل�طن 
�إ�سافًة  و�خلارجية،  �لد�خلية  �لتهديد�ت 
�لإ�سعاف  يف  �لكبري  �لإن�����س��اين  دوره  �إىل 

و�لإنقاذ و�لإخالء �لطبي.

�لقاعدة  مرتبات  �إىل  �حلنيطي  ونقل 
للق��ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ج��الل��ة  حت��ي��ات 
عن  معربًا  �لثاين،  عبد�هلل  �مللك  �مل�سلحة 
و�لحرت�فية  �ملتميز  بامل�ست�ى  �ع��ت��ز�زه 
و�ملعن�يات �لعالية �لتي يتمتع بها منت�سب� 

�سالح �جل� �مللكي.
عن  �إي���ج���از  �إىل  �حل��ن��ي��ط��ي  و����س��ت��م��ع 
و�لل�ج�ستية  �لعملياتية  �لأم�����ر  ���س��ري 
و�لتدريبية، و�خلطط �حلالية و�مل�ستقبلية 
�لقاعدة  بها  تق�م  �لتي  و�ملهام  و�ل��جبات 
�لزيارة  خالل  تفقد  كما  تنفيذها.  و�آلية 
�مل�����س��اري��ع �حل��ال��ي��ة �مل��ق��ام��ة يف ق��اع��دة 
�سمن  تاأتي  �لتي  �ل�سلطي  م�فق  �ل�سهيد 
�لتط�ر�ت  مل��كبة  �ل�سالح  ��سرت�تيجية 
مبنى  منها  �جل�،  �سالح  جمال  يف  �حلديثة 

���س��رب �ل���س��ت��ط��الع �جل����ي وم��رك��ز �سرب 
تدريب �لقتال �جل�ي �لت�سبيهي و�لأ�سر�ب 
�ملقاتلة وخط�ط �لطري�ن وحمطات وق�د 
�لتحتية  �لبنية  �إىل  �إ�سافًة  �لطائر�ت، 

و�لإد�رية �لتي تخدم مرتبات �لقاعدة.
هيئة  رئي�س  ز�ر  مت�سل،  �سياق  ويف 
�هلل  عبد  �مللك  قاعدة  �مل�سرتكة  �لأرك��ان 
بن  ح�سن  �لأم��ري  وجناح  �جل�ية  �لثاين 
عبد�هلل �لثاين لال�ستطالع �جل�ي، و��ستمع 
و�ل����ج��ب��ات  �مل��ه��ام  ع��ن  مف�سل  ���س��رح  �إىل 
�مل���ك��ل��ة ل��ه��م��ا، و�ل��ت��ق��ى م��رت��ب��ات ك��ل من 
�لقاعدة و�جلناح، ونقل لهم حتيات جالله 
�مللك عبد�هلل �لثاين، م�سيدً� باجله�د �لتي 
�أمن و��ستقر�ر  يق�م�ن بها للمحافظة على 

�ململكة و�س�ن مقدر�تها.

*عمان 
تفقد �أمن عام وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
لل�س�ؤون �لتعليمية �لدكت�ر ن��ف �لعجارمة، 

�لأربعاء، عدد� من قاعات
�لمتحان  �لعامة/  �لثان�ية  �متحان 
و�لتعليم  �لرتبية  مديرية  يف  �لتكميلي 

ملنطقة �ل�س�نة �جلن�بية.
مدير  فيها  ر�فقه  �لتي  �جل�لة  و�سملت 
نز�ر  �لدكت�ر  �جلن�بية  �ل�س�نة  تربية 
�لدق�س، مد�ر�س �لرو�سة �لثان�ية �ل�ساملة 
ل��ل��ب��ن��ن، و�ل�����س���ن��ة �جل���دي���دة �ل��ث��ان���ي��ة 

�ل�ساملة للبنات، و�لرو�سة �لأ�سا�سية.
و�أث���ن���ى �ل��دك��ت���ر �ل��ع��ج��ارم��ة خ��الل 
بتطبيق  �ل��ت��ام  �لل���ت���ز�م  ع��ل��ى  �جل���ل��ة 

قبل  من  �ل�سحي  �لربوت�ك�ل  ��سرت�طات 
و�مل��ر�ق��ب��ن  �ل��ق��اع��ات  وروؤ����س���اء  �لطلبة 
�رتياحه  مبديًا  عليه،  �مل�سرفة  و�للجان 
�لناظمة  و�لإج��ر�ء�ت  بالتعليمات  للتقيد 
�لبيئة �لمتحانية  و�أكد ت�فري  لالمتحان. 
بت�فري  يتعلق  ما  ل�سيما  للطلبة،  �ملالئمة 
�ملياه و�لتدفئة و�لته�ية �جليدة للقاعات، 
بك��درها  �لعالية  �ل���ز�رة  ثقة  عن  معرًبا 
ك����در  وجميع  �لم��ت��ح��ان،  على  �لقائمة 
يف  �ل�ز�رة  ت�ساند  �لتي  �ل�طنية  �مل�ؤ�س�سات 

عقد �لمتحان.
من جهتها، تفقدت �لأمن �لعام لل�س�ؤون 
�لإد�رية و�ملالية �لدكت�رة جن�ى قبيالت، 
لل��ء  و�لتعليم  �لرتبية  مدير  ير�فقها 

قاعات  �ل�سديفات،  �أ�سامة  �لدكت�ر  �مل�قر 
�لتابعة  �مل��د�ر���س  م��ن  ع��دد  �لم��ت��ح��ان يف 
لل��ء، �سملت مد�ر�س رجم �ل�سامي �لثان�ية 
�لثان�ية  �إميان  �لأم��رية  و�ساحية  للبنات، 

للبنات، وخالد بن �ل�ليد �لثان�ية للبنن.
و�أكدت �لدكت�رة �لقبيالت �أن �لمتحان 
���س��ار يف ي���م��ه �ل��ر�ب��ع وف��ق��ا ل��الإج��ر�ء�ت 
جه�د  على  مثنيًة  �لناظمة،  و�لتعليمات 
روؤ�ساء  �لرتب�ي من  و�مليد�ن  �ل�ز�رة  ك��در 
على  �مل�سرفة  و�للجان  و�ملر�قبن  �لقاعات 
�ل�طنية  و�لأج��ه��زة  �لمتحان،  �إد�رت��ه��م 
�مل�����س��ان��دة وق�����ت �لأم���ن �ل��ع��ام و�ل���درك 
لدعم  �لإع���الم؛  وو�سائل  �مل��دين  و�ل��دف��اع 

جه�د �ل�ز�رة يف �إجناح �إجر�ء�ت عقده.

وج��ال��ت ف���رق وجل����ان �إ���س��ر�ف��ي��ة من 
يعقد  �لتي  �ملد�ر�س  خمتلف  على  �ل���ز�رة 

فيها �لمتحان.
�لأوىل  جل�سته  يف  لالمتحان  وت��ق��دم 
م�سرتكًا   17935 �لأردن،  تاريخ  مبحث  يف 
�لأكادميية  �ل��ف��روع  جميع  من  وم�سرتكة 

و�ملهنية.
ف��ي��م��ا ت��ق��دم ل��ل��ج��ل�����س��ة �ل��ث��ان��ي��ة يف 
�ل�سناعية  �مل�����س��روع��ات  �إد�رة  مبحث 
�لزر�عية  و�ل�سناعات  �ل�سناعي  للفرع 
لفرع  و�لت�سميم  و�لر�سم  �لزر�عي  للفرع 
و�ل�سفر  و�ل�سياحة  �مل��ن��زيل  �لقت�ساد 
م�سرتكًا   2615 و�ل�سياحي،  �لفندقي  لفرع 

وم�سرتكة.

األردن يستضيف االجتماع الوزاري لمبادرة 
ستوكهولم لنزع السالح النووي

أمن الدولة تشكل لجنة لتدقيق
 ضبوطات وتقاير قضية الدخان

الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية السويدية

الحنيطي: القوات المسلحة تسخر جميع 
الجهود واإلمكانات لمساندة قطاعات الدولة

األمينان العامان للتربية يتفقدان سير االمتحان 
التكميلي في الشونة الجنوبية والموقر

*عمان 
�خلارجية  ووزي��ر  �ل���زر�ء  رئي�س  نائب  ��ستقبل 
�خلارجية  وزي��ر  �ل�سفدي،  �أمي��ن  �ملغرتبن  و�س�ؤون 
�لجتماع  هام�س  على  وذل��ك  ما�س،  هايك�  �لأمل��اين 
�ل�سالح  لنزع  �ست�كه�مل  مل��ب��ادرة  �لثالث  �ل����ز�ري 
�لن�وي ومعاهدة عدم �لنت�سار �لذي عقد �لأربعاء، 

يف مبنى وز�رة �خلارجية و�س�ؤون �ملغرتبن.
�سبل  �لثنائي  �لجتماع  خالل  �ل�زير�ن  وبحث 
تعزيز وتط�ير �لعالقات �لثنائية و�ل�سر�كة �ملميزة 
و��ستعر�سا  �ل�سديقن،  �لبلدين  ب��ن  و�ملتنامية 
�ل��ت��ط���ر�ت  مقدمها  ويف  �لإقليمية  �مل�ستجد�ت 
�ملرتبطة بالق�سية �لفل�سطينية و�جله�د �مل�ستهدفة 
على  �ل�سر�ع  حلل  وفاعلة  جادة  مفاو�سات  لطالق 
�لدويل ومبادرة  �لقان�ن  �لدولتن ووفق  �أ�سا�س حل 

�ل�سالم �لعربية و�ملرجعيات �ملعتمدة.
�حلالية  �ل�ستعد�د�ت  وما�س  �ل�سفدي  وبحث 
جمم�عة  �إطار  يف  �لرباعي  �ل�ز�ري  �لجتماع  لعقد 
وم�سر  �لأردن  خارجية  وزر�ء  ي�سم  �ل��ذي  مي�نخ 
و�أملانيا وفرن�سا و�لحتاد �لأوروبي ل�ستكمال �جله�د 
حلل  وفاعلة  ج��ادة  مفاو�سات  لط��الق  �مل�ستهدفة 
حل  �أ�سا�س  على  �لفل�سطيني  �ل�سر�ئيلي  �ل�سر�ع 

�لدولتن.
و�أك����د �ل�����س��ف��دي وم��ا���س ع��ل��ى �أه��م��ي��ة تكثيف 
لتحقيق  وفاعلة  ج��ادة  مفاو�سات  لإط��الق  �جله�د 
�لقان�ن  ووف��ق  �لدولتن  حل  �أ�سا�س  على  �ل�سالم 
�لق�سية  مركزية  على  �ل�سفدي  و���س��دد  �ل���دويل. 
�لحتالل  زو�ل  ي�سمن  مبا  حلها  �لفل�سطينية،و�أن 
للحياة  �لقابلة  �مل�ستقلة  �لفل�سطينية  �لدولة  وقيام 
�لر�بع  خط�ط  على  �ل�سرقية  �لقد�س  وعا�سمتها 
�لطريق  ه�  �لدولتن  حل  وفق   1967 حزير�ن  من 

�ل�حيد لتحقيق �ل�سالم �لعادل و�ل�سامل و�لد�ئم.
وث��م��ن �ل�����س��ف��دي م���ق��ف �أمل��ان��ي��ا �ل��د�ع��م حلل 
لإيجاد  تبذلها  �لتي  �مل�ستمرة  و�جله�د  �لدولتن 
�لأم��ن  لتحقيق  �ملنطقة  لأزم���ات  �سيا�سية  حل�ل 
و�ل�ستقر�ر و�لنم� و�لزدهار �لذي ه� حق ل�سع�بها.

و�سكر �ل�سفدي �أملانيا على دعمها �مل�ستمر للمملكة 
�لقت�سادية،  �لتحديات  م��جهة  على  مل�ساعدتها 
�لثنائية  �لعالقات  ومتانة  ق�ة  يعك�س  �لذي  �لأمر 
�ل�سرت�تيجية بن �لبلدين. و�أكد �ل�زير�ن ��ستمر�ر 
�ملجالت،  جميع  يف  �لتعاون  �آفاق  تعزيز  على  �لعمل 
م�سددين على ��ستمر�ر �لت�ساور وتن�سيق �مل��قف �إز�ء 

�لق�سايا و�لتحديات �لإقليمية.

*عمان 
لل�سرطان يف  جنح فريق طبي من مركز �حل�سن 
�لتربيد  بتقنية  مري�س  لدى  �لكلى  �سرطان  معاجلة 

للق�ساء على �ل�رم �ل�سرطاين.
وذك���ر م��رك��ز �حل�����س��ن يف ب��ي��ان �لرب���ع���اء، �ن 
�لتد�خلية  �لأ�سعة  ��ست�ساريي  �سم  �لطبي  �لفريق 
عي�سى،  بني  جعفر  و�لدكت�ر  حب�ب،  حازم  �لدكت�ر 
و��ست�ساري جر�حة �أور�م �مل�سالك �لب�لية وجر�حة 
ورئي�س  �سحيط،  حممد  �لدكت�ر  و�لروب�ت  �ملنظار 
وبّن  خ�سري.  �أب���  ح�سن  �لدكت�ر  �لتخدير  ق�سم 
ملري�س  �أجريت  �لعملية  هذه  �أن  �سحيط،  �لدكت�ر 
�لكلى  ب�سرطان  م�ساب  ع��ام��ًا   72 �لعمر  م��ن  يبلغ 
�لقلب مينعه من  ويعاين من ق�س�ر حاد يف  �مل��سعي 
�خل�س�ع لأي عالج تقليدي، وقد غادر �ملري�س �ملركز 
�لآن  وه�  �لعملية،  �إجر�ء  من  و�حد  ي�م  غ�س�ن  يف 
�جلديدة  �لتقنية  هذه  �ن  و�أ�ساف  جيدة.  ب�سحة 
يعمل  ما  بالتربيد،  �لكلى  �أور�م  على  �لق�ساء  تتيح 
على  �لتاأثري  دون  �ل�سرطانية  �خلاليا  جتميد  على 

�أن�سجة �لكلى �ل�سليمة با�ستخد�م �إبر خا�سة.
معاجلة  فقط  لي�س  �لعملية  من  �لهدف  �ن  وقال 

وتقليل  �لكلى  �سالمة  على  �حلفاظ  ولكن  �ل����رم، 
خماطر حدوث نزيف وجتنب �لتخدير �لعام.

و��سار �ىل �ن �لعملية قد �أجريت و�ملري�س بكامل 
وعيه، وباحلد �لأدنى من �لأمل، ومل يحتاج �ملري�س 
�ن  مبينا  �لعملية،  �إج��ر�ء  بعد  �لق�ية  للم�سكنات 
�لفريق ��ستخدم 4 �إبر مت �دخالها يف �ل�رم �ملت��جد 
حالة  متابعة  ومتت  بالتربيد،  لتجميده  �لكلى  يف 
�ملري�س بالت�س�ير �لطبقي �ملح�ري بعد ثالثة �سه�ر، 

و�لذي �ثبت �لق�ساء على �ل�رم.
من جهته، قال �لدكت�ر حب�ب �ن تقنية �لعالج 
�إىل  ونتطلع  للغاية،  و�ع��د  �أ���س��ل���ب  ه���  بالتربيد 
�ل�ستمر�ر يف حت�سن هذه �لتقنية، وفريقنا متفائل 
باأن هذه �لتقنية ميكن �أن ت�ساف �إىل خيار�ت �لعالج 
�أور�م  لعالج  لل�سرطان  �حل�سن  مركز  يف  �ملت�فرة 
�لأ�سعة  ق�سم  رئي�س  �كد  ب��دوره،  �ل�سغرية.  �لكلى 
��ستعملت  �لتقنية  هذه  �ن  ن�فل،  عبد�هلل  �لدكت�ر 
يف  متكرر  ورم  من  يعاين  �خ��ر  مري�س  لعالج  �ي�سا 
عظام �حل��س، و�أعطت نتيجة �يجابية ونتطلع �ىل 
�لور�م  بع�س  لعالج  �لتقنية  هذه  ��ستخد�م  ت��سيع 

ح�سب ما تقت�سيه حالة �ملر�سى.

*عمان 
للتنمية  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك  �سندوق  وق��ع 
�لأربعاء مذكرة تفاهم مع كلية ل�مين��س �جلامعية 
�لتي  باملهار�ت  وت��زوي��ده  �ل�سباب  لتمكن  �لتقنية 
ت�ؤهله دخ�ل �س�ق �لعمل وتعزيز قدرته �لتناف�سية.

باخلدمات  �لطالب  تعريف  على  �ملذكرة  وتن�س 
�مل��ج��ان��ي��ة �مل��ت��ع��ددة �ل��ت��ي ت���ف��ره��ا ب����ب��ة فر�س 
و�لفر�س  �لتدريبية  �لدور�ت  جمال  يف  �لإلكرتونية 
من  عدد  يف  �لذ�تي  �لتقييم  و�ختبار�ت  �لتط�عية 

�ملهار�ت و�لإمكانات.
�لب��بة  �إن  �سحايف  بيان  يف  �ل�سندوق  وق��ال 
�ستتيح ور�سات ودور�ت يف جمالت متعددة، بالتعاون 

مع �سبكة �خلرب�ء بهدف تط�ير قدر�ت �لطلبة على 
�لتي  �ملهار�ت  حزمة  وتنمية  �ملهني  م�سارهم  ر�سم 

تبحث عنها �جلهات �مل�سغلة.
عرب  وظيفيا  مر�سد�   24 على  �لب��بة  وحتت�ي 
�سبكة �لإنرتنت، وو�سل عدد �مل�ستفيدين من ب��بات 
�لدور�ت �لتدريبية و�لفر�س �لتط�عية و�ختبار�ت 

�لتقييم �لذ�تي 4860 طالبا وطالبة.
فر�س  ب��بة  من�سة  �أطلق  �ل�سندوق  �أن  يذكر 
�ملتعلقة  �خل��دم��ات  لت�فري   www.ForUs.jo
و�لت�ظيف  �لتدريبية  و�ل���دور�ت  �ملهني  بالإر�ساد 
وريادة �لأعمال و�لعمل �لتط�عي يف حمطة و�حدة 

عرب �لإنرتنت.

وزير الخارجية يجري مباحثات 
مع نظيره األلماني

اجراء عملية لتجميد سرطان الكلى 
بالتبريد ألول مرة في األردن

مذكرة تفاهم بين صندوق الملك عبداهلل 
الثاني للتنمية ولومينوس الجامعية
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*عمان 
م�ؤ�س�سات  �عتماد  هيئة  جمل�س  �ق��ر 
�لتعليم �لعايل و�سمان ج�دتها ��ستمر�رية 
�لعتماد �خلا�س لتخ�س�سات جامعية ومنح 
�جلامعية،  عمان  كلية  يف  �لأع��م��ال  كلية 
�سهادتي  �جلامعية،  رحمة  �لأم��رية  وكلية 

�سمان �جل�دة.
تر�أ�سها  �لتي  جل�سته  يف  �ملجل�س  وو�فق 
معايري  �قر�ر  على  �لربعاء،  �لهيئة  رئي�س 
بكال�ري��س  لتخ�س�سات  �خلا�س  �لعتماد 
�لإدر�ج  لتعليمات  �لعام  و�لإط��ار  �لتغذية، 

و�لت�سكن على �لإطار �ل�طني للم�ؤهالت.
وو�ف�����ق �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى ����س��ت��م��ر�ري��ة 
بكال�ري��س  لتخ�س�سات  �خلا�س  �لعتماد 
�ل���ف���ن����ن �مل�����س��رح��ي��ة، وب��ك��ال���ري������س 
�لأردنية،  �جلامعة  يف  �مل��سيقى  وماج�ستري 
�للغة  ت��خ�����س�����س��ات  يف  و�ل��ب��ك��ال���ري������س 
�لجنليزية  و�للغة  و�آد�ب��ه��ا  �لجنليزية 
�لفرن�سية/�لجنليزية  و�للغة  �لتطبيقية 
و�للغة  �لعقبة،  �لأردن��ي��ة/  �جلامعة  يف 
و�لريا�سيات  �لجن��ل��ي��زي��ة  �لفرن�سية/ 
و�لأعمال  �مل��ال  و�قت�ساديات  و�لفيزياء 
ونظم  و�مل�سرفية  �ملالية  �ملعل�مات  ونظم 

�ل�سيا�سية  و�لعل�م  �ملحا�سبية  �ملعل�مات 
وعلم �حلا�س�ب ونظم �ملعل�مات �حلا�س�بية 

يف جامعة �آل �لبيت.
��ستمر�رية  على  �ملجل�س  و�ف���ق  كما 
بكال�ري��س  لتخ�س�سات  �خلا�س  �لعتماد 
وم��اج�����س��ت��ري �ل��ك��ي��م��ي��اء، وب��ك��ال���ري������س 
�ل��ف��ي��زي��اء و�ل��ري��ا���س��ي��ات يف �جل��ام��ع��ة 
�حلا�س�ب  علم  وبكال�ري��س  �لها�سمية، 
�ملتعددة  لل��سائط  �حلا�س�بية  و�لنظم 
�ملعل�مات  ونظم  �حلا�س�بية  و�ل�سبكات 
وماج�ستري  وب��ك��ال���ري������س  �حل��ا���س���ب��ي��ة، 
�أم��ن  وبكال�ري��س  �ل��ربجم��ي��ات،  هند�سة 
جامعة  يف  �لإلكرتوين  و�لف�ساء  �ملعل�مات 
�لفنادق  �إد�رة  مت��سط  ودبل�م  �لإ���س��ر�ء، 
�جلامعية  عم�ن  كلية  يف  �لطهي  وف��ن���ن 
م�ساحة  يف  �ملت��سط  و�لدبل�م  �لتطبيقية، 
وتكن�ل�جيا  �لكميات  وح�����س��اب  �ل��ط��رق 
�لعمارة  وهند�سة  �ملباين  و�سيانة  �إن�ساء 
�لأع��م��ال  و�إد�رة  �ل��د�خ��ل��ي  و�لت�سميم 
�لعربية  �جلامعية  �لكلية  يف  و�ملحا�سبة 

للتكن�ل�جيا.
وو�ف������ق ك���ذل���ك ع��ل��ى ����س��ت��م��ر�ري��ة 
�ملخترب�ت  لتخ�س�سات  �خلا�س  �لعتماد 

و�لت�سميم  و�لتربيد  و�لتكييف  �لطبية 
ميكانيكية  �لكهرو  و�ل�سيانة  �جلر�فيكي 
و�لهجينة  �لكهربائية  �ملركبات  و�سيانة 
و�ل�سيدلة  �حلا�س�ب  و�سبكات  و�لت�سالت 
و�لتمري�س �مل�سارك وعل�م �ل�سريعة وفن�ن 
�لطهي  و�لديك�ر وفن�ن  �لد�خلي  �لت�سميم 
وخمرب�ت �لأ�سنان وفح�س �لب�سر وجتهيز 
و�لرتكيبات  و�مل��ع��د�ت  �لطبية  �لنظار�ت 
يف  �ملت��سط  �لدبل�م  لربنامج  �لكهربائية 

�لكلية �جلامعية �لعربية للتكن�ل�جيا.
وو�ف����ق ع��ل��ى ����س��ت��م��ر�ري��ة �لع��ت��م��اد 
�إن�ساء  تكن�ل�جيا  لتخ�س�سات  �خل��ا���س 
و�سيانة �ملباين وهند�سة �لعمارة و�لت�سميم 
و�ملحا�سبة  �لأع���م���ال  و�إد�رة  �ل��د�خ��ل��ي 
و�لهجينة  �لكهربائية  �ملركبات  و�سيانة 
و�لتمري�س  و�ل�سيدلة  و�لتربيد  و�لتكييف 
وفن�ن  و�ل�سبكات  �ملعل�مات  و�أمن  �مل�سارك 
و�إد�رة  و�ل��دي��ك���ر  �ل��د�خ��ل��ي  �لت�سميم 
�ل��ف��ن��ادق  و�إد�رة  و�ل�����س��ي��اف��ة  �ل�سياحة 
كلية  يف  �مل��ت������س��ط  �ل���دب���ل����م  ل��ربن��ام��ج 
و�ل�سيدلة  �لتقنية،  �جلامعية  �خل��رزمي 
جامعة  يف  و�ل�سيدلة  جر�س،  جامعة  يف 

�لعل�م �لتطبيقية. 

ان  *عمَّ
�ليمن  �ملرخ�سن  �لعدل  كتاب  من  �أربعة  �أدى 
ب�سام  �ل��دك��ت���ر  �ل��ع��دل  وزي���ر  �أم����ام  �ل��ق��ان���ن��ي��ة 
 11 �ملرخ�سن  �لعدل  اب  كَتّ عدد  لي�سبح  �لتله�ين، 

كاتبا.
�لأرب��ع��اء،  �سحايف  ب��ي��ان  يف  �ل�����ز�رة  وق��ال��ت 
كاتب  �أعمال  مبز�ولة  لهم  ي�سمح  �لرتخي�س  �إَنّ 
�لقان�نية  �ل�سروط  عليهم  �نطبقت  �أن  بعد  �لعدل 

ترخي�س  ن��ظ��ام  يف  عليها  و�ملن�س��س  �ل��الزم��ة 
�لعدل. �لكاتب 

�لكتاب  ترخي�س  ن��ظ��ام  �أن  �لتله�ين  و�أك���د 
يعطي   2015 ل�سنة   22 رق��م  وتعديالته  �لعدل 
�مل���ج���ال ل��رتخ��ي�����س ك��ت��اب �ل���ع���دل م���ن �ل��ق�����س��اة 

�ملز�ولن. �لأ�ساتذة  �ملحامن  �أو  �ملتقاعدين 
ملزم�ن  �ملرخ�سن  �ل��ع��دل  ك��ت��اب  �أن  وق���ال 
�لأ�س�ل  وفق  و�إخال�س  باأمانة  بعملهم  بالقيام 

�ل��ق��ان���ن و�ل��ن��ظ��ام  �مل���ق���ررة يف  و�لإج�������ر�ء�ت 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات �ل��ت��ي ت�����س��در ع��ن �ل�����ز�رة مب��ا يف 
معتمدة  منا�سبة  مكاتب  ت���ف��ري  ���س��رورة  ذل��ك 
ملزم�ن  �نهم  كما  �أعمالهم،  ملمار�سة  �ل�ز�رة  من 
�لتي  �ملعامالت  جميع  عن  بن�سخ  �ل�ز�رة  بتزويد 
لئحة  وف��ق  �أج���ره��م  ويتقا�س�ن  ي�سدق�نها 
�جلريدة  يف  ن�سرت  كانت  و�لتي  �ملقررة  �لأج���ر 

م�سبقا. �لر�سمية 

�ل��ع��دل  ك��ات��ب  ���س��الح��ي��ات  م��ن  �أن  �إىل  ي�����س��ار 
و�حل��ف��ظ  �لإد�رة  وك����الت  ت�����س��دي��ق  �مل��رخ�����س 
و�لق����ر�ر�ت  و�ل��ت��ع��ه��د�ت  �لعدلية  و�لإن�����ذ�ر�ت 
�ل��ع��دل��ي��ة و�ل���رتج���م���ة و�ل��ت��اأ���س��ري و�لف������اد�ت 

بالق�سم. �مل�سف�عة 
�ملرخ�سن  �لعدل  �ل�ز�رة بتزويد كتاب  وتق�م 
وو�س�لت  �أختام  من  لعملهم  �لالزمة  بامل�ستلزمات 

عملهم. لأد�ء  �لالزمة  و�لت�ساريح  مالية 

هيئة االعتماد تقر استمرار االعتماد 
الخاص لتخصصات جامعية
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المخيمات الفلسطينية تعرب عن اعتزازها 
بمئوية الدولة األردنية ومواقف الهاشميين

*عمان 
�أعربت �ملخيمات �لفل�سطينية عن �عتز�زها مبئ�ية �لدولة �لأردنية 
و�لإجناز�ت �لتي حققتها، م�ستذكرة ت�سحية �ملل�ك �لها�سمين جيال بعد 
وم��قف  كافة،  �مل�ست�يات  على  ق�ية  دولة  تاأ�سي�س  من  ليتمكن��  جيل 

�لأردن �لد�عمة للق�سية �لفل�سطينية يف وجه �لحتالل وغطر�سته.
�لفل�سطينية،  �ل�س�ؤون  د�ئرة  عن  �لأربعاء،  �سدر  بيان  وبح�سب 
�إننا  ب��ن��ات،  �ملح�سن  عبد  �س�ف  خميم  خ��دم��ات  جلنة  رئي�س  ق��ال 
عام  منذ  كافحت  �لتي  �لأردن��ي��ة  �لدولة  تاأ�سي�س  مبئ�ية  نحتفل 
�لإقليم  و��ستقر�ر  و�مل����ط��ن  �ل���ط��ن  كيان  على  للحفاظ   1921
و�لقد�س  �لفل�سطينية  �لق�سية  من  �لثابت  مب�قفها  بها  �ملحيط 
�ن  و�أ���س��اف  ���س����ء.  حد  على  و�مل�سيحية  �لإ�سالمية  ومقد�ساتها 
�لأردن  وتنمية  دعم  يف  �لإمكانات  جميع  بذلت  �لها�سمية  �لقياد�ت 
�لق�مية  �لق�سايا  يف  �جلهد  وبذل  �مل��طنن،  معي�سة  م�ست�ى  ورفع 
�مللك  جاللة  ��ستمر�ر  �إىل  لفتا  �لفل�سطينية،  �لق�سية  ر�أ�سها  وعلى 
�ملقد�سات  على  �لها�سمية  بال��ساية  بالتم�سك  �لثاين  �هلل  عبد 

و�مل�سيحية. �لإ�سالمية 
�للطيف  عبد  �لدكت�ر  �لزرقاء،  خميم  وجهاء  �أحد  قال  جهته،  من 
�إنه يجب علينا �ل�ق�ف جميعا وقفة عز و�فتخار بقيادتنا  �ل�سربيني، 
�ل�طن  �لتي متيزت بحكمتها وقدرتها على حماية  �لها�سمية �حلكيمة، 
وتاأ�سي�س ركائز �لدولة �حلديثة، من خالل دعم �حلريات و�لدميقر�طية 

د�خل �ملجتمع.
و�أ�سار �إىل �لت�سحيات �لكبرية �لتي قدمها �ل�سهد�ء �لأبر�ر دفاعا عن 
ثرى �لأردن �لبا�سل، مثمنا جه�د جاللته ودعمه �لثابت للق�سايا �لعربية 
و�لق�مية و�لإ�سالمية، وعلى ر�أ�سها �لق�سية �لفل�سطينية و�إ�سناد �ل�سعب 
�لفل�سطيني، ورعاية �لها�سمين �ملت���سلة للقد�س ومقد�ساتها، بال�ق�ف 

�سد� منيعا يف وجه ته�يد �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك.

*عمان 
على  �ل��ث��اين  ل��ل��ي���م  �ل��ن����ب  جمل�س  ي�������س��ل 
�لدكت�ر  �ل�ز�ري حلك�مة  �لبيان  �لت��يل، مناق�سة 
�لأرب��ع��اء،  �سباحية،  جل�سة  يف  �خل�ساونة،  ب�سر 
برئا�سة رئي�س �ملجل�س �ملحامي عبد �ملنعم �لع�د�ت، 

وح�س�ر رئي�س �ل�زر�ء وهيئة �ل�ز�رة.
للمناق�سات،  �لأول  �لي�م  يف  �لثالثاء،  وحتدث 

17 نائبًا عرب جل�ستن �سباحية وم�سائية.
�ن  �جلل�سة،  بد�ية  يف  �ملجل�س،  رئي�س  و�علن 
��سماء  لت�سجيل  م�عد  �آخ��ر  ه�  �خلمي�س  �لي�م 

�لن��ب �لر�غبن بالتحدث.
�ىل  �حلك�مة  �ملحارمة،  حممد  �لنائب  ودع��ا 
قابلة  روؤي��ة  �سمن  لل�سباب،  وطني  جمل�س  تبني 
جيل  تاأ�سي�س  بهدف  �لأد�ء،  ولقيا�س  للتنفيذ 
�سبابي فاعل د�عم لالأمن �ل�طني مبفه�مه �ل�سامل 
�ل�سندوق  تفعيل  و�إع����ادة  �لفاعلة،  و�مل����ط��ن��ة 
و�لريا�سية،  �ل�سبابية  �حل��رك��ة  لدعم  �ل�طني 
�أن��عها،  بجميع  للريا�سة  �ل��الزم  �لدعم  وت�فري 
بال�سباب  �لعناية  باأن  �ل�عي  تعزيز  �أهمية  م�ؤكد� 

لي�ست ريا�سة، بل ت�سمل كل �لقطاعات و�مللفات.
و�أكد �ن و�سع برنامج وطني لالإ�سالح �ل�سيا�سي 
�لدين  ��ستقر�ر  على  �لعمل  يت�سمن  و�لقت�سادي، 
�لعام وو�سعه على م�سار �لنخفا�س، و�لت�قف عن 
�أردنا تخفي�س  ��ستهد�ف �لنفقات �لر�أ�سمالية كلما 

�لأول�ية  �لقت�سادي  �لنم�  منح  مع  �مل��زنة،  �أرقام 
ولي�س  �مل��زنة  عجز  تخفي�س  خطط  ح�ساب  على 

�لعك�س.
خالل  م��ن  �لأردين  �مل���ز�رع  بتمكن  طالب  كما 
يف  وخ�س��سًا  �لحتكار،  منع  قان�ن  وتفعيل  تعديل 
�أ�س��ق �خل�سار �ملركزية، و�إن�ساء �ملد�ر�س �لزر�عية 
�ملناطق  يف  �خلزينة  �أر��سي  وتخ�سي�س  �مليد�نية، 
�لزر�عية، لتدريب �ل�سباب على �حدث �لتكن�ل�جيا 

�لزر�عية.

راشد الشوحة
وقال �لنائب ر��سد �ل�س�حة، �ن �لبيان �ل�ز�ري 
مبا  لتعديله  و�حلاجة  �لنتخاب  لقان�ن  يتطرق  مل 
لدعم  بالن�سبة  وكذلك  �ملقبلة،  �ملرحلة  مع  يتالءم 

�جلي�س �لأبي�س �لردين، و�لعملية �لتعليمية.
وط���ال���ب �ل�����س���ح��ة ب��ت��ح��ق��ي��ق �ل���ع���د�ل���ة من 
ق��ب��ل دي�����ن �خل��دم��ة �مل��دن��ي��ة م��ن خ���الل �ع���ادة 
على  بالعتماد  �لتناف�سي  �ل��دور  باأ�س�س  �لنظر 
�لت�سجيل  ب��اب  فتح  �ىل  د�عيا  �لتخرج،  �قدمية 
وزي��ادة  �لمنية  و�لج��ه��زة  �مل�سلحة  �ل��ق����ت  يف 
�ل�طنية،  �ملع�نة  �سندوق  من  �مل�ستفيدين  ع��دد 
�ل��د�ئ��رة  تخ�س  خدمية  مطالب  �ىل  بالإ�سافة 
و�أه��م��ه��ا:  �رب���د،  مبحافظة  �لوىل  �لنتخابية 
�جناز عطاء�ت مد�ر�س بلدة بيت ر��س، و�لبيا�سة، 
جايز،  كفر  ب��ل��دة  يف  للم��طنن  �مل��ي��اه  و�ي�����س��ال 

وزيادة �ملنح �جلامعية.

عمر العياصرة
�ن  �ل��ع��ي��ا���س��رة،  عمر  �ل��ن��ائ��ب  ب��ن  جهته،  م��ن 
�مل�ؤ�س�سات  �نتاج  �ع��ادة  تتطلب  �حلالية  �ملرحلة 
و�لطبقة �ل�سيا�سية، و�طالق �حلريات، ��ستنادً� �ىل 

�لرث و�له�ية �ل�طنية �لر��سخة.
و�ك���د �ل��ع��ي��ا���س��رة �ه��م��ي��ة �خل����روج م��ن �مل���اأزق 
خالل  من  باملنطقة،  �جلديد  و�لنعطاف  �حل��ايل 
م�ؤ�س�سات  به  تتخل�س  و�قت�سادي،  �سيا�سي  ��سالح 
�لدولة من �لد�رة باملياومة، وتر�سيق �لقطاع �لعام 
مر�جعة  عن  ف�ساًل  �ل�سيا�سي،  �ل�لء  ي�ساوي  �لذي 
�لر�سمي  �لع��الم  مل�ؤ�س�سات  �لتحريرية  �ل�سيا�سة 

و�لتخل�س من �لرقيب �لمني.
و��ساف �ن تدين ثقة �مل��طن مب�ؤ�س�سات �لدولة 
�ن  بعد  و����س��ت��در�ك،  حقيقية  وقفة  �ىل  حتتاج 
ت�سدعت ق��عد �لدعم للنظام �ل�سيا�سي، ما يتطلب 

�ر�دة �سيا�سية جادة لالإ�سالح.

ضرار الداوود
وقال �لنائب �سر�ر �لد�وود، �ن �لدول �لناجحة 
�لجن��از،  من  تر�كمية  حالة  �لزم���ات  على  تبني 
جائحة  �زم��ة  من  �ل�ستفادة  �أهمية  على  م�سدد� 
�ل�سحي  للقطاع  �لعتبار  ب��اإع��ادة  ك�رونا  فريو�س 
وتقدمي  �مل��طنن  �سحة  رعاية  يف  دوره  وتعزيز 

�خلدمات �لعالجية و�ل�سحية.
زمني،  برنامج  �سمن  و��سحة  �سيا�سة  �ىل  ودعا 
منحه  ل�سمان  عدده  وزيادة  للم��طنن،  �للقاح  ملنح 
لأكرب فئة، كما طالب بالع�دة �لتدريجية للمد�ر�س 
��سرت�تيجية  وبر�مج  �لطلبة،  �سالمة  ي�سمن  مبا 
لتحفيز �لقطاعات �ل�سياحية و�لتجارية و�لزر�عة 
و�ل�سناعة و�لطاقة، �إ�سافة �ىل ت�سجيع �ل�ستثمار، 
مع  بالت�سارك  �لفحي�س  ��سمنت  م�سنع  ق�سية  وحل 

�هايل �ملنطقة.

الدكتور بالل املومين
و�كد �لنائب �لدكت�ر بالل �مل�مني، �أهمية ع�دة 
�لتعليمية  �مل�سرية  ودع��م  مد�ر�سهم،  �ىل  �لطلبة 
ورفع �س�ية �ملعلم، وتط�ير منظ�مة �لتدريب �ملهني 
�ىل  ودع��ا  �لتقني.  للتعليم  هيئة  باإن�ساء  و�لتقني 
�لعالمية،  و�مل�ؤ�س�سات  �ل�رقية  �ل�سحافة  دع��م 
خالل  من  �لريادي،  دوره��ا  �د�ء  على  ق��ادرة  لتك�ن 
�إ�سافة �إىل �يجاد  ت�فري جلنة ف�رية لهذه �لغاية، 
�مل�سلحة  �ل��ق����ت  ودع��م  و�لبطالة،  للفقر  حل�ل 

و�لأجهزة �لمنية.
وت�ساءل �مل�مني، �ذ� كان لدى �حلك�مة معل�مات 
على  ز�ل����  ما  �لذين  �لكر�مة  معركة  �بطال  عن 
�ملعي�سية  باأو�ساعهم  معرفتها  وم��دى  �حلياة،  قيد 

ومعاناتهم.

شادي فريج
�همية  �سادي فريج �ىل  �لنائب  ��سار  من جانبه 
�حلياة  وتط�ير  �لدمي�قر�طية  �مل�سرية  ��ستمر�ر 
وت�سامني،  جديد  �قت�سادي  نهج  و�تباع  �ل�سيا�سية، 
�ملهم�سة  �لفئات  ل�سالح  �قت�سادية  فر�سا  يخلق 

وي�سمن تكاف�ؤ �لفر�س وحتقيق �لتنمية.
و��ساف، �ن �ل�سرب �لذي �أبد�ه �لردني�ن، يحتاج 
وترجمة  يليق،  مبا  معه  �لتعامل  �ىل  �حلك�مة  من 
�ل��قع  �أر���س  على  �ل�سامي  �لتكليف  كتاب  م�سامن 
�مل�ستقبل  يك�ن  حتى  م�س�ؤولة  وروح  �سادقة  بجه�د 

لئقا بالأردن وقيادته و�سعبه.
�ملتمثلة،  معان  �ب��ن��اء  مطالب  لأب���رز  وع��ر���س 
معان  م�ست�سفى  يف  �خ��ت�����س��ا���س  �ط��ب��اء  ب��ت���ف��ري 

بتنفيذ  و�ل�ستمر�ر  �ل�سحية،  �خلدمات  وتط�ير 
�لربي،  �مليناء  و�ن�ساء  �لع�سكري،  �مل�ست�سفى  عطاء 
�إ�سافة �ىل وقف �لعتد�ء على حق �بناء معان يف 

�لتعيينات.

زينب البدول
�إىل حجم  �ل���ب���دول،  زي��ن��ب  �ل��ن��ائ��ب  و�����س���ارت 
�لظرف  ه��ذ�  يف  �لأردن  ت����ج��ه  �لتي  �لتحديات 
�لدقيق و�حل�سا�س لكن �لت�ساركية يف �لعمل وتقدمي 
�سيحقق  �لفردية  �مل�سالح  على  �لعامة  �مل�سلحة 
م�سلحة  على  �إيجابيا  وينعك�س  �لجناز  من  �لكثري 

�ل�طن و�مل��طن.
ت��جه  �لتي  و�مل�ساكل  �لهم�م  لأب��رز  وعر�ست 
�خل��دم��ات  �سعف  مثل  �جلن�بية  �ل��ب��ادي��ة  �أب��ن��اء 
تقدم  �ل��ت��ي  و�خل��دم��ي��ة  و�لتعليمية  �ل�سحية 

للم��طنن.

وائل رزوق
ح��الت  بع�س  �إن  رزوق،  و�ئ���ل  �ل��ن��ائ��ب  وق���ال 
�لتعين يف �ملنا�سب �لعليا تفتقر لالخت�سا�س ولعدم 
�أ�سباب ترهل  �أحد  �ل�ز�ر�ت، وه�  �ل�سلة بالعمل يف 

�لقطاع �لعام، و�ق�ساء ��سحاب �لكفاء�ت.
ودعا �إىل ف�سل ل��ء بني عبيد عن ق�سبة �إربد، 
و�لرت�جع عن نظام �لأبنية �إىل جانب وقفة �لتعليم 

عن بعد ف�رً�.

موسى هنطش
�همية دعم  �إىل  �ملهند�س م��سى هنط�س،  و��سار 
�سركة �لبرتول �ل�طنية ل�ستخر�ج �لبرتول و�لغاز، 
�إىل  ��سافة  �لكهرباء،  ت�ليد  عق�د  در��سة  و�إع��ادة 
من  و�لنحا�س  �لزيتي،  �ل�سخر  ��ستخر�ج  يف  �لت��سع 

�سانا ب��قع ملي�ن طن.
معان  يف  للزجاج  حديث  م�سنع  باإن�ساء  وطالب 
بكميات  هناك  �مل�ج�دة  �ل�سيليكا  من  لال�ستفادة 
ك��ب��رية. وع��ر���س مل��ج��الت ت��ط���ي��ر ق��ط��اع �مل��ي��اه 
و�لرتقاء  �ملتاحة،  �مل�سادر  من  �ل�ستفادة  بتعظيم 
و�أبناء  �لأعمار  كل  و�سم�ل  �لطبي  �لقطاع  ب��قع 
�ل�سباب،  طم�حات  ودع��م  �ل�سحي،  بالتاأمن  غزة 
�لتعليم  وع�دة  �لزر�عي،  �ل��قع  تط�ير  عن  ف�سال 

�ل�جاهي، و�يجاد قان�ن �نتخاب ع�سري.

ذياب املساعيد
وطالب �لنائب ذياب �مل�ساعيد، �حلك�مة باإعادة 
تاأهيل  خ��الل  من  �لتعليم  ��سرت�تيجية  يف  �لنظر 

��سرت�تيجيات  وت�س�يب  �ملعلم،  وحتفيز  و�إع���د�د 
و�لت��سع  �لعمل  �س�ق  باحتياجات  �لتعليم  رب��ط 

بالتعليم �ملهني.
ك��م��ا ط��ال��ب ب���اإع���ادة ت��اأه��ي��ل ط��ري��ق ب��غ��د�د 
�لبادية  يف  تنم�ية  منطقة  و�ن�����س��اء  �ل���دويل، 
�ملهني،  للتدريب  وم�ؤ�س�سة  �ل�سرقية  �ل�سمالية 
قائمة  على  �لأث��ري��ة  �جلمال  �أم  مدينة  وو�سع 
�ملطل�بة،  �ل�سروط  ��ستيفائها  بعد  �لعاملي  �لرت�ث 
�سياحية  مدينة  جلعلها  �لتحتية  �لبنية  وتط�ير 

جاذبة.

توفيق املراعية
ودعا �لنائب ت�فيق �ملر�عية �إىل �إ�سالح �لتعليم 
�لدعم  وت��ق��دمي  و�مل���ي���د�ن،  �ملعلم  حم����ري  �سمن 
للمت�سررين من جائحة ك�رونا، ورفع �سقف �ملع�نات 
ومعاجلة  �ل�سريبي،  �لعبء  وتخفي�س  �ل�طنية، 
و�ل�سناعة  �ل���زر�ع���ة  ق��ط��اع��ات  يف  �لخ���ت���اللت 

و�لتجارة و�ل�سياحة.
يلم�سها  ب��ر�م��ج  �إىل  يحتاج  �مل����ط��ن  �إن  وق��ال 
�سلم  يف  �لنظر  �إع��ادة  خالل  من  �ل��قع  �أر���س  على 
�لهيئات  ودمج  �لإد�ري،  �لرتهل  ومعاجلة  �لرو�تب، 

�مل�ستقلة، و�إ�سالح دي��ن �خلدمة �ملدنية.

الدكتور سليمان القالب
�أهمية  �لقالب  �سليمان  �لدكت�ر  �لنائب  و�أك��د 
�جلميع  و�سم�ل  كافة،  باأ�سكاله  �لف�ساد  مكافحة 
�لزرقاء  م�ست�سفيات  وت��زوي��د  �ل�سحي،  بالتاأمن 
ل��ء،  �إىل  باأطباء �خت�سا�س، وترفيع ق�ساء بريين 
ومعاجلة  بريين،  غابات  على  �لع��ت��د�ء�ت  ووق��ف 

�لتل�ث يف ل��ء �لها�سمية.

عائشة احلسنات
و�سددت �لنائب عائ�سة �حل�سنات، على حماربة 
�لفا�سدين،  على  حديد  من  بيد  و�ل�سرب  �لف�ساد 

و�إعادة ثقة �مل��طنن مبجل�س �لن��ب.
يف  و�لبطالة  �لفقر  م�سكلتي  مبعاجلة  وطالبت 
يعتمد  �لتي  �ل�سياحة  ت�قف  نتيجة  �لبرت�  ل����ء 
وت��زوي��د  �لأوىل،  ب��ال��درج��ة  �ل��ل����ء  �ه���ايل  عليها 
�لطبية  بالأجهزة  �لعبد�هلل  ر�نيا  �مللكة  م�ست�سفى 
لرئي�س  �لأول  �لنائب  وق��رر  �مل���ؤه��ل��ة.  و�ل��ك����در 
�سباح  �إىل  �جلل�سة  رف��ع  �ل�سفدي،  �أحمد  �ملجل�س 
�لي�م �خلمي�س، ل�ستكمال مناق�سات بيان �لثقة بعد 
�أن حتدث خالل �لي�من �ملا�سين، 31 نائبا يف �أربع 

جل�سات. 

منح شهادة ضمان الجودة لكلية 
األعمال بجامعة اإلسراء

*عمان 
ج�دتها  و�سمان  �لعايل  �لتعليم  م�ؤ�س�سات  �عتماد  هيئة  منحت 

�سهادة �سمان �جل�دة �إىل كلية �لأعمال يف جامعة �لإ�سر�ء.
و�سّلم رئي�س �لهيئة �لدكت�ر ظافر �ل�سر�يرة �ل�سهادة �إىل رئي�س 
�لهيئة  جمل�س  �أع�ساء  بح�س�ر  ن�سري�ت،  �أحمد  �لدكت�ر  �جلامعة 

وعميد �لكلية ومدير مكتب �سمان �جل�دة يف �جلامعة.
و�أكّد �ل�سر�يرة �أهمية هذه �ل�سهادة �لتي متنحها �لهيئة مل�ؤ�س�سات 
�لتعليم �لعايل باململكة وفق �ملعايري �ملتميّزة، مثنيا على هذ� �لإجناز 
ومدخالتها  وب��ر�جم��ه��ا  �جل����دة  يف  �لعالية  �ل��ك��ف��اءة  يعني  �ل��ذي 
ت�سعى  �جلامعة  �أّن  ن�سري�ت  �لدكت�ر  و�أكد  �لتعليمية.  وخمرجاتها 
ن�عية  لتح�سن  �ل�طنية  �جله�د  يف  فاعاًل  �سريكا  تك�ن  �أن  �إىل 
�لتعليم �جلامعي، وت�فري بيئة جامعية تعزز حرية �لطالب يف �لتعلم 

و�لإبد�ع و�لريادة و�لتمّيز.

النواب يواصل مناقشة
 البيــان الــوزاري لنيـل الثقـــــة

مقال رئيس التحرير

�أح���رث  �مل��ث��ل : )  ق���ال 
فه�  بطر�س  يعرف  ل  ومل��ن  لبطر�س(  و�أدر����س 

�لقرى  م�ست�ى  على  �لقت�ساد  مفاتيح  ميتلك  كانت  �إقطاعي 
�لردنيه يف ثالثينيات و�ربعينيات �لقرن �ملن�سرم، فقد كان يتعامل 
�لق�ل  ��سبح  �حل�ساد،فقد  م��سم  �نتظار  يف  �لنا�س  ويقر�س  بالربا 
كامل  لعام  تعبه وعائلته  نتاج  لينتهي  للفالح  �لعمل  مبثابة خال�سة 
�حيانًا  و�لبذ�ر  �حلالوه  ي�ؤّمن  كان   .. �لقطاعي  بطر�س  خمازن  يف 
�ربعة  �و  بثالثة  تك�ن  قد  با�سعار  للفالحن  وم�ستلزماتها  و�لقه�ه 
�ر��سيهم  يرتهن  ك��ان  فقد  ماله  يخ�سر  ل  وحتى  �سعرها  ��سعاف 
وبي�تهم ومن ل ي�سدد يتم �لتح�ط �و �متالك �ر�سه،، وهكذ� خ�سرنا 

نحن �لحفاد �ر��سي �لجد�د لبطر�س ..
لكن و�هلل �ن بيدر بطر�س بالم�س �أيام �أجد�دنا �أرحم من بيادر 
 )100( عن  تزيد  �يل  �لقائمة  و�ليكم  �لي�م  �لردنية  �حلك�مات 
ول  لهم  ح�ل  ل  �لذين  �مل�ساكن  �مل��طنن  يدفعها  وجميعها  �سريبة 
ق�ة ، �لي�م يا نا�س معظم �أفر�د �لعائلة يعمل�ن مثل جن �سليمان وهم 
غري قادرين على ت�سديد �سر�ئب �حلك�مة ) �أحرث و�أدر�س للحك�مة( 

�أما �لبيادر �لتي يدفعها �مل��طن �لردين للحك�مة كما يلي:
و�لأرب��اح  �لدخل  على  )�ل�سر�ئب  وي�سمل  �لدخل  �سر�ئب  بيدر 
و�لأج�ر، �سريبة �خلدمات  �لرو�تب  �لدخل على  و�لأج�ر، �سريبة 

�لجتماعية، �سريبة �لأفر�د ( .
بيدر �ل�سر�ئب و�لر�س�م �جلمركية وت�سمل: )�سريبة �لتعريفة، 
�ملبيعات،  على  �لعامة  �ل�سريبة  �مل���ح��دة،  �لإ�سافية  �ل�سريبة 
م�ستعلة،  م��د  ر�س�م  وتاأمينات،  �أمانات  وت�سمل،  �لأمانات  �لغر�مات، 
�أمانات تن�سيط زر�عة �لتبغ، مكافاآت وم�ساع، جامعات وبلديات، ر�س�م 

دعم �ملنتجات �لزر�عية ( .
�لبيطرية،  �لر�س�م   ( وت�سمل  �لأخ���رى  �ل��دو�ئ��ر  ر���س���م  بيدر 
عر�س  ر�س�م  �لط��بع،  ر�س�م  �مل���سي،  تعد�د  ر�س�م  �جل��ز�ت،  ر�س�م 
ر�س�م  �سري،  ر�س�م  ز�ئ��دة،  حم�لت  غر�مات  �ل�سينمائية،  �لأ�سرطة 

مرور على �لطرق، ر�سم ل�حات منتجة �أردنية (
 بيدر �ل�سريبة �لجتماعية، �مل�ست�رد�ت و�لتي تبلغ 6 باملئة فهي 

م�زعة كالتايل :
1باملئة بدل معاينة، 2 باملئة �سريبة �إ�سافية، 0.5 باملئة �سريبة 
�أمانات  باملئة   2 لل�سباب،  �حل�سن  ملدينة  �أمانات  �جتماعية،  �س�ؤون 
ملديرية 4- �لطري�ن �ملدين ، �أما �لأمانات �مل�حدة و�لتي تبلغ 6 باملئة 
هناك  �نه  كما  للجامعات  باملئة  و4  للبلديات  باملئة   2 م�زعة:  فهي 

�سريبة �إ�سافية تبلغ 3 باملئة ور�سم ��ستري�د 5 باملئة
على  �لإ�سافية  �ل�سريبة   (  : وت�سمل  �ل�سافية  �ل�سر�ئب  بيدر 
�لكهرباء  كميات  على  �لإ�سافية  �ل�سريبة  �جلمركية،  �مل�ست�رد�ت 
�لأر����س��ي  د�ئ���رة  معامالت  على  �لإ�سافية  �ل�سريبة  �مل�ستهلكة، 
و�ل�سائقن،  �ل�سيار�ت  رخ�س  على  �لإ�سافية  �ل�سريبة  و�مل�ساحة، 
و�ملطاعم،  �لفنادق  �سريبة  �لتامن،  عق�د  على  �لإ�سافية  �ل�سريبة 
�إ�سافية  �سر�ئب  �ملغادرين،  �سريبة  باجل�،  �ل�سفر  تذ�كر  �سريبة 

�أخرى ( .
�سري  رخ�س   ( وي�سمل  �لرخ�س  م��ا  �أدر�ك  وم��ا  �لرخ�س  بيدر 
رخ�س  �ملركبات،  �س�ق  رخ�س  �ملركبات،  ت�سجيل  رخ�س  �ملركبات، 

�ل�ستري�د، رخ�س �لتلفاز، رخ�س �أخرى ( .
�ملحاكم  ر�س�م  �ل�سرعية،  �ملحاكم  )ر�س�م  وي�سمل  �لر�س�م  بيدر 
�ل�سفر،  ج��ز�ت  ت�سجيل  ر�س�م  �لأر��سي،  ت�سجيل  ر�س�م  �لنظامية، 
ر�س�م وثائق �لأح��ل �ملدنية، ر�س�م �خلدمات �لقن�سلية، ر�س�م ط��بع 
�لمتحانات  ر�س�م  �حلي��ن،  وحماجر  �لبيطرية  �لر�س�م  �لربيد، 

�لعامة، ر�س�م ت�سجيل �ل�سركات، ر�س�م دمغ �لذهب، ر�س�م �أخرى(
�خلل�ي  �سركات  حمله  حل  �لي�م  و�لهاتف  و�لربيد  �لربق  بيدر  
عملية  عن  عبارة  و�لحتيال  للن�سب  يتعر�س��  �مل��طنن  غالبية 
ممنهجة لت�سليح �مل��طن و�سرنا نتباكى على �يام بريد �لقرية وتلف�ن 

) �أب� قر�س( .
�إير�د�ت  و�مل�سادر�ت،  )�لغر�مات  وي�سمل  خمتلفة  �إير�د�ت  بيدر 
بدل خدمات �ملرور على �لطرق، غر�مات �حلم�لت �ملح�رية �لز�ئدة، 

�إير�د�ت �أخرى ( .
�أمانة  �أو  �لبلديات  تتقا�ساها  �لتي  و�لر�س�م  �ل�سر�ئب  بيادر 
)�سريبة  وت�سمل  جمعه  ي�م  يف  غ�سيل  حبل  عن  عبارة  وهي  عمان 
ر�س�م  �مل�سالخ،  ر���س���م  �مل��ه��ن،  ع����ئ��د  �مل��ح��روق��ات،  ع����ئ��د  �لأب��ن��ي��ة، 
و�ملز�د،  �لدللة  ر�س�م  �لإعالنات،  ل�حات  ر�س�م  �ل�سيار�ت،  م��قف 
و�ل�سناعات،  �حلرف  ر�س�م  �لبناء،  رخ�س  ر�س�م  �لإيجار،  عقد  ر�س�م 
ر�س�م رخ�س �ملالهي، ��سرتد�د تكاليف �لتعبيد و�لتزفيت، �لغر�مات، 
�ل�س�ق  ر�س�م  و�ل�سرفية،  �لتنظيم  ع��ئد  و�لأ�س��ر،  �لأر�سفة  �ليف 
�إير�د�ت  �ملركزية �لغر�مات، �أثمان �لقب�ر، �إير�د�ت خمترب �ل�سحة، 
دخ�ل �حلد�ئق، ر�س�م نفايات �ملنازل، ر�س�م �سريبة �ملهن، �مل�سادر�ت، 

خمالفات �ل�سري ( .
�أما عند �لقيام ببناء م�سكن �أو عمارة فان رخ�سة �لبناء تت�سمن 
ر�سم  عامة،  تنظيم  ع��ئد  �إن�سائية،  ر�س�م  �لتالية  �لر�س�م  من  بيدر 
ملجاأ  �أمانات   ، �سيار�ت  م��قف  �أمانات  ط��بع،  جامعة،  ر�س�م  �إ�سايف، 
�أمانات بناء، غر�مات حالة �حل�س�ل على رخ�سة مز�ولة  وبئر ماء، 
مهنة معينة فان �لرخ�سة ت�سمل �لر�س�م �لتالية : �لر�سم �لأ�سا�سي، 
�لل�حة  ر�س�م  �جلامعات،  ر�س�م  �لنفايات،  �لإ�سافية،  �ل�سريبة 
�رت��د�د�ت،  ��ستغالل  خدمات  بدل  م�قع،  ��ستغالل  بدل  �لإعالنية، 
�إن  تاأخري  غر�مات  ط��بع،  �سحية،  رخ�سة  ر�س�م  نقل،  بدل  ر�س�م 

وجدت، ر�سم بدل �سائع  .
ت�ساركك  �لدولة  فان  �حلك�مية  �و  �خلا�سة  �ل�سيارة  �إمتالك  �أما 
نقل  �أو  �لحتفاظ  �أو  ت�سجيل  )ر�سم  �لتالية  �لر�س�م  خالل  من  بها 
�مللكية �أو �لتح�يل،ر�سم ترخي�س + �سن�ي غر�مات، ر�سم �لعدل، رهن 
رخ�سة  ر�سم  �لفح�س،  عم�مي،ر�سم  رقم  ��ستعمال  ر�سم  رهن،  فك  �أو 
�ل�س��قة �أمانات �لرتخي�س، �أمانات �لتامن �ل�سحي، �أمانات �جلامعات، 
�أو  �أو ت�سديق  مثل قيد  �سياحي، متفرقات )بدل خدمات  ر�سم مكتب 

ت�س�ير( .
�أو  �ملياه و�لكهرباء و�خلل�ي وكل �سركة  كل ذلك عد� عن ف��تري 
م�ؤ�س�سة �أو م�سنع يرتتب عليها �سريبة من �لدولة طبعٌا ت�سرتدها من 
�مل��طن عند �سر�ء �ملنتج �أو عند تلقي �خلدمة ) �لكل ي�سلح �مل��طن (.

خالد خازر الخريشا

بيدر بطرس أرحم من 
بيادر الحكومة  ..!!!

khrishakhaled@yahoo.com



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

الخميس )7( كانون الثاني 2021اقتصاد
5العدد )1784(

*عمان 
رح��ب �حت���اد رج���ال �لأع��م��ال �لعرب 
مقر�  ع��م��ان  �لعا�سمة  م��ن  يتخذ  �ل���ذي 
�لقمة  �ج��ت��م��اع  وخم��رج��ات  بنتائج  ل��ه، 
�لعربية  �ململكة  يف  عقدت  �لتي  �خلليجية 
�ل�سف  وح��دة  على  وتاأكيدها  �ل�سع�دية 

وتعزيز �لتعاون �لعربي �مل�سرتك.
وثمن �لحتاد يف بيان �سحفي �لربعاء، 
كانت  �ل��ت��ي  �خل��الف��ات  بحل  �لقمة  ق���ر�ر 
قائمة بن بع�س دول �خلليج �لعربي، معربا 
عن �أمله باأن ينعك�س ذلك على حركة تدفق 
و�رتفاع  �لبينية  �لعربية  �ل�ستثمار�ت 
خا�سة  �مل�سرتك،  �لعربي  �لتبادل  حجم 

�لتي  �ل�ستثنائية  �ل��ظ��روف  ه��ذه  مثل  يف 
يعي�سها �لعامل �لعربي ب�سكل خا�س �سيا�سيًا 

و�جتماعيًا و�قت�ساديًا.
جهد  لكل  تقديره  عن  �لحت��اد  وع��رب 
�مل�ساحلة  حتقيق  �أج��ل  م��ن  ب��ذل  خمل�س 
هذه  لتحقيق  �لك�يت  دولة  ودور  �لعربية 
لع�دة  كبريً�  �جن��ازً�  تعترب  �لتي  �مل�ساحلة 

�لعالقات �لأخ�ية �إىل جمر�ها �لطبيعي.
�لطباع  حمدي  �لحت��اد  رئي�س  و�أك��د 
�ل���دورة  عقد  مبنا�سبة  �ل��ع��ال  �إع���الن  �أن 
�خلليج  ل��دول  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  لقمة   41
�لعربية يعترب لبنة يف دعم �قت�ساد �لدول 
�لعربية كافة، لأهمية دول جمل�س �لتعاون 

ي�سكله  وملا  �لعربي،  �لقت�ساد  يف  �خلليجي 
طريق  ع��ل��ى  وح��ي���ي��ة  مهمة  خ��ط���ة  م��ن 
خا�س  ب�سكل  للمنطقة  �ل�ستقر�ر  �إع��ادة 
�لعرب  �لأع��م��ال  رج���ال  ح��رك��ة  وت�سهيل 
�لقت�سادية  �لعربية  �لتنمية  لتحقيق 
�ل�سع�ب  تطلعات  وحتقيق  و�مل�ستد�مة، 
�لجتماعي  و�لرفاه  بال�ستقر�ر  �لعربية 

و�لقت�سادي.
�لعربي  �ل�سف  وح��دة  �ن  �ىل  و����س��ار 
تخدم �لنظام �لقت�سادي �لعربي �جلماعي 
وتعزز من قدرة رجال �لأعمال �لعرب على 

زيادة حجم ��ستثمار�تهم �لبينية.
�لعرب  �لأعمال  رجال  �حتاد  �أن  و�كد 

ي��ع��ت��رب م���ن �أه����م ب��ي���ت �خل����ربة م���ن بن 
�ل��ذي  �لعربي  �مل��دين  �ملجتمع  م�ؤ�س�سات 
ميكن من خالله حتقيق هذه �ل�سر�كات على 

�مل�ست�ى �لعربي و�لثنائي.
م��ن جهة �خ���رى رح��ب �ل��ط��ب��اع �ل��ذي 
�لأع��م��ال  رج���ال  جمعية  ك��ذل��ك  ي��ر�أ���س 
�خل��ت��ام��ي  �ل��ب��ي��ان  يف  ورد  م��ا  �لأردن���ي���ن 
�لأمن  دعم  ح�ل  �خلليجي  �لتعاون  ملجل�س 
�لأردن،  يف  �لتنمية  وتعزيز  و�ل�ستقر�ر 
�لعمل  خطط  لتنفيذ  �جل��ه���د  وتكثيف 
�إط��ار  يف  عليها  �لتفاق  مت  �لتي  �مل�سرتك 
�ملجل�س  ب��ن  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�����س��ر�ك��ة 

و�ململكة.

*عمان 
�أو�سى منتدى �ل�سرت�تيجيات �لأردين، 
باأية  �ملتعلقة  �ل�سرت�تيجيات  ب�سياغة 
�إج�����ر�ء�ت ت��رت��ب��ط ب��احل��ظ��ر ب��ن��اًء على 
باململكة،  لل�سكان  �لدميغر�فية  �لطبيعة 
�مل�سابن  �ساملة عن  بيانات  وت�فري قاعدة 
بعن  �لأع��م��ار  معدلت  و�أخ��ذ  ودر��ستها، 

�لعتبار .
ودعا �ملنتدى يف ورقة �سيا�سات بعن��ن 
�ل�ستجابة  ب��ن  م��ا  ك���رون��ا  “�حت��ء 
�لقت�سادية  �لعجلة  و��ستمر�ر  �ل�سحية 
معايري  و���س��ع  �إىل  ����س��دره��ا  �لأردن”،  يف 
م�ستقبل  ح����ل  وب���روت����ك����ل  و����س��ح��ة 
حتى  �ل�بائية  �حلالة  لتط�ر  �ل�ستجابة 
و�لتكيف  �ل�ستعد�د  من  �لقطاعات  تتمكن 
قد  �لتي  �ملختلفة  �ل�سيناري�هات  وت�قع 
وو�سع  �ل�بائي،  �ل��سع  تفاقم  عن  تنجم 
و�لتط�ير  لال�ستجابة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
با�ستخد�م �لربجميات و�لبيانات �ل�سخمة 
�لأدو�ت  من  وغريها  �ل�سطناعي  و�لذكاء 
حتليل  �إىل  �ل���رق��ة  وت��ه��دف  �حل��دي��ث��ة. 
�ل��سع �ل�بائي �لر�هن باململكة �سمن �سياق 
تقدمي  �إىل  يهدف  و�جتماعي  �قت�سادي 
ت�س�ر ح�ل �سبل �حت��ء �لفريو�س و�إيجاد 
�مل��طنن  �سحة  ب��ن  �ل��ت����زن  م��ن  ح��ال��ة 
عن  �لناجم  �لقت�سادي  �ل�سرر  وتخفيف 

�لإغالقات �ملتكررة.

�لزمني  �لت�سل�سل  �ل���رق��ة  وت��ن��اول��ت 
و�لأث��ر  �أث��ن��اء �جلائحة  �لأح���د�ث  لأه��م 
ت��رت��ب ع��ل��ى تطبيق  �ل���ذي  �لق��ت�����س��ادي 
�إجر�ء�ت �حلظر �ل�سامل و�جلزئي، �إ�سافة 
�سال�سل  مرونة  على  �ل�س�ء  ت�سليط  �إىل 
�لت�ريد يف �لعامل و�لأردن نتيجة تد�عيات 

جائحة ك�رونا.
�لقت�سادية  �لقطاعات  �ل�رقة  ودعت 
حتقيق  �ج��ل  من  بينها  للتعاون  �ملختلفة 
وهيكلة  �لأردن،  يف  �ملرونة  من  قدر  �أك��رب 
�لرو�بط بن �لقطاعات �ملختلفة من خالل 
دور  على  و�لتاأكيد  �لت�ريد  �سال�سل  در��سة 
�لنقل �لعام. ويف هذ� �ل�سياق، بينت �ل�رقة 
�أن �لأردن يحتل حالًيا �ملرتبة 95 من �أ�سل 
وفًقا  �لت�ريد  �سل�سلة  ب��س�ح  دول��ة   130
�لدويل،  للبنك  �لل�ج�ستي  �لأد�ء  مل�ؤ�سر�ت 
ما يجعل من �ل�باء فر�سة ميكن ��ستغاللها 

يف �سبيل تغيري �أف�سل ل�سال�سل �لت�ريد.
من���ذج  مرجع  ب��سع  �ملنتدى  وط��ال��ب 
�لنح�  ع��ل��ى  �ل��ت���ري��د  �سل�سلة  لعمليات 
�مل��سى به من قبل جمل�س �سل�سلة �لت�ريد 
�ساملة  قيا�سية  ت�سخي�س  �أد�ة  باعتباره 
لإد�رة �سل�سلة �لت�ريد، وبا�ستخد�م من�ذج 
على  ق��ادرة  �حلك�مة  �ستك�ن   )SCOR(
�أ�سا�س كاف لإد�رة ما ي�سمى  �حل�س�ل على 
تنفذ  �لت�ريد” �لتي  �سال�سل  “��ستجابة  ب� 

عادة يف �أوقات �لأزمات.

�ل�سيطرة  �أن  �إىل  �ل���رق��ة  و�أ����س���ارت 
�لكلية على �لفريو�س حتتاج �إىل �إجر�ء�ت 
�قت�سادية  كلف  ذ�ت  م�����س��ددة  وت��د�ب��ري 
�لفريو�س  بانت�سار  �ل�سماح  �أن  كما  عالية، 
وت��د�ع��ي��ات  �سحية  �أزم����ة  �إىل  ���س��ي���ؤدي 

�جتماعية و�قت�سادية �سلبية.
و����س���ددت ع��ل��ى ����س���رورة ك��ب��ح ج��م��اح 
�حلفاظ  من  �لقت�ساد  ومتكن  �لفريو�س 
��ستمر�ر بع�س �لأن�سطة �لقت�سادية  على 
للتخفيف من حدة �لتد�عيات �لالحقة مع 
�تخاذ �حلد �لأق�سى من �إجر�ء�ت �ل�سحة 
�لإج���ر�ء�ت  و�ت��خ��اذ  �لعامة،  و�ل�سالمة 
)عن  مرن  عمل  بنظام  �ملتعلقة  �لقان�نية 
ُبعد(، دون �مل�سا�س بحق�ق �لعاملن ير�فق 
�أن  ميكن  ل  �لتي  �ل�ظائف  حتديد  ذل��ك 

تعمل عن ُبعد.
و�أ�سارت �إىل �أن �ل�باء �أجرب �مل�سانع يف 
�إبطاء  �أو  ت�قف  على  �لعامل  �أنحاء  جميع 
�سال�سل  مبا�سر� على  ولد �سغطا  ما  �لإنتاج 
�لعاملية  و�لإم����د�د�ت  �لتجارية  �لإم���د�د 
�ل��ت��ي حت��اف��ظ ع���ادًة على ت��زوي��د �ل��دول 

مبختلف �ل�سلع و�حلاجيات �لأ�سا�سية.
�أح��دث  �ل��ف��ريو���س  �أن  �ل���رق��ة  وبينت 
تغيريً� ملم��سًا على م�سار �لقت�ساد �لعاملي، 
على  �ملرتتب  �لعاملي  �لدين  زي��ادة  م�سببا 
�حلك�مات بن�سبة 19 باملئة تقريبًا، نتيجة 
خمتلف  يف  �لعامة  �مل����زن��ات  عجز  �رتفاع 

�لعمل  �س�ق  �أزم��ة  وتفاقم  �لعامل،  �أنحاء 
�لذي �نعك�س على زيادة �أعد�د �لفقر�ء يف 
مع  مقارنة  �سخ�س  ملي�ن   60 بنح�  �لعامل 

عام 2019.
ت�سعى  �ل��دول  �أن  �إىل  �ل���رق��ة  ولفتت 
حلالة من �لت��زن بن �ل�سحة �لعامة و�أية 

�آثار �قت�سادية �سلبية قد تنجم عنها.
�خل�سائ�س  باأخذ  �ملنتدى  طالب  كما 
�ململكة  يف  و�لق��ت�����س��ادي��ة  �لجتماعية 
بعن �لعتبار و�لتي ميكن �أن تقلل �لتبعات 
يف  ي��ح��دث  ق��د  �إغ���الق  لأي  �لقت�سادية 

�مل�ستقبل.
�أن  �ل�رقة  �و�سحت  �لنطاق،  هذ�  ويف 
دمي�غر�فية �ل�سكان باململكة ت�سري �إىل �أن 
نح� 34 باملئة من �ل�سكان ترت�وح �أعمارهم 
نح�  �إىل  �إ�سافة  عاما   14 �إىل  �سفر  بن 
ما  عاما،   65 عن  �أعمارهم  تزيد  باملئة   4
يعني �أن 38 باملئة من �ل�سكان قادرون على 
من  يخفف  ما  �ملنزل  يف  حياتهم  ممار�سة 
�نتقال �لفريو�س بن هذه �لفئات �لعمرية 

على �أقل تقدير.
�أق��ل  م��ن  ب��اأن �لأردن  �ل���رق��ة  ون���ه��ت 
بنح�  �ل�سكان  �إىل  �لعمالة  مبعدل  �ل��دول 
�أع��د�د  �رت��ف��اع  �إىل  ي�سري  ما  باملئة  1ر32 
ق�ى  خارج  �أو  �لعمل  عن  �لعاطلن  �ل�سكان 
ملي�ن  1ر2  نح�  �أن  يعني  ما  متاًما،  �لعمل 

�سخ�س فقط ي�سارك�ن يف �س�ق �لعمل.

*عمان 
��ستثناء  �لت�سالت،  قطاع  تنظيم  هيئة  �أعلنت 
)جديد  و�ملكتبية  �ملحم�لة  �حل���سيب  �أج��ه��زة 
�مل��فقات  على  �حل�س�ل  م��ن  وجم���دد(  وم�ستعمل 
�مل�سبقة من �لهيئة لإدخالها �ىل �ململكة عرب �ملنافذ 

�حلدودية �ملتن�عة. 
�لدكت�ر  �لهيئة  مف��سي  جمل�س  رئي�س  وق��ال 
هذ�  �إن  �لأرب��ع��اء،  بيان،  يف  �جلب�ر  غ��ازي  �ملهند�س 
عقدتها  �لتي  لالجتماعات  لحقًا  ج��اء  �لج���ر�ء 
وتكن�ل�جيا  �لت�سالت  قطاع  ممثلي  مع  �لهيئة 
و�مل�ست�ردين  للتجار  �لهيئة  من  وت�سجيعا  �ملعل�مات 
و��ستجابة  �لأج��ه��زة،  ه��ذه  وت���ف��ري  ��ستري�د  على 
�مل��فقات  لتعليمات  �لقطاع  من  �لر�جعة  للتغذية 
عن  �ل�سادرة  �لت�سالت  �جهزة  و�دخ��ال  �لن�عية 
و�لذي  �ملا�سي  �لعام  �و�ئ��ل  �لهيئة  مف��سي  جمل�س 

ين�س على ��ستثناء �حل�س�ل على �مل��فقات �مل�سبقة 
لل�سماح با�ستري�د و�دخال هذ� �ملنتج مما ينعك�س على 
�خليار�ت  وزيادة  �ل�سعار  وتقليل  �لتناف�سية  زيادة 
�مام �مل��طن و�لت�سهيل عليه. و��ساف �نه من �ملت�قع 
�لجهزة  ه��ذه  ت�فري  �لت�جه  ه��ذ�  على  يرتتب  �ن 
مناف�سة،  و��سعار  كافية  بكميات  �ملحلية  بال�س�ق 
ل�سيما مع زيادة �لطلب عليها يف ظل جائحة ك�رونا 
وما نتج عنها من �للج�ء �ىل �لتعلم عن بعد . و�أ�سارت  
�لهيئة �ىل �نه بناء على �لتعليمات �مل�سار �ليها فاإنه 
�لكمبي�تر  �جهزة  م�ست�ردي  مينع  ما  هناك  يعد  مل 
��ستري�دها  من  �ملكتبي  �لكمبي�تر  و�جهزة  �ملحم�ل 
دون  �جلديدة  �و  �ملجددة  �و  منها  �مل�ستعملة  �س��ء 
�حلاجة �ىل مر�جعة �لهيئة للح�س�ل على م��فقات 
م�سبقة، �سريطة �أن ل يتعار�س ذلك مع �ي ت�سريعات 

�سادرة بهذ� �خل�س��س عن �ي جهة ر�سمية �خرى. 

*عمان 
يف  �ملرخ�سة  �لأبنية  م�ساحة  �إجمايل  �نخف�س 
�لعام 2020،  من  �لثاين  ت�سرين  �سهر  لنهاية  �ململكة 
مرت  ملي�ن  986ر4  نح�  لتبلغ  باملئة  4ر22  بن�سبة 
 2019 ع��ام  م��ن  نف�سها  �ل��ف��رتة  م��ع  مقارنة  م��رب��ع، 
د�ئرة  و�أ�سارت  مربع.  مرت  ملي�ن  424ر6  و�لبالغة 
�إىل  �لثالثاء،  �لي�م  تقرير  يف  �لعامة  �لإح�ساء�ت 
يف  �ل�سادرة  �لأبنية  رخ�س  عدد  �إجمايل  �نخفا�س 
رخ�سة   16677 لتبلغ  باملئة،  9ر15  بن�سبة  �ململكة 
لنهاية �سهر ت�سرين �لثاين من �لعام �ملا�سي، مقارنة 
�لعام  من  ذ�تها  �لفرتة  خ��الل  رخ�سة   19822 مع 
2019. وبح�سب �لتقرير، �نخف�ست م�ساحة �لأبنية 
باملئة  1ر12  بن�سبة  �ل�سكنية  لالأغر��س  �ملرخ�سة 
لتبلغ 327ر4 ملي�ن مرت مربع، مقارنة مع نح� 923ر4 
ملي�ن مرت مربع خالل �لفرتة ذ�تها من عام 2019، 
و�نخف�ست م�ساحة �لأبنية �ملرخ�سة لالأغر��س غري 
�ألف   659 نح�  لتبلغ  باملئة،  1ر56  بن�سبة  �ل�سكنية 
، مقارنة مع 501ر1 ملي�ن مرت مربع لعام  مرت مربع 
2019. و�سكلت م�ساحة �لأبنية �ملرخ�سة لالأغر��س 
�لأبنية  م�ساحة  �إجمايل  من  باملئة  8ر86  �ل�سكنية 

�ملرخ�سة، يف حن �سكلت م�ساحة �لأبنية �ملرخ�سة 
�إجمايل  من  باملئة،  2ر13  �ل�سكنية  غري  لالأغر��س 

م�ساحة �لأبنية �ملرخ�سة.
�إقليم  ح�سة  بلغت  �لأق��ال��ي��م،  م�ست�ى  وع��ل��ى 
�لأبنية  م�ساحة  �إجمايل  من  باملئة  8ر64  �ل��سط 
�ل�سمال  �إق��ل��ي��م  ح�سة  بلغت  ح��ن  يف  �مل��رخ�����س��ة، 
و�مل�ساحة  باملئة،  8ر8  �جلن�ب  و�إقليم  باملئة،  5ر26 
�ملرخ�سة لالأبنية �جلديدة و�لإ�سافات على �لأبنية 
لالأبنية  �ملرخ�سة  و�مل�ساحة  باملئة،  9ر57  �لقائمة 
م�ساحة  �إج��م��ايل  بلغ  كما  باملئة.  1ر42  �لقائمة 
�لأبنية �ملرخ�سة لالأبنية �جلديدة و�لإ�سافات على 
�لأبنية �لقائمة نح� 886ر2 ملي�ن مرت مربع لنهاية 
�لثاين لعام 2020، مقابل نح� 383ر3  �سهر ت�سرين 
ملي�ن مرت مربع خالل �لفرتة �ملماثلة من عام 2019 

، بانخفا�س 7ر14 باملئة.
�أما على م�ست�ى �سهر ت�سرين �لثاين لعام 2020، 
 1694 بلغ  �لأبنية  رخ�س  عدد  �أن  �لبيانات  �أظهرت 
مرت  �ألف   511 �ملرخ�سة  �لأبنية  وم�ساحة  رخ�سة، 
�لفرتة  �ألف مرت مربع خالل  مقارنة مع 568  مربع، 

�ملماثلة من عام 2019، بانخفا�س 10 باملئة.

*عمان 
قال مدير عام هيئة تنظيم �لنقل �لربي، �سالح 
�لأمن  �سيعزز  �خلليجية  �لأزم��ة  ت�س�ية  �إن  �لل�زي، 

و�ل�ستقر�ر �لإقليمين وينع�س �قت�ساد�ت �ملنطقة.
�لأردن��ي��ة  �لأن��ب��اء  ل�كالة  ت�سريح  يف  و�أ���س��اف 
�ل�سقيقة  قطر  �إىل  �لأردنية  �ل�سادر�ت  �أن  )برت�( 
من  ب��ر�د�   120 �إىل  �خلليجية  �لأزم��ة  قبل  و�سلت 

�ملنتجات،  م��ن  وغ��ريه��ا  ي�ميا  �ل��زر�ع��ي��ة  �ملنتجات 
�لعربية  �لعالقات  وع���دة  �حل��دود  فتح  �أن  م�ؤكد� 
حركة  ويعزز  �ملنطقة  �قت�ساد�ت  �سينع�س  �لعربية 
جائحة  تد�عيات  بعد  خا�سة  �لتجاري،  �لتبادل 
ومتانة  بعمق  �لل�زي  ون�ه  �مل�ستجد.  ك�رونا  فريو�س 
خمتلف  مع  �لأردن  جتمع  �لتي  �لثنائية  �لعالقات 

دول �خلليج �لعربي �ل�سقيقة.

*عمان 
نقل  �سركات  �ل��ربي،  �لنقل  تنظيم  هيئة  منعت 
حجب  م��ن  �لذكية  �لتطبيقات  ب���سطة  �ل��رك��اب 
خدمة �لنقل بالتطبيقات �لذكية، بعد �سكاوى وردت 
عنهم  �خلدمة  بحجب  منها  ع��دد  قيام  ح���ل  �إليها 

بحجة عملهم مع �أكرث من تطبيق.
وقال مدير عام �لهيئة �سالح �لل�زي يف ت�سريح 
عممت  �لهيئة  �إن  )برت�(،  �لأردنية  �لأنباء  ل�كالة 
�س��ء  خدمة  �أي  مقدم  ع��ن  �خل��دم��ة  حجب  بعدم 
خماطبة  بعد  �إل  �أك��رث  �أو  و�ح��د  بتطبيق  مرتبط 

�لهيئة وبيان �لأ�سباب �مل�جبة حلجبها.

للعق�د  �ل��رج���ع  بعد  ياأتي  �ل��ق��ر�ر  �أن  و�أ���س��اف 
�لناظمة  و�لت�سريعات  �ل�سركات  تلك  مع  �ملربمة 
م�سري�  �لذكية،  �لتطبيقات  ب���سطة  �لنقل  لعملية 
�ل�سكاوى  نظام  ربط  �أي�سا  ت�سمن  �لتعميم  �أن  �إىل 

�خلا�س بال�سركات مع نظام �لهيئة.
و�سدد �لل�زي على �أن خمالفة �ل�سركات مل�سامن 
�لعق�د  ن�س��س  لتفعيل  �لهيئة  �ستدفع  �لتعميم 
م�سيفا  بالهيئة،  �ملطبقة  وللت�سريعات  معهم  �ملربمة 
�لكفالت  و�سحب  �ملخالفة  جتاه  �ستذهب  �لهيئة  �أن 
وقد ت�سل �ملخالفات �إىل �إيقاف �لرت�خي�س �ملمن�حة 

�أو حتى �سحبها.

*عمان 
�لإيجابي  �لتجاوب  عمان  �سناعة  غرفة  ثمنت 
ممثلة  و�ملعادن،  �لطاقة  تنظيم  هيئة  �أبدته  �لذي 
�للب�ن  ح�سن  �لدكت�ر  مف��سيها  جمل�س  برئي�س 
�ملتعلقة  مطالباتها  م��ع  �لبخيت  وف���اء  و�مل��ف������س 
بتطبيق �ملادة 4 من نظام ر�س�م �ملقالع و�لتعدين رقم 

130 ل�سنة 2019.
 3 م��ق��د�ره  ر���س��م  ��ستيفاء  على  �مل���ادة  وتن�س 
��ستري�د  عند  منه  ج��زء  �أي  �أو  طن  كل  عن  دنانري 
غري  �أو  �مل�سنعة  �ملعدنية  و�خلامات  �حلجرية  �مل��د 

�مل�سنعة.
بناء  �أن��ه   ، �سحفي  بيان  يف  �لغرفة،  و�أو�سحت 
على ورود �سكاوى من �لعديد من �ل�سناعين �لعاملن 
على  �لر�س�م  ه��ذه  بفر�س  �ملختلفة  �لقطاعات  يف 
هذ�  عليها  ينطبق  �أل  يفرت�س  �لتي  م�ست�رد�تها 
تنظيم  هيئة  مبخاطبة  �ل��غ��رف��ة  ق��ام��ت  �ل��ن��ظ��ام، 
�ملعنين  مع  لقاء�ت  عدة  وعقدت  و�ملعادن  �لطاقة 

فيها.

و�أ�سارت �إىل �أن �لهيئة ��ستجابت، من خالل كتاب 
م�جه �إىل د�ئرة �جلمارك باأن ن�س �ملادة 4 من هذ� 
�لنظام ل تتعدى �مل��د �حلجرية و�خلامات �ملعدنية 
�مل�سنعة وغري �مل�سنعة �ل��ردة يف �لنظام، مع وج�د 
�إبالغ �لهيئة بها من  بع�س �مل��د �لأخرى �لتي جرى 
وت�سعى  �لنظام  هذ�  يف  ترد  مل  �لتي  �جلمارك  قبل 

�لهيئة لإ�سافتها.
و�أكدت �لهيئة يف كتابها �أن جميع �مل��د �لناجتة 
عن �ل�سناعات �لتح�يلية م�ستثناة من ��ستيفاء ر�سم 
�ل�ستري�د ومنها على �سبيل �ملثال ل �حل�سر، �لكلنكر، 

�لأحما�س، �ل�سري�ميك وما �سابهها.
من  و�لرخام  �حلجر  قطاع  �أن  �لغرفة  و�أو�سحت 
�ملرتفعة،  �مل�سافة  قيمته  بفعل  �ل��عدة  �لقطاعات 
ن�سف  يتجاوز  بر�أ�سمال  �سركة   1200 فيه  ويعمل 
�سادر�ت  وبلغت  عامل،  �ألف   12 وت�سغل  دينار  مليار 
�لقطاع �لعام �ملا�سي 32 ملي�ن دينار مقابل 38 ملي�ن 
دينار م�ست�رد�ت من م�سن�عات من �حلجر �أو �جل�س 

�أو �ل�سمنت �أو م��د �أخرى مماثلة.

*عمان 
باململكة  �لعقار  �س�ق  يف  �لتد�ول  حجم  �نخف�س 
خالل �لعام �ملا�سي بن�سبة 26 باملئة، مقارنًة مع عام 

2019، ليبلغ 418ر 3 مليار دينار.
�لأر����س��ي  ل��د�ئ��رة  �ل�سهري  �لتقرير  و�أظ��ه��ر 
 39 بن�سبة  �لد�ئرة  �إي��ر�د�ت  �نخفا�س  و�مل�ساحة، 
مقارنًة  دينار  ملي�ن  2ر140  نح�  �إىل  لت�سل  باملئة، 
�لعام  �ل�سقق  �إعفاء�ت  قيمة  وبلغت  2019؛  عام  مع 
باملئة   15 بارتفاٍع  دي��ن��ار،  ملي�ن   83 نح�  �ملا�سي 

مقارنًة مع عام 2019. و�نخف�ست حركة بيع �لعقار 
بي�عات  و�نخف�ست  باملئة،   9 بن�سبٍة  �ململكة  يف 
�ل�سقق بن�سبةٍ 14 باملئة، وبي�عات �لأر��سي بن�سبٍة 
7 باملئة مقارنًة بعام 2019. وعلى �مل�ست�ى �ل�سهري، 
�ململكة  يف  �لعقار  بيع  حركة  �أن  �لتقرير  �أظ��ه��ر 
 8 بن�سبٍة  �ملا�سي  �لأول  كان�ن  �سهر  خالل  �نخف�ست 
باملئة، و�نخف�ست بي�عات �ل�سقق بن�سبٍة 15 باملئة، 
باملئة  بن�سبٍة 6  �لأر��سي  بي�عات  و�نخف�ست كذلك 

مقارنًة مع �ل�سهر ذ�ته من عام 2019.

تحاد رجال االعمال العرب يرحب 
بمخرجات القمة الخليجية

منتدى االستراتيجيات يوصي بالمواءمة بين 
االستجابة الصحية واستمرار العجلة االقتصادية

تنظيم االتصاالت تجيز ادخال الحواسيب 
المحمولة والمكتبية دون موافقة مسبقة 

انخفاض إجمالي مساحة األبنية 
المرخصة نهاية تشرين الثاني   

اللوزي: تسوية األزمة الخليجية 
سينعش اقتصادات المنطقة

هيئة النقل تمنع شركات النقل بالتطبيقات 
الذكية من حجب الخدمة عن مقدميها

صناعة عمان تثمن تجاوب الطاقة 
والمعادن مع مطالباتها المتعلقة 

بنظام رسوم المقالع والتعدين

26% انخفاض حجم التداول 
العقاري بالمملكة العام الماضي

*عّمان 
و�لقت�سادية  �ملالية  �للجنة  �لتقت 
جمال  �لعن  برئا�سة  �لأعيان  جمل�س  يف 
�ل�����س��ر�ي��رة، �لأرب���ع���اء، ج��م��اع��ة ع��ّم��ان 
بالل  يرت�أ�سها  �لتي  �مل�ستقبل  حل�����ر�ت 
�لقطاعات  ممثلي  من  عدد�  وكذلك  �لتل، 

�ملُختلفة. �لقت�سادية 
نائب  ح�سره  �ل���ذي  �ل��ل��ق��اء  ون��اق�����س 
عادل  �لدكت�ر  �مل��رك��زي  �لبنك  حمافظ 
�لدخل  �سريبة  ع��ام  وم��دي��ر  �سرك�س، 
�مل�ؤ�س�سة  ع��ام  وم��دي��ر  علي،  �أب���  ح�سام 
�لدكت�ر  �لج��ت��م��اع��ي  لل�سمان  �ل��ع��ام��ة 
ك�رونا  �أزمة  تد�عيات  �لرحاحلة،  حازم 

و�آثارها على �لقطاعات �لقت�سادية.
وقال �لعن �ل�سر�يرة، �إن �للقاء ياأتي 
خمتلف  مع  �لت�ساركي  �للجنة  نهج  �سمن 
و�ملنظمات  و�لأهلية  �لر�سمية  �مل�ؤ�س�سات 
روؤي��ة  على  �حل�س�ل  بهدف  �ملجتمعية، 

و��سحة عن �أبرز �لق�سايا �لقت�سادية.
عرب  حت��ر���س  �للجنة  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
�سمن  �ملُحدد  و�لرقابي  �لت�سريعي  عملها 
ت�سريعية  بيئة  �إي��ج��اد  �إىل  �ل��د���س��ت���ر، 
�لنظر  وجهات  تقريب  خالل  من  منا�سبة 
ب�����س��اأن �ل��ق��ط��اع �لق��ت�����س��ادي ودر�����س���ة 
بحل�ل  ل��ل��خ��روج  و�ل�����س��ع��ي  حت��دي��ات��ه، 
�ملعادلة  �أط����ر�ف  جميع  ت��خ��دم  ج��ذري��ة 

�لقت�سادية.
لتقريرها  ع��ّم��ان  جماعة  وع��ر���س��ت 
�لقطاعات  مع  ح��ر�تها  عن  �لبتد�ئي 
�لق��ت�����س��ادي��ة �مل��ن��ت��ج��ة، وع��ل��ى ر�أ���س��ه��ا 
و�لنقل  و�لإ���س��ك��ان  و�ل�سياحة  �ل��زر�ع��ة 
و�ل�سحة، م�سرية �إىل �أبرز �لتحديات �لتي 
ت��جه معظم �لقطاعات �لقت�سادية، ول 
�سيما �لأكرث ت�سرًر� جر�ء جائحة ك�رونا.

�لكثري  ه��ن��اك  �أن  �جل��م��اع��ة،  وبينت 
كاملة  ب�س�رة  �ملت�قفة  �لقطاعات  م��ن 
�لعالجية،  �ل�سياحة  ومنها  �لن��ت��اج،  عن 
�ل���ف���ن���ادق، م��ك��ات��ب ت���اأج���ري �ل�����س��ي��ار�ت 
�ل�سياحي  �ل��ن��ق��ل  ���س��رك��ات  �ل�سياحية، 
جانب  �إىل  �خل��ارج��ي،  �لنقل  وخ��ط���ط 
 50 عن  تزيد  بن�سبة  مت�قفة  قطاعات 
و�ملقاهي،  �ملطاعم  �لز�رعة،  ومنها  باملئة، 
�لقطاعات  عن  ف�ساًل  �ملقاولت،  �لإ�سكان، 
�ل��ت��ي ف��ق��دت �أ���س����ق��ه��ا، م��ث��ل �ل��زر�ع��ة، 
و�ل�سياحة  و�ل�سحة  و�ملطاعم  �ل�سياحة 

�لعالجية.
لتجاوز  حماور  بعدة  �لتقرير  و�أو�سى 
�لقت�سادية،  �لقطاعات  خمتلف  �أزم���ة 
وتاأجيل  �لأ�س��ق،  يف  �ل�سي�ل  �سخ  ومنها 
�إ�سافة  �ملن�ساآت،  ملختلف  �لرت�خي�س  ر�س�م 
�مل��ب��ا���س��رة وغ��ري  �ل�����س��ر�ئ��ب  ت��اأج��ي��ل  �إىل 
�أو بن�سبة 50  لعام 2020؛ كاملة  �ملبا�سرة 
�أكرث  على  �مل�ؤجلة  �ملبالغ  وتق�سيط  باملئة، 

من �سنة بعد �نتهاء عام 2021.

لكل  �ملرجعيات  بت�حيد  �أو���س��ى  كما 
قطاع،  ك��ل  خ�س��سية  وم��ر�ع��اة  ق��ط��اع، 
وتخفيف  �لبنكية،  �لف��ئد  وتخفي�س 
�ل�سمانات �لبنكية �ملطل�بة من �لقطاعات 
�مل��ت�����س��ررة، و�إع���ف���اء �ل��ق��ط��اع��ات �لأك���رث 
�سيغة  و�إيجاد  �لتاأمن،  ر�س�م  من  ت�سرًر� 
�ملالكن  ب��ن  للعالقة  منا�سبة  قان�نية 
�سندوق  �إن�ساء  �إىل  �إ�سافة  و�مل�ستاأجرين، 

خماطر لكل قطاع.
ل�سل�سلة  ب����دوره،  ع��ل��ي،  �أب����  وع��ر���س 
�إجر�ء�ت وحزم حك�مية تتعلق بال�سريبة 
بد�ية  منُذ  و�مل��ايل  �لقت�سادي  و�جلانب 
�نتهجت  �حلك�مة  �أن  م�ؤكًد�  ك�رونا،  �أزمة 
خمتلف  م���ع  �مل��ف��ت���ح  �حل�������ر  ���س��ي��ا���س��ة 
تد�عيات  لتجاوز  �لقت�سادية  �لقطاعات 
ا تلك �ملتعلقة بالقطاع  �جلائحة، وخ�س��سً

�لقت�سادي.
�ملُتعلق   5 رقم  �لدفاع  �أم��ر  �إىل  و�أ�سار 
�لقان�نية  و�ملُهل  �ل�سر�ئب  تخ�س  باأم�ر 
و�أم��ر  للمكلفن،  �لر�سمية  �ملُهل  ومتديد 
�سريبة  يت�سمن  �ل���ذي   10 رق��م  �ل��دف��اع 
عن  �ل�سريبة  �لإق��ر�ر�ت  وتقدمي  �لدخل 
قبل  ُت��ق��دم  كانت  �لتي  �ل�سابقة  �ل�سنة 
�جلديدة،  �ل�سنة  من  �لر�بع  �ل�سهر  نهاية 
 6 و   4 �سهري  بن  لتك�ن  متديدها  وج��رى 

من �ل�سنة �جلديدة.
جلنة  �أ�س�س  عّدلت  �حلك�مة  �إن  وقال 
بتق�سيط  لت�سمح  و�مل�ساحلة،  �لت�س�ية 
�سخ�سا  �أكان  �س��ء  �ملكلف  على  �ل�سر�ئب 
�لغر�مات  من  و�لإعفاء  معن�ًيا،  �أو  طبيعًيا 

خالل فرتة �لتق�سيط.
جانبه،  من  �سرك�س،  �لدكت�ر  وحتدث 
جتاه  �ملركزي  �لبنك  �إج��ر�ء�ت  �أب��رز  عن 
م�ستمر  �لبنك  �أن  م�ؤكد�  ك�رونا،  جائحة 
�لقت�ساد  يتعافى  حتى  عنها  يرت�جع  ولن 
للبنك  �لرئي�س  �لهدف  �أن  مبيًنا  �لأردين، 

�لنقدي  �ل���س��ت��ق��ر�ر  على  �ملحافظة  ه��� 
)�سعر �سرف �لدينار( و�ل�ستقر�ر �ملايل.

�لحتياطات  م�ج�د�ت  �أن  �إىل  و�أ�سار 
�لبنك  �سه�ر، ويحر�س   9 ُتغطي  �لأجنبية 
�لذي  �مل�سريف  �جلهاز  ومتانة  �سالمة  على 
تع�د  ك�د�ئع  دينار  مليار   34 على  يحت�ي 

لالأردنين �أفر�د� �أو �سركات.
در��سة  �أعد  �لبنك  �أن  �سرك�س  و�أو�سح 
 ،2020 ع��ام  م��ن  �ل��ث��اين  ك��ان���ن  �سهر  يف 
لتد�عيات  مت�قعة  �سيناري�هات  يت�سمن 
�لقت�ساد  على  و�أث��ره��ا  ك���رون��ا  جائحة 
يف  �ل��ت��ع��ايف  ي��ك���ن  �أن  م��رج��ًح��ا  �لأردين، 

�لن�سف �لثاين من �لعام �جلاري.
�مل��رك��زي  �لبنك  �ج����ر�ء�ت  �أن  وب��ن 
 2 �إىل  و���س��ل��ت  �جل��ائ��ح��ة  �أزم����ة  لتخطي 
ُيعادل  م��ا  �أي  دي��ن��ار  ملي�ن  و400  مليار 
�ملحلي،  �لج��م��ايل  �لناجت  من  باملئة  1ر8 
�ل�سرق  منطقة  يف  �لأع��ل��ى  �لن�سبة  وه��ي 
و�سف  �لدويل  �لبنك  باأن  من�ًها  �لأو�سط، 
�إجر�ء�ت �ملركزي �لأردين جتاه �جلائحة 

ب�”�ل�ستثنائية«.
�أن �ل��ب��ن��ك �مل��رك��زي ك��ان يف  و�أو���س��ح 
ُي��دي��ر عملية  �لإغ����الق )�حل��ظ��ر(  وق��ت 
على  ويحر�س  ُبعد،  عن  �لإلكرتوين  �لدفع 
“دقيقة  بعملية  �لآلية  �ل�سر�فات  تغذية 
�آذ�ر  �أ�سهر  يف  �لأق�����س��اط  و�أج���ل  جًد�”، 
�لأق�ساط  بتاأجيل  و�سمح  و�أي��ار،  وني�سان 
كما   ،2020 عام  نهاية  حتى  جدولتها  �أو 
يف  مبا�سر  ب�سكل  �لفائدة  قيمة  خف�س 
بن�سبة   ،2020 لعام  �أي��ار  �سهر  من  �لأول 

5ر1 باملئة لالأفر�د، و1 باملئة لل�سركات.
من ناحيته، حتدث �لدكت�ر �لرحاحلة 
عن �إجر�ء�ت م�ؤ�س�سة �ل�سمان �لجتماعي 
ك���رون��ا  �أزم����ة  ت��د�ع��ي��ات  م��ن  للتخفيف 
�لجتماعية  �حل��م��اي��ة  ملفه�م  تكري�سا 

ودعم �لقطاع �خلا�س.

و�أ�سار �إىل �أن �مل�ؤ�س�سة �أجرت تد�خالت 
يف  للعاملن  �مل���ؤق��ت��ة  ب��ال��دخ���ل  ُمتعلقة 
بتخفيف  تتعلق  و�أخ��رى  �خلا�س،  �لقطاع 
�لأع���ب���اء �مل��ال��ي��ة ع��ل��ى �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س 
تقدمي  عن  ف�ساًل  �ل�سرت�كات،  وتخفي�س 
�لقطاع  �إىل  للمدين  مبا�سرة  �إع��ف��اء�ت 

�خلا�س.
نظام  ع��ل��ى  �أج����ري  ت��ع��دي��اًل  �أن  وب���ن 
�ل�سم�ل يف تاأمينات �مل�ؤ�س�سة، لفًتا �إىل �أن 
عدم �ل�سم�ل حتت مظلة م�ؤ�س�سة �ل�سمان 
ي��ع��ن��ي ف��ق��د�ن �ل���س��ت��ف��ادة م��ن �ل��رب�م��ج 

�ملتن�عة �لتي تطرحها �مل�ؤ�س�سة.
�أنه جرى �سم�ل �أكرث من 20  ون�ه �إىل 
 ،2020 لعام  ني�سان  �سهر  منُذ  من�ساأة  �ألف 
رغم �أن ذلك يتطلب يف �لأو�ساع �لطبيعية 
تخفي�س  �أن  م����ؤك���ًد�  ���س��ن����ت،   5 �أو   4
�أي���ار  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  م�ستمر  �ل���س��رت�ك��ات 
متديد  �إمكانية  د�ر�سة  و�سيجري  �ملُقبل، 
نهاية  حتى  �ل���س��رت�ك��ات  تخفي�س  م��دة 

�لعام �جلاري.
�لقت�سادية  �لقطاعات  ممثل�  وعر�س 
لهم�م  �جل��ائ��ح��ة،  م��ن  ت�����س��رًر�  �لأك����رث 
�ملايل،  �ل��سع  يت�سدرها  �لتي  �لقطاعات 
�لإغالقات،  ج��ر�ء  �لنتاج  عن  و�لت�قف 
�ملختلفة،  باللتز�مات  �لإيفاء  و�سع�بة 
مطالبن بتعزيز دعم �لقطاعات �ملُت�سررة، 
�ملتعلقة  �مل��ال��ي��ة  �لإج������ر�ء�ت  وت�سهيل 

بالقرو�س و�ل�سر�ئب و�لر�س�م.
وج�����رى ح�������ر م������س��ع ح�����ّ�ل �أب����رز 
من  ُتخفف  �أن  ميكن  �ل��ت��ي  �لإج�����ر�ء�ت 
�مل�ست�يات،  كل  على  �جلائحة  تد�عيات 
�حلك�مية  و�لإج����ر�ء�ت  �حل��زم  و�أهمية 
���س��ي��م��ا  ول  �جل���ائ���ح���ة  �آث������ار  ل���ت���ج���اوز 
على  �حلفاظ  و�سرورة  منها،  �لقت�سادية 
من  �خل���روج  بهدف  �خل��ا���س  �لقطاع  دور 

�لأزمة �لقت�سادية �لر�هنة.

مالية األعيان تلتقي جماعة عّمان 
وممثلين عن قطاعات اقتصادية
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*وكاالت
�مل��ح��رتف��ن  دوري  ر�ب���ط���ة  ع��ر���س��ت 
متديد  �لثالثاء،  �لقدم،  لكرة  �لأمريكي 
�لتفاق �جلماعي مع �لالعبن ملدة عامن، 
مع  للتعامل  �أج����ره���م،  خف�س  م��ن  ب��دل 
�آثار  ب�سبب   ،2021 يف  �ملت�قعة  �خل�سائر 

جائحة ك�فيد-19.
وجتنبت �لر�بطة �أزمة كبرية يف ي�ني� 
حزير�ن، بعدما و�فق �لالعب�ن على �تفاق 

جماعي، بخف�س �أج�رهم بن�سبة 5 باملئة.
�لر�بطة  جلاأت  �ملا�سي،  �ل�سهر  يف  لكن 
ح�ل  �لتفاو�س  ب��اإع��ادة  ي�سمح  بند  �إىل 
و�ستك�ن  �ل��الع��ب��ن،  �حت���اد  م��ع  �لت��ف��اق 
لإب��ر�م  للجانبن  ي���م��ا   30 مهلة  ه��ن��اك 

�سفقة.
على  كبري  ب�سكل  �ل��ر�ب��ط��ة  وتعتمد 
ح����يل  خ�سارة  وبعد  �مل�سجعن،  ح�س�ر 
ت�قعات  هناك  �ملا�سي،  �لعام  دولر  مليار 

بخ�سائر �سخمة هذ� �لعام �أي�سا.
�لر�بطة  رئي�س  �أب����ت،  م���ارك  وق���ال 
“وفقا  ب��ي��ان  يف  �ل����دوري،  مف��س  ون��ائ��ب 
مل�س�ؤويل �ل�سحة �لعامة، فاإن قي�د �حل�س�ر 
لفرتة  �ست�ستمر  �لريا�سية  �لأح���د�ث  يف 

ط�يلة، خالل م��سم 2021«.
�حلالية  �لآث��ار  مع  “للتعامل  و�أ���س��اف 
�ل��دوري  ر�بطة  ف��اإن   ،2021 يف  للجائحة 
�لتفاق  لتمديد  بعر�س  تتقدم  �لأمريكي 

�جلماعي ملدة عامن، بدل من طلب تقلي�س 
�لأج�ر«.

على  �لعر�س  ه��ذ�  “�سي�ساعد  وت��اب��ع 
�لبعيد،  �لر�بطة، على �ملدى  �سمان م�قف 
باملئة   100 على  �لالعب�ن  �سيح�سل  بينما 

من �أج�رهم«.
جديد،  لتفاق  �لطرفان  ت��سل  و�إذ� 
فاإنه من �ملت�قع �أن ينطلق م��سم 2021، يف 

منت�سف مار�س �آذ�ر �ملقبل.

*وكاالت
�ل��دوري  يف  �ل�سد�رة  ثالثي  �سيحاول 
�لع�دة  �لقدم  لكرة  للمحرتفن  �ل�سع�دي 
بينما  �لن��ت�����س��ار�ت،  طريق  �إىل  �سريعا 
نهائي  ببل�غ  �ملنت�سي  �لحت���اد  ي��رتق��ب 
يف  للتقدم  �لفر�سة  �لعربية  �لبط�لة 

جدول �لرتتيب.
وت���ع���ادل �ل��ه��الل م��ت�����س��در �ل��رتت��ي��ب 
�لثالث  �ملركز  �ساحب  �ل�سباب  مع   1-1
حامل  �سجل  بعدما  �ملا�سية  �جل���ل��ة  يف 
�للقب هدفا قرب �لنهاية عن طريق �سالح 
مع  �لتعادل  �سيناري�  نف�س  وه�  �ل�سهري، 

�لحتاد قبلها باأيام.
مبار�ة   11 من  نقطة   24 �لهالل  ولدى 
ياأتي  بينما  �لأهلي،  عن  نقطتن  وبفارق 

�ل�سباب ثالثا وله 19 نقطة وبفارق نقطة 
و�حدة عن �لحتاد.

�لهالل  �أم��ام  �سانحة  �لفر�سة  وتبدو 
مباريات  ث��الث  يف  �لأول  ف����زه  لتحقيق 
�لباطن  م��ع  �جل��م��ع��ة  ي����م  يلعب  ع��ن��دم��ا 
�آخر  يف  خ�سر  و�ل��ذي   13 �ملركز  �ساحب 

ثالث مباريات.
لعب� �لأهلي 

�نتز�ع  يف  �لإخ��ف��اق  فبعد  �لأه��ل��ي  �أم��ا 
على   0  -3 �مل��ف��اج��ئ��ة  ب��اخل�����س��ارة  �ل��ق��م��ة 
�لنادي  �إد�رة  تقدمت  �لتعاون،  �أمام  �أر�سه 
�لفريق  و�سيحاول  للم�سجعن،  بالعتذ�ر 
�أمام �لقاد�سية ي�م �جلمعة  �لتعايف �سريعا 

�أي�سا. وياأتي �لقاد�سية، �لذي مل يحقق �أي 
ف�ز يف �آخر ثالث مباريات، يف �ملركز �لعا�سر 
بر�سيد 14 نقطة وبفارق ثالث نقاط عن 

منطقة �لهب�ط.
ي�م  �نف�سل  �لذي  �ل�سباب،  و�سيخ��س 
�ل��ربت��غ��ايل بيدرو  �مل���درب  �ل��ث��الث��اء ع��ن 
كاي�سينيا، م��جهة �أ�سعب ي�م �ل�سبت �أمام 

�لتفاق �ساحب �ملركز �ل�سابع �لذي حقق 
يخ�سر  �أن  قبل  متتالية  �نت�سار�ت  ثالثة 
ق��ات��ل يف  �ل���ح��دة بعد ه��دف  �أم���ام   1-2

�للحظات �لأخرية.
يخ�سر  مل  �ل��ذي  �لحت��اد،  و�سيخ��س 
�لفتتاحية  �جل�لة  يف   1-2 تعرثه  منذ 
متذيل  �سمك  م����ج��ه��ة  �لت��ف��اق،  �أم���ام 
بعدما  عالية  معن�ية  ب���روح  �ل��رتت��ي��ب 
�جتاز غرميه �ل�سباب وبلغ نهائي �لبط�لة 

�لعربية.
مرتن  �لن�سر  �لعمالق  ف���ز  ورغ��م 
 11 ميلك  فاإنه  مباريات  ث��الث  �آخ��ر  يف 
و�سيحاول   14 �مل��رك��ز  وي��ح��ت��ل  نقطة 
عندما  �خل��ط��ر  م��ن��ط��ق��ة  م��ن  �خل����روج 
مبركز  خلفه  ياأتي  �لذي  �لعن  ي��جه 

و�حدة. ونقطة  و�حد 
حيث  �خلمي�س  ي���م  �جل�لة  وتنطلق 
ر�سيد  نف�س  ميلك  �ل��ذي  �ل���ح��دة،  يلعب 
�ملركز  ويحتل  نقطة   18 �لبالغ  �لحت��اد 
كما  �لرتتيب  ث��ام��ن  �لفتح  م��ع  �خل��ام�����س، 

ي��جه �أبها مناف�سه �لفي�سلي.

*وكاالت
للقب  �ل����ح���د�ت  ����س��ت��ع��ادة  ت��ك��ن  مل 
�لت�قعات،  د�ئرة  خارج  �لأردين،  �لدوري 
ث�ب  لرت���د�ء  ق���ي��ا  مر�سحا  ك��ان  حيث 

�لبطل منذ �لبد�ية.
ح�سم  يف  �لثالثاء،  �ل���ح��د�ت،  وجنح 
نهاية  قبل  بتاريخه،   ”17“ للمرة  �للقب 
�مل�سابقة بج�لتن، بعدما رد �عتباره �أمام 

مطارده �لأول �جلزيرة “0-1«.
يف  �لأه���م  �مل������س��م،  ه��ذ�  لقب  ويعترب 
�سيمنح  حيث  �لأردن��ي��ة،  �ل��ف��رق  م�سرية 
لأول  �لتاريخي،  �لظه�ر  فر�سة  حامله 

مرة، يف دوري �أبطال �آ�سيا.
�لأ�سعب،  ه�  �مل��سم  هذ�  كذلك  ويعد 
و�لقاهرة  �ل�ستئنائية  �لظروف  ظل  يف 
جائحة  ج��ر�ء  بامل�سابقة،  �أحاطت  �لتي 

ك�رونا.

حتضريات مميزة
يف  ك��ب��ري�  دور�  ع����م��ل  ع��دة  ولعبت 
ياأتي  �لأ�سمى،  للهدف  �ل���ح��د�ت  و�س�ل 
�لذي  �ل�حيد،  �لفريق  ك�نه  ر�أ�سها  على 

خا�س رحلة �إعد�د مثالية.
وذلك من خالل �إقامة مع�سكر ناجح يف 
�لإمار�ت، لعب فيه لقاء�ت ودية عديدة، 
لعبي  بن  �لن�سجام  تعزيز  يف  �ساهمت 
�ل�ج�ه  م��ن  �لكثري  �سم  �ل��ذي  �ل��ف��ري��ق، 

�جلديدة.
عن  �لإد�ري  �ل�ستقر�ر  غياب  ورغ��م 
�ل�حد�ت، وقيادته من قبل جلنة م�ؤقتة، 
�لبد�ية  منذ  ينعم  ك��ان  �لفريق  �أن  �إل 
مع  �لتعاقد  مت  بعدما  �لفني،  بال�ستقر�ر 
عبد �هلل �أب� زمع، �لذي كان قد �أنهى حينها 

م�سريته �لتدريبية مع �لأن�سار �للبناين.
كبرية،  بدرجة  �ساعد  �ل�ستقر�ر  وهذ� 
على و�س�ح �لروؤية �لفنية لل�حد�ت، حيث 
زمع،  �أب���  من  بت��سية  �لتعاقد�ت  ج��اءت 

�لذي ر�سد �لفريق وعرف �حتياجاته.
بالتت�يج  م��سمه  �ل���ح��د�ت  و��ستهل 

�ساهمت  خط�ة  وه��ي  �لحت��اد،  درع  بلقب 
يف زرع �لثقة، لدى �جلهاز �لفني و�لالعبن 

و�جلماهري.
�ل��دوري  ب��د�ي��ة  منذ  �لفريق  و���س��رب 
وقدم  جد�رة،  عن  �ل�سد�رة  و�عتلى  بق�ة، 
��ستكمال  مثلت  ب��اه��رة،  فنية  م�ست�يات 

مل�سريته يف بط�لة �لدرع.
يقف  �أن���ه  م��ب��ك��ر�،  �ل���ح��د�ت  و�أدرك 
فريق  �أول  ليك�ن  تاريخية  فر�سة  �أم��ام 
�آ�سيا،  �أبطال  دوري  يف  �لبالد  ميثل  �أردين، 
ما �ساعف رغبة وطم�حات جمل�س �لإد�رة 
لقب  ح�سم  يف  و�لالعبن،  �لفني  و�جلهاز 

�لدوري.

الصفقات
كما جنح �لنادي يف �لتعاقد مع عدد من 
فريقن  ليمتلك  �ملحلين،  �لالعبن  �أف�سل 

بذ�ت �لق�ة.
�ل�حد�ت  �ساعدت  �لتي  �لع��مل  ومن 
�لعالقة  مميزة،  عنا�سر  ��ستقطاب  على 
عبد  �لفني  �مل��دي��ر  جتمع  �ل��ت��ي  �لطيبة 
�لكرة  جن���م  من  �لكثري  مع  زم��ع،  �أب���  �هلل 
م��درب��ا لهم يف  ك��ان  �أن��ه  �لأردن��ي��ة، بحكم 
من  �ل�حد�ت  متكن  كما  �لن�سامى.  منتخب 
مبكر،  وق��ت  يف  �لأج��ان��ب،  حمرتفيه  �سم 
�لعزيز  عبد  �ل�سنغايل  م��ع  تعاقد  حيث 
�ند�ي، و�لت�ن�سي ه�سام �ل�سيفي، و�ل�س�ري 

�لفنية  �مل�ست�يات  وكانت  �لي��سف.  فهد 
للجماهري  م��ع��روف��ة  و�ل��ي������س��ف  لل�سيفي 
يف  �مل�سبق  ت��جدهما  بحكم  �لأردن���ي���ة، 
كانت  �لأبرز  �ل�سفقة  لكن  �ملحلي،  �لدوري 
�إ�سافة  �ل�سنغايل  و�سكل  �ند�ي.  ��ستقطاب 
�لذي  �ل���ح��د�ت  ع��ست  مهمة،  هج�مية 
خ�سر جه�د هد�ف �لدوري للم��سم �ملا�سي، 
يف  ل��الح��رت�ف  رحيله  �إث���ر  في�سل،  ب��ه��اء 
�سريعا  �ن��د�ي  و�ن�سهر  �لقطري.  �ل�سمال 
وقتا  ي�ستهلك  ومل  �لفريق،  منظ�مة  يف 
ط�يال للتاأقلم و�لن�سجام، ف�سرعان ما ت�ج 
�لدرع، وها ه�  جه�ده بلقب هد�ف بط�لة 

حاليا يت�سدر هد�يف �لدوري �أي�سا.

*وكاالت
بحلم  ليفرب�ل  جنم  مت�سك  عن  �لأربعاء،  �إ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 

بالنتقال �إىل بر�سل�نة يف �ل�سيف �ملقبل.
تعاقد�ت  خطة  �سمن  عاًما(   30( فينالدوم  ج�رجيني�  �له�لندي  وكان 
بر�سل�نة، �إل �أن �لأزمة �ملالية �لتي يعاين منها �لنادي �لكتال�ين، وقفت حائاًل 

�أمام �إمتام �ل�سفقة يف �ل�سيف �ملا�سي.
ويرتبط فينالدوم بعقد مع ليفرب�ل حتى نهاية �مل��سم �جلاري، ويحق له 

�لت�قيع لأي ناٍد �آخر يف �ل�سهر �جلاري.
وبح�سب �سحيفة “م�ندو ديب�رتيف�” �لإ�سبانية، فاإن �لت�قعات كانت ت�سري 
يف  بر�سل�نة  �إىل  �نتقاله  ف�سل  بعد  ليفرب�ل  مع  لعقده  فينالدوم  جتديد  �إىل 

�ل�سيف �ملا�سي.
و�أ�سافت �ل�سحيفة، �أن لعب �ل��سط �له�لندي يرف�س ت�قيع عقد جديد 

مع ليفرب�ل حالًيا، على �أمل �لنتقال �إىل بر�سل�نة يف �ل�سيف كالعب حر.
ويتم�سك ي�رجن كل�ب، �ملدير �لفني للريدز، با�ستمر�ر فينالدوم يف �آنفيلد، 
مبا �أنه قطعة �أ�سا�سية يف كتيبة ليفرب�ل، ولكن على ما يبدو �أن �لالعب له ر�أي 

�آخر.
ومن �ملت�قع �أن يتم ح�سم م�سري فينالدوم مع بر�سل�نة يف �آخر �أ�سب�ع من هذ� 
بال�سعي  �س��ء  �لكتال�ين،  للنادي  �جلديد  �لرئي�س  قدوم  مع  وحتديًد�  �ل�سهر، 

ل�سمه يف �ملريكات� �جلاري �أو �لنتظار لل�سيف.

الدوري األمريكي يعرض
 على العبيه تمديد اتفاق األجور

ثالثي القمة يتطلع للعودة
 إلى االنتصارات بالدوري السعودي

كيف توج الوحدات بلقب الدوري التاريخي؟

نجم ليفربول يرفض التجديد
 من أجل برشلونة

*وكاالت
�لذين  �ملدربن  �أك��رث  زم��ع،  �أب���  �هلل  عبد  �أ�سبح 
قادو� �ل�حد�ت �لأردين حل�سد �لألقاب �ملحلية، ول 
�سيما بعدما قاده م�ساء �لثالثاء، حل�سم لقب بط�لة 

�لدوري �ملحلي.
وح�سم �ل�حد�ت، لقب دوري �ملحرتفن �لأردين، 
مع  ح�سابه  ���س��دد  بعدما  ت��اري��خ��ه،  يف   17 للمرة 
�أقيمت  �لتي  �ملبار�ة  يف   ،0-1 عليه  وفاز  �جلزيرة، 

على �ستاد عمان �لدويل �سمن �جل�لة �لع�سرين.
وقاد �أب� زمع، �ل�حد�ت لإحر�ز 6 �ألقاب حملية، 

بعدما ت�سلم تدريبه يف �أكرث من م��سم.

�ل�حد�ت  قاد  من  �أكرث  زمع،  �أب�  ويعد عبد �هلل 
مع  ناله  حيث  �ملحلي،  �ل���دوري  بلقب  �لتت�يج  �إىل 

�لفريق 3 مر�ت.
وت�ىل �أب� زمع، مهمة �ملدير �لفني لل�حد�ت، �أول 
مرة يف م��سم 2013-2014، قبل �أن يخ��س جتارب 

خارجية مع �لك�يت �لك�يتي و�لأن�سار �للبناين.
زم��ع مع  �أب����  �أح��رزه��ا  �ل��ت��ي  �ل�ستة  و�لأل���ق���اب 
 )2014-2013( م���سم  �لدوري  بط�لة  �ل�حد�ت، 
م��سم  �لأردن  كاأ�س  و)2020(،  و)2015-2014( 
وبط�لة   ،)2014( �ل�س�بر  وكاأ�س   ،)2014-2013(

درع �لحتاد )2020(.

أبو زمع أكثر مدرب حصًدا 
لأللقاب مع الوحدات

*وكاالت
يف  �لقدم  كرة  ن�ساط  مدير  �سلباية،  زياد  ك�سف 
�لحتاد  �سيخاطب  ناديه  �أن  �لأرب��ع��اء،  �ل���ح��د�ت، 
ل�سمان  �ملقبلة،  �لأي��ام  خالل  �لقدم،  لكرة  �لأردين 
ح�س�ر جماهريي ن�سبي، يف ليلة �لتت�يج بلقب دوري 

�ملحرتفن.
خا�سة  ت�����س��ري��ح��ات  خ���الل  ���س��ل��ب��اي��ة،  وق����ال 
ل�”ك�وورة”: “�سيتم تت�يج �ل�حد�ت بكاأ�س �لدوري، 
هذه  تقام  �أن  �ملعق�ل  من  ولي�س  �ل���22،  �جل�لة  يف 

�ملر��سم �لحتفالية، دون ح�س�ر جماهريي«.
�لأردين  �لحت���اد  “�سنطالب  �سلباية:  وت��اب��ع 
ن�سمن  بحيث  �ل���ح��د�ت،  جلماهري  ن�سبي  بح�س�ر 
�لتباعد، مبا يت��فق مع �لإجر�ء�ت �لحرت�زية من 

فريو�س ك�رونا«.
د�م  م��ا  �سعب،  �لأم���ر  �أن  �أعتقد  “ل  و�أك��م��ل: 
حم��دد..  ب��ع��دد  �سيك�ن  �جل��م��اه��ريي  �حل�����س���ر  �أن 
�لكروي،  �مل��سم  �لتت�يج جزء مهم من جناح  مر��سم 
�لقدم  لكرة  �لز�هية  �ل�س�رة  نعك�س  خاللها  وم��ن 

�لأردنية«.
�أن يتم تت�يج �لبطل،  “لي�س من �ملعق�ل  وختم: 

و�ملدرجات خاوية على عرو�سها«.
�ل���دوري، قبل  لقب  ق��د ح�سم  �ل���ح��د�ت  وك��ان 
نهايته بج�لتن، عقب ف�زه �لثمن �أم�س على مطارده 

�جلزيرة “0-1«.
عقب  ر�سميا،  �ل���دوري  بكاأ�س  �لفريق  و�سيت�ج 
مبار�ته مع �لفي�سلي، �ملقررة منت�سف �ل�سهر �جلاري.

*وكاالت
�ل�سريح،  م�سيفه  على  م�ستحقا  ف�ز�  معان  حقق 
�سمن  ب��اإرب��د،  �حل�سن  �ستاد  على  نظيفة،  بثالثية 

�جل�لة �ل�20 لدوري �ملحرتفن �لأردين.
و�أحرز ثالثية معان، يا�سر �لرو��سدة يف �لدقيقة 
 39( �لدقيقتن  يف  هدفن  كبري  �أب�  و�أحمد   ،)29(

و43(.
م�ساركة  ب��اأول  �ل��دوري  يف  �لبقاء  معان  و�سمن 
�ملركز  يف  ��ستقر  حيث  �مل�سابقة،  يف  له  تاريخية 

�ل�سابع بر�سيد 23 نقطة.
�لتا�سع  �مل��رك��ز  يف  �ل�سريح  ت��ر�ج��ع  جانبه  م��ن 
بر�سيد 20 نقطة، و�أ�سبحت تر�وده خماوف �لهب�ط 

ب�سدة.
وتقام م�ساء �لي�م م��جهة �أخرى ومهمة، جتمع 
�ل�حد�ت “�ملت�سدر” مع مطارده �جلزيرة، على �ستاد 
عمان �لدويل. ويحتاج فريق �ل�حد�ت للتعادل فقط 
للمرة  �ل��دوري  بط�لة  لقب  ليح�سم  �جلزيرة،  �أم��ام 

�ل�17 يف تاريخه.

*وكاالت
�لدوري  �إقالة مدربي فرق  تت���سل ظاهرة كرث 
�ل�سع�دي للمحرتفن، بعد �مل��سم �ملا�سي �لذي �سهد 

�إقالة 10 مديرين فنين، من �أ�سل 16. 
وكان �لربتغايل روي فيت�ريا، مدرب �لن�سر، �أحد 
�لعا�سفة،  هذه  وجه  يف  �سمدت  �لتي  �لأ�سماء  �أبرز 
تر�جعت  �ل���ذي  �ل��ن��ادي  ع��ن  م���ؤخ��ر�  رح���ل  لكنه 
�سرفه،  و�أع�ساء  �إد�رت��ه  بن  خالفا  وعرف  نتائجه، 

ح�ل م�ساألة بقاء فيت�ريا يف من�سبه. 
�ع�ساء  ملطالب  �لنهاية  يف  �لإد�رة  ور�سخت 
خدمات  عن  �ل�ستغناء  ليتم  و�جلماهري،  �ل�سرف 
�ملدرب �لرتغايل، بعد نهاية �جل�لة �لعا�سرة، ليك�ن 

�أول �سحايا �مل��سم �حلايل. 
�أم��ام  �ل��ب��اب  فتحت  فيت�ريا  �إق��ال��ة  �أن  وي��ب��دو 
مدربه  عقد  �أي�سا  �سمك  ف�سخ  حيث  �إق��الت،  عدة 
بالرت��سي بن  زك���ري،  ب��ن  �ل��دي��ن  ن���ر  �جل��ز�ئ��ري، 

�لطرفن. 
�ل�سباب،  مدرب  �مل��سم،  هذ�  �سحايا  ثالث  وكان 
بعد  �إقالته  متت  �لذي  كاي�سينيا،  بيدرو  �لربتغايل 
�ل�ساد�س  حممد  ك��اأ���س  بط�لة  م��ن  �لفريق  خ��روج 
ن�سف  من  ج��دة  �حت��اد  يد  على  �لأب��ط��ال،  لالأندية 

�لنهائي.
لعدد  طريقها  �ستعرف  �لإق����الت  �أن  وي��ب��دو 
مدربه  بقيادة  �لر�ئد  مير  حيث  �ملدربن،  من  �آخر 
م�ؤخر�،  �سعبة  بظروف  ها�سي،  بي�سنيك  �لألباين، 
�إذ تلقى �لفريق 5 هز�ئم، مقابل 3 �نت�سار�ت فقط، 

جعلته يحتل �ملركز �لثاين ع�سر.
ميل�يفيت�س،  ف��الد�ن  �ل�سربي  م�سري  يبدو  ول 
بعد  خ�س��سا  ح���ال،  �أف�����س��ل  ج���دة،  �أه��ل��ي  م���درب 
��ستقر�ر  عدم  ب�سبب  م�ؤخر�،  �لإد�ر�ة  مع  ت�سادمه 
�سابقة،  مر�ت  عدة  يف  �أملح  �أنه  كما  �لفريق،  م�ست�ى 

�إىل رغبته يف ت�يل تدريب منتخب بالده.

*وكاالت
�لدويل  �لحتاد  رئي�س  �إنفانتين�،  جياين  و�سل 
�لريا�س،  �ل�سع�دية  �لعا�سمة  »فيفا«،  �لقدم  لكرة 

ظهر �لأربعاء.
�ل��دويل،  خالد  �مللك  مبطار  ��ستقباله  يف  وك��ان 
�لأم����ري ع��ب��د �ل��ع��زي��ز ب��ن ت��رك��ي �ل��ف��ي�����س��ل، وزي��ر 
�لريا�سة، بح�س�ر م�ساعده عبد �هلل �لدلك، ويا�سر 

�مل�سحل، رئي�س �حتاد كرة �لقدم �ل�سع�دي.

�لتعاون  تدعيم  �إط��ار  يف  �ل��زي��ارة،  ه��ذه  وتاأتي 
وتط�ير  �ل��دويل،  و�لحت��اد  �ململكة  بن  �لريا�سي 
كرة  م�ستقبل  ي��خ��دم  مب��ا  �ل��ط��رف��ن،  ب��ن  �لعالقة 

�لقدم.
�لريا�سة  ل�����ز�رة  �ل��ر���س��م��ي  للح�ساب  ووف��ق��ا 
�ل�سع�دية، فاإن هذه �لزيارة تعد تاأكيد� لدور �ململكة 
على خارطة �لريا�سة، و�متد�د� لدعم م�سرية �لفيفا 

نح� حتقيق �لروؤى و�لهد�ف �مل�سرتكة.

*وكاالت
�لهالل  �إد�رة  �أن  �لأربعاء،  �إخباري،  تقرير  ذكر 
�ملهاجم  خدمات  عن  لال�ستغناء  تتجه  �ل�سع�دي 

�ل�س�ري، عمر خربن.
�أن  �ل�سع�دية،  “�لريا�سية”  �سحيفة  وذك��رت 
تن�ي  ل  �لهالل  �إد�رة  �أن  لها،  ك�سفت  خا�سة  م�سادر 
�سف�ف  يف  لإب��ق��ائ��ه  خل��رب��ن،  ع��ر���س  �أي  ت��ق��دمي 
له  تتيح  �لتي  �حل��رة  �لفرتة  دخ��ل  بعدما  �لفريق، 

�لنتقال دون �لع�دة لناديه.
و�أو�سحت �مل�سادر ذ�تها، �أن �إد�رة �لنادي تدر�س 

�إمكانية خمال�سة �ملهاجم �ل�س�ري، حيث يرى �جلهاز 
عدم  ل��سي�سك�،  ر�زف���ان  �ل��روم��اين  بقيادة  �لفني 

حاجة �لفريق لتمديد عقده.
و�أ�سافت �أن �لإد�رة ت�ؤيد �جلهاز �لفني يف ر�أيه، 
�لت��سل  �أو  �لالعب،  ل�سر�ء  عرو�س  و�س�ل  وتنتظر 
�إنهاء عقده بالرت��سي، ومنحه  �إىل �تفاق معه على 

�ملخال�سة بعد در��سة �مل��س�ع.
عن  �أن��ب��اء  هناك  �أن  �إىل  �ل�سحيفة  و�أ���س��ارت 
حملية  �أن��دي��ة  م��ن  ع��رو���س��ا  خ��رب��ن،  عمر  تلقي 

وخليجية.

*وكاالت
عن  �لأرب��ع��اء،  �إ���س��ب��اين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
ريال  و�سيفه  �أو�سا�س�نا  م��جهة  تاأجيل  �حتمال 
�ل�18  �جل�لة  �سمن  �ملقبل،  �ل�سبت  �ملقررة  مدريد، 

لليجا.
فاإن  �لإ�سبانية،  �سري”  “كادينا  �إذ�ع��ة  وبح�سب 
هناك قلقا ب�ساأن �إمكانية �إقامة �ملبار�ة يف م�عدها، 
�لثل�ج،  بت�ساقط  �لأر���س��اد  خ��رب�ء  ت�قعات  ب�سبب 

ي�مي �جلمعة و�ل�سبت �ملقبلن.

�أو�سا�س�نا،  يف  �مل�س�ؤولن  �أن  �لإذ�ع��ة  و�أو�سحت 
�إقامة  يف  �سع�بة  هناك  �سيك�ن  �أن��ه  بالفعل  ي��رون 
�ملبار�ة، �إذ� �سقطت �لثل�ج بال�س�رة �ملت�قعة، لكنهم 
يتفاجاأون  ل  حتى  �لت�قعات،  خلف  ي�سريو�  ل��ن 

باإقامة �للقاء يف م�عده.
�لقدرة  لديها  ومعد�ت،  �أجهزة  هناك  �أن  ورغم 
على �لقيام بكل ما ه� ممكن، من �أجل �إقامة �ملبار�ة 
من  و�ثق�ن  �أو�سا�س�نا  م�س�ؤويل  �أن  �إل  م�عدها،  يف 

�سع�بة ذلك، �إذ� �سدقت ت�قعات خرب�ء �لأر�ساد.

شلباية: سنطلب حضور 
جمهور الوحدات ليلة التتويج

معان يهزم الصريح ويحسم 
معركة البقاء في الدوري األردني

رياح اإلقاالت تهب على
 مدربي الدوري السعودي

إنفانتينو يصل السعودية

الهالل يتخذ قراره بشأن خربين

مباراة ريال مدريد وأوساسونا 
تحت طائلة التأجيل
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*وكاالت
�لفي�سلي  �أم���ام  ت��اأخ��ره  �ل�سلط  قلب 
 ،1-2 بنتيجة  ث��م��ن  ف����ز  �إىل  ب��ه��دف 
�لأرب��ع��اء،  م�ساء  ج��رت  �لتي  �مل��ب��ار�ة  يف 
�جل�لة  �سمن  �ل���دويل،  عمان  �ستاد  على 

�لع�سرين لدوري �ملحرتفن �لأردين.
يف  �ل�����س��ب��ق  ب��ه��دف  �لفي�سلي  ت��ق��دم 
�لعك�س،  حممد  طريق  عن   26 �لدقيقة 
من  بهدفن  �ل�سلط  رد  �لثاين  �ل�س�ط  ويف 
يف  �سري�ة  و�أحمد  عابد  �أب���  زيد  �إم�ساء 

�لدقيقتن 58 و78.
�إىل  �لف�ز  بهذ�  ر�سيده  �ل�سلط  ورف��ع 
تر�جع  فيما  �لر�بع،  �ملركز  يف  نقطة   30
 27 بر�سيد  �ل�ساد�س  للمركز  �لفي�سلي 

نقطة.

*وكاالت
�أع��ل��ن��ت ب��ط���ل��ة �ل��ع��امل ف���رم���ل ئي 
�مل��سم  �أن  �لثالثاء،  �لكهربائية  لل�سيار�ت 
حتت  ج�لتن  باقامة  �سينطلق  �جل��دي��د 
�ل�سهر  �ل�سع�دية  يف  �لكا�سفة  �لأ���س����ء 

�ملقبل.
�مل��سم  ينطلق  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  وك���ان 
لكن  �ل�سهر  ه��ذ�  ت�سيلي  يف  �سانتياج�  يف 
ك�فيد-19،  وباء  ب�سبب  تاأجلت  �ملناف�سات 
�أم���ام  �أغ��ل��ق��ت �ل��ب��الد ح��دوده��ا  �أن  ب��ع��د 

�ل��فدين من بريطانيا �لتي يقيم بها عدد 
من �لفرق.

و���س��ي��ق��ام �ل�����س��ب��اق��ان يف �ل��درع��ي��ة يف 
فرب�ير/�سباط،  و27   26 يف  �ل�سع�دية 
فيها  تقيم  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل���رة  و�ستك�ن 

ف�رم�ل ئي �سباقات ليلية.
حاليا  �ل�سع�دية  يف  دك��ار  ر�يل  ويقام 
�لتي �ست�ست�سيف كذلك �سباقا يف ف�رم�ل 1 
لأول مرة يف ن�فمرب. و�سيقام هذ� �ل�سباق 

يف جدة ليال �أي�سا.

السلط يرد أطماع الفيصلي بثنائية

السعودية تفتتح الموسم 
الجديد لفورموال ئي

*وكاالت
�لأرب��ع��اء،  �إجنليزي،  �سحفي  تقرير  �أف��اد 
مب�قف �آر�سنال من �إمكانية رحيل لعبه حممد 

�مل�سري يف يناير/ كان�ن �لثاين �جلاري.
�لرتكي  ب�سكتا�س  رغبة  عن  �أنباء  وك�سفت 
�ملريكات�  خالل  �أخرى،  مرة  �لنني  ��ستعارة  يف 
�ل�ست�ي �جلاري، علًما باأنه لعب �مل��سم �ملا�سي 
بقمي�س �لفريق ذ�ته. وبح�سب �سحيفة “ديلي 
ميل” �لربيطانية، فاإن �آر�سنال لي�ست لديه �أي 
نية يف �ل�قت �حلايل للتخلي عن حممد �لنني.

و�أ�سافت �ل�سحيفة، �أن ميكيل �أرتيتا، �ملدير 
�لفني لآر�سنال متم�سك ببقاء �لنني حتى نهاية 
ق��مه  على  �لإب��ق��اء  يف  يرغب  حيث  �مل��سم، 
�لي�روبا  لقب  على  �ملناف�سة  �أجل  من  �لأ�سا�سي 
ويقدم  �لربميريليج.  ج��دول  يف  و�لتقدم  ليج، 
�لنني م�ست�يات مميزة مع �آر�سنال هذ� �مل��سم، 
�ملباريات،  �لعديد من  �أرتيتا يف  نال ثقة  حيث 

ُمف�ساًل �إياه على �لإ�سباين د�ين �سيباي��س.

*وكاالت
�لع��رت�ف  بيليه،  �لرب�زيلية  �لأ�سط�رة  رف�س 
رونالدو، جنم ي�فنت��س،  �لربتغايل كري�ستيان�  باأن 
يف  �مل�سجلة  �لأه���د�ف  بعدد  �خلا�س  رقمه  تخطى 

�ملباريات �لر�سمية.
على  ي�فنت��س  ف���ز  يف  هدفن  رون��ال��دو  و�سجل 
�أودينيزي، بنتيجة 4-1، �سمن مباريات �جل�لة 15 

للكالت�سي�.
ورفع رونالدو ر�سيده �إىل 758 هدًفا يف �ملباريات 

�لر�سمية، متقدًما على بيليه )757 هدًفا(.
�لت�سيكي  �س�ى  حالًيا  رونالدو  على  يتف�ق  ول 
ج�زيف بيكان، �لذي يعد �أف�سل هد�ف يف تاريخ كرة 

�لأ�سط�رة  �أن  يعني  مما  هدًفا،   759 بر�سيد  �لقدم 
لحتالل  فقط  هدفن  لت�سجيل  يحتاج  �لربتغالية 

عر�س كرة �لقدم.
ومع ذلك، يبدو �أن بيليه ي�سر على �أن رونالدو مل 
�لأهد�ف  كل  باحت�ساب  ويتم�سك  بعد  رقمه  يتخط 
�لتي �سجلها �س��ء ر�سميا �أو وديا، و�أنه �أف�سل هد�ف 

يف تاريخ كرة �لقدم.
وقام بيليه بتحديث �سريته �لذ�تية عرب ح�سابه 
�لر�سمي على “�إن�ستجر�م”، باإ�سافة عبارة: “�أف�سل 

هد�ف يف كل �لع�س�ر )1283 هدفا(”.
�سجلها  �لتي  �لأه��د�ف  �حل�سيلة  هذه  وتت�سمن 

بيليه خالل �ملباريات �ل�دية.

آرسنال يتخذ قراًرا حاسًما
 حول مصير النني

بيليه يرفض االعتراف 
بإنجاز رونالدو

سامبدوريا يعرقل إنتر ميالن 
ويلهب لقاء القمة

وكاالت
م�سيفه  �أم��ام  �لهزمية  فخ  يف  ميالن  �إن��رت  �سقط 
�إط��ار  يف  �لأرب��ع��اء،   ،)2-1( بنتيجة  �سامبدوريا 

�جل�لة 16 من عمر �لدوري �لإيطايل.
�إنرت  لعبي  ت�قيع  حملت  �سامبدوريا  ثنائية 
�ل�سابقن، �أنط�ني� كاندريفا من عالمة �جلز�ء وكيتا 

بالدي يف �لدقيقتن 23 و38.
فري  دي  �ستيفان  �سجله  ميالن،  �إن��رت  هدف  �أم��ا 
�إنرت ميالن عند 36  �لدقيقة 65. وجتمد ر�سيد  يف 
نقطة يف �ملركز �لثاين، فيما رفع �سامبدوريا ر�سيده 

�إىل 20 نقطة يف �ملركز �حلادي ع�سر.
دف��اع  على  مت���سل  ب�سغط  �ل��ل��ق��اء  �إن���رت  ب���د�أ 
�ل�����س��اب��ع��ة، �ق��رتب  �ل��دق��ي��ق��ة  ���س��ام��ب��دوري��ا، ويف 
عدة  بعد  �لأول،  �لهدف  ت�سجيل  من  �لنري�تزوري 
�أمام  �لكرة  مرر  �لذي  �سان�سيز  �إىل  و�سلت  مترير�ت 
يبعدها  ق�ية  ت�سديدة  ليطلق  ي���جن،  �إىل  �ملنطقة 

�حلار�س �أوديرو لركلة ركنية.
ويف �لركلة �لركنية، �أهدر مد�فع �إنرت �سكرينيار، 
�لكرة عند  للت�سجيل، بعدما �سقطت  فر�سة حمققة 
بج��ر  متر  �أر�سية  ت�سديدة  ليطلق  �جلز�ء،  عالمة 

�لقائم �لأمين لأ�سحاب �لأر�س.
وعاد حكم �للقاء لتقنية �لفيدي� وقرر �حت�ساب 
ركلة جز�ء ل�سالح �إنرت، بعدما مل�ست �لكرة يد مد�فع 
لهدف،  حت�يلها  يف  ف�سل  �سان�سيز  لكن  �سامبدوريا، 
يف  ي�جن  وي�سددها  لرتتد  لها �حلار�س  ت�سدى  بعدما 

�لعار�سة يف �لدقيقة 12. 
ورد �سامبدوريا بفر�سة �أوىل حمققة يف �لدقيقة 
�ملنطقة،  د�خ��ل  نفذت  ثابتة  ح��رة  ركلة  بعد   ،15
�رتقى لها ت�نيلي �أعلى من �جلميع، لي�سربها بر�أ�سية 

ترتطم بالعار�سة.
ل�سالح  رك��ل��ة ج���ز�ء  �ل��ل��ق��اء  و�ح��ت�����س��ب ح��ك��م 
لكن  لوت���ارو،  يد  �لكرة  مل�ست  بعدما  �سامبدوريا، 
�ألغت قر�ره لتحت�سب ركلة حرة من  تقنية �لفيدي� 

خارج �ملنطقة بالدقيقة 16.
جز�ء  ركلة  �حلكم  �حت�سب  �لفيدي�،  وبتقنية 
ل�سامبدوريا يف �لدقيقة 23، بعدما مل�س باريال �لكرة 
بيده د�خل منطقة جز�ء فريقه، متكن كاندريفا من 

حت�يلها لهدف �أول لأ�سحاب �لأر�س.
 38 �لدقيقة  يف  �لنتيجة  �سامبدوريا،  و�ساعف 
عن طريق كيتا بالدي، بعدما مر ت�ر�سبي ب�سكل ر�ئع 
من لعبي �لإنرت باجلهة �ليمنى، ليمرر كرة عر�سية 

ينجح بالدي يف ت�سديدها بلم�سة يف �ل�سباك.
مع بد�ية �ل�س�ط �لثاين، و��سل �سان�سيز، م�ست��ه 
حكيمي  �أ���س��رف  عر�سية  ق��اب��ل  بعدما  �مل��ت�������س��ع، 

بر�أ�سية غريبة مرت بعيدة عن �ملرمى.
بعد  ثالث  بهدف  �إن��رت  يعاقب  �أن  جانكت�  وك��اد 
بكرة  �حل��ار���س  م��ن  ب���د�أت  �سريعة  م��رت��دة  هجمة 
و�أر�سل  �نطلق  �ل��ذي  د�م�سجارد  �إىل  لتمر  ط�لية، 
�حلار�س  �أبعدها  بت�سديدة  جانكت�  �سددها  عر�سية 

هاند�ن�فيت�س.
تبديل  �إج���ر�ء  ك�نتي  ق��رر   ،62 �لدقيقة  ويف 
بد�ية  يف  ببريي�سيت�س  دفع  بعدما  �إ�سايف،  هج�مي 
من  ب��دًل  ل�كاك�  بروميل�  ليدفع  �ل��ث��اين،  �ل�س�ط 

جاليارديني، يف حماولة لتعديل �لنتيجة.
وقل�س �إنرت، �لنتيجة يف �لدقيقة 65 عن طريق 
د�خ��ل  نفذت  ركنية  ركلة  بعد  ف��ري،  دي  �مل��د�ف��ع 
�ملنطقة من بروزوفيت�س، �رتقى لها دي فري و�أ�سكنها 

�ل�سباك بر�أ�سية.
كرة  بعد  ميالن،  لإنرت  يتعادل  �أن  ل�كاك�  وكاد 
و�سددها  ل�كاك�  لها  �رتقى  بريي�سيت�س  من  عر�سية 

بر�أ�سية، تاألق �أوديرو و�أبعدها عن مرماه.
جمدًد�  مرماه  و�أنقذ  تاألقه  يف  �أودي��رو  و��ستمر 
م��ن مد�فعي  م��ر لوت���ارو  بعدما  ه��دف ج��دي��د،  م��ن 
�ملرمى  جتاه  ت�سديدة  ويطلق  ليت�غل  �سامبدوريا 
 ،79 بالدقيقة  ركنية  ركلة  �إىل  �حلار�س  يبعدها 

لتنتهي �ملبار�ة بف�ز �أ�سحاب �لأر�س.
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*واشنطن
�أع��ل��ن��ت و���س��ائ��ل �إع����الم �أم��ريك��ي��ة ف���ز 
مقاعد  باأحد  و�رن�ك،  ر�فاييل  �لدميقر�طي 
متقدما  �ل�سي�خ،  جمل�س  يف  ج�رجيا  ولي��ة 

على �ملر�سحة �جلمه�رية كيلي ل�فلر.
�مل��ئ��ة من  ف���رز 98 يف  ن��ت��ائ��ج  و�أظ���ه���رت 
�لأ�س��ت، ح�س�ل و�رن�ك على 50.6 يف �ملئة 
ل�فلر  مناف�سته  جمعت  بينما  �لأ�س��ت،  من 

49.4 يف �ملئة.
�لتناف�س  ي��ز�ل  ل  �أخ���رى،  ناحية  وم��ن 
�ملر�سح  ب��ن  �ل��ث��اين  �مل��ق��ع��د  ع��ل��ى  حم��ت��دم��ا 
�أ�س�ف و�جلمه�ري ديفيد  �لدميقر�طي ج�ن 
عن  �سئيل  بفارق  �أ�س�ف  يتقدم  حيث  بردو، 

مناف�سه �جلمه�ري.
و�سيحدد هذ� �ل�سباق �لنتخابي �ملحتدم 
وقدرة  �ل�سي�خ  جمل�س  على  �ل�سيطرة  م�سري 
بايدن  ج�  �ملنتخب  �لدميقر�طي  �لرئي�س 

على تنفيذ �أجندة ت�سريعية طم�حة.
وي��ت��ع��ن ع��ل��ى �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ن �ل��ف���ز 
جمل�س  على  لل�سيطرة  ج�رجيا  يف  باملقعدين 

�ل�سي�خ.
ي�سكل  �أن  �لدميقر�طين  ف���ز  �ساأن  وم��ن 

 50 فيه  ح��زب  لكل  ي��ك���ن  منق�سما  جمل�سا 
�ملنتخبة  �لرئي�س  نائبة  مينح  مم��ا  مقعد�، 
ت�ليها  بعد  �لفا�سل  �لت�س�يت  هاري�س  كامال 
من�سبها يف 20 يناير، وي�سيطر �لدميقر�طي�ن 

بالفعل على �لأغلبية يف جمل�س �لن��ب.
على  �ل�سيطرة  �جلمه�ري�ن  و��سل  و�إذ� 

جمل�س �ل�سي�خ، فاإنهم �سيمار�س�ن حق �لنق�س 
)�لفيت�( على �ملعينن �ل�سيا�سين و�لق�سائين 
�لذين �ختارهم بايدن، عالوة على �لعديد من 
مبادر�ته �ل�سيا�سية يف جمالت مثل �لتحفيز 
�ل�سحية  و�لرعاية  �ملناخ  وتغري  �لقت�سادي 

و�لعد�لة �جلنائية.

*واشنطن
�لأمريكي  �لرئي�س  با�سم  متحّدث  �أعلن 
�لأ�سبق ج�رج دبلي� ب��س �لثالثاء �أّن �لأخري 
�سيح�سر حفل تن�سيب ج� بايدن يف و��سنطن 
يف  ف�رد  فريدي  وقال  �جلاري.  يناير   20 يف 
و�ل�سيدة  “�لرئي�س  �إّن  ت�يرت  على  تغريدة 
�إىل  �ل��ع���دة  �ل�سرب  ب��ف��ارغ  ينتظر�ن  ب��س 
�لرئي�س  �أد�ء  مر��سم  حل�س�ر  �لكابيت�ل 
�ليمن  �ل��رئ��ي�����س ه��اري�����س  ون��ائ��ب��ة  ب��اي��دن 
�لد�ست�رية«. ويف �ل��قع فاإّن �لرئي�س �لثالث 
على  بايدن  هّناأ  �ملّتحدة  لل�ليات  و�لأربعن 

ف�زه يف �لنتخابات منذ �لثامن من ن�فمرب.
و�إذ لفت �ملتحّدث �إىل �أّن حفل �أد�ء �ليمن 
�لد�ست�رية هذ� �سيك�ن �لثامن �لذي يح�سره 
�سّدد  وعقيلته،  �لأ�سبق  �جلمه�ري  �لرئي�س 
لل�سلطة  �ل�سلمي  �لنتقال  “م�ساهدة  �أن  على 
تتقادم  ل  لدميقر�طيتنا  ممّيزة  �سمة  ه� 
�أبدً�”، يف �نتقاد يكاد يك�ن �سريحًا للرئي�س 
ز�ل  ما  �لذي  تر�مب  دونالد  وليته  �ملنتهية 
ومل  �لنتخابات  يف  بهزميته  �لإقر�ر  يرف�س 

مر��سم  �سيح�سر  كان  �إذ�  ما  �لي�م  حتى  يعلن 
تن�سيب خلفه.  وب��س ه� �لرئي�س �جلمه�ري 
�ل�سابق �ل�حيد �لذي ما ز�ل على قيد �حلياة، 
حفل  ح�س�ر  على  عزمه  �إع��الن��ه  �أت��ى  وق��د 
�لرئي�س  فيه  يحاول  وقت  يف  بايدن  تن�سيب 

�ملنتهية وليته فعل �مل�ستحيل ملنع �لك�نغر�س 
من �مل�سادقة على ف�ز بايدن يف �لنتخابات.

جل�سة  �لأرب���ع���اء  �ل��ك���ن��غ��ر���س  وي��ع��ق��د 
�لهيئة  ت�س�يت  نتيجة  ع��ل��ى  للم�سادقة 
 232 مقابل  لبايدن  �أ�س��ت   306( �لناخبة 
تعدو  ل  �لتي  �جلل�سة  هذه  �أّن  بيد  لرت�مب(. 

�لعادية،  �لأح�����ل  يف  �سكليا  �إج���ر�ء  ك�نها 
تعّهد  �إذ  �ملرة،  هذه  �ساخبة  تك�ن  �أن  يت�ّقع 
�ل��ن����ب  جمل�سي  يف  ت��ر�م��ب  ح��ل��ف��اء  بع�س 
ت�س�يت  نتيجة  على  �لع��رت����س  و�ل�سي�خ 
عملية  ت�ؤّخر  قد  خط�ة  يف  �لناخبة،  �لهيئة 

�مل�سادقة على ف�ز بايدن لكّنها لن ت�قفها.

الديمقراطيون على بعد فوز واحد 
فقط للسيطرة على مجلس الشيوخ

بوش يدير ظهره لترامب ويفاجئ بايدن

*عمان 
�لتعاون  ملجل�س  �لأعلى  �ملجل�س  �أك��د 
�خلتامي  �لبيان  يف  �لعربية  �خلليج  لدول 
�لعال  مدينة  فى  عقدت  �لتى  �ل�41  لقمته 
�سرورة  �ل�سع�دية،  �لعربية  �ململكة  فى 
�لتنمية  وتعزيز  و�ل�ستقر�ر  �لأمن  دعم 

�لها�سمية. �لأردنية  باململكة 
قمته  �أعمال  ختام  يف  �ملجل�س  ووجه 
�لي�م  �ل�سع�دية  �لعال  مدينة  يف   41 �ل��� 
خطط  لتنفيذ  �جله�د  بتكثيف  �لثالثاء 
يف  عليها  �لتفاق  مت  �لتي  �مل�سرتك  �لعمل 
جمل�س  بن  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  �إطار 

�لها�سمية.  �لتعاون و�ململكة �لأردنية 
ح�سلت  �لذي  بيانه  يف  �ملجل�س  ورحب 
وك��ال��ة �لأن��ب��اء �لأردن���ي���ة )ب���رت�( على 
�لعال”،  “بيان  على  بالت�قيع  منه،  ن�سخة 
�ل�سف  وحدة  تعزيز  �إىل  يهدف  “�لذى 
�ل��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  ب��ن  و�ل��ت��م��ا���س��ك 
�إىل  �مل�����س��رتك  �خلليجى  �لعمل  وع����دة 
�لأم��ن  على  و�حل��ف��اظ  �لطبيعى،  م�ساره 

باملنطقة«. و�ل�ستقر�ر 
�لفل�سطينية،  بالق�سية  يتعلق  وفيما 
�لثابتة  �ملجل�س  دول  م����ق��ف  على  �ك��د 
و�مل�سلمن  �لعرب  ق�سية  باعتبارها  منها 
�ل��د�ئ��م��ة  ل��ل�����س��ي��ادة  ودع��م��ه��ا  �لأوىل، 
�لأر��سي  جميع  على  �لفل�سطيني  لل�سعب 
�لفل�سطينية �ملحتلة منذ حزير�ن 1967، 
�مل�ستقلة  �لفل�سطينية  �لدولة  وتاأ�سي�س 

و�سمان  �ل�سرقية،  �لقد�س  وعا�سمتها 
�ل�سالم  م��ب��ادرة  وف��ق  �ل��الج��ئ��ن،  ح��ق���ق 
وق��ر�ر�ت  �لدولية  و�ملرجعيات  �لعربية 
تفعيل  و����س���رورة  �ل��دول��ي��ة،  �ل�سرعية 
مبا  �ل�سر�ع،  حلل  �ل��دويل  �ملجتمع  جه�د 
لل�سعب  �مل�سروعة  �حل��ق���ق  جميع  يلبي 
معربا  �لأ���س�����س،  تلك  وف��ق  �لفل�سطيني 
�مل�ست�طنات  ل�سم  ت�جه  �أي  رف�سه  عن 
و�سدد  �إ�سر�ئيل.  �إىل  �لغربية  �ل�سفة  يف 
�لأمم  وكالة  �أهمية  على  �لأعلى  �ملجل�س 
�مل��ت��ح��دة لإغ���اث���ة وت�����س��غ��ي��ل �ل��الج��ئ��ن 
�لتي  بامل�ساعد�ت  م�سيدً�  )�لأون�����رو�( 
�أن�سطة  ل��دع��م  �مل��ج��ل�����س  دول  ت��ق��دم��ه��ا 
�ل����ك���ال���ة، م��ط��ال��ب��ا �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل 
مهمتها  لت���سل  لل�كالة  دعمه  با�ستمر�ر 

حتى ع�دة �لالجئن �لفل�سطينين.
و�أك����د �مل��ج��ل�����س م����ق��ف��ه وق���ر�ر�ت���ه 
كما  �ي��ر�ن،  مع  �لعالقات  ب�ساأن  �لثابتة 
و�ملبادئ  بالأ�س�س  �لتز�مها  �سرورة  �كد 
�ملبنية على ميثاق �لأمم �ملتحدة وم��ثيق 
�جل����ر،  ُح�سن  ومبادئ  �ل��دويل،  �لقان�ن 
�لتدخل  وع��دم  �ل��دول،  �سيادة  و�ح��رت�م 
�خلالفات  وح��ل  �لد�خلية،  �ل�����س���ؤون  يف 
ب��ال��ط��رق �ل�����س��ل��م��ي��ة، وع����دم ����س��ت��خ��د�م 
�لطائفية،  ونبذ  بها،  �لتهديد  �أو  �لق�ة 
“��ستمر�ر  ب�  و�سفه  ملا  �لتام  رف�سه  م�ؤكد� 
�لتدخالت �لإير�نية يف �ل�س�ؤون �لد�خلية 
و�إد�نته لتغذيتها  لدول �ملجل�س و�ملنطقة، 

و�ملذهبية«. �لطائفية  للنز�عات 
وقر�ر�ته  �لثابتة  م��قفه  على  و�سدد 
�حتالل  ��ستمر�ر  �إد�ن��ة  ب�ساأن  �ل�سابقة 
�إير�ن للجزر �لثالث )طنب �لكربى وطنب 
لالإمار�ت  �لتابعة  م��سى(  و�أب���  �ل�سغرى 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ودع����م ح��ق ���س��ي��ادة 
جزرها  على  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�جل�ي  و�لإقليم  �لإقليمية  �ملياه  وعلى 
�لقت�سادية  و�ملنطقة  �لقاري  و�جل��رف 
جزءً�  باعتبارها  �لثالث  للجزر  �خلال�سة 
و�سدد  �لإمار�تية.  �لأر��سي  من  يتجز�أ  ل 
ت�ستمل  �أن  �سرورة  على  �لأعلى  �ملجل�س 
معاجلة  �إي��ر�ن  مع  تفاو�سية  عملية  �أي 
ل�ستقر�ر  �ملزعزع  “�سل�كها  ب�  و�سفه  ما 
مبا  �ل�س��ريخ  برنامج  وكذلك  �ملنطقة”، 
و�لكروز  �لبالي�ستية  �ل�س��ريخ  ذل��ك  يف 
�لن�وي  و�لربنامج  �مل�سرية،  و�لطائر�ت 
�سرورة  و�أك��د  و�ح��دة،  �سلة  يف  �لإي��ر�ين 
مثل  يف  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  �إ����س���ر�ك 
�لدولية  �ملفاو�سات  ويف  �لعملية،  ه��ذه 
�لن�وي  �لربنامج  تخ�س  �لتي  �مل�ستقبلية 
�لإي������ر�ين، و�إخ�����س��اع �إي�����ر�ن ل��الل��ت��ز�م 
�لدولية  �ل�كالة  وبروت�ك�لت  مبعايري 
�أكد  باليمن  يتعلق  وفيما  �لذرية.  للطاقة 
�ملجل�س دعمه لل�سرعية ورف�س �أي تدخل 
�أن  �ىل  م�سري�  �لد�خلية،  �ليمن  �س�ؤون  يف 
�ملدع�مة  �حل�ثية  �مليلي�سيات  م���سلة 
و�لعمليات  �لعد�ئية  لالأعمال  �إي��ر�ن  من 

�لبالي�ستية  �ل�س��ريخ  باإطالق  �لإرهابية 
ل�ستهد�ف  �ملفخخة  �مل�سرية  و�لطائر�ت 
�ململكة  يف  �مل��دن��ي��ة  و�لأع���ي���ان  �مل��دن��ي��ن 
للقان�ن  خمالفة  هي  �ل�سع�دية،  �لعربية 
��ستمر�ر  د�ن  كما  و�لإن�����س��اين،  �ل���دويل 
تهريب �لأ�سلحة �لإير�نية �إىل ميلي�سيات 

�حل�ثي.
�لثابتة  وقر�ر�ته  م��قفه  على  و�أكد 
�أر��سيه  ووح��دة  و�سالمة  �لعر�ق،  ب�ساأن 
�لعربية  وه���ي��ت��ه  �ل��ك��ام��ل��ة  و���س��ي��ادت��ه 
�ل�طنية،  ووحدته  �لجتماعي  ون�سيجه 
�لإرهابية  �جلماعات  مل��جهة  وم�ساندته 
�سيادة  وت��ع��زي��ز  �مل�سلحة  و�مليلي�سيات 

�لدولة و�إنفاذ �لقان�ن.
و��ستقر�ر  لأم��ن  دعمه  على  �ك��د  كما 
جه�دها  مثمنًا  �لعربية،  م�سر  جمه�رية 
و�لأم��ن  �لعربي  �لق�مي  �لأم��ن  تعزيز  يف 
دعمه  �أك��د  مثلما  �ملنطقة،  يف  و�ل�����س��الم 
يحقق  مبا  �لنه�سة  �سد  ق�سية  حل  جله�د 
للدول  و�لق��ت�����س��ادي��ة  �مل��ائ��ي��ة  �مل�سالح 

�ملعنية.
على  �ملجل�س  �أك��د  ل�س�ريا  وبالن�سبة 
�حلل  ب�ساأن  �لثابتة  وق��ر�ر�ت��ه  م��قفه 
 ،)1 )جنيف  مبادئ  على  �لقائم  �ل�سيا�سي 
جمدد�   ،2254 رقم  �لأم��ن  جمل�س  وق��ر�ر 
على  للعمل  �ملتحدة  �لأمم  جله�د  دعمه 
�إىل  �إعادة �لالجئن و�لنازحن �ل�س�رين 

مدنهم وقر�هم باإ�سر�ف دويل.

*بغداد
ح��ذر وزي���ر �ل��دف��اع �ل��ع��ر�ق��ي، جمعة 
�ن���دلع حرب  ع��ن��اد، �لأرب��ع��اء، م��ن مغبة 
�حل��روب  مزقتها  �لتي  �ل��ب��الد،  يف  �أهلية 
يف  مر��سلنا  �أورد  على  �لأخ��رية،  �لعق�د  يف 
بغد�د. وقال عناد يف ت�سريحات �سحفية 
و�سط  �خل�����س��ر�ء،  �ملنطقة  ��ستهد�ف  �إن 
يجر  قد  �لدبل�ما�سية  و�لبعثات  بغد�د، 
�مل��طن�ن  يك�ن  �أهلية  حرب  �إىل  �لبالد 
�ل��ع��ر�ق��ي���ن ���س��ح��ي��ت��ه��ا د�ع���ي���ا �ل��ق��ادة 

�ل�سيا�سين و�سع م�سلحة �لبالد �أول.
للتحالف  بحاجة  زلنا  “ما  و�أ���س��اف: 
�لدويل لدعم �جلي�س �لعر�قي”، لفتا �إىل 
�أن �لعمل جار لتاأمن �لبعثات �لدبل�ما�سية 

ومالحقة مطلقي �ل�س��ريخ.
جرنا  ي��ري��د  م��ن  ه��ن��اك  “�أن  وت��اب��ع: 
ل�سد�م م�سلح ولن ن�سمح بذلك، و�أن �جلي�س 
�أهمها  كبرية  حت��دي��ات  ي����ج��ه  �ل��ع��ر�ق��ي 
�لتدريب  ونق�ُس  د�ع�����س  ف��ل���ل  مالحقة 

و�سعف جهاز �ل�ستخبار�ت«.
وقت  يف  �ل��دف��اع  وزي��ر  حتذير  وي��اأت��ي 
�مل��جهة بن رئي�س  يت�ساعد حدة خطاب 
وق���ادة  �ل��ك��اظ��م��ي،  م�سطفى  �حل��ك���م��ة، 
و�سل  �لذين  لالإير�ن،  �مل��لن  �مليلي�سيات 
بهم �لأمر حد تهديد �لكاظمي بالعتد�ء 
عليه علنا، وقالت له: “ل تخترب �سربنا«.

حك�مته  �أن  م����ر�ر�  �ل��ك��اظ��م��ي  و�أك����د 
�أم��ن  بتهديد  �ملنفلت  لل�سالح  ت�سمح  ل��ن 

�مليلي�سيات  وتنفي  �ل��ع��ر�ق.   يف  �مل��طنن 
�مل�����ل���ي���ة لإي������ر�ن ���س��ل��ت��ه��ا ب��ال��ه��ج��م��ات 
�ملنطقة  ت�ستهدف  �ل��ت��ي  �ل�����س��اروخ��ي��ة 
�خل�سر�ء، �سديدة �لتح�سن، و�سط بغد�د، 
�حلك�مة  لكن  �لأمريكية.  �ل�سفارة  وت�سم 
يقن  على  �ملتحدة  و�ل���لي��ات  �لعر�قية 
ور�ء  تقف  �لتي  هي  �مليلي�سيات  هذه  ب��اأن 
ترمي  �لتي  �ل�ساروخية،  �لهجمات  ه��ذه 
تق�ل  كما  �ل��ع��ر�ق،  �سيادة  تق�ي�س  �إىل 
�ساروخيا  هج�ما  �آخرها  وكان  �ل�سلطات. 
مبقر  �أ���س��ر�ر�  و�أحل��ق  �ملا�سي،  دي�سمرب  يف 

�ل�سفارة �لأمريكية ببغد�د.
�لر�سائل  ت��ب��ادل  على  �إي���ر�ن  وتعمل 
�لعر�قية،  �لأر����س��ي  على  �لأمريكين  مع 

ظلت  لطهر�ن  �مل��لية  �حل�سد  فميلي�سيات 
تق�سف �سفارة �ل�ليات �ملتحدة وم�ساحلها 

يف �لعر�ق بن فينة و�أخرى.
�لعالقة  ك��ان��ت   ،2020 ع���ام  وخ���الل 
وميلي�سيات  �لكاظمي  بن  للغاية  مت�ترة 
حزب �هلل �لعر�قي، ب�سبب هذه �لهجمات، 

وحماولة رئي�س �ل�زر�ء كبح جماحها.
�أب���رز  م��ن  �لعر�قي”  �هلل  و”حزب 
�أ�سبحت  �لتي  �ل�سعبي،  �حل�سد  ميلي�سيات 
من�س�ية يف �لق��ت �لعر�قية، لكنها م��لية 
لطهر�ن. وبعد كل مد�همة خلاليا مرتبطة 
�لقان�ن،  فر�س  حملة  �سمن  بامليلي�سيات، 
ت�ستعر�س �لأخرية ق�تها يف �ل�سارع وتطلق 

�سيال من �لتهديد�ت.

قمة التعاون الخليجي تؤكد دعمها 
لألردن في إطار الشراكة االستراتيجية

العراق.. وزير الدفاع يحذر
 من اندالع حرب أهلية

*رام اهلل 
�لأربعاء،  �لإ�سر�ئيلي،  �لحتالل  ق��ت  �عتقلت 
14 م��طنا فل�سطينيا من مناطق خمتلفة يف �ل�سفة 
�سجرة  �ألف  من  �أكرث  �قتلعت  كما  �ملحتلة،  �لغربية 
غرب  بل�ط،  دي��ر  قرية  �أر����س��ي  يف  زيت�ن  و�ستلة 

مدينة �سلفيت.
�ن  ب��ي��ان،  يف  �لفل�سطيني  �لأ���س��ري  ن���ادي  وق���ال 
مدن  يف  متفرقة  مناطق  �قتحمت  �لحتالل  ق��ت 
�خلليل ور�م �هلل و�ريحا وط�لكرم وجنن، و�عتقلت 

�مل��طنن �لأربعة ع�سر بزعم �أنهم مطل�ب�ن.
�ن  بل�ط  دي��ر  ق��روي  جمل�س  ��سار  جانبه،  من 
قرية  من  �لغربية  �جلهة  �أغلقت  �لحتالل  ق����ت 

�لعبهر”،  “خلة  مبنطقة  و�مل��ع��روف��ة  ب��ل���ط  دي��ر 
و�سرعت باقتالع �أ�سجار و�أ�ستال �لزيت�ن، �لتي تع�د 
لأغر��س  وذلك  �لفل�سطينين،  للم��طنن  ملكيتها 

��ستيطانية ت��سعية عن�سرية.
م��ن جهة �خ���رى، ه��دم��ت ج��ر�ف��ات �لح��ت��الل 
“�سنري” مبدينة  حي  يف  ماأه�ل  منزل  �لإ�سر�ئيلي، 
�ل��ب��ن��اء دون  ع��ام 48 بحجة  �أر����س��ي  د�خ���ل  �ل��ل��د 

ترخي�س.
فل�سطينيا  �سعبيا  حر�كا  م�ؤخر�،  �للد،  و�سهدت 
�ل�سادرة  �لإخ��الء  و�أو�م��ر  �ملنازل  هدم  جر�ئم  �سد 
بحق ع�سر�ت �لعائالت �لعربية بذريعة �لبناء دون 

ترخي�س. 

*رام اهلل 
رئ��ي�����س جمل�س �لأوق�����اف �لإ���س��الم��ي��ة يف  �أك���د 
�لقد�س �ل�سيخ عبد �لعظيم �سلهب، �أن طلب ع�سابات 
�مل�ست�طنن �ملتطرفن �ليه�د، تفكيك قبة �ل�سخرة 
�لهيكل  لإقامة  �ملبارك  �لأق�سى  بامل�سجد  �مل�سرفة 
�مل�سجد  بقد�سية  �مل�سا�س  �إط��ار  يف  ياأتي  �مل��زع���م، 

�لأق�سى، و��ستهد�ف متعمد مل�ساعر �مل�سلمن.
�خلط�رة  من  �لرب��ع��اء،  بيان،  يف  �سلهب  وح��ّذر 
�لبالغة لطلب ع�سابات �مل�ست�طنن، �لذي تريد من 
حرب  �إثارة  �لإ�سر�ئيلي،  �لحتالل  حك�مة  خالله 

دينية �سع��ء يف �ملنطقة عرب �مل�سا�س بقبة �ل�سخرة 
و�حلرم �لقد�سي �ل�سريف.

�ملبارك،  �لأق�سى  �مل�سجد  �أن  �سلهب  �ل�سيخ  و�أكد 
ه�  دومن��ًا،   144 �لبالغة  �أر�سه  وم�ساحة  مب�سلياته 
م�سجد �إ�سالمي خال�س، وخط �أحمر ل يقبل �لق�سمة 
برفع  �لح��ت��الل،  �سلطات  وط��ال��ب،  �مل�ساركة.  ول 
�مل�سا�س  وع��دم  �ملبارك،  �لأق�سى  �مل�سجد  عن  يدها 
�نتهاكاتهم،  م���سلة  ع��ن  �مل�ست�طنن  وردع  ب��ه، 
�ملتكررة  �ل�ستفز�زية  �لي�مية  �قتحاماتهم  جّر�ء 

لباحاته.

*وكاالت
ك�رونا  لقاح  جرعات  بن  �لزمنية  �ملدة  �أث��ارت 
تطالب  فئة  بن  �لعلماء،  بن  و��سعن  وجدل  نقا�سا 
بجد�ول  باللتز�م  تن�سح  و�أخ���رى  �مل��دة  بتمديد 

�جلرعات و�لتطعيم �مل�سرح بها.
 21 بينهما  تف�سل  جرعتن  فايزر  لقاح  ويتطلب 
بينهما  تف�سل  م�ديرنا  للقاح  جرعتن  مقابل  ي�ما، 

28 ي�ما.
�أن �لنت�سار �ل�سريع لطفرة ك�رونا �جلديدة  �إل 
�إىل  �لعلماء  بع�س  دفعت  �لعامل،  دول  من  ع��دد  يف 

�ملطالبة بتاأخري �جلرعة �لثانية نح� 12 �أ�سب�عا.
كبار  فاإن  ني�ز”،  “�سكاي  م�قع  ذكر  ما  وح�سب 
متديد  قر�ر  عن  د�فع��  �ملتحدة  �ململكة  يف  �لعلماء 
“ويعني  م�سيفا  و�لثانية،  �لأوىل  �ملدة بن �جلرعة 
ذلك �أن عدد� كبري� من �لأ�سخا�س ميكنهم �ل�ستفادة 
من  -ق���در-  على  و�حل�����س���ل  �لأوىل  �جل��رع��ة  م��ن 
ت�فري  يجري  ريثما  �أق�سر،  زمنية  فرتة  يف  �حلماية 

عدد كاف من �جلرعات تغطي كل �ل�ساكنة«.
د�ونينغ  يف  �سحفي  م�ؤمتر  يف  �س�ؤ�ل  على  ورد� 
ميكن  �لثانية  �جلرعات  تاأخري  كان  �إذ�  عما  �سرتيت 
كبري  �ع��رتف  �ل��ف��ريو���س،  حت���ر  خطر  م��ن  يزيد  �أن 
كري�س  �لربوفي�س�ر  �إجنلرت�  يف  �لطبين  �مل�س�ؤولن 
قلق  ولكنه  حقيقي  قلق  “م�سدر  كان  ذلك  �أن  ويتي 

�سغري للغاية«.
يجب  �ملخاطر”  يف  “ت��زنا  هناك  �أن  و�أو���س��ح 

من  �ملزيد  تلقيح  “بن  �تخاذه  �لقر�ر  �سانعي  على 
من  �ملزيد  حدوث  وخطر  �أكرب  ب�سرعة  �لأ�سخا�س 

�لطفر�ت«.
�جلرعات،  بن  �مل��دة  متديد  خالل  “من  وتابع: 
�سنق�م خالل �لأ�سهر �لثالثة �لقادمة ب�سكل �أ�سا�سي 

مب�ساعفة عدد �لأ�سخا�س �لذين ميكن تطعيمهم«.
على  �لنا�س  ح�س�ل  يت�قع�ن  �لعلماء  �أن  وذكر 
جرعة  بعد  �ملئة”  يف   50 من  بكثري  “�أكرث  حماية 
على  لل�سيطرة  كافيا  �سيك�ن  ما  وه�  �لأوىل،  �للقاح 

�ل�باء.
تباعد  �أن  من  �خل��رب�ء  بع�س  يحذر  �ملقابل،  يف 
جناعة  على  ي���ؤث��ر  �أن  ميكن  �جلرعتن  ب��ن  �مل��دة 
�للقاح وقدرته على �حلماية على �ملدى �لط�يل، بل 
ويزيد خطر ظه�ر “طفرة �أخرى” قد تك�ن مقاومة 

للقاحات.
ي�سار �إىل �أن هذ� �جلدل قائم �أي�سا يف �ل�ليات 
�ل�سلطات  �أن  �إعالمية  �ملتحدة، بعدما ذكرت تقارير 
ت�سريع  بهدف  �جلرعات  تخفي�س  �إمكانية  تدر�س 
و�ل���دو�ء  �ل��غ��ذ�ء  �إد�رة  وردت  �لتطعيم.  عملية 
�لنا�س  تن�سح  �إنها  بالق�ل  �لتقارير  على  �لأمريكية 

باللتز�م بجد�ول �جلرعات و�لتطعيم �مل�سرح بها.
و�أ���س��اف��ت: “يف ه��ذ� �ل���ق��ت، �ق���رت�ح �إج���ر�ء 
تغيري�ت على �جلرعات �مل�سرح بها من �إد�رة �لغذ�ء 
�سابق لأو�نه ول  �للقاحات  �أو جد�ول هذه  و�لدو�ء 

�أدلة عليه”.

*وكاالت
قتلت وحدة من �لق��ت �خلا�سة، �ملعنية مبكافحة 
�ل�سرطة،  ت�ستبه  �سخ�سن،  �إندوني�سيا،  يف  �لإره��اب، 
باأنهما �سالعان، يف تفجريين وقعا يف كني�سة بالفلبن 
عام 2019. وقالت �ل�سرطة يف بيان �إن مد�همة خمباأ 
للمت�سددين، قامت بها وحدة دين��س 88، يف ماكا�سار، 
ب�س�لوي�سي �جلن�بية، ب��سط �لبالد، �أدت �إىل تبادل 

مت�سدد�ن  باأنهما  ي�ستبه  �سخ�سن  مع  �لنار  لإط��الق 
قائد  وقال  مقتلهما.  �إىل  �أدى  مما  �عتقالهما،  قاوما 
�سرطة ماكا�سار، ويتن� �أوريب لك�سانا �إن �مل�ستبه بهما 
�سالعان يف �لتفجريين �للذين وقعا بكني�سة يف �إقليم 
تقطنه �أغلبية م�سلمة يف جزيرة غ�ل� بالفلبن ذ�ت 
عن  �أ�سفر  و�ل��ذي  �لكاث�ليكية  �مل�سيحية  �لأغلبية 

مقتل �أكرث من 20 �سخ�سا و�إ�سابة ما يزيد عن 100.

االحتالل يعتقل 14 فلسطينيا 
ويقتلع الف شجرة بسلفيت

أوقاف القدس تحذر االحتالل من المساس 
بقبة الصخرة والمسجد االقصى

المدة الزمنية بين جرعات
 لقاح كورونا تثير جدال

إندونيسيا.. مقتل متشددين يشتبه 
في تفجيرهما كنيسة بالفلبين


