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بقاء األجواء اعلى من معدالتها 
وكتلة هوائية رطبة نهاية االسبوع

*عمان 
�إن  خطاب  �آل  ر�ئ��د  �جلوية  �لأر���ص��اد  �إد�رة  مدير  ق��ال   
�لعتيادية  معدلتها  م��ن  �على  �صتبقى  �حل���ر�رة  درج���ات 
�لربعاء  يوم  م�صاء  لغاية  مئوية  درج��ات   7 �ىل   6 بحو�يل 

�ملقبل.
و�أ�صاف لوكالة �لنباء �لردنية )برت�( �ل�صبت، �أن �لرياح 
�صتتحول  �ملربعانية  �ململكة منذ بد�ية  �صادت  �لتي  �ل�صرقية 
�حل��ر�رة  درج��ات  وتنخف�ض  غربية  �ىل  �لأ�صبوع  نهاية  مع 

ب�صكل تدريجي لتقرتب من معدلتها ملثل هذ� �لوقت.

و�ملحاكاة  �لعددية  للنماذج  �لولية  �لتحليالت  �ن  و�أكد 
و�ن  �لأ���ص��ب��وع،  ه��ذ�  خ��الل  �لثلج  لت�صاقط  ت�صري  ل  للغالف 
حيث  �ل�صاعة،  م��د�ر  على  �جل��وي  �لو�صع  تر�قب  �ل��د�ئ��رة 
ي�صري �إىل �نه قد تتاأثر �ملنطقة نهاية �ل�صبوع �حلايل بكتلة 
مب�صيئة  �ملطر  ت�صاقط  �ىل  توؤدي  قد  وب��اردة  رطبة  هو�ئية 

�هلل.
ت�صدرها  �لتي  �لتحديثات  متابعة  ���ص��رورة  �ىل  و����ص��ار 
على  �لد�رة  موقع  على  تن�صر  �لتي  �صو�ء  �جلوية  �لأر�صاد 

�صفحات �لتو��صل �لجتماعي �و �ملوقع �لإلكرتوين.

السنة السادسةاألحد 26www.omamjo.com  جمادى األولى  1442  هـ   الموافق  10  كانون الثاني  2021 م

*عّمان 
 20 ت�صجيل  عن  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت 
كورونا  بفريو�ض  �إ�صابة  و796  وفاة  حالة 
�لعدد  لريتفع  �ل�صبت،  �ململكة  يف  �مل�صتجّد 
و305959  وف��ي��ات   4009 �إىل  �لإج��م��ايل 
على  �جلديدة  �لإ�صابات  وتوّزعت  �إ�صابة. 
�لرمثا، و256 يف  �إرب��د، منها 26 يف  257 يف 
يف  و63  �لبلقاء،  يف  و114  عّمان،  �لعا�صمة 
�لكرك،  يف  و19  �ل��زرق��اء،  يف  و41  �ملفرق، 
و18 يف عجلون، و17 يف ماأدبا، و9 يف �لعقبة، 

وحالتان يف �لطفيلة.
و�أ���ص��ار �مل��وج��ز �لإع��الم��ي �ل�����ص��ادر عن 
�أن عدد  �إىل  �لوزر�ء ووز�رة �ل�صحة  رئا�صة 

 14967 �إىل  و�صل  حالّيًا  �لن�صطة  �حلالت 
حالة، بينما بلغ عدد �حلالت �لتي �أُدِخلت 
�إىل �مل�صت�صفيات 59 حالة، فيما غادرت 41 
�إجمايل عدد �حلالت  �أن  �إىل  حالة. ولفت 
�مل�صت�صفيات  يف  �لعالج  تتلقى  �لتي  �ملوؤّكدة 
عدد  �إجمايل  بلغ  حني  يف  حالة،   556 بلغ 
�مل�صت�صفيات  يف  �مل�صتخدمة  �لعزل  �أ���ص��ّرة 
بن�صبة   434 و�مل�صتبهة  �مل��وؤّك��دة  للحالت 
�إجمايل  بلغ  فيما  باملئة،   10 بلغت  �إ�صغال 
يف  �مل�صتخدمة  �حلثيثة  �لعناية  �أ�صّرة  عدد 
�مل�صت�صفيات للحالت �ملوؤّكدة و�مل�صتبهة 209 

بن�صبة �إ�صغال بلغت 22 باملئة.
�لتنّف�ض  �أجهزة  عدد  �إجمايل  بلغ  كما 

�مل�صت�صفيات  يف  �مل�صتخدمة  �ل�صطناعي 
 102 �أم�ض  ليوم  و�مل�صتبهة  �ملوؤّكدة  للحالت 

بن�صبة �إ�صغال بلغت 11 باملئة.
 1590 ت�صجيل  �إىل  �مل��وج��ز  �أ���ص��ار  كما 
حالة �صفاء يف �لعزل �ملنزيل و�مل�صت�صفيات، 
لي�صل �إجمايل حالت �ل�صفاء �إىل 286983 

حالة.
خم��رّي��ًا  فح�صًا   16815 �أن  و�أ���ص��اف 
�لفحو�صات  ع��دد  �إج��م��ايل  لي�صبح  �أج��ري 
�لآن  وحتى  �لوباء  بدء  منذ  �أجريت  �لتي 
ن�صبة  �أن  �إىل  لفتًا  فحو�صات،   3387107
قر�بة  �إىل  و�صلت  �لإيجابّية  �لفحو�صات 

73ر4 باملئة.

*واشنطن
جو  �ملنتخب  �لأمريكي  �لرئي�ض  �عتر 
»لي�ض  تر�مب  دونالد  �لرئي�ض  �أن  بايدن، 
تاأييد  م��ر�ر�  رف�ض  لكنه  لوظيفته«،  لئقا 
مل�صاءلته  �ملتز�يدة  �لدميقر�طيني  دع��و�ت 

مرة �أخرى.
نان�صي  �ل��ن��و�ب  جمل�ض  رئي�صة  وق��ال��ت 
�إن  جمل�صها  �أع�صاء  �إىل  ر�صالة  يف  بيلو�صي 
من  مبكر  وق��ت  يف  يتحركون  ق��د  �ل��ن��و�ب 
لتحري�صه  تر�مب  مل�صاءلة  �ملقبل  �لأ�صبوع 
�لكابيتول  مبنى  �جتاح  عنيف  ح�صد  على 
��صتقالته  �لرئي�ض  يقدم  مل  �إذ�  �لأمريكي، 

على �لفور.
كما دعت بيلو�صي وزعيم جمل�ض �ل�صيوخ 
�لرئي�ض  نائب  �صومر  ت�صاك  �لدميقر�طي 
ل�صتدعاء  �حلكومة  و�أع�صاء  بن�ض،  مايك 
�لد�صتور  من  و�لع�صرين  �خلام�ض  �لتعديل 
من  �لتنحي  على  تر�مب  لإجبار  �لأمريكي 
من  �لرئي�ض  لتجريد  عملية  وهي  من�صبه، 

من�صبه وتن�صيب نائب �لرئي�ض مكانه.
�ل�صحفيني يف م�صقط  وخالل خماطبته 
�جلمعة  فعالية  بعد  ديالوير،  ولية  ر�أ�صه، 
�أ���ص��ار  وزر�ئ����ه،  خ��ي��ار�ت  بع�ض  فيها  ق��دم 
بايدن �إىل �أن �أحد �لأ�صباب �لرئي�صية ور�ء 
“�عتقد  �أن��ه  هو  �لرئي�ض  ملن�صب  تر�صحه 
تر�مب غري لئق  �لرئي�ض  �أن  لفرتة طويلة 

ملن�صب �لرئي�ض«.
من  �أك���ر  منذ  قلت  “لقد  ب��اي��دن  ق��ال 

�إنه �أحد �أكر  �إنه غري لئق للمن�صب.  عام، 
�لوليات  تاريخ  يف  �لأك��ف��اء  غري  �لروؤ�صاء 

�ملتحدة �لأمريكية”.
�لر�مية  �جلهود  دعم  رف�ض  بايدن  لكن 
و�أ�صر  �لأبي�ض،  �لبيت  من  �إىل عزل تر�مب 
على �أن �مل�صاءلة مرتوكة للكونغر�ض. وبدل 
من ذلك، قال بايدن �إنه كان يركز على بدء 
يناير،  من  �لع�صرين  يف  �ل�صخ�صية  �إد�رت��ه 
�لأوىل  �ل��ث��الث  �أول��وي��ات��ه  �أن  �إىل  م�صري� 
وتوزيع  ك��ورون��ا،  فريو�ض  على  �لتغلب  هي 
و�إنعا�ض  ومن�صف،  ع��ادل  ب�صكل  �للقاحات 

�لقت�صاد �ملتعر.
وك�����ص��ف��ت ت�����ص��ري��ح��ات��ه ع���ن �ل���ت���و�زن 
�إحد�ثه  على  بايدن  عمل  �ل��ذي  �ل�صيا�صي 
�لنتخابات  يف  ف��وزه  تلت  �لتي  �لأ�صهر  يف 

�لرئا�صية.
ت��ر�م��ب ب�صدة  �ن��ت��ق��اد  ب��اي��دن  و����ص��ل 
و�نتقاد كل جانب من جو�نب �إد�رته تقريبا، 
�جلمهور  �نتباه  �إبقاء  على  �أي�صا  عمل  لكنه 
�جلديدة  �لإد�رة  �صتفعله  ما  على  مركز� 
بدل من �لفر�ط يف �لتهامات �ملوجهة �إىل 
�لإد�رة �لأخرية.                     تابع �ض8

»20« وفاة و »796« إصابة بفيروس 
كورونا و »1590« حالة شفاء

بايدن يعلن أولوياته..
 ويرفض عزل ترامب

وزير التربية يقرر تأسيس ناد 
للمعلمين في لواء البترا

ومــكــلــفــا شــــركــــة   »284« ـــــ  ل الـــضـــريـــبـــيـــة  األوضـــــــــاع  تـــســـويـــة 

الزراعة توصي بإعادة النظر 
بآليات استقدام العمالة الوافدة

سحاب يبقي على آماله 
بالهروب من شبح الهبوط

السعودية تعلن موعد رفع 
حظر السفر بشكل كامل

مصر.. وزارة الهجرة تعلق على قضية 
الصيادين المحتجزين في تونس

مجلس التعاون يرحب بفتح 
المنافذ بين اإلمارات وقطر

*عمان 
و�فق وزير �لرتبية و�لتعليم �لدكتور تي�صري �لنعيمي، على تاأ�صي�ض 

ناد للمعلمني يف لو�ء �لبرت�.
عليه،  )برت�(  �لأردنية  �لأنباء  وكالة  �طلعت  �لذي  �لقر�ر  وجاء 
�ملعلمني رقم 12  �أندية  نظام  �ملادة 3 من  )�أ( من  �لفقرة  �إىل  ��صتناد� 

�صنة 1995 وتعديالته.
للمعلمني  �ملتنوعة  �لأن�صطة  �إقامة  �إىل  �ملعلمني  �أندية  وتهدف 
�لرتبوية  �ملوؤ�ص�صات  بني  �ل�صر�كات  وبناء  �ملحلي،  و�ملجتمع  و�أ�صرهم 
�للقاء�ت  و�إق��ام��ة  عقد  �إىل  بالإ�صافة  �ملحلي،  �ملجتمع  وموؤ�ص�صات 
لأبناء  و�لك�صفية  و�لريا�صية  و�لجتماعية  و�لتوعوية  �لثقافية 

�لأ�صرة �لرتبوية �لعاملني و�ملتقاعدين.
كما تعمل �لأندية على �إقامة �لر�مج و�لأن�صطة �لرتفيهية لأبناء 

�لأ�صرة �لرتبوية، وتبني �أي ن�صاط �إبد�عي وهادف للمعلمني.

*عمان 
�لتي  جل�صته  يف  �ل����وزر�ء  جمل�ض  و�ف��ق 
�ل���وزر�ء  رئي�ض  برئا�صة  �ل�صبت،  عقدها 
ت�صوية  ع��ل��ى  �خل�����ص��اون��ة،  ب�صر  �ل��دك��ت��ور 
ومكّلفًا،  �صركة   284 ل�  �ل�صريبّية  �لأو�صاع 
بني  �لعالقة  �لق�صايا  ت�صوية  لأ�ص�ض  وفقًا 

�ملكلفني ود�ئرة �صريبة �لدخل و�ملبيعات.
وياأتي �لقر�ر بتو�صية من جلنة �لت�صوية 
�لأ�ص�ض،  ه��ذه  مبوجب  �مل�صّكلة  و�مل�صاحلة 
�ملكّلفون  بها  تقّدم  �لتي  �لطلبات  على  وبناء 

�إىل �للجنة.
�لق�صايا  ت�صوية  �إىل  �ل��ق��ر�ر  وي��ه��دف 

�لدخل  �صريبة  ود�ئرة  �ملكّلفني  بني  �لعالقة 
�مل�صتحّقات  ت�صديد  من  ومتكينهم  و�ملبيعات، 
من  و�لتخفيف  �صابقًا،  �ملرتّتبة  �ل�صريبّية 
تر�كم  ب�صبب  ترّتبت  �لتي  �ملالّية  �لأعباء 
�أو  ت�صويتها  يف  و�لتاأّخر  �ل�صريبّية،  �ملبالغ 

ت�صديدها.

�صركة  منح  على  �ل���وزر�ء  جمل�ض  وو�ف��ق 
�لر�مج  بّث  �لف�صائي رخ�صة  للبّث  كري�صتال 
�ل�صطناعّية  �لأقمار  بو��صطة  �لتلفزيونّية 
��صتيفائها  بعد  وذل��ك  �صنو�ت،  خم�ض  مل��ّدة 
مبوجب  �لالزمة،  و�ملتطّلبات  �ل�صروط  جميع 
�لإذ�ع���ي  �ل��ّب��ث  و�إع���ادة  �ل��ب��ّث  رخ�ض  نظام 

�مل�����ص��ت��وف��اة عنها  و�ل��ر���ص��وم  و�ل��ت��ل��ف��زي��وين 
على  وتعديالته.   2003 ل�صنة   163 رق��م 
عبد  تعيني  �ل��وزر�ء  جمل�ض  قّرر  �آخر،  �صعيد 
للموؤ�ّص�صة  عاّمًا  مديرً�  �ل�صلبي  حمّمد  �لفّتاح 
�لتعاونّية �لأردنّية، وفقًا لنتائج �مل�صابقة �لتي 
�لوظائف  على  �لتعيني  نظام  بح�صب  �أجريت 

�أع��ل��ى  ع��ل��ى  �ل�صلبي  وح�����ص��ل  �ل��ق��ي��ادّي��ة. 
للوظيفة،  �ملتقّدمني  جميع  ب��ني  �لنتائج 
�لتي  �لتناف�صّية  �لمتحانات  لنتائج  وفقًا 
ومقابالت  �ملدنّية،  �خلدمة  ديو�ن  �أجر�ها 
على  و�لتعيني  لالختيار  �لوز�رّية  �للجنة 

�لقيادّية. �لوظائف 

*عمان 
و��صتقد�م  ��صتخد�م  باآليات  �لنظر  باإعادة  �لزر�عة  وز�رة  �أو�صت 
عليه  كانت  ما  �إىل  �ل��زر�ع��ة  قطاع  يف  �مل�صتخدمة  �ل��و�ف��دة  �لعمالة 
حتى نهاية عام 2021 مع و�صع حو�فز لزيادة ن�صبة �لعمالة �لأردنية 
للعمال  �لجتماعي  �ل�صمان  تغطية  يف  �حلكومة  م�صاهمة  خالل  من 
هذ�  يف  �لو�فدة  �لعمالة  ر�صوم  وتخفي�ض  �لزر�عة،  بقطاع  �لأردنيني 

�لقطاع بن�صبة 50 باملئة حتى نهاية 2021.
وقالت يف بيان �صحايف �ل�صبت، �إن �لتو�صية كذلك �صملت تخفي�ض 
�لك�صب وبقايا �صناعة  بنود  �ملبيعات على جميع  �ل�صريبة على  ن�صبة 
�لأغذية �ملح�صرة للحيو�نات ومركز�ت �لأعالف من �لف�صل 23 من 5 
باملئة �إىل �صفر حتى نهاية عام 2021، وتخفي�ض ن�صبة �ل�صريبة على 
�ملبيعات على �لذرة �ل�صفر�ء بند 1005 من 5 باملئة لل�صفر حتى نهاية 

عام 2021.
�أو  �ملعدنية  �ل�صمدة  على  �ل�صريبة  ن�صبة  بتخفي�ض  �و�صت  كما 
�لكيماوية �ملحتوية على 2 �أو 3 من �لعنا�صر �ملخ�صبة، وهي نيرتوجني 
�أو فو�صفور �أو بوتا�صيوم وجميع �أنو�ع �لأ�صمدة �لتي مل ت�صملها جد�ول 
�ل�صريبة لل�صفر حتى نهاية عام 2021، و�خ�صاع مدخالت �لإنتاج �إىل 
�صريبة �ل�صفر )�ملبيعات( �لتي ترت�وح بني 5 �إىل 16 باملئة، وت�صمل 
�لأ�صمدة و�ملبيد�ت �لزر�عية و�لأعالف ومدخالتها و�ملعد�ت �لزر�عية 

للقطاعات �لنباتية و�حليو�نية.
تابع �ض3

*عمان 
�ل�صبت،  بنتيجة0-1  �لأردن  �صباب  فريق  على  �صحاب  فريق  فاز 
على �صتاد �مللك عبد�هلل �لثاين بالقوي�صمة يف �إطار مناف�صات �لأ�صبوع 

�حلادي و�لع�صرين وقبل �لأخري بدوري �ملحرتفني لكرة �لقدم.
و�صجل هدف �لفوز ل�صحاب لعبه �حمد �أبو جادو يف �لدقيقة 85 
من �ملبار�ة من ركلة جز�ء. ورفع �صحاب ر�صيده �إىل 18 نقطة باملركز 
�صباب �لأردن عند 22  �حلادي ع�صر وقبل �لأخري، فيما جتمد ر�صيد 

نقطة يف �ملركز �لثامن.
�لهبوط  �صبح  من  �لهروب  يف  �آماله  على  �لفوز  بهذ�  �صحاب  و�بقى 
وهما  بالهبوط،  �ملهددين  �لآخرين  �لفريقني  مبار�تي  نتائج  بانتظار 
للدرجة  �لهابطني  �أول  �لأهلي  فريق  وكان  و�ل�صريح.  �لعقبة  �صباب 

�لأوىل بانتظار حتديد هوية �لفريق �لثاين �لهابط.

*الرياض
�أعلنت وز�رة �لد�خلية �ل�صعودية، فتح �لرحالت �لدولية و�ملنافذ 

�لرية و�جلوية و�لبحرية ب�صكل كامل �عتبارً� من 31 مار�ض �ملقبل.
�بتد�ًء من  “�صيتم  باأنه  �لد�خلية  وز�رة  م�صوؤول يف  و�أو�صح م�صدر 
�إىل خارج  �ل�صماح للمو�طنني بال�صفر  يوم �لأربعاء 31 مار�ض 2021�، 
ب�صكل  �لدولية  �لطري�ن  رحالت  تعليق  ورفع  �إليها،  و�لعودة  �ململكة 

كامل، وفتح �ملنافذ �لرية و�لبحرية و�جلوية ب�صكل كامل«.
ذلك  تنفيذ  يكون  �إنه  قوله  �ل�صعودي  �مل�صدر  عن  “و��ض”  ونقلت 
باتخاذ  �ملعنية  �للجنة  ت�صعها  �لتي  و�لحرت�ز�ت  لالإجر�ء�ت  “وفقًا 
يف  كورونا  فريو�ض  تف�صي  ملنع  �لالزمة  �لحرت�زية  �لإج��ر�ء�ت  جميع 

�ململكة بالتن�صيق مع �جلهات �ملعنية«.
 ،2020 دي�صمر   21 يوم  يف  قرر  قد  �ل�صعودية  �لد�خلية  وكانت 
و�جلوية  و�لبحرية  �لرية  �ملنافذ  عر  �ململكة  �إىل  �لدخول  تعليق 
نوع جديد  �نت�صار  بعد  �آخر  �أ�صبوًعا  للتمديد  قابلة  �أ�صبوع  ملدة  موؤقًتا 

متحور من فريو�ض كورونا �مل�صتجد.
�لب�صائع  نقل  حركة  حينها  �لد�خلية  وز�رة  تعليمات  و��صتثنت 
�لفريو�ض  فيها  يظهر  مل  �لتي  �ل��دول  من  �لإم���د�د  و�صال�صل  و�ل�صلع 
�أنه �صوف تتم مر�جعة هذه �لإجر�ء�ت يف �صوء  �ملتحور، م�صرية على 

�مل�صتجد�ت �ملتعلقة باجلائحة، وما يرد من وز�رة �ل�صحة.

*القاهرة
طماأنت وز�رة �لهجرة �مل�صرية، �ل�صبت، �أهايل �ل�صيادين �مل�صريني، 

�ملحتجزين مبيناء �صفاق�ض �لتون�صي منذ نحو ثالثة �أ�صابيع.
و�أعلنت وز�رة �لهجرة �مل�صرية عن تلقي ��صتغاثات من �أهايل عدد 
�ل�صيخ، و�ملحتجزين مبيناء  61 من �ل�صيادين �مل�صريني حمافظة كفر 
�صفاق�ض �لتون�صي منذ نحو 3 �أ�صابيع، وباأنها قامت بالتو��صل و�لتاأكد 

من �صالمة �ل�صيادين �ملحتجزين.
وك�صفت �لوز�رة �أن �ل�صيادين قامو� بال�صيد غري �مل�صروع يف �ملنطقة 
�لقت�صادية �لتون�صية، مطمئنة �أهايل �ل�صيادين باأن “جميعهم بخري 
من  تتحقق  �ل�صقيقة  تون�ض  بدولة  �ملخت�صة  �ل�صلطات  و�أن  و�صالمة، 
�أور�قهم �لثبوتية للتاأكد من حملهم �جلن�صية �مل�صرية، �إيذ�نا بالبدء 

يف �تخاذ �لإجر�ء�ت ذ�ت �ل�صلة«.
و�أهابت �لوز�رة بال�صيادين �مل�صريني “�صرورة �لتوقف �لفوري عن 
�لأخرى”،  �لدول  تخ�ض  �قت�صادية  مياه  �أي  يف  و�لدخول  �لق��رت�ب 
�أجهزتها  بكافة  �مل�صرية  �لدولة  تعمل  “حلول  هناك  �أن  �إىل  لفتة 

�ملعنية على �تخاذها ملنع تلك �لظاهرة”.

*وكاالت
رحب جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربية بفتح كافة �ملنافذ �لرية 
ملجل�ض  �لعام  �لأم��ني  و�أك��د  وقطر.  �لإم���ار�ت  بني  و�جلوية  و�لبحرية 
�لتعاون �خلليجي نايف �حلجرف باأن هذه �خلطوة و�لتي تاأتي ترجمة 
�ل�صادقة  و�جلهود  �لكبري  �حلر�ض  تعك�ض  و�لتي  �لعال،  قمة  ملخرجات 
لتعزيز قوة ومنعة جمل�ض �لتعاون ومتا�صكه و�حلفاظ على مكت�صباته، 
وكذلك قدرته على جتاوز كل �ملعوقات و�لتحديات. و�أكد �حلجرف باأن 
�أبناء جمل�ض �لتعاون �إذ ي�صتب�صرون بهذه �خلطوة ليتطلعون �إىل تعزيز 
�آمال  من  يحمله  ما  بكل  للم�صتقبل  و�لنظر  �خلليجي  �لبيت  وتقوية 
خلدمة  يعمل  ومرت��ض  مرت�بط  خليجي  كيان  نحو  وفر�ض  وطموحات 

دوله و�صعوبه ويدفع بعجلة �لتنمية و�لتقدم و�لأمن و�ل�صتقر�ر.

العدد  )1787(250 فلس

الصحة:  بدء برنامج مطاعيم كورونا األربعاء
*عمان 

�أعلن وزير �ل�صحة �لدكتور نذير عبيد�ت عن بدء 
�لرنامج �لوطني للتطعيم �صد كورونا �صباح �لأربعاء 
“�صينوفارم”  مطعوم  كميات  �أوىل  بو�صول  �ملقبل، 
)�ل�صيني �لإمار�تي( منت�صف ليلة “�ل�صبت” ومطعوم 
�إن  عبيد�ت  �لدكتور  وقال  �لثنني.  ليلة  “فايزر” 
�لرنامج ي�صتند للدليل �لوطني للتطعيم �صد كورونا، 
ت�صتهدف  و�لتي  عامليا،  �ملتبعة  �لأول��وي��ات  وير�عي 
ممن  �ل�صن  بكبار  و�ملتمثلة  ت��اأث��رً�،  �لأك��ر  �لفئات 
تعر�صا  �لأك��ر  و�لفئات  مزمنة،  �أمر��ض  من  يعانون 
و�ل�صحية. وحول م�صادر  �لطبية  بالكو�در  و�ملتمثلة 
مطاعيم كورونا �لتي ي�صتند لها �لرنامج، بني �لدكتور 
كوفاك�ض  �ئتالف  مع  تعاقدت  �حلكومة  �أن  عبيد�ت 
ثنائي،  ب�صكل  فايزر  �صركة  �إىل  بالإ�صافة  �لعاملي، 
جاٍر  �لعمل  �أن  �إىل  لفتا  �ملطعوم،  من  كميات  لتوريد 

�أي�صًا لتاأمني كميات �إ�صافية من مطاعيم “�صينوفارم” 
وزير  �أ�صار  �ل�صدد،  ه��ذ�  ويف  �ملقبلة.  �لفرتة  خ��الل 
�ل�صحة �إىل �أن �حلكومة تو�صلت �أي�صًا �إىل تفاهمات 
مع �صركتي “�أ�صرت�زينيكا” و”جون�صون & جون�صون”، 
�مل�صنعة ملطاعيم �صد كورونا، لتزويد �لأردن بكميات 
من �ملطاعيم �لتي �صوف تنتجها فور ح�صولها على �إذن 
�ملوؤ�ص�صة  وكانت  وحمليًا.  عامليًا  �لطارئ  �ل�صتخد�م 
“فايزر”  مطعوم  منحت  قد  و�ل��دو�ء  للغذ�ء  �لعامة 
“�صينوفر�م” �إذن �ل�صتخد�م �لطارئ  و�أخري� مطعوم 
وزي��ر  ويعقد  �ململكة.  د�خ��ل  �إع��ط��اءه  يتيح  �ل��ذي 
وز�رة  ع��ام  و�أم��ني  عبيد�ت،  نذير  �لدكتور  �ل�صحة 
�لهياجنة  و�ئل  �لدكتور  �ل�صحة م�صوؤول ملف كورونا 
�ل�صاعة  قر�بة  �لأح��د،  غد�  مو�صعا  �صحفيا  موؤمتر� 
�لثانية بعد �لظهر من رئا�صة �لوزر�ء، للحديث حول 

تفا�صيل �لرنامج �لوطني للتطعيم �صد كورونا.

ولي العهد يتكفل بإقامة معسكر 
تدريبي للمنتخب الوطني في دبي

تشتمل خمسة محاور واحتفاالت وفعاليات و30 برنامجا ومشروعا ثقافيا ومجتمعيا

*عمان
ت��ك��ف��ل ���ص��م��و �لأم����ري �حل�����ص��ني ب��ن ع��ب��د�هلل 
�لثاين، ويل �لعهد باقامة مع�صكر تدريبي مكثف 

للمنتخب �لوطني لكرة �لقدم يف �إمارة دبي.
ويقام �ملع�صكر يف �إطار �هتمام �صموه مبنتخب 
عبد�هلل  �مللك  جاللة  دعم  �صوء  على  �لن�صامى، 
وتوفري  و�لريا�صة،  لل�صباب  �حل�صني،  بن  �لثاين 
�لإجن���از�ت  لتحقيق  �ل��ن��ج��اح،  متطلبات  ك��اف��ة 

�لأردنية على خمتلف �لأ�صعدة.

رئي�ض  �حل�صني،  بن  علي  �لأم��ري  �صمو  وثمن 
�لتنفيذية لالحتاد، دعم �صمو ويل �لعهد  �لهيئة 

�لد�ئم للمنتخب �لوطني.
�لقدم  ك��رة  �أ���ص��رة  علي  �لأم���ري  �صمو  وح��ث 
�ملنتخب  م�����ص��رية  دع���م  ع��ل��ى  ك��اف��ة  �لأردن���ي���ة 
ل�صمان  �ملطلوبة،  بالرعاية  و�إحاطته  �لوطني، 
و�صوًل  �لت�صفيات،  يف  �مل��اأم��ول  بال�صكل  ظهوره 
�إىل �لهدف �ملن�صود و�ملتمثل ببلوغ مونديال قطر 

.2022
*عمان 

�ع��ل��ن��ت �حل��ك��وم��ة �ل�����ص��ب��ت، �خل��ط��ة 
تاأ�صي�ض  م��ئ��وي��ة  لح��ت��ف��ال��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
عقده  �صحفي  موؤمتر  يف  �لأردنية  �لدولة 
�لعايد  علي  �لإعالم  ل�صوؤون  �لدولة  وزير� 
�لعليا  �للجنة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  و�ل��ث��ق��اف��ة 
با�صم  �لدكتور  �لدولة  تاأ�صي�ض  لحتفالية 

�لطوي�صي يف متحف �حلياة �لرملانية.
حماور  خم�صة  على  �خلطة  وت�صتمل 
و�لفعاليات  �لحتفالت  من  عدد�  تت�صمن 
وجمتمعيا  ثقافيا  وم�صروعا  برناجما  و30 
تت�صمن فعاليات وطنية تتوّزع على خمتلف 
باملنجز  وحت��ت��ف��ي  �مل��م��ل��ك��ة،  حم��اف��ظ��ات 
و�لتنمية  بناء  م�صرية  وجت�ّصد  �لأردين، 

�ملرت�كمة على �متد�د مئة عام.
�لإع��الم،  ل�صوؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر  و�أك��د 
�للجنة �لإعالمية لالحتفالية علي  رئي�ض 
�لعايد �أن �حتفالية مئوية تاأ�صي�ض �لدولة 
وتاريخية  وطنية  منا�صبة  تعد  �لأردنية 
�لأردنيني، وتعّر عن  عزيزة على قلب كل 

�صموخها وحكمة قيادتها، وعطاء �صعبها.

�أردنيني  وقال: نفخر جميعًا كمو�طنني 
ي�صهد  �لذي  نكون يف �صفوف هذ� �جليل  �أن 
�أن  موؤكد�  �ملهّمة”،  �لتاريخية  �ملحطة  هذه 
فر�صة  هو  �لوطنّية  �ملنا�صبة  هذه  �إحياء 
�أجل �مل�صتقبل،  تاريخية ملو��صلة �لعمل من 
�لإجن���از،  يف  لال�صتمر�ر  �لإر�دة  وتعزيز 
و��صتح�صار  و�لإبد�ع،  �لريادة  قيم  و�إعالء 

و��صتذكار  و�لآب�����اء،  �لأج����د�د  �إجن����از�ت 
بطولت �ل�صهد�ء، و�لفخر مبا حتّقق. و�أ�صار 
�لرملانية،  �حلياة  متحف  �ختيار  �أن  �إىل 
لحتفالية  �لوطنية  �خلطة  عن  لالإعالن 
وطنّية  رمزّية  من  يحمله  ملا  جاء  �ملئوية 
�إىل  بالإ�صافة  ف��ري��دة،  تاريخّية  وقيمة 
�لوطنّية  �ملحّطات  �أهم  �صهد  �ملكان  هذ�  �أن 

�لذي  �ململكة  ��صتقالل  كاإجناز  �لتاريخّية، 
�ملغفور  جاللة  �حلكيم،  موؤ�ص�صها  �أعلنه 
و�لذي  �لأول  عبد�هلل  �مللك  �هلل،  باإذن  له، 
�رتقى �صهيدً� على عتبات �لأق�صى �ملبارك، 
�ملف�صلّية  �لقر�ر�ت  من  �لعديد  جانب  �إىل 

و�لتاريخّية من عمر �لّدولة.
تابع �ض3

الحكومة تعلن الخطة الوطنية 
الحتفالية مئوية تأسيس الدولة
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*عمان 
�علنت �حلكومة �ل�صبت، �خلطة �لوطنية 
�لأردنية  �لدولة  تاأ�صي�ض  مئوية  لحتفالية 
ل�صوؤون  �لدولة  يف موؤمتر �صحفي عقده وزير� 
رئي�ض  نائب  و�لثقافة  �لعايد  علي  �لإع��الم 
�لدولة  تاأ�صي�ض  لحتفالية  �لعليا  �للجنة 
�حلياة  متحف  يف  �لطوي�صي  با�صم  �لدكتور 

�لرملانية.
حم��اور  خم�صة  ع��ل��ى  �خل��ط��ة  وت�صتمل 
و�لفعاليات  �لحتفالت  من  ع��دد�  تت�صمن 
وجمتمعيا  ثقافيا  وم�صروعا  برناجما  و30 
خمتلف  على  تتوّزع  وطنية  فعاليات  تت�صمن 
�لأردين،  باملنجز  وحتتفي  �ململكة،  حمافظات 
على  �ملرت�كمة  و�لتنمية  بناء  م�صرية  وجت�ّصد 

�متد�د مئة عام.
و�أكد وزير �لدولة ل�صوؤون �لإعالم، رئي�ض 
�للجنة �لإعالمية لالحتفالية علي �لعايد �أن 
�لأردنية  �لدولة  تاأ�صي�ض  مئوية  �حتفالية 
ع��زي��زة  وت��اري��خ��ي��ة  وط��ن��ي��ة  منا�صبة  ت��ع��د 
�صموخها  عن  وتعّر  �لأردنيني،  كل  قلب  على 

وحكمة قيادتها، وعطاء �صعبها.
�أردنيني  كمو�طنني  جميعًا  نفخر  وق��ال: 
ي�صهد  �ل��ذي  �جليل  ه��ذ�  �صفوف  يف  نكون  �أن 
�أن  موؤكد�  �ملهّمة”،  �لتاريخية  �ملحطة  ه��ذه 
فر�صة  ه��و  �لوطنّية  �ملنا�صبة  ه��ذه  �إح��ي��اء 
�مل�صتقبل،  �أج��ل  من  �لعمل  ملو��صلة  تاريخية 
وتعزيز �لإر�دة لال�صتمر�ر يف �لإجناز، و�إعالء 
�إجن��از�ت  و��صتح�صار  و�لإب��د�ع،  �لريادة  قيم 
�لأجد�د و�لآباء، و��صتذكار بطولت �ل�صهد�ء، 

و�لفخر مبا حتّقق.
�حل��ي��اة  متحف  �خ��ت��ي��ار  �أن  �إىل  و�أ����ص���ار 
�لوطنية  �خل��ط��ة  ع��ن  ل��الإع��الن  �ل��رمل��ان��ي��ة، 
رمزّية  من  يحمله  ملا  جاء  �ملئوية  لحتفالية 
بالإ�صافة  فريدة،  تاريخّية  وقيمة  وطنّية 
�إىل �أن هذ� �ملكان �صهد �أهم �ملحّطات �لوطنّية 
�لذي  �ململكة  ��صتقالل  ك��اإجن��از  �لتاريخّية، 
له،  �ملغفور  جاللة  �حلكيم،  موؤ�ص�صها  �أعلنه 
�رتقى  و�لذي  �لأول  عبد�هلل  �مللك  �هلل،  باإذن 
�صهيدً� على عتبات �لأق�صى �ملبارك، �إىل جانب 
�لعديد من �لقر�ر�ت �ملف�صلّية و�لتاريخّية من 

عمر �لّدولة.
�لدولة  �إجن��از  �صر  �أن  �إىل  �لعايد  ولفت 
يف  )�حلكمة  يف  يكمن  ع��ام  مئة  �م��ت��د�د  على 
من  �لكثري  �لأردن  �صنع  “ فقد  �لُندرة(،  �إد�رة 
�أننا  موؤكدً�  �ملو�رد”،  من  بالقليل  �لإجن��از�ت 
وتعا�صدنا  وقيادتنا،  دولتنا  حول  بالتفافنا 
�لفاعلة،  �ملو�طنة  بقيم  ومت�ّصكنا  وتكافلنا، 

�صن�صنع �لكثري من �لإجناز�ت.
�ل�صحفي  �مل��وؤمت��ر  خ��الل  �لعايد  وع��ر���ض 
مل���ح���اور �خل���ّط���ة �لإع���الم���ّي���ة لح��ت��ف��ال��ّي��ة 
تكاملي  ب�صكل  �لعمل  تت�صمن  �لتي  �ملئوّية 
و�لفعاليات  و�ملوؤ�ص�صات  �ل���وز�ر�ت  جميع  مع 
�ملهّمة،  �لوطنّية  و�ملنجز�ت  �ملحطات  لإب��ر�ز 
�ملحلية  �لإع��الم  و�صائل  جميع  مع  بال�صر�كة 

على �ختالفها.
وبني �أن �ملحطات �لحتفالية �ملهمة �مل�صار 
�ملئوية،  لحتفالية  �لوطنّية  �خلطة  يف  �إليها 

لالأردن  للرتويج  كفر�صة  معها  �لتعامل  �صيتم 
�صورة  لإي�صال  و�إع��الم��ي��ًا،  وثقافيًا  �صياحيًا 
�لوطنية،  �حلالة  هذه  عن  م�صرقة  �إعالمية 
�لأعمال  من  جمموعة  هناك  �أن  �إىل  �إ�صافة 
لإنتاجها  �أولوية  حتديد  مت  �لتي  �لإعالمية 
لإنتاج  �أد�ة  ت�صكل  وه��ي  باملئوية،  �حتفاًء 
�لتاريخية  �ل��رو�ي��ة  ي��ع��زز  �إع��الم��ي  حم��ت��وى 

�ملن�صفة و�لهوّية �لوطنّية �لأردنّية.
نعول  �لإعالم:  ل�صوؤون  �لدولة  وزير  وقال 
لدعم  كفر�صة  �لإعالمية  �لأعمال  هذه  على 
�لإنتاج �لثقايف، وو�صع �ملنتج �لإعالمي �لثقايف 
�لعربية  �لإعالمية  �خل��ارط��ة  على  �لأردين 

و�لعاملية بقوة وثقة.
ومن�صات  م�����ص��اح��ات  ت��وف��ري  �إىل  ول��ف��ت 
تفاعلّية وحو�رّية تتيح لالإعالميني �لأردنيني 
ميكن  �إعالمية  ن�صاطات  �أي  �ق��رت�ح  �ملبدعني 
�لبتكار  يعك�ض  باأ�صلوب  وتنفيذها  ت�صميمها 

و�إ�صر�ك �جلمهور.
كما �أ�صار �إىل �أن موؤ�ص�صات �لإعالم �لر�صمي 
مهم  باأر�صيف  تزخر  �لورقية  �ل�صحف  وبع�ض 
عام  �ملئة  خالل  �لدولة  �إجن��از�ت  حول  وثري 
�ملحلية  �لإعالم  و�صائل  بدور  م�صيد�  �ملا�صية، 
�ملخرجات  من  �لعديد  �صناعة  يف  وجهودها 
�ملنا�صبة  ب��ه��ذه  حت��ت��ف��ي  �ل��ت��ي  �لإع��الم��ي��ة 

�لوطنية.
رئي�ض  نائب  �لثقافة،  وزي��ر  �أك��د  ب���دوره، 
با�صم  �ل��دك��ت��ور  لالحتفالية  �لعليا  �للجنة 
�لأردنية  �لدولة  تاأ�صي�ض  مئوية  �إن  �لطوي�صي 
�أر���ص��ى  وب��ن��اء  وت�صحية  ن�صال  ق�صة  مت��ّث��ل 
ومعهم  �لها�صميون،  �لآب��اء  �لأوىل  مد�ميكه 
قدرتها  �لدولة  و�أثبتت  �لأردنيني،  من  �أجيال 
�لتي  �لتحديات  جميع  �أم���ام  �ل�صمود  على 

و�جهتها على مد�ر �ملئة عام �ملا�صية.
و�أ�صاف �أن �لحتفالية متثل ذكرى وطنية 
ل�صتلهام �لتاريخ �مل�صرق بو�صفه ميثل عالمات 
�لوطني،  �لنتماء  قيم  تعزز  لالأجيال  رمزية 
وتقدم روؤية وطنية جامعة للدرو�ض �لوطنية 
�مل�صتفادة من مر�كمة مئة عام من �لإجناز�ت 

ومتنحهم  �لإب���د�ع  على  �ل�صباب  حتفز  �لتي 
حول  معرفية  قاعدة  بناء  خ��الل  من  �لثقة 
مبد�أ  على  وتقوم  و�ملجتمع،  �ل��دول��ة  م�صرية 
دولتهم  ح��ول  وتفاهمهم  �لأردن��ي��ني  �لتفاف 
�لوطنية  �لجناز�ت  م�صرية  و�بر�ز  وقيادتهم 
�لقرن  م��دى  على  �لجن��از  يف  و�ل�صتمر�رية 
�لأردنيون  �صيحققه  ما  �إىل  بتفاوؤل  و�لنظرة 

وقيادتهم يف �ملئوية �لثانية.
�إىل  تهدف  �لحتفالية  �أن  �لطوي�صي  وبني 
تر�صيخ قيم �لعتز�ز �لوطني و�طالق م�صار�ت 
خمتلف  يف  و�ملجتمع  �لدولة  لتوثيق  متعددة 
�لتاريخ  �لبارزة يف  �ملجالت وجت�صيد �ملحطات 
�لوطني من خالل �عمال فنية وثقافية قابلة 
�مل�صاركة  على  �ل�صباب  وحتفيز  لال�صتمر�رية 
للمزيد  �مل�صتقبل  �إىل  و�لتطلع  و�لب��ت��ك��ار، 
هو  كما  �لثانية  �ملئوية  م�صرية  يف  �لعطاء  من 
�لوطني  �لتاريخ  مفهوم  على  �لرتكيز  يف  �لأمر 
كجزء من �ملنجز �لوطني �لعام بتعزيز �ملبادرة 
و�صائلها  باختالف  �ل�صعبية  �مل�صاركة  وتو�صيع 
�ملحلية  �ملجتمعات  وربط  وتنوعها  �لتعبريية 

وحتديد� يف �ملحافظات بالفعاليات و�لر�مج.
لالحتفال  �لوطنية  �خلطة  �أن  �إىل  و�أ�صار 
حماور  خم�صة  �إىل  تق�صم  �لتاأ�صي�ض  مبئوية 
�ل��وط��ن��ي،  �ل��رم��زي  ب��ال��ب��ن��اء  تت�صل  رئي�صة 
�لثقافية  و�لفعاليات  �لكرى  و�لحتفالت 
�مل�صتد�مة،  و�لر�مج  و�مل�صاريع  و�ملجتمعية 
�لتي  و�مل�صاريع  للم�صتقبل،  �لتطلع  وحم��ور 
�خلطة  �أن  مو�صحا  �ملئوية،  مبنا�صبة  �صتد�صن 
�ل��ك��ب��رية  �لح��ت��ف��الت  م��ن  �صل�صة  ت�صتمل 
�لذي  �ملدينة  يوم  مثل  �لوطنية  و�لعالنات 
�لعلم  وي��وم  قريبا  عمان  �مانة  عنه  �صتعلن 

�لأردين ويوم �لعمل من �جل �مل�صتقبل.
و�مل�صاريع  �لر�مج  �إن هذه  �لطوي�صي  وقال 
حول  باملعرفة  تعنى  �ل��ت��ي  تلك  ب��ني  تتنوع 
وتعميقها،  وتر�صيخها  �لأردن���ي���ة  �ل��دول��ة 
وجت��وي��د ه���ذه �مل��ع��رف��ة م��ن خ���الل �ل��ف��ن��ون 
خ�ص�صت  لذلك  وغ��ريه��ا،  و�ل���رت�ث  و�لثقافة 
�لوز�رة م�صاريعها �لفنية لهذ� �لعام لت�صمن يف 

�أن  م�صيفا  �لأردنية،  �لدولة  مئوية  �حتفالية 
ما  �إىل  ترحيلها  مّت  �جلماهريية  �لحتفالت 

بعد �صهر �أيار لظروف جائحة كورونا.
�لطوي�صي  �لدكتور  عر�ض  �ملوؤمتر،  وخالل 
�ل�صاملة  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل��ط��ة  حم���اور  لأب����رز 
لالحتفال مبئوية تاأ�صي�ض �لدولة �لتي تت�صمن 
لإث���ر�ء  �ل��ع��ام  م���د�ر  على  وب��ر�م��ج  فعاليات 
�لقيم  وتعزيز  جهة،  م��ن  ب���الأردن  معرفتنا 
�خرى،  جهة  من  �لوطنية  و�لثقافة  �لوطنية 
�لح��ت��ف��الت  م��ن  جمموعة  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
ني�صان  من  ع�صر  �حلادي  يف  تبد�أ  �لتي  �لكرى 
يف  �أردنية،  حكومة  �أول  تاأ�صي�ض  مئوية  ذكرى 
�لطابع  ذ�ت  و�لفعاليات  �لحتفالت  �ن  حني 
�ل�صتقالل  ع��ي��د  ب��ع��د  �صتكون  �جل��م��اه��ريي 
و�جلامعات  �ملحافظات  يف  �حتفالت  وتت�صمن 
�مل�صلحة  و�ل��ق��و�ت  �لتعليمية  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات 
و�ملوؤ�ص�صات �لمنية مب�صاركة �لفعاليات كافة.

وطني  جهد  �ط��الق  على  �خلطة  وت�صتمل 
نحو  توثيق  على  ي�صتمل  و�لر�صفة،  للتوثيق 
�ر�صيفها،  وحفظ  و�هلية  عامة  موؤ�ص�صة   200
وي�صم ذلك توثيق و�ر�صفة نحو 105 موؤ�ص�صات 
�ملوؤ�ص�صات  من  �هلية  موؤ�ص�صة   90 ونحو  عامة 
م�صرية  يف  ب���ارز  دور  لها  ك��ان  �ل��ت��ي  �لعريقة 
موؤمتر�ت   10 تنظيم  �خلطة  وت�صم  �لدولة، 
علمية تتناول مو�صوعات بحثية حول �لأردن 
وتنظيم  �مل���ج���الت،  م��ن  ب��ع��دد  ع���ام  م��ئ��ة  يف 
�لأردنية  �جلامعات  بني  بالتعاون  �مل��وؤمت��ر�ت 
و�ل��وزر�ت  و�لثقافة  �لعايل  �لتعليم  ووز�رت��ي 
�ملعنية، يف �لوقت �لذي �صتطلق وز�رة �لثقافة 
�إلكرتونية  من�صة  �لوطنية  �ملكتبة  خالل  من 
منها  ن�صخ  حلفظ  �ملو�طنني  من  �لوثائق  جلمع 

حتت عنو�ن )وثق(. 
�خلطة  ت�صتمل  �ل���ص��د�ر�ت  جمال  يف  �ما 
�لبدء يف �لعد�د لإ�صد�ر )�ملو�صوعة �لأردنية 
( �لتي �صت�صمل جمموعة من �ملجلد�ت وبو�بة 
تكون  �ن  ويخطط  متخ�ص�صة،  �إل��ك��رتون��ي��ة 
ن��و�ح��ي  ملختلف  و���ص��ام��ل��ة  ك��ب��رية  م��و���ص��وع��ة 
تعنى  ن�صر  �صال�صل  وث��الث  �لأردن،  يف  �حلياة 

�ملئة  خالل  �لأردنية  �لدولة  وم�صرية  بتاريخ 
�لأردنية  �ملوؤ�ص�صات  حول  �صل�صلة  ت�صمل  عام 
و�لأردن يف مئة عام و�لأعيان و�لأعالم و�ل�صري 

�لذ�تية.
كما ت�صمل �خلطة جمموعة بر�مج لثر�ء 
�ثر�ء  برنامج  منها  �لوطني،  �لثقايف  �ملحتوى 
�لنرتنت  �صبكة  على  �لأردين  �لثقايف  �ملحتوى 
�لب�صري  �ملحتوى  ��صكال  من  �صل�صلة  و�نتاج 
�لأردين،  و�ملجتمع  �لدولة  م�صرية  حتكي  �لتي 
�لوثائقية  �لفالم  من  �صل�صلة  �إىل  بالإ�صافة 
�لوطني  �ل�صجل  �طالق  �صيتم  كما  �لتاريخية. 
�ي�صال  برنامج  ويهدف  �لفوتوغر�فية،  لل�صور 
لرتجمة  �لجنبية  باللغات  �ملئوية  ر�صالة 
بعدد  �لأردن  حول  �ل�صد�ر�ت  من  جمموعة 
م��ن �ل��ل��غ��ات �لج��ن��ب��ي��ة، و�ل��ت��ع��اون م��ع بع�ض 
�ملجالت �لكادميية �لعاملية لإ�صد�ر ملفات عن 

�لأردن مبنا�صبة �ملئوية.
بناء  يف  �ل�صفوية  �لرو�ية  لأهمية  ونظر� 
�لبدء  �خل��ط��ة  ت�صمل  �لوطنية،  �ل�صردية 
و�لتاريخ  �لرت�ث  جلمع  طموح  م�صروع  بتنفيذ 
ب��الأح��د�ث  يعني  �ل���ذي  �لأردين  �ل�����ص��ف��وي 
و�لرت�ث  و�ملوؤ�ص�صات  �لدولة  وم�صرية  �لكرى 

�لقوي �لذي يعنى بتوثيق �لثقافة �لأردنية.
باأدو�ت  �لرمزية  �لبعاد  �ثر�ء  �جل  ومن 
من  �صل�صلة  �خلطة  ت�صمنت  و�لفنون،  �لثقافة 
�مل�صابقات �لتي �صيعلن عنها قريبا مثل م�صابقة 
�لوطنية،  �لغ��اين  وكلمات  �لوطني  �ل�صعر 
�لتي  �لق�صرية  �لف���الم  ن�صو�ض  وم�صابقة 
تتناول مو�صوعات �ردنية وم�صابقة �لن�صو�ض 

�مل�صرحية �لتي تخت�ض مبو�صوعات �أردنية.
لهذ�  �لتقديرية  �لدولة  جو�ئز  و�صتوجه 
�لعام لتحاكي منا�صبة �ملئوية، و�طالق جائزة 
 ( �ل��ع��رب  �ل�صباب  لباحثني  موجهة  عربية 
�جلائزة �لعربية للقيم �ل�صيا�صية و�لثقافية( 
و�لثقافية  �ل�صيا�صية  �لقيم  م��ن  ��صتلهاما 
متخ�ص�صة  �خرى  وجائزة  �لأردنية،  للدولة 
من  ع���دد�  ت�صمل  �ل��دول��ة  مئوية  ب��ح��وث  يف 

�ملو�صوعات.

و�أ�صار وزير �لثقافة �إىل �أن هذه �لفعاليات 
فيها  ت�صارك  �ل��ع��ام،  م��د�ر  على  �صتقام  �لتي 
خم��ت��ل��ف �مل��وؤ���ص�����ص��ات وم��ن��ظ��م��ات �مل��ج��ت��م��ع، 
و�صبه  م�صتد�مة  وم�صاريع  بر�مج  وتت�صمن 
و�لعلمية  �لثقافية  �حل��ي��اة  ع��ن  م�صتد�مة 
للمغرتبني  �ح��ت��ف��الت  وب��رن��ام��ج  �لأردن���ي���ة، 
�لفعاليات  ب��ني  تتنوع  �خل���ارج  يف  �لردن��ي��ني 
حني  يف  �لأفالم،  وعرو�ض  و�لفنية،  �لثقافية 
تنفذها  �لتي  �ملهرجانات  فعاليات  �صتوجه 
�ملئوية، وت�صمل مهرجان  �إىل مو�صوع  �لوز�رة 
�ل�صعبية  �لفرق  ومهرجان  �لوطنية  �لغنية 

�لأردنية و�ملو��صم �مل�صرحية �لأردنية.
�لثقافية  �لج���ن���دة  ب��رن��ام��ج  �أن  وب���ني 
�لوطنية �لذي �صينفذ من خالل وز�رة �لرتبية 
يهدف �إىل نقل ر�صالة �لدولة مبنا�صبة �ملئوية 
وربط  ثقافية  �ن�صطة  عر  �مل��د�ر���ض  لطلبة 
�ملنا�صبة  بهذه  �لتعلمية  و�لبيئة  �ملعلمني 
و�إيجاد زخم ثقايف د�خل �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية، 
و�لفعاليات  �لر�مج  من  �صل�صة  �إىل  بالإ�صافة 
برنامج  يت�صمنها  �لتي  و�لريا�صية  �لثقافية 
م��د�ر  على  �ملنا�صبة  ه��ذه  يف  �لرتبية  وز�رة 

�لعام. 
�خلطة  ت�����ص��م  ب��ال�����ص��ب��اب  يتعلق  وف��ي��م��ا 
برنامج   ( ع��ن��و�ن  حت��ت  متخ�ص�صا  برناجما 
بالتعاون  �صينظم   ) – هوية  �لوطني  �لتثقيف 
تعزيز  بهدف  و�ل�صباب  �لثقافة  وز�رت��ي  بني 
و�صط  يف  �لأردن��ي��ة  و�ملعرفة  �لوطنية  �لقيم 
�ت�صايل  حمتوى  تطوير  جانب  �إىل  �ل�صباب 

حمفز لل�صباب.
�آخر  عدد  توفر  �خلطة  �أن  �لوزير  و�و�صح 
�لثقايف   – �ل�صياحي  �لطابع  ذ�ت  �لر�مج  من 
�ل�صياحة  وز�رت���ي  بني  بالتعاون  تنفذ  �لتي 
�لتي  �ل�صياحية  �لفعاليات  وبع�ض  و�لثقافة 
و�لثقافة  �ل��ط��ع��ام  وث��ق��اف��ة  ب��امل��ك��ان  حتتفي 

�ملتحفية �لأردنية وغريها.
وقال �لدكتور �لطوي�صي �إن �خلطة ت�صتمل 
على روؤية ت�صت�صرف �مل�صتقبل من خالل حمور 
 ) �مل�صتقبل  �لتطلع �ىل   ( خا�ض يحمل عنو�ن 
و�لريادة  و�ل�صباب  �لثقافة  وز�ر�ت  �صتنفذه 
�لبتكاريني  ي�صتهدف  �لرقمي  و�لقت�صاد 
�ململكة  �ن��ح��اء  خمتلف  م��ن  �لأع��م��ال  ورو�د 
م�صتقبل  يف  للتفكري  منا�صبة  بيئة  توفري  عر 
يف  �لأردن  وتخيل  �لثانية،  باملئوية  �لأردن 
�مل��ج��الت  خمتلف  يف  �ل��ق��ادم��ة  �ل��ع��ام  �مل��ئ��ة 
�ل�صباب  و�صط  جمتمعية  حالة  �إيجاد  بهدف 
و�إيجاد  �لمام،  نحو  للتطلع  حتفزهم  �لأردين 
�ليجابي،  �لتغيري  على  حمفز  جمتمعي  زخم 
وجعل منا�صبة �ملئوية قوة ملهمة لهم لقرت�ح 

وتطوير مبادر�ت و�أفكار قابلة للتنفيذ.
من  جمموعة  على  �خل��ط��ة  ت�صتمل  كما 
من  �لعمرية  بالفئات  تعنى  �ل��ت��ي  �ل��ر�م��ج 
�لأط���ف���ال م��ن خ���الل �مل�����ص��اب��ق��ات و�مل��ن�����ص��ات 

�لتعليمية.
لحتفالّية  �لعليا  �للجنة  �أن  �إىل  ي�صار 
رئي�ض  ير�أ�صها  �لتي  �لأردنية  �لدولة  مئوية 
�لوز�ر�ت  من  عدد�  ع�صويتها  يف  ت�صّم  �لوزر�ء 

و�ملوؤ�ص�صات.

*عمان 
ب��ح��ث ���ص��م��و �لأم����ري م��رع��د ب��ن رع��د 
�لأ�صخا�ض  حلقوق  �لأعلى  �ملجل�ض  رئي�ض 
�لأردنية  �جلامعة  ورئي�ض  �لإعاقة  ذوي 
�ُصبل تعزيز  �لق�صاة  �لكرمي  �لدكتور عبد 
�ملجل�ض  ب��ني  �لقائمة  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات 

و�جلامعة يف دمج �لطلبة ذوي �لإعاقة.
للجامعة  زي��ارت��ه  خ��الل  �صمّوه  و�أك��د 
�ملُثلى  �خل��دم��ات  ت��وف��ري  �أه��م��ي��ة  �خ���ري� 
للطلبة ذوي �لإعاقة يف خمتلف �ملجالت 
�لبيئية  �لت�صهيالت  ت��ق��دمي  يف  خا�صة 
و�خل��دم��ي��ة  و�لتعليمية  و�لأك���ادمي���ي���ة 
�لتقنيات  �أح����دث  وم��و�ك��ب��ة  �ملختلفة 
�لأمري  �صمو  و�أ�صاد  تعليمهم.  يف  �مل�صاندة 
�جل��ام��ع��ة  حققتها  �ل��ت��ي  ب����الإجن����از�ت 
�لأردنية يف �ملجالت �لتعليمية و�لبحثية 
و�مل�صاريع  �لوطنية  �لكفاء�ت  وتخريج 
خدمة  يف  دوره��ا  �إىل  �إ�صافة  �لريادية، 
�لطلبة ذوي �لإعاقة من حيث �لت�صهيالت 
�إىل  �صمّوه  و�أ���ص��ار  و�لتعليمية.  �لبيئية 
مع  �ملجل�ض  يبذلها  �لتي  �لتعاون  جهود 

�ل��ت��ع��اون  �أط���ر  لتفعيل  �ملعنية  �جل��ه��ات 
بتنفيذها  �ملجل�ض  يرغب  �لتي  و�خلطو�ت 
�لعايل  �لتعليم  موؤ�ص�صات  م��ع  م��ب��ا���ص��رًة 
تهيئة  بهدف  �جلامعات  مع  �صر�كات  وعقد 
مر�فقها ونقل خدمة مرتجمي لغة �لإ�صارة 
�صروط  �صمن  تدريجيًا  �جل��ام��ع��ات  �إىل 
و�آليات تكفل ��صتد�مة �خلدمة وجودتها. 
�صمو  جهود  �جلامعة  رئي�ض  ثمن  ب��دوره، 
�لأمري �ملو�صولة يف خدمة �لطلبة من ذوي 

موؤكد�  حقوقهم،  على  للحفاظ  �لإعاقة 
توفري  جم��ال  يف  ر�ئ��دة  تعد  �جلامعة  �أن 
للطلبة  �لبيئية  �لدعم �لالزم و�لت�صهيالت 
ذوي �لإع��اق��ة من خ��الل د�ئ��رة �لإر���ص��اد 
�ملتخ�ص�صني  من  نخبة  ت�صم  �لتي  �لطالبي 
�لنف�ض،  وعلم  �خلا�صة  �لرتبية  ميد�ن  يف 
وب�صكل فعال يف حتقيق  ُي�صهم  �لذي  �لأمر 
و�لجتماعي  و�لأكادميي  �لنف�صي  �لتو�زن 
ق�صايا  جتاه  �لوعي  م�صتوى  ورفع  للطلبة 
�آمنة  �أكادميية  بيئة  وحتقيق  �لإع��اق��ة 

�حلرم  د�خل  �لطلبة  لهوؤلء  تقييدً�  �أقل 
�جلامعة  توجه  �لق�صاة  و�أك��د  �جلامعي. 
�إىل زيادة �إ�صر�ك طلبتها من ذوي �لإعاقة 
يف �لأن�����ص��ط��ة �ل��الم��ن��ه��ج��ي��ة و�لأع���م���ال 
تطلقها  �ل��ت��ي  و�مل����ب����ادر�ت  �ل��ت��ط��وع��ي��ة 

�جلامعة على �ختالف م�صادرها.
�ملتعلقة  �ل��ع��م��ل  خ��ط��ة  �إىل  و�أ����ص���ار 
من  �جلامعة  �نتهت  �ل��ذي  �لآم��ن  بامل�صار 
و�صيتم  ع��ام��ني،  ق��ب��ل  �لأوىل  م��ر�ح��ل��ه 
مر�فق  يف  �أك��ر  �نت�صار�  لي�صمل  تو�صعته 

�جل��ام��ع��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة. ول��ف��ت �أم����ني ع��ام 
�أهمية  �إىل  �لعزة  مهند  �لدكتور  �ملجل�ض 
تركز  �جلانبني  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع 
�لتي  �لتعاون  �صيناريوهات  من  جملة  على 
وتنظيم  �لطلبة،  ه��وؤلء  �صالح  يف  ت�صب 
�إىل  �لإ���ص��ارة  لغة  مرتجمي  خدمة  نقل 
�لهند�صة  كلية  عميد  وحت��دث  �جلامعة. 
عمل  خطة  عن  غنيمة  �أبو  علي  �لدكتور 
�لإعاقة  ذوي  من  بطلبتها  �ملعنية  �لكلية 
�لبناء  بكود�ت  �ملتعلقة  �لدر��صية  و�ملادة 
�إىل  م�صري�  �لكلية،  تطرحها  كانت  �لتي 
يخدم  مب��ا  بالكامل  م��وؤه��ل��ة  �لكلية  �أن 
ع��ر���ض  ك��م��ا  �لإع����اق����ة.  ذوي  �ل��ط��ل��ب��ة 
زياد  �لدكتور  �لتاأهيل  علوم  كلية  عميد 
حو�مدة لنبذة عن �خلدمات �لتي تقدمها 
�جلامعة للطلبة ذوي �لإعاقة يف خمتلف 
لغة  مرتجمي  توفري  فيه  مب��ا  �جل��و�ن��ب، 
�لإ�صارة، وتطوير وتعديل �لبيئة و�لبنية 
�لتحتية و�إن�صاء �مل�صار�ت �لآمنة، وغريها 
على  �لطلبة  يحتاجها  �لتي  �خلدمات  من 
�أ�صارت  جهتها  من  �لإعاقة.  نوع  �ختالف 
�لدكتورة  �لعمارة  هند�صة  ق�صم  رئي�صة 
�جل��ام��ع��ة  ���ص��ع��ي  �إىل  �ل���ط���ر�ون���ة  دي����ال 
�إمكانية  ي��ع��زز  �أك��ادمي��ي  حم��ت��وى  لتوفري 
بع�ض  يف  �لإع��اق��ة  ذوي  للطلبة  �لو�صول 
على  حاليا  جار  �لعمل  حيث  �لتخ�ص�صات، 
باأن م�صاريع  �آلية لتطبيقه. ونوهت  �إيجاد 
ديز�ين  �جلر�فيك  تخ�ص�ض  يف  �لتخرج 
كلها حتقق متطلبات �لو�صولية �أمام هوؤلء 

�لأ�صخا�ض على �ختالف �أنو�ع �إعاقتهم.

*عمان 
�لنظر  ب��اإع��ادة  �ل��زر�ع��ة  وز�رة  �أو���ص��ت 
ب��اآل��ي��ات ����ص��ت��خ��د�م و����ص��ت��ق��د�م �ل��ع��م��ال��ة 
�إىل  �لزر�عة  قطاع  يف  �مل�صتخدمة  �لو�فدة 
مع   2021 ع��ام  نهاية  حتى  عليه  ك��ان��ت  م��ا 
�لأردنية  �لعمالة  ن�صبة  لزيادة  حو�فز  و�صع 
تغطية  يف  �حل��ك��وم��ة  م�صاهمة  خ���الل  م��ن 
بقطاع  �لأردنيني  للعمال  �لجتماعي  �ل�صمان 
�لو�فدة  �لعمالة  ر�صوم  وتخفي�ض  �لزر�عة، 
نهاية  حتى  باملئة   50 بن�صبة  �لقطاع  هذ�  يف 

.2021
�إن  �ل�����ص��ب��ت،  ���ص��ح��ايف  ب��ي��ان  يف  وق��ال��ت 
ن�صبة  تخفي�ض  �صملت  ك��ذل��ك  �ل��ت��و���ص��ي��ة 
بنود  جميع  على  �ملبيعات  على  �ل�صريبة 

�ملح�صرة  �لأغ��ذي��ة  �صناعة  وبقايا  �لك�صب 
للحيو�نات ومركز�ت �لأعالف من �لف�صل 23 
من 5 باملئة �إىل �صفر حتى نهاية عام 2021، 
�ملبيعات  على  �ل�صريبة  ن�صبة  وتخفي�ض 
باملئة   5 من   1005 بند  �ل�صفر�ء  �لذرة  على 

.2021 نهاية عام  لل�صفر حتى 
�ل�صريبة  ن�صبة  بتخفي�ض  �و���ص��ت  كما 
�ل��ك��ي��م��اوي��ة  �أو  �مل��ع��دن��ي��ة  �ل���ص��م��دة  ع��ل��ى 
�ملخ�صبة،  �لعنا�صر  من   3 �أو   2 على  �ملحتوية 
بوتا�صيوم  �أو  فو�صفور  �أو  نيرتوجني  وه��ي 
ت�صملها  مل  �ل��ت��ي  �لأ���ص��م��دة  �أن����و�ع  وج��م��ي��ع 
عام  نهاية  حتى  لل�صفر  �ل�صريبة  ج��د�ول 
�إىل  �لإن���ت���اج  م��دخ��الت  و�خ�����ص��اع   ،2021
بني  ترت�وح  �لتي  )�ملبيعات(  �ل�صفر  �صريبة 

و�ملبيد�ت  �لأ�صمدة  باملئة، وت�صمل   16 �إىل   5
و�ملعد�ت  ومدخالتها  و�لأع���الف  �لزر�عية 

و�حليو�نية. �لنباتية  للقطاعات  �لزر�عية 
�دخ��ال  طلب  كذلك  �لتو�صيات  و�صملت 
 8( �جلمركية  �لتعرفة  ب��ن��ود  يف  تفريعة 
خ��ان��ات( مل��دخ��الت �لإن��ت��اج و�مل���و�د �لأول��ي��ة 
�لزر�عية  �مل��و�د  ق��و�ئ��م  �صمن  و�حت�صابها 
ووقف  �أي�صا،  �ل�صفر  ل�صريبة  و�إخ�صاعها 
�لزر�عي  �لإقر��ض  موؤ�ص�صة  قرو�ض  حت�صيل 
�ملمنوحة  �ل�صلفة  وزيادة   ،2021 نهاية  حتى 
�لبنك  م��ن  �ل���زر�ع���ي  �لإق���ر�����ض  مل��وؤ���ص�����ص��ة 
بتقدمي  �ملوؤ�ص�صة  ��صتمر�ر  ل�صمان  �ملركزي 
�لزر�عي، و�عفاء  للقطاع  �مل�صرفية  �خلدمات 
�ملز�رعني و�صركات �نتاج �لبذور و�لإر�صاليات 

من  �مل�صدرة  و�حليو�نية  �لنباتية  �لزر�عية 
.2021 لنهاية عام  �ملختر�ت  ر�صوم فح�ض 

حتفيزيا  ب��رن��اجم��ا  ك��ذل��ك  وت�����ص��م��ن��ت 
��صاليب  ي�صتخدمون  �ل��ذي��ن  للم�صدرين 
�لتعبئة و�لتدريج �حلديثة لت�صدير منتجات 
�ل�����ص��ادر�ت  قيمة  ل��زي��ادة  �لقيمة  ع��ال��ي��ة 
تناف�صية  زي���ادة  يف  و�مل�����ص��اع��دة  �ل��زر�ع��ي��ة 
من  �لدولية  بالأ�صو�ق  �لزر�عية  �ملنتجات 
�لرنامج  هذ�  يطبق  �أن  على  �جلودة  ناحية 
خالل مدة 5 �صنو�ت )�أن يخ�ص�ض مو�زنة من 
ت�صمنت  كما  �لزر�عية(.  �ملخاطر  �صندوق 
�ملركزي  �لأ�صو�ق  د�خل  �لبيع  ر�صوم  خف�ض 
لطن   10 حاليا  تبلغ  و�لتي  باملئة   50 بن�صبة 
4 باملئة  �خل�صار و 15 دينار� لطن �لفو�که و 

�صوق عمان  ر�صوم طن �حل�صائ�ض يف  من قيمة 
يف  للفو�كه  و10  للخ�صار  دنانري  و6  �ملركزي 
�لبيع  ر�صوم  وخف�ض  �لبلديات،  �أ�صو�ق  بقية 
مماثلة  �ن��ه��ا  خ��ا���ص��ة  �ل�����ص��ادر�ت  ب�����ص��اح��ة 
 25 ن�صبة  �إىل  �ملركزي  بال�صوق  �لبيع  لر�صوم 
ون�صف  دينارين  ر�صوم  دفع  يتم  باملئة، بحيث 

. للطن
كما دعت �لوز�رة �إىل خف�ض ر�صوم عمولة 
)�لكوم�صيون(  �مل��رك��زي��ة  ب��الأ���ص��و�ق  �لبيع 
�لبيع،  قيمة  م��ن  باملئة   6 �إىل  ت�صل  �ل��ت��ي 
ل��ل��ر���ص��وم ح�����ص��ب نظام  وه���و �حل���د �لع��ل��ى 
�لقيمة  هذه  خف�ض  وميكن  بالأ�صو�ق  �لبيع 
�آلية  وو�صع  �لو�صطاء،  حمالت  مع  بالتن�صيق 
و�ملبيعات  �لدخل  �صريبة   مديرية  قبل  من 

عمولة  على  مبيعات  �صريبة  حتميل  ملنع 
حيث  �ملز�رعني  على   6 �لبند  يف  �لو�رد  �لبيع 
�ن هذه �ملنتجات �لزر�عية �ملحلية معفاة من 
حزمة  وتفعيل  �لأول،  �لبيع  عند  �ل�صريبة 
دعم �ل�صادر�ت عن طريق �جلو بالتن�صيق مع 
حكومية  �إعفاء�ت  خالل  من  �لوطني  �لناقل 
برنامج  �عد�د  وميكن  �ل�صر�ئب،  من  للناقل 
لدول  �مل�صدرين  �صريحة  يطال  بحيث  �لدعم 

�لحتاد �لأوروبي.
�لت�صويق  حماور  �لزر�عة  وز�رة  وحددت 
�لزر�عية  و�لعمالة  و�لتمويل  و�لت�صدير 
لدعم  بند�  و16  �لزر�عي  �لإنتاج  ومدخالت 
�لأو���ص��اع  جت��اوز  على  �مل��ز�رع��ني  وم�صاعدة 

�لزر�عي. �لقطاع  منها  يعاين  �لتي  �ل�صعبة 

الحكومة تعلن عن الخطة الوطنية 
الحتفالية مئوية تأسيس الدولة
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الزراعة توصي بإعادة النظر بآليات استقدام العمالة الوافدة

*عمان 
لل�صوؤون  �أمني عام وز�رة �لرتبية و�لتعليم  تفقد 
عدد�  �ل�صبت،  �لعجارمة،  نو�ف  �لدكتور  �لتعليمية 

من قاعات �لمتحان يف حمافظة �لطفيلة.
و�صملت �جلولة �لتي ر�فقه فيها مديرة �لرتبية 
�حلجاج،  لبنى  �لدكتورة  �لطفيلة  ملنطقة  و�لتعليم 
بنت  ورملة  للتميز،  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  مد�ر�ض 

�أبي �صفيان �لأ�صا�صية، و�حل�صا �لأ�صا�صية للبنني.
�لإد�رية  لل�صوؤون  �لوز�رة  عام  �أمني  تفقدت  كما 
قاعات  من  عددً�  قبيالت،  جنوى  �لدكتورة  و�ملالية 
للو�ء  و�لتعليم  �لرتبية  ملديرية  �لتابعة  �لمتحان 
�لثانوية  �ل��زه��ر�ء  م��د�ر���ض  �صملت  �ل�صري،  و�دي 
�ل�صاملة  �لثانوية  �لعجلوين  وف��ر����ض  �ملختلطة، 
يف  �لتخطيط  �إد�رة  مدير  خاللها  ر�فقها  للبنني، 
�لوز�رة و�ملدير �لفني يف مديرية �لرتبية و�لتعليم.

�لوز�رة  كو�در  بجهود  �لعامان  �لأمينان  و�أ�صاد 
و�ملر�قبني  �ل��ق��اع��ات  وروؤ���ص��اء  �ل��رتب��وي  و�مل��ي��د�ن 
و�للجان �مل�صرفة على �إد�رتهم �لمتحان بكل كفاءة 
�لوطنية  لالأجهزة  �صكرهم  عن  معربني  و�ق��ت��د�ر، 
يف  �لوز�رة  جهود  لدعم  �لإعالم؛  وو�صائل  �مل�صاندة 

�إجناح �إجر�ء�ت عقده.
و�طلعا على �صري �لمتحان يف تلك �لقاعات، فيما 
جالت فرق وجلان �إ�صر�فية من �لوز�رة على خمتلف 

�ملد�ر�ض �لتي يعقد فيها �لمتحان.
وقال �لدكتور �لعجارمة: �إن �لمتحان �لتكميلي 
باإجر�ء�ت  و��صًحا  �لتز�ًما  �صهد  �خلام�ض،  يومه  يف 
وقيا�ض  �لكمامات  ب��ارت��د�ء  �ل�صحي  �لروتوكول 
و�لكو�در  �لطلبة  بني  و�لتباعد  �حل��ر�رة  درج��ات 

�لقائمة على �لمتحان، وفق ما خططت له �لوز�رة.
ح��و�يل  �لأوىل  جل�صته  يف  لالمتحان  وت��ق��دم 
26000 م�صرتك وم�صرتكة يف مبحث �لعلوم �حلياتية 
لفروع �لتعليم �لعلمي و�لزر�عي و�لقت�صاد �ملنزيل، 
و�جلغر�فيا للفرع �لأدبي، و�لنظم �لإ�صالمية وفقه 
و�لر�صم  �ل�صرعي،  للفرع  �ملعامالت  وفقه  �لدعوة 
للجل�صة  تقدم  فيما  �ل�صناعي،  للفرع  �ل�صناعي 
�لثانية، 1230 م�صرتكا وم�صرتكة يف مبحث �لثقافة 

�ملالية للفرع �لأدبي.
�لعجارمة،  �ل��دك��ت��ور  تفقد  ث��ان��ي��ة،  جهة  م��ن 
حمافظة  يف  ل��ل��وز�رة  �لتابعة  �لريا�صية  �ل�صالة 
مدر�صة   125 م��ر�ف��ق��ه��ا  ت��خ��دم  و�ل��ت��ي  �لطفيلة 
خمتلف  يف  �ملحلي  �ملجتمع  و�أبناء  و�لبنات،  للبنني 

�لبطولت و�لألعاب �لريا�صية.
مهند�صي  من  �ل���و�ردة  �ملالحظات  �إىل  و��صتمع 
��صتالم  و�إج��ر�ء�ت  �ل�صيانة  �أعمال  حول  �ل��وز�رة 
نهائي،  ب�صكل  ل�صتالمها  متهيد�  �ملقاول،  من  �ل�صالة 

موعز� ب�صرعة �إجناز �أعمال �ل�صيانة فيها.
كل  �لريا�صية  �ملن�صاآت  تويل  �ل��وز�رة  �أن  و�أك��د 
�أهمية  م��ن  �ن��ط��الق��ا  وت��اأه��ي��ال،  �صيانة  �له��ت��م��ام 
وتهيئة  �لبدنية،  �لرتبية  يف  �ملدر�صية  �لريا�صة 
ينعك�ض  ومبا  وبدنًيا،  �صحًيا  و�إع��د�ده��م  �لأجيال 

على حت�صيلهم و�أد�ئهم �لدر��صي.
به  ت�صطلع  �ل���ذي  �لكبري  �ل���دور  �إىل  و�أ���ص��ار 
ممار�صة  من  �لطلبة  متكني  يف  �لريا�صية  �ل�صالة 
و�كت�صاف  �ل�����ص��الت،  د�خ���ل  �ملخ�ص�صة  �لأل��ع��اب 
�لريا�صية  �لأندية  يخدم  مبا  �لريا�صية،  �ملو�هب 

و�ملنتخبات �لوطنية.

األمينان العامان للتربية يتفقدان سير 
االمتحان التكميلي بالطفيلة ووادي السير
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*الكرك، مأدبا 
حمافظة  �أب��ن��اء  م��ن  �صعبية  فاعليات  �أك���دت 
�لوطنية  ب��الإجن��از�ت  و�عتز�زها  فخرها  �لكرك 
على  �ع��ت��م��اًد�  �مل��ج��الت  مبختلف  حتققت  �ل��ت��ي 
�ملبادئ �لر��صخة �لتي تاأ�ص�صت عليها �لدولة وتر�صخ 
�لعربية  �لثورة  قيم  من  �مل�صتمدة  �لعمل  مفاهيم 
و�لتخطيط  �لعلم  �صالحها  ع�صرية  بروؤية  �لكرى 

و�لعمل �ملنتمي للوطن و�لإن�صان .
عبد�هلل  عبد�حلليم  �ملتقاعد  �مل��ق��دم  وق���ال 
وبعد  �نه  “برت�”  �لأردنية  �لأنباء  لوكالة  �ملجايل 
يف  و�لعمل  �خل��دم��ة  م��ن  �لطويلة  �ل�صنو�ت  تلك 
�لذي  �لعربي،  �جلي�ض   - �لأردنية  �مل�صلحة  �لقو�ت 
�لأردنية  للدولة  �لرئي�صي  �لعنو�ن  ز�ل هو  وما  كان 
وخالل  �صاهدً�  كان  فيها،  و�لنماء  �لتطور  ومل�صرية 
على  عامًا  ثمانني  مدى  على  �ملمتدة  عمره  �صنو�ت 
بنيت  �لتي  �ل��دول��ة  مئوية  �صنو�ت  من  كبري  ج��زء 

بعرق �لأردنيني و�صمودهم يف وجه �لتحديات .
�جناز�ت  من  �ململكة  حققته  مبا  �ملجايل  و�أ�صاد 
�لذي  وه��و  �ملختلفة،  �لأج��ي��ال  م��دى  على  ملمو�صة 
عاي�ض �ململكة يف مر�حل مبكرة من تاأ�صي�صها وبنائها، 
تعاون  بف�صل  جاء  �منا  �لجن��از  هذ�  كل  �أن  موؤكدً� 
و�لأ�صول  �ملنابت  �صتى  من  �ملوحد  �لأردين  �ل�صعب 
�ململكة  �أ�صبحت  حتى  و�لبناء  �لتاأ�صي�ض  عملية  يف 

منوذجا ر�ئعا للوحدة و�لتعاون و�لجناز�ت .
من  غريها  ع��ن  �ململكة  مييز  م��ا  �ن  �ىل  و�أ���ص��ار 
�لفل�صطينية  بالق�صية  �لت�صاقها  �لعربية  �لأقطار 
خالل  من  تطور�تها  كل  ومعا�صرة  بد�ياتها  منذ 
تتحمل  كانت  حيث  �لإ�صر�ئيلي،  �لعربي  �ل�صر�ع 
من  �لكثري  �لأردن  وقدم  �أعبائها،  من  �لكر  �جلزء 

�لت�صحيات يف �صبيلها بكل ر�صى و�قتد�ر .
�ململكة  م��و�ق��ف  �أع��ظ��م  م��ن  �ن  �مل��ج��ايل  وب��ني 
موقفها  �مل��وق��ف،  على  وثباتها  �أ�صالتها  وت��اأك��ي��د 
�لأخري من �صفقة �لقرن ومت�صكها بالثو�بت وحقوق 

�ل�صعب �لفل�صطيني و�لأمة �لعربية، وهو خري مثال 
ودينه  بعروبته  �مللتزم  �لعربي  �ملو�طن  بناء  على 
�ل�صريف  �لقد�ض  وخا�صة  مقد�صاته  على  و�حلفاظ 
. و��صار �ل�صبعيني م�صطفى �ملو�جدة، �ىل �أن �لأردن 
وعلى مدى 100 عام م�صت، �صطر ق�صة �صكلت عالمة 
فارقة و�أمنوذًجا مميًز� بالت�صحية و�لجناز بقيادة 
حول  �لأردين  �ل�صعب  �بناء  و�لتفاف  �لها�صميني 
��صتقر�ر�  �لأك��ر  �لوطني  �لنموذج  لبناء  قيادتهم 

و�إلهاما يف �ملنطقة.
هو  �لها�صمية،  �لقيادة  عن  �حلديث  �ن  وق��ال 
حديث عن قيادة حتظى ب�صرعية دينية وتاريخية 
و�صيا�صية ود�صتورية، تتوجها �صرعية �لجناز، �لتي 
�لأح��ر�ر  �لأردنيني  وبف�صل  بف�صلها  �لأردن  �نتقل 
�من  من  به  حتظى  وملا  �ملتقدمة،  �لدول  م�صاف  �ىل 
و��صتقر�ر وتقدم يف خمتلف جمالت �لعمل و�لتعليم 
�ملو�جدة،  و��صتعر�ض  و�لثقافة.  و�ل�صحة  و�لطب 
بف�صل  حتققت  �ل��ت��ي  �لوطنية  �لإجن����از�ت  �أب���رز 
�لتحديات  م��ن  �لكثري  وجت���اوز  �حلكيمة  قيادته 
�لأردنية  �لدولة  �أثبتت  حيث  �لإجن��از�ت،  وتعظيم 
ومنذ تاأ�صي�صها قدرتها على حماية �لوطن وتاأ�صي�ض 

ركائزه و�لرتقاء بها.
�ملحامي  �لأردين  م�صاو�ه  حزب  عام  �أمني  وقال 
�لدولة  مبئوية  نحتفل  ونحن  �ن��ه  �ل�صرفا،  زه��ري 
وق��درة  وق���وة  منعة  على  للعامل  ن��وؤك��د  �لأردن��ي��ة 
مبحيطها  �ل�صعبة  �ل��ظ��روف  حت��دت  �لتي  �ل��دول��ة 
و�لنهو�ض  �لبناء  ع��ززو�  �لذين  �لها�صميني  بقيادة 
و�لع��ت��د�ل  �لت�صامح  قيم  ور���ص��خ��و�  و�ل���ص��ت��ق��ر�ر 

و�ل�صمود.
و�أ�صاف ن�صتذكر بهذه �ملنا�صبة توجيهات جاللة 
من  �ل�صيا�صية  �حلياة  بتعزيز  �لثاين  عبد�هلل  �مللك 
خالل تطوير �لت�صريعات �لناظمة للحياة �ل�صيا�صية 
و�إن�صاء وز�رة خمت�صة باحلياة �ل�صيا�صية و�حلزبية 
�لثاين بتطوير  �مللك عبد �هلل  لتنفيذ روؤية جاللة 

�لعمل �حلزبي وفتح �لأفاق �أمام ت�صكيل �لأحز�ب.
ورئي�ض  �ل�صعبية  �لفعاليات  ملتقى  رئي�ض  و��صار 
بلدية �لكرك �لأ�صبق خالد �ل�صمور �إىل �أن �لدولة 
�لت�صامح  على  ق��ام��ت  تاأ�صي�صها  وم��ن��ذ  �لأردن���ي���ة 
وتقبل  �لر�صيد  و�حل��ك��م  و�لو�صطية  و�لع��ت��د�ل 
حكومة  ب���اأول  �ل��ع��رب  �ل��ث��و�ر  و�حت�صنت  �لآخ���ر 
بالوحدة  و�لإميان  �لقومي  للتوجه  تاأكيد�  بعهدها 
�نه  �ىل  لفتا  و�ل�صتقالل،  لبناء  كطريق  �لعربية 
تعود  �ململكة  لقيام  �لثانية  �ملئوية  �إط��الل��ة  وم��ع 
�ملوؤ�ص�ض  �مللك  �لبناء  دعائم  و�صع  ملن  �لذ�كرة  بنا 
�لأردن  رج��الت  من  ر�فقه  من  مع  �لأول  عبد�هلل 
لت�صتمر  �لأردن  لقيام  �أ�ص�صت  عربية  وم�صاركة 
و��صع  ط��الل  �مللك  له  �ملغفور  مع  �لبناء  مو��صلة 
�لباين  �حل�صني  �لر�حل  ثم  ومن  �لع�صري  �لد�صتور 
�صروح �لعلم و�لثقافة و�ل�صحة وحمققا �ل�صتقر�ر 

مما جعل �لأردن يف مقدمة دول �ملنطقة.
�لثاين  عبد�هلل  �مللك  ت�صلم  مع  �نه  �ىل  و��صار 
وجمابهة  �لكرى  �لتحولت  ع�صر  دخلنا  �حلكم 
من  لنتمكن  �منيا  ملتهب  حميط  م��ن  �لتحديات 
لتكري�ض  و�لتوجه  و��صتقر�ر  بحكمة  جت��اوزه��ا 
دولة �ملوؤ�ص�صات و�لد�صتور و�لأمن و�لأمان. بدورهم 
ماأدبا عن �عتز�زهم مبئوية  �أبناء حمافظة  �أعرب 
بهمة  حققتها  �لتي  و�لإجن��از�ت  �لأردنية  �لدولة 
و�لنهو�ض  قوية  دولة  ببناء  �لها�صميني  وت�صحيات 
كافة.  �مل�صتويات  على  وتطورها  �لقطاعات  بجميع 
�صليح  �ب��و  يو�صف  �لدكتور  �ل�صابق  �لنائب  وق��ال 
نه�صة  �لها�صميني  حكم  خ��الل  �صهد  �لأردن  �ن   ،
يف  كبرية  �إجن���از�ت  خاللها  حقق  �صاملة  �صحية 
�لتي  �لقا�صية  �صتى �ملجالت �لطبية رغم �لظروف 
�لأردن  ��صتقالل  وبعد  �نه  و�أ�صاف،  �لأردن.  بها  مر 
بتاأ�صي�ض  �ل�صحية  �لنه�صة  بد�أت  �ململكة  وتاأ�صي�ض 
و�إن�صاء  للتمري�ض  كليات  و�فتتاح  لل�صحة  وز�رة 
فكانت  �لأطباء،  نقابة  وتاأ�صي�ض  طبية  خمتر�ت 

�لها�صميون.  حققها  وكبرية  عظيمة  �جناز�ت  كلها 
�ل�صحة،  وز�رة  يف  عمله  خ��الل  وم��ن  �أن��ه  و�أو���ص��ح، 
�ل�صحي  �لقطاع  بتطور  حافلة  �مل�صرية  �ن  لحظ 
�لطبية  �ل��ع��ي��اد�ت  بناء  مت  م��اأدب��ا  حمافظة  ففي 
وتوفري  �لقرى  جميع  يف  �صحية  ومر�كز  وم�صت�صفى 
�أحدث �لأجهزة �لطبية ، وتدريب وتاأهيل �لكو�در 
�مل�صاندة  �لطبية  �ملهن  معاهد  و�فتتاح  �ل�صحية 
متميز�  �لأردين  و�ملمر�ض  �لطبيب  �أ�صبح  حتى 
�لجتماعي،  �لنا�صط  وقال  �لدولية.  �ملعايري  وفق 
�لأردن  يف  �لت�صريعي  �لتطور  �إن  �لق�صو�ض  �أ�صرف 
�نتخابات  �أول  جرت  حيث  �لم��ارة،  ن�صاأة  منذ  بد�أ 
�صهد  حيث  �لول،  �لت�صريعي  للمجل�ض   1928 عام 
�ملجل�ض �خلام�ض �صدور د�صتور �ململكة يف عهد �مللك 
طالل بن عبد�هلل عام 1952 و�لذي ما ز�ل معمول 
به. و�أ�صاف، �ن �لتطور �لت�صريعي �صاعد على �لغاء 
�لدميقر�طية  �حلياة  وع��ودة  �لعرفية  �لقو�نني 
�لنيابية عام 1989 و�قر�ر قانون جديد لالحز�ب 
�لفاق  فتح  �ل��ذي  �ملا�صي  �لقرن  ت�صعينيات  مطلع 
لت�صكيل �لحز�ب �ل�صيا�صية كمحطة هامة يف تاريخ 
تطور �لت�صريعات �لناظمة للحياة �ل�صيا�صية. وقال 
رئي�ض جلنة حت�صني خميم ماأدبا بالل �بو تينه، �إن 
ما  فيها  ن�صتذكر  �لأردنية  �لدولة  تاأ�صي�ض  مئوية 
�حلقيقية  �للحمة  على  للحفاظ  �لها�صميون  قدمه 
و�لفل�صطيني  �لأردين  �ل�صعبني  ب��ني  و�لأخ����وة 
ومو�قفه �لثابت من �لق�صية �لفل�صطينية و�لقد�ض 
على  و�أك���د  و�مل�صيحية.  �لإ�صالمية  ومقد�صاتها 
�لأردين  �جلي�ض  قدمها  �لتي  �لكبرية  �لت�صحيات 
بتوحيد  �جلهود  وب��ذل  فل�صطني  ث��رى  عن  دفاعا 
�لدولة  تاأ�صي�ض  ق�صة  �أن  حيث  �لعربية،  �لأم��ة 
�صطرها  وب��ن��اء،  وت�صحية  ن�صال  ق�صة  �لأردن��ي��ة 
�هلل  عبد  �مللك  جاللة  عهد  ويف  �لها�صميون  �مللوك 
بالو�صاية  �لتم�صك  عزمية  وبكل  �إ�صر�ره  �لثاين 

�لها�صمية على �ملقد�صات �لإ�صالمية و�مل�صيحية.

*عجلون 
و�ل�صعبية  �لر�صمية  �لفاعليات  من  عدد  �أكد 
عجلون،  حمافظة  يف  �لع�صكريني  و�ملتقاعدين 
ها�صمية  قيادة  ظل  يف  �ملئوية  يعر  �لأردن  �إن 
مثقفيه. وتفاعل  وجمتمعي  �صعبي  ووعي  حكيمة 

�أك��ر  �صيكون  �لأردن  �أن  �مل��ت��ح��دث��ون  و�أك���د 
خمتلف  على  وح�صور�  ومتيز�  و�إجن���از�  �صالبة 

و�ل�صعد. �مل�صتويات 
�لعنانزة  خالد  �ملهند�ض  �ملتقاعد  �لعقيد  وقال 
و�ملجتمع  �لها�صميني  ب��ني  �ملتينة  �ل��ع��الق��ة  �إن 
�ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل��ت��ح��دي��ات  ���ص��اه��م��ت يف م��و�ج��ه��ة 
�جتماعي  ثقايف  �أرث  على  و�ملبنية  و�خلارجية 

��صتندت  �لتي  �ملتينة  �لأ�ص�ض  بو�صع  �أ�صهم  �صيا�صي 
�لدولة. عليها 

�أن  �إىل  �ملومني  عمر  �ملتقاعد  �ملقدم  و�أ���ص��ار 
على  بالتحديات  مليئة  ك��ان��ت  �لوىل  �مل��ئ��وي��ة 
�أن  خاللها  ��صتطاعت  �لدولة،  عمر  من   100 مدى 
�لدولية  �مل�صتويات  على  لفت  ح�صور  لها  يكون 
و�لإقليمية رغم �لتحديات �لتي مرت بها �ململكة.

حممد  عجلون  جتارة  غرفة  رئي�ض  نائب  و�كد 
ما  �لأردن  �صهده  �لذي  �لكبري  �لتطور  �إن  �لبعول 
�حلكيمة  �لها�صمية  �لقيادة  ل��ول  ليح�صل  ك��ان 
جمالت  جلميع  و�لر�عي  �لعنو�ن  هي  كانت  �لتي 
�لدولة  مئوية  �أن  �إىل  م�صري�  و�لتقدم،  �لتطور 

مناطق  يف  �لأج��ي��ال  ترويها  �أم��ة  نه�صة  حكاية 
�لوطن.

ف��وز�ت  �صابقا  كفرجنة  بلدية  رئي�ض  وق��ال 
�إن مئوية �لدولة تبعث فينا �لعزم ملزيد  فريحات 
�لها�صمية  �لقيادة  ظل  يف  و�لجن��از  �لعطاء  من 
�أجنزه  ما  �أن  �إىل  م�صري�  �لوطن،  �أبناء  ومب�صاركة 
�لعتز�ز  على  يبعث  �ملختلفة  �ملجالت  يف  �لأردن 
و�لفخر رغم �صح �لمكانات غري �أن حكمة �لقيادة 
�جناز�ت  �إىل  �أف�صى  �ل�صعب  �أبناء  وتالحم  ووعي 

جاحد. �إل  ينكرها  ل  عظيمة  ومكت�صبات 
�لتطوعي  �لعمل  تن�صيق  جلنة  ع�صو  وب��ني 
�أهمية  يو�صف،  حممود  �ملحافظة  يف  و�لجتماعي 

و�أهميتها  قلوبنا  على  �ل��ع��زي��زة  �ملنا�صبة  ه��ذه 
�ملختلفة  �ملنجز�ت  ترز  و�لتي  �ملقبلة  لالأجيال 

عر م�صرية مئة عام من عمر �لوطن.
�لكوكب �لخ�صر حلماية  وقالت ع�صو جمعية 
بتاأ�صي�ض  �لح��ت��ف��ال  �إن  �لق�صاة  م��ن��ار  �لبيئة 
�لدولة يف هذه �لظروف يدل على منعتها وقدرتها 
على  �لوطن  حمى  �ل��ذي  �ليجابي  �لتكيف  على 

�ملا�صية. �لعقود  مدى 
متطوعون”  “�إعالميون  م��ب��ادرة  ع�صو  وب��ني 
ر��صد علي، �أن مئوية �لدولة ت�صكل فر�صة لأبناء 
نحو  و�لعمل  للم�صتقبل  د�ف��ع��ًا  ليتاأملو�  �لوطن 

و�ملزيد من �لجناز�ت. و�لتنمية  �لزدهار 

*املغطس 
باململكة  �لكاثوليكية  �لكنائ�ض  �أحيت 
موقع  يف  �ل�صبت  �مل�صيح  �ل�صيد  عماد  ذكرى 
ورجال  �لكنائ�ض  روؤ�صاء  بح�صور  �ملغط�ض 
�لدين �مل�صيحي و�أمني عام وز�رة �ل�صياحة، 

و�ل�صفري �لبابوي يف �لأردن.
نايف  و�لآث����ار  �ل�صياحة  وزي���ر  وق���ال 
بعث  على  �ع��ت��ادو�  �لها�صميني  �إن  �لفايز 
�لوطن،  �بناء  بني  و�ل�صالم  �ملحبة  ر�صالة 
هذه  ظل  يف  �ملنا�صبة  هذه  �قامة  �أن  مبينا 
�أه��م��ي��ة ه��ذه �لأر����ض  �ل��ظ��روف تنبع م��ن 
�ملباركة �لتي تعمد بها �ل�صيد �مل�صيح، مهنئا 

�مل�صيحيني بهذ� �حلج.
و�ل��ق��د���ض  �لردن  ب��ط��ري��رك  وق����ال 
�لعام  هذ�  �حلج  �إن  بيت�صابال  بييباتي�صتا 
كورونا،  جائحة  ب�صبب  جمهور  دون  ياأتي 

�لإع���الم  و���ص��ائ��ل  ب���اأن  �مي���ان  ع��ل��ى  لكننا 
�صتقوم بدورها يف نقل �لقد��ض للموؤمنني يف 
منازلهم، م�صيفا �أن �ل�صياحة �لدينة و�صلت 
�إىل م�صتويات متدنية فلم نعد نرى �حلجاج 
و�ل�صياح يف �لأردن وبيت حلم و�لقد�ض كما هو 
يف �ل�صنو�ت �ملا�صية، ونرفع �ل�صالة من هذ� 
�ملكان باأن يزيل �هلل هذه �لغمة عن �لعامل. 
�لكاثوليكي  �مل��رك��ز  مدير  ق��ال  جهته،  م��ن 
للدر��صات و�لإعالم �لأب �لدكتور رفعت بدر 
“نحيي �ليوم �حلج �ل�صنوي ملوقع �ملعمودية 
نهر  �مل�صيح يف  �ل�صيد  �ملغط�ض، حيث تعمد   -
�ملعمد�ن،  يوحنا  �لقدي�ض  يدي  على  �لأردن 
يف  �لكاثوليكية  �لكنائ�ض  دور  هو  و�ل��ي��وم 

�ل�صنوي  �ململكة، ومنذ عام 2000 بد�أ �حلج 
�ن  على  �لتفاق  وجرى  �حلديث  �لع�صر  يف 
تكون �جلمعة �لثانية من �صهر كانون �لثاين 
�لكاثوليكية و�جلمعة  للكنائ�ض  من كل عام 

�لثالثة للكنائ�ض �لرثوذك�صية.
يجري  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ح��ج  �أن  �إىل  و����ص��ار 
ولأول مرة بدون جمهور �مل�صلني من خمتلف 
ملمثلي  رم��زي��ة ج���د�  وب���اأع���د�د  �ل��رع��اي��ا، 
و�و�صح  و�لكنائ�صية.  �ل�صياحية  �لقطاعات 
�لبطريرك  يرت�أ�صه  �لحتفايل  �لقد��ض  �أن 
“بيريباتي�صتا  �لقد�ض  يف  لالتني  �جلديد 
بيت�صا بال” �لذي يقوم يف هذه �ليام بزيارة 
�لبابا  �خ��ت��اره  منذ  له  �لوىل  هي  ر�صمية 
�لبطريرك  ليكون  ��صهر  قبل  فرن�صي�ض 

�جلديد يف �لقد�ض.
يف  ي��اأت��ي  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ح��ج  �أّن  �إىل  ولفت 
�أجو�ء ��صتثنائّية، لذلك �ختار �ملنظمون �أن 
لكن  �لأع��د�د،  حم�صورة  �لحتفالت  تكون 
و�لدعاء  �ل�صالة  لرفع  منا�صبة  �صّك هي  بال 
م��ن ه��ذ� �مل��ك��ان �مل��ق��ّد���ض لكي ي���زول �ل��د�ء 

وتزول تد�عياته.
�ملغط�ض  موقع  هيئة  ع��ام  مدير  وق��ال 
هذه  ظل  يف  �ن��ه  ماكجيان  ر�صتم  �ملهند�ض 
�تخذت  �جلائحة،  فر�صتها  �لتي  �لظروف 
�لالزمة  �ل�صحية  و�لرتتيبات  �لإج��ر�ء�ت 
يف  �حلج  باإحياء  �مل�صاركني  �صالمة  ل�صمان 
و�لروتوكول  �لعامة  �ل�صالمة  �صروط  ظل 

�ل�صحي �ملعمول به.

*الزرقاء 
ح�صلت كلية �لطب �لب�صري يف �جلامعة 
�لها�صمية على متويل لإن�صاء برنامج “دبلوم 
ي��ورو  �أل��ف   )783( “ بقيمة  �لأ���ص��رة  ط��ب 
يف  �ل��ق��در�ت  ب��ن��اء  م�صاريع  �صمن  وذل���ك   ،
لالحتاد  �لتابع  بل�ض”  “�ير��صمو�ض  برنامج 

�لأوروبي .
�لأ���ص��ت��اذ  �مل�����ص��روع /  م��دي��ر  وق����ال 
يف  �ل�����ص��م��اء  و�ل��غ��دد  لل�صكري  �مل�����ص��اع��د 
�أجمد  �لدكتور  �جلامعة  يف  �لطب  كلية 

جاء  �مل�صروع  بهذ�  �لظفر  �ن  �ل�صديفات، 
كافة  وتقدميها  �جلامعة  �إد�رة  من  بدعم 
�ن  �ىل  م�صري�  �مل�صروع،  لهذ�  �لت�صهيالت 
للم�صاهمة  ي��ه��دف  �لأ���ص��رة  ط��ب  دب��ل��وم 
�لأردنية،  �ل�صحية  باملنظومة  بالرتقاء 
�ل�صحية  �ل��رع��اي��ة  ن��ظ��ام  ���ص��وي��ة  ورف���ع 
�لطبيب  بني  �لت�صاركية  وتفعيل  �لأولية، 
�إ�صافة  �لأ���ص��رة،  ط��ب  و�أخ�صائي  �ل��ع��ام 
�ملر�كز  يف  �ملقدمة  �لرعاية  حت�صني  �إىل 

. ل�صحية �

فيه  ت�صارك  �ل��ذي   ، �مل�صروع  �أن  وب��ني 
و�لعاملية،  �لأردنية  �جلامعات  من  جمموعة 
قد خ�صع ملعايري دقيقة �أ�صرفت عليها جلنة 
متخ�ص�صة من �لحتاد �لأوروبي يف �لتقييم 

ومب�صاعدة خر�ء دوليني .
�مل�صاريع  عدد  باأن  بالذكر  �جلدير  ومن 
�لتي قدمت لرنامج “�إير��صمو�ض بل�ض” قد 
 )164( �ختيار  ومت  طلبات،   )1005( بلغ 
كافة  م��ن  �ل��دع��م  على  للح�صول  م�صروعًا 

�لأقاليم حول �لعامل .

اليرموك تمنح جميع الطلبة 
المتقدمين قروضا ومساعدات مالية

مناقشة احتياجات الشباب 
التدريبية والتنموية في الكرك

*إربد 
بطلب  �ملتقدمني  �لطلبة  منح  على  �ل��ريم��وك  جامعة  و�فقت 
قرو�صا  �ل�صروط،  عليهم  �نطبقت  ممن  �لطلبة  �صندوق  من  قر�ض 
للف�صل  �لطالب  ي�صجلها  معتمدة  در����ص��ي��ة  �صاعات   9 لتغطية 
�لدر��صي �لثاين من �لعام �جلامعي 2020/ 2021 بقيمة �إجمالية 

484ر122 دينار. بلغت 
�صحايف  بيان  يف  �لهيالت،  نبيل  �لدكتور  �جلامعة  رئي�ض  وقال 
من   309 ل�  مادية  وم�صاعد�ت  قرو�صا  منحت  �جلامعة  �إن  �ل�صبت، 

دينار. 668ر88  بقيمة  �ل�صروط  عليهم  �نطبقت  �لذين  �لطلبة 
دون  �مل���ادي  �لعامل  يحول  �أن  ترف�ض  �جلامعة  �أن  و�أ���ص��اف 
�لتي  �ل�صعبة  �ملعي�صية  �لظروف  ظل  يف  لتعليمهم  �لطلبة  مو��صلة 

بها. ميرون 
و�أ�صار عميد �صوؤون �لطلبة يف �جلامعة �لدكتور حممد �ملز�ودة 
�نطبقت  ممن  مالية  م�صاعدة  على  ح�صلو�  طالب   100 �أن  �إىل 
�صجلها  معتمدة  در��صية  �صاعة   12 ر�صوم  تعادل  �ل�صروط  عليهم 

دينار. 816ر33  بقيمة  �لثاين  �لدر��صي  للف�صل  �لطالب 

*الكرك 
�ل�صباب  �حتياجات  �ل�صبت،  �ل��ك��رك،  �صباب  مديرية  ناق�صت 
�أنحاء  يف  �ل�صبابية  �ملر�كز  روؤ�صاء  بح�صور  و�لتنموية  �لتدريبية 

�ملحافظة كافة.
خالل  حجازين،  يعقوب  �لدكتور  �لكرك  �صباب  مدير  وحتدث 
�ملديرية  خطة  عليها  �صت�صتمل  �لتي  �ملحاور  �أه��م  عن  �لجتماع 
مع  يتنا�صب  مبا  �لر�مج  وتطوير  وفعاليات  و�أن�صطة  مبادر�ت  من 
ظروف جائحة كورونا. و�أو�صحت رئي�صة ق�صم �لإعالم و�لعالقات 
�لت�صويق  �أهمية  �ملعاقبة،  ث��روت  �لدكتورة  �ملديرية  يف  �لعامة 
وتفعيلها  �لر�صمية  �مل��ر�ك��ز  �صفحات  خ��الل  من  �ل�صبابي  للعمل 
�هتماماتهم  تعك�ض  ج��دي��دة  �صبابية  ه��وي��ة  ب��ن��اء  �إىل  و���ص��ول 

وتطلعاتهم.
�لتي  �لأن�صطة  لر�صد  �لق�صم  �صيتبعها  �آلية  هناك  �أن  و�أك��دت 
�صتنفدها �ملر�كز �ل�صبابية من خالل ت�صكيل فريق من جميع �ملر�كز 
�أنحاء  يف  �ل�صبابي  �لعمل  لدعم  علمية  بطريقة  �لفعاليات  لتغطية 

�ملحافظة كافة.

فاعليات شعبية تؤكد فخرها باإلنجازات 
الوطنية التي تحققت بمختلف المجاالت

فاعليات تثمن الجهود الملكية 
بمناسبة مئوية الدولة األردنية

الكنائس الكاثوليكية تحتفل بذكرى 
عماد السيد المسيح بموقع المغطس

الجامعة الهاشمية تحصل على تمويل 
أوروبي لتنفيذ مشروع دبلوم طب األسرة

اختتام فعاليات مهرجان 
كرامة ألفالم حقوق اإلنسان

*عّمان 
�ختتمت على �مل�صرح �لرئي�ض باملركز �لثقايف �مللكي بعمان، فعاليات 
حتت  ع�صر  �حلادية  لدورته  �لإن�صان،  حقوق  لأفالم  كر�مة  مهرجان 

عنو�ن “ذ�كرة �لإن�صان« .
ووفقا لبيان �صحفي �صادر عن �إد�رة �ملهرجان �ل�صبت، فاإن �لأفالم 
تر�صحت  حيث  فئات؛   4 �صمن  كانت  كر�مة  ري�صة  جلائزة  �لفائزة 
ثمانية �أفالم عن جائزة ري�صة كر�مة لأف�صل فيلم وثائقي وقد فاز بها 
فيلم “ فن �ملعار�صة” للمخرج �لأمريكي جيم�ض لو �صوير عن �حلر�ك 
�لثقايف �لت�صيكي �إبان �ل�صيطرة �ل�صوفيتية، كما تر�صحت �أربعة �أفالم 
عن جائزة ري�صة كر�مة لأف�صل فيلم رو�ئي طويل وكانت من ن�صيب 
تر�صح  كما  غ�صني.  �أحمد  للمخرج  �ل�صوت”  “جد�ر  �للبناين  �لفيلم 
بح�صب �لبيان، 11 فيلمًا عن جائزة ري�صة كر�مة لأف�صل فيلم رو�ئي 
وتر�صحت  كار�غار،  يو�صف  للمخرج  “جريل”  لفيلم  وذهبت  ق�صري 
وفازت  حتريكي  فيلم  لأف�صل  كر�مة  ري�صة  جائزة  عن  �أفالم  خم�صة 
جلائزة  �أفالم  خم�صة  تر�صحت  كما  �صماين”.  “حم�صان  �ملخرجة  بها 
حقوقي  فيلم  لأف�صل  �لإن�صان  حقوق  لأفالم  �لعربية  -�ل�صبكة  �أنهار 
لهذ� �لعام و�لذي حظي بها �لفيلم �لفل�صطيني “200 مرت” من �إخر�ج 
�أمني نايفة و�إنتاج عودة لالأفالم ملا يحمله من �أهمية بطرحه حلقوق 
عن  �لإع��الن  ومت  �لفل�صطينية.  للق�صية  جوهرية  بديهية  �إن�صانية 
جائزة �جلمهور وهي جائزة يحددها �مل�صاهدون من خالل �لت�صويت 
�لعام فيلم  �ملن�صة �لإلكرتونية وقد حظي بها هذ�  لأف�صل فيلم عر 
�صايفة” للمخرجة �مل�صرية غادة فكري. وتاألفت جلنة  �نت  ما  “ زي 
�مل�صري  �ل�صينمائي  و�ملخرج  �لكاتب  من  �لوثائقية  �لأف��الم  حتكيم 
و�مل�صت�صارة  و�ملحا�صرة  �ل�صايف،  علي  �ملغربي  و�ملخرج  ع��زت،  خالد 
�لتحريكية  �لأفالم  تاألفت جلنة حتكيم  �لأملانية مونيكا مورير. كما 
�لأفالم  و�صانعة  دي�صبودوف،  بوري�ض  �لبلغاري  و�ملخرج  �لر�صام  من 
من  �ملتيني  نبيل  و�لدكتور  خمرجي،  دبجاين  �لهندية  و�لر�صامة 
و�ر�صو  مهرجان  مدير  �لرو�ئية  �لأفالم  حتكيم  جلنة  و�صمت  م�صر. 
حلقوق �لإن�صان و�لأفالم �لوثائقية �لبولندي ما�صيج نويكي، و�ملخرج 
يا�صر  �لأردين  و�لكاتب  �جلوهري،  �لإل��ه  عبد  �ملغربي  �ل�صينمائي 
طارق  من  فتاألفت  �لق�صرية  �لأف��الم  حتكيم  جلنة  عن  �أم��ا  قبيالت. 
�أبو لغد �ملوؤ�ص�ض ل�صبكة �لإعالم �لعربي، و�ملخرجة �للبنانية �صينثيا 
�ل�صكتدلندية  �لن�صان  حقوق  �أف��الم  يف  و�خلبرية  و�ملنتجة  �صقري، 

�لدكتورة �ألك�صاندر� كولتا .
“�لكر�صي  عنو�ن  حتت  �خلتامي  �حلفل  يف  �ملهرجان  و��صتذكر 

�لفارغ”، �ملخرج �ل�صوري �لر�حل حامت علي.

اختتام فعاليات دورة تدريب 
المدربين في محافظة الزرقاء

  
*الزرقاء 

فعاليات  بالزرقاء،  حممد  �لأم��ري  حي  �صابات  مركز  يف  �ختتمت 
�صابًا   15 مب�صاركة  �أقيمت  و�لتي   ،)TOT( �ملدربني  تدريب  دورة 
و�صابًة من �أع�صاء �ملر�كز �ل�صبابية، ونظمتها مديرية �صباب حمافظة 

�لزرقاء بالتعاون مع حمطة فكر للتنمية و�لتدريب .
ومت يف نهاية �لدورة، توزيع �ل�صهاد�ت على �مل�صاركني بح�صور مدير 
�صباب حمافظة �لزرقاء �لدكتور عمر �لغويري ورئي�صة �ملركز بثينة 
�لق�صاة ومدير حمطة فكر للتنمية و�لتدريب عبد �لبا�صط �لربابعة 

و�مل�صرفة يف �ملركز �صمر �لقدومي .

مقال رئيس التحرير

حلظة  �لن�صان  على  متر 
��حل��ي��اة  دروب  ب��ني  وي��ت��وه   .. �لم���ل  فيها  ي�صيع 

ل  قامت  و�ح��د  لون  �ىل  حوله  من  �لل��و�ن  وتتحول   .. وم�صاكلها 
 .. �لقلب  وَيق�صو   .. لتعقل   � مد�خل  كل  ��لعقل  وَيقفل  فيه..  حياة 
على  وي�صبح  يرف�صها  مو�عظ  �ىل  و�لتفاوؤل  �لمل  كلمات  وتتحول 
�حيانا  �مل��وت  يتمنى   ، حياته  فى  �مل  يرى  ل  �لنهيار  جرف  �صفا 

وي�صعى �ليه �حيانا �خرى .. يتح�صر على ما ر�ح ويفقد ما ميلك . 
 ، �لقلوب  خ��وف  على  يق�صى  �لنفو�ض  د�خ��ل  �لم��ل  وج��ود  �إن 
وت�صتمر  بازمة  �لن�صان  مير  عندما  ولكن  جميعًا  بد�خلنا  موجود 
معه فرته ين�صى  �ن يركز على هذ� �لومي�ض �لد�خلى في�صبح حلياته 
بني  �لتفاوؤل  من  متفاوته  ن�صب  يوجود  بالطبع   .. �ملر  �لعلقم  طعم 
فى  وثقته  �ميانه  وقوة  �ل�صخ�صية  طبيعته  ح�صب  كل  �ل�صخا�ض 
�هلل .. فقد جند من مر بظروف قا�صية و�صظف عي�ض يحمل �لمل 
و�لتفاوؤل فى غٍد �كر ��صرقًا �كر من �خر كان له ن�صيب من �لرتف 

ور�حة �لعي�ض .
مبا�صرة  �صتعميه  حمال  ل  وغد�  و�ليوم  �أم�ض  �لردين  �ملو�طن 
�صنني عدد�  �ملمتد  �ملا�صي  ، ظلمات  بع�صا  بع�صها  يتبع  �لتي  �لظلمات 
و�ملعي�صية  و�ل�صيا�صية  �لقت�صادية  �لأزمات  فيها  وتعددت  تنوعت   ،
 ، لوطن  �حلا�صر  وظلمات   ، �لفا�صلة،  �حلكومات  تنتهجها  �لتي 

وم�صتقبل تبعا لذلك قامت بال �أمل .
�حلالة  على  وت��دق��ي��ق  بتمعن  �لنظر  على  يجرنا  ذل��ك  ك��ل   
 ، �أن تغادر ج�صد �لردن  �لتي تاأبى  ، حالة �لأزمة �ملزمنة  �لردنية 
ولأن لجمال حلل �مل�صكلة �أي م�صكلة كانت ، بدون �لتعريف �لو��صح 
و�لتف�صيل �لدقيق لها تكون �ملهمة �لأوىل و�لأ�صا�صية لكل من يبحث 
هذه  وحتليل  و�صف  هو  �حل��ايل  للو�قع  وتغيري  �أف�صل  �أو���ص��اع  عن 

�مل�صكلة .
�أن  نقول  �أن  �لأح��و�ل  من  حال  ب��اأي  ميكن  ل  �لأم��ر  حقيقة  ويف 
م�صكلة و�حدة هي �لتي ت�صبب �لأزمة بل هي جمموعة من �لق�صايا 
�أزمة   جمملها  يف  ت�صكل  و�لتي  وثيقا  رباطا  و�ملرتبطة  �ملت�صابكة 
�لردن ، وبطبيعة �حلال هذه �لق�صايا يوجد منها ما هو قدمي بقدم 
ت�صكل �لوطن ومنها ماهو حديث مت�صاعد بد�أ ) بزمل �خل�صخ�صة( 
�لف�صاد  متاهات  ث��م  بخ�ض  بثمن  �ل��وط��ن  م��ق��در�ت  ب��اع��و�  �ل��ذي��ن 
تاأبى  �لتي  و�لدينا�صور�ت   ، و�لعباد  �لبالد  نهبو�  �لذين  و�لفا�صدين 
و�مل�صلحة  �لرث  بند  على  �لبلد  بزمام  مي�صكون  و�لذين  �لنقر��ض 
�ل�صمان  و�لقطط  �حليتان  ع��ن  ع��د�ك  كعكة  �ل��وط��ن  وي��ع��ت��رون  

و��صماك �لقر�ض �لتي  ترف�ض �لوقوع يف �مل�صيدة .
�لردن  يف  �لفا�صلة  �حلكومات  تعاقب  من  طويلة  �صنو�ت  بعد   
تعاقبو�  �لذين  م�صوؤولينا،  عنه  يتحدث  �ل��ذي  �لوطن  �أن  عرفنا 
يف  �لذي  ذلك  هو  ولي�ض  نعرفه،  �لذي  هو  لي�ض  �مل�صوؤولية،  دفة  على 
�أن  �ملت�صلطون  هوؤلء  ��صتطاع  �لزمن  من  غفلة  ويف  ودمائنا،  �أرو�حنا 
�لعرجاء،  باأن �لوطن هو ذلك �ملحكوم ببقائهم يف كر��صيهم  يقنعونا 
خدعونا  كيف  حاله،  ي�صوء  �أو  �لكر�صي  ذلك  ي�صقط  حينما  وتنتهي 
علينا؟!  �لُكرى  �خلديعة  هذه  م��ّررو�  وكيف  نحن؟!  لي�صت  باأوطاٍن 
ي�صدقه  ول  و�لوطن  �لوطنية  عن  و�أي��ام  �صاعات  �مل�صتبد  يتحدث 
�أحد، حتى �لع�صافري، يقولون كالًما كثرًي� ل �أ�صا�ض له ول حمل له من 
ا،  �لإعر�ب، ما يتحدثون عنه لي�ض هو �لنا�ض، ولي�ض هو �لرت�ب �أي�صً
�ملت�صّلط  �لنا�ض  �آخر، ولكن، كيف ينتخب  نوع  هم يعي�صون خيال من 
وعلى  �لإط���الق؟!  على  بهم  له  عالقة  ل  �ل��ذي  �لوطن  لهم  ليقود 
فيه  عا�ض  لوطن  �أدو�ت  جمرد  كنا  دو�خلهم!  يف  مما  متاًما  �لنقي�ض 
�لهو�مري و�أ�صحاب �لنفوذ و�لفا�صدين و�جلاحدين �لذين �أكلوه حلما  
ويريدون �ليوم �ن يرموه عظما، مل نعرف �لوطن �لذي حدثونا عنه.
�أو  �أو �لرتفيه  لل�صعادة  �إىل وز�رة  �أم�ض �حلاجة  �أ�صبحنا يف  حقا 
�إز�لة �لهموم و�لنكد من حياة �لردنيني، و�لذي �أ�صبح �صمة رئي�صية 
رزق  م�صدر  عن  �لبحث  �صوى  تعرف  ل  �آلة  �إىل  فتحولنا  حياتنا،  يف 
�صد  �أجل  من  م�صروع  �أو غري  م�صروع  �صو�ء عن طريق  �لدخل  وزيادة 
حياة  على  و�ل�صيق  �لنكد  وظهر  �لب�صمة،  فغابت  �حلياة،  متطلبات 
�لردنيني، وهنا لبد من وقفة حقيقية �أمتنى �أن تنتبه لها �حلكومة.
�لعمل  ب�صرعة  �لبحثية  �ملر�كز  �حلكومة  تطالب  �أن  �أمتنى  كما 
�لردين  فال�صعب  �لردنيني،  فرحة  �صارق  عن  و�لبحث  �مللف  هذ�  يف 
�جلميع  �أن  يقني  على  وكلنا  �لنكد،  ي�صتحق  ول  �ل�صعادة  ي�صتحق 
ما يعودون من  �لرزق، ولكن د�ئما  �ل�صعادة كبحثهم عن  يبحثون عن 

رحلة �لبحث بال فائدة.

خالد خازر الخريشا

ابتسامة االردنيين 
المسروقة ..!!

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
ن��اق�����ص��ت ج��م��اع��ة ع���م���ان حل�����و�ر�ت 
دور  ح���و�ري���ة   جل�صة  خ���الل  �مل�صتقبل 
�لجتماعي  لل�صمان  �ل��ع��ام��ة  �ملوؤ�ص�صة 
وخططها  و�هد�فها  كورونا  جائحة  خالل 

�ل�صرت�تيجية للمرحلة �ملقبلة.
�لدكتور  �ملوؤ�ص�صة  ع��ام  مدير  وعر�ض 
لعدد  �جلل�صة  خ��الل  �ل��رح��اح��ل��ة  ح���ازم 
�لعاملني  متكني  �إىل  �لهادفة  �لر�مج  من 
�أكانو�  �صو�ء  �ملت�صررين من جائحة كورونا 

متعطلني عن �لعمل �أو متوقفني عنه.
�أطلق  �لذي  ��صتد�مة  برنامج  �أن  وبني 
�مل�صرح  غري  �ملن�صاآت  مع  �صيتعامل  �خ��ري� 
على  جمرة  كانت  لأنها  نظر�  بالعمل؛  لها 
�لأكر  للقطاعات  �إ�صافة  �أعمالها،  توقف 
�إىل  ت�صل  وبكلفة  �جلائحة،  من  ت�صرر� 
مبلغ  �حلكومة  تقدم  دي��ن��ار،  مليون   200
من  دينار  مليون  و66  دي��ن��ار،  مليون   134

�ل�صمان.
���ص��رط  �أي  ي���وج���د  ل  �أن�����ه  وت���اب���ع، 

�ملن�صاأة  تكون  �أن  با�صتثناء  للم�صتفيدين 
قبل  �لجتماعي  �ل�صمان  مبظلة  م�صمولة 

�لأول من �صهر كانون �لأول.
و�أو�صح �أن �لرنامج ي�صتهدف كل موؤمن 
عليه لدى �ل�صمان حتى لو كان م�صتفيد� من 
�ملوؤ�ص�صة  طرحتها  �لتي  �ل�صابقة  �لر�مج 
م�����ص��دد� على  ك��ورون��ا،  �أزم���ة  ب��د�ي��ة  منذ 
مثل  �لتاأمينات؛  من  باملزيد  �أفقيا  �لتو�صع 

�لتاأمني �لأمومة و�لتعطل عن �لعمل.
�لتي  �مل��ن�����ص��اآت  ع���دد  �أن  �إىل  ول��ف��ت 

وفرتها  �ل��ت��ي  �لإع���ف���اء�ت  م��ن  ��صتفادت 
�ملوؤ�ص�صة، جتاوز 10 �آلف من�صاأة و40 �لف 

عامل.
جديدة  من�صاأة  �لف   23 ب�صمول  ون��وه 
�لنظام  تعديل  بعد  �ملا�صي  ني�صان  منذ 
و�لتو�صع به لي�صبح غري مرتبط باملن�صاآت؛ 

مثل �حلرف وعمال �ملياومة.
�ل�صمان  �م���و�ل  �إن  �لرحاحلة  وق��ال 
بلغت 11 مليار دينار، 65 باملئة منها �صند�ت 

حكومية.

*عمان 
�حلكومية  �مل�صرتيات  د�ئ���رة  �أطلقت 
-2021 ل��الأع��و�م  �ل�صرت�تيجية  خطتها 

متخ�ص�ض  عمل  فريق  خ��الل  م��ن   ،2023
ومعتمدة  و����ص��ح��ة  ملنهجية  و����ص��ت��ن��اًد� 
حت�صريية  �صنة   2020 �صنة  �عتبار  ومت 
عملية  بعد  �ل��د�ئ��رة  لو�قع  وت�صخي�صية 
دم��ج د�ئ��رت��ي �ل��ل��و�زم �ل��ع��ام��ة و�ل�����ص��ر�ء 

�ملوحد.
�ل��دك��ت��ور ح��ازم  �ل��د�ئ��رة  وق��ال مدير 
�خل�صاونة �إن �لد�ئرة قامت باإعد�د خطتها 
�ل�صرت�تيجية ��صتناًد� �إىل عدة مرجعيات 
رقم  �حلكومية  �مل�صرتيات  نظام  �أب��رزه��ا 
لتعزيز  ج��اء  و�ل��ذي   2019 ل�صنة   )28(
للم�صرتيات  �لت�صريعي  �لإط���ار  وحتديث 

�ل��ع��ام��ة م��ن خ���الل ����ص��ت��ب��د�ل �لأن��ظ��م��ة 
�ملوجودة حاليًا “56 ت�صريعا” بنظام و�حد 
�لأ�صا�صية  ليكون مبثابة �ملظلة و�ملرجعية 
�خل�صاونة  و�أ�صاف  �حلكومية.  للم�صرتيات 
�ليوم  )ب���رت�(  �لردن��ي��ة  �لن��ب��اء  لوكالة 
�ل�صبت، �أن نظام �مل�صرتيات �حلكومية ي�صهم 
يف تب�صيط عمليات �ل�صر�ء وتقدمي تقنيات 
مع  �لتعامل  يف  �ل�صر�ئية  �جلهات  ت�صاعد 
حد  على  و�لر�أ�صمالية  �لت�صغيلية  �لنفقات 

�صو�ء.
�لتناف�صية  يحقق  �ل��ن��ظ��ام  �إن  وق���ال 
عمل  ��صرت�تيجية  خ��الل  م��ن  و�ل��ع��د�ل��ة 
�لوطنية  ب��الأه��د�ف  مرتبطًة  و��صحة 
ثالثة  على  ومرتكزًة  �مللكية  و�مل��ب��ادر�ت 
وحم��ددة  رئي�صية  ��صرت�تيجية  �أه���د�ف 

�صليمة،  قيا�ض  �أد�ء  وموؤ�صر�ت  زمني  باطار 
و�صوًل �إىل روؤيتها �مل�صتقبلية وهي “�لتميز 
و�مل��خ��زون  �ل�����ص��ر�ء  �إد�رة  يف  و�ل���ري���ادة 

�حلكومي«.
�أبرز توجهات  �أن  و�أ�صار �خل�صاونة �ىل 
دوره��ا  تعزيز  ه��و  ��صرت�تيجيًا  �ل��د�ئ��رة 
�حلكومي  �لن��ف��اق  �صبط  يف  �لأ���ص��ا���ص��ي 
�ملتمثلة  �حلكومي  و�ملخزون  �ل�صر�ء  على 
�لد�ئرة  تخطط  �لتي  و�مل�صاريع  بالر�مج 
�ملقبلة،  �لثالثة  �لأع��و�م  خالل  لتطبيقها 
ل��ل��و�زم  �ل��ع��ط��اء�ت  توحيد  ر�أ���ص��ه��ا  وع��ل��ى 
�مل�صرتك،  �ل���ص��ت��خ��د�م  ذ�ت  و�خل��دم��ات 
�ل�صر�ء  نظام  تطبيق  �نت�صار  يف  و�لتو�صع 
�مل��خ��زون  و�صبط  �لأردين،  �لل��ك��رتوين 
�ملخزون  �د�رة  نظام  خ��الل  من  �حلكومي 

دور  تعزيز  يف  و�مل�صاهمة  �لل���ك���رتوين، 
ون�صر  و�ل�����ص��غ��رية،  �ملتو�صطة  �ل�����ص��رك��ات 

�لوعي يف جمال �مل�صرتيات �حلكومية.
وقال �إنه يجري �لعمل حاليا مع فريق 
وطني على �إعد�د �ل�صرت�تيجية �لوطنية 
و�لتي  �حلكومية  �مل�صرتيات  على  للتدريب 
�جل��ه��ات  ج��م��ي��ع  ت�صمل  �أن  �مل��ت��وق��ع  م��ن 
م�صتوياتها  مبختلف  �حلكومية  و�لوحد�ت 
ك��ف��اء�ت  رف���ع  يف  ي�صهم  مب��ا  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة 
و�لتوعية  �ل�صر�ء  يف  �لعاملني  وق���در�ت 
بنظام �مل�صرتيات �حلكومية للقطاع �خلا�ض 
تعمل  كذلك  �مل��دين  �ملجتمع  وموؤ�ص�صات 
�ل�صرت�تيجية على تهيئة متطلبات مهننة 

وظيفة �ل�صر�ء.
 )برت�- موؤمن �حلوري(

*عمان 
�لأع��م��ال  رج���ال  جمعية  رئي�ض  �أك���د 
جمتمع  �أن  �ل��ط��ب��اع،  ح��م��دي  �لأردن���ي���ني 
�أ�صكال  مبختلف  يرحب  �لأردين  �لأعمال 
�لتعاون �لتجاري و�ل�صتثماري مع خمتلف 
ي�صب  ومبا  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ض  دول 

مب�صلحة �ل�صعوب �لعربية.
�لتعاون  ملجل�ض  �لأعلى  �ملجل�ض  وكان 
�لبيان  يف  �أك���د  �لعربية،  �خلليج  ل���دول 
ع��ق��دت يف  �ل��ت��ي  �ل����41  لقمته  �خل��ت��ام��ي 
�ل�صعودية،  �لعربية  باململكة  �لعال  مدينة 
وتعزيز  و�ل�صتقر�ر  �لأم��ن  دعم  �صرورة 

�لتنمية بالأردن.
ووجه �ملجل�ض بتكثيف �جلهود لتنفيذ 
�لتفاق  مت  �لتي  �مل�صرتك  �لعمل  خطط 
عليها يف �إطار �ل�صر�كة �ل�صرت�تيجية بني 

جمل�ض �لتعاون �خلليجي و�لأردن.
�أن  �صحفي �إىل  بيان  يف  �لطباع  و��صار 
جميع  وتطبيق  تفعيل  �إىل  يتطلع  �لردن 
و�أن  خا�صة  �لقمة  يف  ق��ر�ر�ت  من  ورد  ما 
�صت�صاهم  �لقمة  وق���ر�ر�ت  نتائج  تطبيق 
�لتحديات  �أ���ص��ك��ال  خمتلف  م��ن  �حل��د  يف 
دول  تو�جه  �لتي  و�لإقليمية  �لوطنية 

جمل�ض �لتعاون �خلليجي.
�لق��ت�����ص��ادي��ة  �لأه��م��ي��ة  �إىل  ول��ف��ت 

�خلليجي  �لتعاون  جمل�ض  ل��دول  �لكبرية 
وبخا�صة  �لعربية  �لدول  جلميع  بالن�صبة 

�أن �لدول �خلليجية كانت  �لأردن، مو�صحا 
د�ئما د�عمة للمملكة مبختلف �ملجالت.

وبني �أن نتائج �جتماع �لقمة 41 لدول 
جمل�ض �لتعاون �خلليجي �لذي ��صت�صافته 
�ل�صعودية هو �نعكا�ض حقيقي لنهج عربي 
�لعربية من خالل  �مل�صالح  لتحقيق  هادف 
وتعزيز  �مل�صرتك  �لتعاون  �آف���اق  تعزيز 

م�صرية �لزدهار.
حل  يف  �لقمة  ق���ر�ر  �أن  �إىل  و����ص��ار 
دول  م��ن  ع��دد  ب��ني  �ل�صابقة  �خل��الف��ات 
�خلليج �لعربي هو قر�ر جاء يف وقته للم 
خا�صة  �لعربي  �لت�صامن  وحتقيق  �ل�صمل 
تد�عيات  لها  ك��ان  �خل��الف��ات  ه��ذه  و�ن 
�لتجارية  �لعالقات  على  �أث���رت  �صلبية 
و�لدبلوما�صية  و�ل�صيا�صية  و�ل�صتثمارية 

بني عدد من �لدول �لعربية.
لتحقيق  بذلها  مت  �لتي  �جلهود  وثمن 
�لكويت  دول��ة  خا�صة  �لعربية  �مل�صاحلة 
يف  رئي�صي  دور  لها  ك��ان  �ل��ت��ي  �ل�صقيقة 

مو�صوع �لو�صاطة بني �لأطر�ف.
و�أكد �لطباع �ن عودة �لعمل �خلليجي 
�صابقًا هو عامل مهم  �مل�صرتك كما عهدناه 
ل�صتقر�ر  حقيقية  ودع��ام��ة  و�أ���ص��ا���ص��ي 
�لق�صايا   كافة  حل  يف  ي�صهم  كما  �ملنطقة 
عائقًا  تقف  حتديات  ت�صكل  �لتي  �لعالقة 
�أمام حتقيق �لتعاون �لعربي بال�صكل �لذي 

ير�صخ مبادئ �لتكامل �لقت�صادي �لعربي.

*عمان 
�خللوية  �لت�����ص��الت  �صركات  دعمت 
�أور�جن،  )زي��ن،  �ململكة  يف  �لعاملة  �لثالث 
�خلا�ض  �لتعليمي  �ملحتوى  �إنتاج  �أمنية( 

مبن�صة »در�صك« للتعلم �لإلكرتوين.
ووف���ق ب��ي��ان ع��ن ���ص��رك��ات �لت�����ص��الت 
لإ�صافة  �لدعم  ه��ذ�  ج��اء  �ل�صبت،  �لثالث، 

�لفيديوهات  �إىل  �إي�صاحية  تعليمية  و�صائل 
�لدر��صي  �لف�صل  ملناهج  �إنتاجها  يجري  �لتي 
ُيعر�ض  �لذي  �لتعليمي  �ملحتوى  �لثاين �صمن 
“در�صك” و�لقنو�ت �لتلفزيونية  عر من�صة 
توفريها  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ل��ه��ا،  �ملخ�ص�صة 
�إن�صاء  بهدف  �ملعلمني؛  تدريب  من�صات  عر 
�إي�صال  يف  ي�صهم  عالية  ب��ج��ودة  حم��ت��وى 

حتتويها  �لتي  و�ملفاهيم  و�ملعلومات  �لأفكار 
جتذب  مبتكرة  بطريقة  �مل�صورة  �حل�ص�ض 
�لدرو�ض.  فهم  على  قدرتهم  وتعزز  �لطلبة 
�ملناهج  �إىل تطوير  �ل�صركات �لثالث  وت�صعى 
من خالل تعزيز �لأ�صاليب �لتفاعلية و�ملو�د 
�لتي تو�كب �لتطور�ت �لعاملية لت�صهم بدورها 
ب�صكلها  �لتعليمية  �لعملية  ����ص��ت��م��ر�ر  يف 

فريو�ض  جائحة  م��ع  يتنا�صب  مب��ا  �جل��دي��د 
�ملحتوى  مكتبة  وب��ق��اء  �مل�صتجد،  ك��ورون��ا 
لالرتقاء  �لوجاهي  �لتعليم  عودة  بعد  حتى 
�لتحول  يف  و�مل�صاهمة  �لتعليمية  بالعملية 
حيث  باململكة،  �لتعليمي  للقطاع  �لرقمي 
ميكن �ل�صتفادة من هذه �ملو�د د�خل �لغرف 
�ل�صفية لتعود بالنفع على �ملعلمني و�لطلبة.

*عمان 
بحث لقاء جمع غرفة �صناعة �لأردن مع م�صنعني 
�لتي  �لتحديات  �لدو�جن و�للحوم،  حمليني ملنتجات 

تو�جه قطاعهم وتوؤثر على تناف�صيته.
ف��اإن  �ل�صبت،  للغرفة،  �صحفي  ب��ي��ان  وبح�صب 
�أ�صناف  وجود  �أبرزها  عدة،  ق�صايا  على  ركز  �للقاء 
مل�صانع  تاأمينها  �لدجاج  وم�صالخ  م��ز�رع  ت�صتطيع  ل 
�لدو�جن و�للحوم ك�صدور �لدجاج و�جللد ما يتطلب 
�لعملية  �حتياجات  لتغطية  �خلارج  من  ��صتري�دها 

�لنتاجية للم�صانع.
وبحث �للقاء �لذي تر�أ�صه رئي�ض غرفة �صناعة 
�لأردن �ملهند�ض فتحي �جلغبري، وبح�صور ممثل قطاع 
وليد �جليطان  بالغرفة حممد  �لغذ�ئية  �ل�صناعات 
�آلية منح  ��صحاق عربيات،  بالوكالة  �لعام  ومديرها 

رخ�ض �ل�صتري�د ملنتجات �للحوم و�لدو�جن.
و�للحوم  �ل��دو�ج��ن  م�صانع  �أ���ص��ح��اب  وط��ال��ب 
�لتي  �لأردنية  �مل�صانع  و�صع  لدر��صة  جلنة  بت�صكيل 
�لزر�عة،  تتقدم بطلب رخ�ض �ل�صتري�د لدى وز�رة 
�ملو�د  ��صتخد�م  من  للتاأكد  �لفنية  وحتديد قدر�تها 

�مل�صتوردة يف �لعملية �لت�صنيعية.
وج���رى �لت��ف��اق خ���الل �ل��ل��ق��اء، ع��ل��ى ترتيب 
�جتماع بني غرفة �صناعة �لأردن ووز�رتي �ل�صناعة 
عن  ممثلني  بح�صور  و�لزر�عة  و�لتموين  و�لتجارة 

�مل�صانع ملناق�صة �لق�صايا.
�أن تقوم �مل�صانع بتزويد  كما جرى �لتفاق على 
�لدجاج  م�صتورد�ت  يت�صمن  بك�صف  �لأردن  �صناعة 
يف  ��صتخد�مه  ون�صبة  �مل�صانع  قبل  م��ن  و�للحوم 

للخارج من هذه  �لت�صنيع وما جرى ت�صديره  عملية 
�ملو�د �ملنتجة.

�صناعة  قطاع  �أن  �جلغبري  �ملهند�ض  رئي�ض  و�أكد 
�لدو�جن و�للحوم �صهد تطور� لفتا خالل �ل�صنو�ت 
�لنتاجية،  و�لقدر�ت  �لنوعية  حيث  من  �لأخ��رية 
م�صري� �إىل �أن �لغرفة حري�صة على تطوير �لعالقة 

�لتكاملية بني �لقطاعني �ل�صناعي و�لزر�عي.
و�أ�صار �ملهند�ض �جلغبري �لذي ير�أ�ض كذلك غرفة 
�صناعة عمان �إىل �أن �لقطاع �ل�صناعي �أثبت قدر�ت 
خالل  للمملكة  �لغذ�ئي  بالأمن  �مل�صاهمة  يف  عالية 
�لألبان  منتجات  وتوفري  ك��ورون��ا  فريو�ض  جائحة 

و�لدجاج و�للحوم و�لبي�ض و�خلبز.
م�صتمر  تو��صل  على  �لأردن  �صناعة  �أن  و�أك��د 
�أي  حلل  و�لزر�عة  و�لتجارة  �ل�صناعة  وز�رت��ي  مع 

معيقات تو�جه �لقطاع �ل�صناعي.
�صناعة  غرفة  �أن  �إىل  ب��دوره،  �جليطان،  و�أ�صار 
�لأردن م�صتعدة للقيام بجولت على م�صانع �لدو�جن 
جاهزيتها  من  للتاأكد  باململكة  �مل�صجلة  و�للحوم 
للت�صدير وقدرتها على �لنتاج، ليجري �إعد�د ك�صف 
يتيح  ما  �مل�صوؤولة،  للجهات  ورفعه  �مل�صانع،  بهذه 
�ل��وز�ر�ت  تقدمها  ت�صهيالت  �أي��ة  من  �ل�صتفادة  لها 

و�لهيئات �لر�صمية.
و�أو�صح �أن غرفة �صناعة �لأردن تعمل على ح�صر 
�لدو�جن  منتجي  تو�جه  �لتي  و�ملعيقات  �لق�صايا 
عمل  �إىل  ذلك  بعد  لي�صار  وحلها،  ملتابعتها  و�للحوم 
خارطة  تكون  �صنو�ت  خلم�ض  ��صرت�تيجية  خطة 

طريق لعمل �لقطاع وتطويره يف خمتلف �ملجالت.

*عمان 
بحث جمل�ض �إد�رة جمعية �مل�صتثمرين �لأردنية 
معهد   / و�ل��ت��دري��ب  للت�صغيل  �لوطنية  و�ل�صركة 
تدريب �ملوقر، �صبل تطوير وتعزيز بر�مج �لتدريب 

و�لتاأهيل يف �ملعهد.
رئي�ض  �أك���د  �ل�صبت،  للجمعية  ب��ي��ان  وبح�صب 
�لر�ئد يف تدريب  �ل�صركة  �جلمعية ب�صام حمد دور 
و�ملنتهي  �ل�صناعي  �مل��ج��ال  يف  �لأردين  �ل�صباب 
بالت�صغيل يف �مل�صانع و�ل�صركات وتاأهيل ورفع كفاءة 

�لعاملني منهم �صناعيًا.
وتاأهيل  �لت�صغيلية  �لر�مج  دعم  �ن  �ىل  و��صار 
يف  بالغة  �أهمية  يعك�ض  �ملتوفرة،  �لب�صرية  �لكو�در 
تنمية �ملجتمع �ملحلي ومنح �ملتدربني �مل�صتوى �ملهني 
�لعايل يف بر�مج �لقطاع �ل�صناعي �لأمر يف�صي �إىل 

زيادة يف فر�ض ت�صغيل �ملتعطلني �لباحثني عن �لعمل 
و�لنخر�ط يف �صوق �لعمل.

و�لتدريب  للت�صغيل  �لوطنية  �ل�صركة  �ن  يذكر 
لتدريب  بر�مج  تنفيذ  غايتها  ربحية  غري  �صركة 
مهنية  كفاء�ت  ذ�ت  متخ�ص�صة  �أردنية  عاملة  قوى 
ومهار�ت عالية تلبي �حتياجات �صوق �لعمل �لأردين 

و�لعربي و�مل�صاهمة يف تقليل ن�صب �لبطالة.
فيما تقدم جمعية �مل�صتثمرين �لأردنية خدمات 
يف خمتلف �جلو�نب �ملتعلقة بال�صتثمار�ت يف جنوب 
�لتابعة  �لفرعية  �للجان  خالل  من  عمان،  و�صرق 
توقيع  �صيتم  �أن��ه  �إىل  حمد  ولفت  �لإد�رة.  ملجل�ض 
�لوطنية  و�ل�صركة  �جلمعية  بني  ما  تعاون  �تفاقية 
�لإمكانيات  م��ن  لال�صتفادة  و�ل��ت��دري��ب  للت�صغيل 

�ملتوفرة و�خلر�ت �لإد�رية و�لفنية للطرفني.

*عمان 
�إج��ر�ء  �ملدنية  �ل�صتهالكية  �ملوؤ�ص�صة  ق��ررت 
�صلعة   17 على  ترويجية  وع��رو���ض  تخفي�صات 
بدءً�  باملائة   30 �ىل  ت�صل  متفاوتة  بن�صب  غذ�ئية 

من �ليوم �لحد وحتى 16 كانون �لثاين �حلايل.
و�و�صح مدير عام �ملوؤ�ص�صة �صلمان �لق�صاه يف بيان، 
�ل�صبت، �ن جميع �لعرو�ض و�لتخفي�صات متوفرة يف 
�ملوؤ�ص�صة �ملنت�صرة مبحافظات و�لوية �ململكة  ��صو�ق 
�لبالغ عددها 67 �صوقًا وبكميات كبرية تلبي حاجة 
هذه  من  �ل�صتفادة  �إىل  �ملو�طنني  د�عيًا  �ملو�طنني، 
�ملوؤ�ص�صة  ل�صفحة  و�لرجوع  و�لتخفي�صات  �لعرو�ض 
�لر�صمية على )�لفي�ض بوك( لالطالع على تفا�صيل 

�ل�صناف و��صعار هذه �لعرو�ض و�لتخفي�صات.
وقال �ن دفعة �لتخفي�صات تاأتي ��صتمر�رً� لنهج 
�صيما  ول  �ملو�طنني  كاهل  عن  بالتخفيف  �ملوؤ�ص�صة 
ذوي �لدخل �ملحدود و�ملتو�صط وحمايتهم من �رتفاع 

�ل�صم�ض،  دو�ر  )زيت  �لتخفي�صات  وت�صمل  �ل�صعار. 
حليب  طعام،  �صكر  ب�صمتي،  �رز  �حلبة،  متو�صط  �رز 
بودرة، طحينية وحالوة، معكرونة و�صعريية، طحني، 
برغر  حب�ض،  مرتديال  بالطحينية،  وحم�ض  فول 
عرو�ض  توفر  �ىل  �إ�صافة  كاكاو(،  م�صحوق  بقري، 
و�ل�صامبوهات  �ملنظفات  م��و�د  على  وتخفي�صات 

و�ل�صابون و�لكرميات و�لورقيات وفوط �لطفال.
�ملخف�صة  �مل���و�د  جميع  �ن  �ىل  �لق�صاه  و����ص��ار 
�ج���ت���ازت �ل��ف��ح��و���ص��ات �مل��خ��ري��ة و�ل���ص��رت�ط��ات 
م�صددً�  لالأ�صو�ق،  طرحها  قبل  �ل��الزم��ة  �ل�صحية 
و�لفحو�صات  �جلودة  معيار  تعتمد  �ملوؤ�ص�صة  �ن  على 
�لق�صاه  وبيعها. ودعا  �ل�صلع  ل�صر�ء  ��صا�صًا  �ملخرية 
�لل��ت��ز�م  ���ص��رورة  �إىل  �ملوؤ�ص�صة  ����ص��و�ق  م��رت��ادي 
�رت��د�ء  من  �لعامة  و�ل�صالمة  �لوقاية  ب��اإج��ر�ء�ت 
�لكمامة وحتميل تطبيق �أمان، حر�صًا على �صالمتهم 

و�صالمة موظفي �ملوؤ�ص�صة �لقائمني على خدمتهم.

*عمان 
�لحت��اد  رئي�ض  �صمري�ت  ماجد  �ملهند�ض  ق��ال 
�لأردين ل�صركات �لتاأمني ورئي�ض �للجنة �لتنظيمية 
�أن   ،  2021 لعام  �لثامنة  ب��دورت��ه  �لعقبة  مل��وؤمت��ر 
عن  �لأخ��ري،�لع��الن  �جتماعها  يف  ق��ررت  �للجنة 
مب�صابقة  للم�صاركة  �صيقدم  �ل��ذي  �لبحث  عنو�ن 
يف  �صيعقد  �لذي  للموؤمتر  �لتاأمينية  �لبحوث  جائزة 
�صهر �آيار �ملقبل للمرة �لثانية نظرً� لنجاح �لتجربة 
�لأوىل يف �ملوؤمتر �ل�صابق �ملنعقد عام 2019 و�لإقبال 

�لكبري على �مل�صاركة فيها حمليًا وعربيًا.
�لبحث  مو�صوع  �أن  �صمري�ت،  �ملهند�ض  و�أ�صاف 
�لذي �صيقدم للجائزة بدورتها �لثانية �صيكون حول 
�لتاأمني”  بقطاع  ُبعد  عن  �لعمل  وحتديات  “فو�ئد 
لالأو�صاع  ومو�كبته  �ملو�صوع  ه��ذ�  لأهمية  نظرً� 
و�صيا�صة  ك��ورون��ا  ب��ج��ائ��ح��ة  �خل��ا���ص��ة  �ل��ر�ه��ن��ة 
�جلزئي  �أو  �ل��د�ئ��م  �لتجو�ل  وحظر  �لإغ��الق��ات 
�ململكة  وب�صمنها  �ل���دول  غالبية  �تبعتها  �ل��ت��ي 
�لكثري  ��صتدعت  و�لتي  �لعربية  �لدول  من  و�لكثري 
حتديا  ذلك  و�صكل  ُبعد  عن  للعمل  �لقطاعات  من 
بخدمة  �ل�صتمر�ر  على  وقدرتها  �لقطاعات  لهذه 
ملحة  �صرورة  �أ�صبح  ذلك  �ن  �ىل  و��صار  عمالئها، 
�لعربية  �لتامني  و�إع��ادة  �لتاأمني  �صركات  جلميع 
�ل��ت��ط��ور�ت  ومل��و�ك��ب��ة  ���ص��و�ء،  ح��د  على  و�ملحلية 
�لتكنولوجيا  يف  �ل���ص��ت��ث��م��ار  و�ه��م��ي��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 

و�ل��ت��ع��ام��الت �لل��ك��رتون��ي��ة و�ل��دف��ع �لل��ك��رتوين 
و�ملناحي  �لقت�صادية  �لقطاعات  خمتلف  على 
دون  �لعامل  �صكان  لغالبية  و�لجتماعية  �حلياتية 
�لكرتونيًا  �لعمل  حتويل  هدف  جعل  مما  ��صتثناء، 
من  هو  �حلايل  �لوقت  يف  �لعاملني  لكافة  ُبعد  وعن 
�أهد�فها  �أهم  و�أحد  �ل�صركات  ��صرت�تيجيات  �صمن 
تغيري�ت  من  �لأع��م��ال  بيئة  ت�صهده  ملا  �لرئي�صية 
م�صاهمتها  وكذلك  مو�كبتها،  يجب  و�لتي  مت�صارعة 
من  للتقليل  �لجتماعي  �لتباعد  �صيا�صة  بتطبيق 
�مل��ال  ر�أ����ض  على  �حل��ف��اظ  بهدف  �ل��ع��دوى  �نت�صار 
على  فيه  ��صتثمرت  �لتي  �ل�صركات  بهذه  �لب�صري 

مد�ر �صنو�ت طويلة.
�لتنظيمية  �للجنة  ح��ر���ض  ���ص��م��ري�ت  و�أك����د 
ع��دة  �ل��ث��ام��ن  �مل��وؤمت��ر  ب��رن��ام��ج  لت�صمني  ل��ل��م��وؤمت��ر 
جل�صاته  من  جل�صة  من  �أك��ر  يف  �صتناق�ض  مو��صيع 
دوليني  خر�ء  بح�صور  كورونا  جائحة  تاأثري  مدى 
وحددت  و�لتكنولوجيا.  �لتاأمني  يف  وحمليني  وعرب 
�للجنة �لتنظيمية للموؤمتر موعد� لإ�صتالم �لبحوث 
 15 للبحث  �دنى  وبحد  يف2021/3/31  �لتاأمينية 
�لعربية  باللغة  �إم��ا  تقدميه  ميكن  و�ل��ذي  �صفحة 
�لبحوث  تقييم  �صيتم  حيث  �لإجنليزية،  �للغة  �أو 
�ملقدمة مبنتهى �ل�صفافية و�لنز�هة من خالل جلنة 
�لأبحاث  باختيار  �صتقوم  �لتي  بالتاأمني  خمت�صة 

�خلم�صة �لفائزة باجلائزة.

التحالف الوطني يناقش قضايا 
الضمان االجتماعي

المشتريات الحكومية تطلق 
استراتيجيتها لألعوام 2023-2021

الطباع: نرحب بكل أشكال التعاون 
التجاري مع دول الخليج العربية

شركات االتصاالت تدعم المحتوى 
التعليمي لمنصة درسك

لقاء يبحث تحديات قطاع 
صناعة الدواجن واللحوم

جمعية المستثمرين والوطنية 
للتشغيل تبحثان تطوير برامج التدريب

عروض ترويجية وتخفيضات 
في االستهالكية المدنية

اللجنة التنظيمية لمؤتمر العقبة  تعلن 
موضوع مسابقة  البحوث التأمينية 

*عمان 
يف  �لأردن��ي��ة  �ل�صتثمار  هيئة  ت�صارك 
�لأول  �لفرت��صي  و�ل�صتثمار  �ملال  موؤمتر 
تنظمه  �لذي  �لو�صط  و�ل�صرق  �لأردن  يف 

جمموعة »�آفاق« لالإعالم.
ل��وك��ال��ة  “�آفاق”  جم��م��وع��ة  وق��ال��ت 
م�صاركة  �إن  )ب����رت�(،  �لأردن��ي��ة  �لأن��ب��اء 
للرد  �صيكون  �ملوؤمتر �لفرت��صي،  �لهيئة يف 
و�لإج����ر�ء�ت  �ل�صتف�صار�ت  جميع  على 
وتقدمي  �ل�صتثمار�ت  لتاأ�صي�ض  �ملطلوبة 
خدمات ما بعد �لتاأ�صي�ض يف �لقطاعات �لتي 

تتبع لها مبوجب قانون �ل�صتثمار.
عر�صا  يت�صمن  �مل��وؤمت��ر  �أن  و�أ���ص��اف��ت 
للفر�ض �ل�صتثمارية يف عدد من �لقطاعات 
�أم���ام  �ل��ط��ري��ق  ت�صهيل  ب��ه��دف  �ل���و�ع���دة 
بحث  �إىل  يتطلعون  �ل��ذي��ن  �مل�صتثمرين 

�لتناف�صية  و�ملز�يا  �ل�صتثمارية  �لفر�ض 
�لهيئة على  تاأكيد حر�ض  باململكة، وجرى 
جذبا  �أكر  وجعله  �ل�صتثمار  مناخ  تهيئة 

لال�صتثمار�ت �ملحلية و�لأجنبية.
ر�صمي  بكتاب  رده��ا  يف  �لهيئة  وثمنت 
“�آفاق”  جم��م��وع��ة  ج��ه��ود  ع��ن��ه��ا،  ���ص��در 
يف  �لهيئة  م�صاركة  على  وحر�صها  لالإعالم 
�ملوؤمتر �لفرت��صي �لأول و�جلهود �ملبذولة 
تعد  �ملجموعة  �أن  �إىل  م�صرية  قبلهم،  من 
جمال  يف  �لر�ئدة  �لأردنية  �ملوؤ�ص�صات  من 
�لقت�صادية  و�مل��وؤمت��ر�ت  �ملعار�ض  تنظيم 

�لدولية.
�لدكتور  للمجموعة  �لعام  �ملدير  وثمن 
د�أبت  و�ل��ذي  �لتعاون  هذ�  ن�صري،  خلدون 
جانب  �إىل  ب��ال��وق��وف  ك��ع��ادت��ه��ا  �ل��ه��ي��ئ��ة 
حتت  تعمل  و�ل��ت��ي  �لأردن��ي��ة  �ملوؤ�ص�صات 

�ملعار�ض  وموؤ�ص�صات  �صركات  ومنها  مظلتها 
و�ملوؤمتر�ت.

و�أ�صار ن�صري �إىل توفري بيئة ��صتثنائية 
�ملناق�صة  من  متكنهم  و�ل���زو�ر  للم�صاركني 
وزيارة �لأجنحة و�لن�صمام �إىل �ملوؤمتر�ت 

و�إجر�ء مكاملات حّية بال�صوت و�لفيديو.
�أحدث  على  �ملّرة  هذه  �صنعتمد  وتابع: 
يف  �لرقمية  �لتكنولوجيا  �إليه  تو�صلت  ما 
جناحًا  لن�صيف  �مل��ع��ار���ض،  تنظيم  جم��ال 
من  لأك��ر  �ملمتدة  م�صريتنا  �إىل  ج��دي��دً� 
و�ملوؤمتر�ت  �لفعاليات  تنظيم  يف  عامًا   20
�لكرى مع �ملحافظة على جميع �لمتياز�ت 
�لتي توفرها �ملعار�ض �لتقليدية للعار�صني 

و�لزّو�ر.
و�صيجمع �ملوؤمتر بني �ل�صركات �لر�ئدة 
�ملالية،  و�لو�صاطة  �ل��ت��د�ول  جم��الت  يف 

�لرقمية،  و�لأ�صول  �مل�صرفية،  و�خلدمات 
ت�صني،  و�ل��ب��ل��وك  �مل��ال��ي��ة،  و�لتكنولوجيا 
و�ملدفوعات يف موؤمتر �لفرت��صي �لتفاعلي 

�لأول من نوعه.
�أهل �لخت�صا�ض  من  نخبة  وي�صت�صيف 
دول  خمتلف  من  �لقت�صاديني  و�خل��ر�ء 
من�صة  “�آفاق”  جمموعة  و�صتوفر  �لعامل، 
جلميع  �مل��وؤمت��ر  فعاليات  م��ن  لال�صتفادة 
بهذ�  و�ملهتمة  و�لعربية  �لأردنية  �ل�صر�ئح 

�ملجال جمانا.
ي�صتمر  �لذي  �ملوؤمتر  هذ�  �أن  �إىل  ي�صار 
يومني، �صيكون متاحا من �أي مكان يف �لعامل 
و�لهاتف  �لكمبيوتر  �أج��ه��زة  جميع  على 
للو�قع  �ملخ�ص�صة  و�لأج���ه���زة  �مل��ح��م��ول 

�لفرت��صي. 
)برت�- ر�ئف �ل�صياب(

هيئة االستثمار تشارك بمؤتمر 
افتراضي لعرض الفرص االستثمارية
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*وكاالت
خ�ص�ض  �لأح���د،  مو�صع،  تقرير  يف 
موقع �صحيفة “�آ�ض” �لإ�صبانية �صد�رة 
�ل��ذي  �صالح  حممد  للم�صري  �أخ��ب��اره 
تبدلت �أحو�له موؤخر يف “�أنفيلد”، وبد� 

خمتلفا.
بقوة  ت����رددت  ع��ام��ا،   28 ���ص��الح، 
تقارير تفيد بقرب رحيله عن ليفربول 
“�لريدز”  فيها  ح��ق��ق  �أع����و�م   4 ب��ع��د 
و�ل��ن��ج��م �مل�����ص��ري �إجن�����از�ت م��دوي��ة، 
للفريق ولالعب جاء على ر�أ�صها �لتتويج 
ثم  �أوروبا،  �أبطال  دوري  بلقبي  �ملتتايل 

�لدوري �لإجنليزي �ملمتاز.
بنف�صه  �صالح  “�أ�صعلها”  توقعات 
حني مل يرف�ض �صر�حة �حتمال رحيله 
�أو  م��دري��د  ري���ال  �لعمالقني  �أح���د  �إىل 
يورغن  �لفني  مديره  دفع  ما  بر�صلونة، 
ك��ل��وب ل�����الإدلء ب��اأح��ادي��ث ع���دة عن 
يرى  ل  �إن��ه  قوله  �أب��رزه��ا  ك��ان  �مل�صاألة 
�صببا مقنعا يدفع �أي لعب عن �لرحيل 
“�لطق�ض  با�صتثناء  �لآن،  ليفربول  عن 
حد  على  �ل�صمالية،  �ملدينة  يف  �لبارد” 

و�صفه.
لكن �لأيام مت�صي، و�حلال ل تتبدل، 
قالت  �لتي  “�آ�ض”  �إليه  �أ�صارت  ما  وهو 
و�ملز�جية �خلا�صة  �لذهنية  �إن �حلالة 
“تغريت”  �صالح  حممد  �مل�صري  بامللك 
“حمل  ليفربول  مع  بات م�صريه  �أن  بعد 

�صك«.
“بال  ���ص��الح  �أن  “�آ�ض”  و�أ����ص���ارت 
يف  �لعامل  لعبي  �أملع  من  جد�ل” و�حد 
�ل�صتفهام  عالمات  لكن  �لر�هن،  �لوقت 
فتح  مما  تنتهي،  ل  �لأخ��ري  ح��و�ره  منذ 

عليه �أبو�ب �لكثري من �لنتقاد�ت.
�صجل  �صالح  �إن  �ل�صحيفة  وقالت 
�إجن��ل��رت�،  ك��اأ���ض  �أ���ص��ت��ون فيال يف  �أم���ام 
�لآون��ة  يف  كعادته  ظهر  لكنه  �جلمعة، 

متمتما  حمتفل،  غري  “�صاحبا  �لأخ��رية، 
ببع�ض �لكلمات لزمالئه �أثناء �لحتفال 

بالهدف ول �صيء �آخر«.
“خفتت �لبت�صامة متاما..  و�أ�صافت 
بعد  حتديد�  د�ئما،  �مل��رح  �صالح،  وب��د� 

يف  كعادته  )حزينا(  ه��دف  �أي  �إح���ر�ز 
�لأيام �لأخرية«.

ووف����ق �ل�����ص��ح��ي��ف��ة ح��م��ل ه��دف 
ل��ك��ن  �مل�صجلة”  “عالمته  ����ص���الح 
حيث  ���ص��اح��ب��ا،  ب��د�  ب��ع��ده  �ح��ت��ف��ال��ه 
جيدة  لي�صت  معه  م���ور  �لأ �أن  ت��ب��دو 

�أن  ب���اع���ت���ب���ار  ح�����ال،  ف�������ص���ل  ب���اأ و  �أ
م�صاألة  يف  مبز�جيته  م�صهور  �صالح 
من  و”ميكنك  ب��الأه��د�ف  �لح��ت��ف��ال 
ترتجم  �أن  �حتفاله  طريقة  خ��الل 

ل«. �أم  جيدة  بحالة  مير  كان  ما  �إذ� 
وفيما حتدثت م�صادر عدة عن عدم 

�أ�صارت  حاليا،  بال�صعادة  �صالح  �صعور 
مير  ل  �مل�صري  �لنجم  �أن  �إىل  “�آ�ض” 
ت�صدره  رغم  م�صتوياته،  باأف�صل  حاليا 
�أم���ر يبدو  ه���د�يف �ل��رمي��ريل��ي��غ، وه���و 
جتميل  حت��اول  حم��اولت  �أي  رغم  جليا 

�ل�صورة.

*وكاالت
بعد غياب 7 �أ�صابيع عن �ملالعب، يعود 
فريق  ولع��ب  �ل��دويل  �ل�صويدي  �لنجم 
�إبر�هيموفيت�ض،  زلتان  �لإيطايل  ميالن 
مناف�صات  يف  فريقه  مل�صاركة  �مليد�ن  �إىل 

�جلولة 17 من �لدوري �لإيطايل.
ووفقا لقائمة فريق ميالن، �لتي �أعلنها 
بيويل،  �صتيفانو  للفريق،  �لفني  �مل��دي��ر 
يزين “�إبر�” قائمة فريقه ملبار�ة تورينو 

�ملقررة �ل�صبت.
وك����ان �إب��ر�ه��ي��م��وف��ي��ت�����ض ت��غ��ي��ب عن 
لها  تعر�ض  ع�صلية  �إ�صابة  ب�صبب  �ملالعب 
�ملا�صي  نوفمر  من  و�لع�صرين  �لثاين  يف 
ي�صارك  مل  حيث  نابويل،  �مام  �ملبار�ة  يف 
للفريق  �لأخ���رية  �لثماين  �مل��ب��اري��ات  يف 

�للومباردي.
لإ�صابة  �ملخ�صرم  �لنجم  تعر�ض  ثم 
�لتدريبات  �أثناء  �ل�صاق  ربلة  يف  جديدة 
ع��ودت��ه  ت��اأج��ي��ل  �إىل  �أدى  �ل���ذي  �لأم����ر 

للمالعب.
�إبر�هيموفيت�ض،  ��صتدعاء  وي��اأت��ي 

�لبالغ من �لعمر 39 عاما، مبثابة مفاجاأة، 
�صابق  وق��ت  يف  ب��ي��ويل  �مل���درب  �أمل���ح  حيث 
�صيعود  �لالعب  �أن  �إىل  �لأ�صبوع  ه��ذ�  من 

�ملقررة  كالياري  �صد  �ملبار�ة  يف  للم�صاركة 
يف 18 يناير، �أي �أنه عاد قبل �ملوعد �ملقرر 

بنحو 9 �أيام.
ويحتل ميالن �صد�رة �لرتتيب بر�صيد 

�أم���ام  و�ح����دة  نقطة  ب��ف��ارق  ن��ق��ط��ة،   37
خ�صر  �أن  بعد  ميالنو،  �إن��رت  �ل��ل��دود  ج��اره 
�أمام  �لأربعاء،  �ملو�صم  هذ�  له  مبار�ة  �أول 
�ملا�صية،  �لت�صعة  �ملو��صم  يف  �للقب  حامل 

يوفنتو�ض بو�قع هدف مقابل 3 على �أر�صه 
يف �صان �صريو.

هذ�  فقط  مباريات   6 خو�صه  ورغ��م 
�ملو�صم، من �أ�صل 16، جنح �إبر�هيموفيت�ض 
�ملركز  بها  يحتل  �أه���د�ف،   10 بت�صجيل 
غلفاو،  بيديو  ج��و�و  مع  م�صاركة  �لر�بع 

لعب فريق كالياري.
وي��ع��اين م��ي��الن م��ن �إ���ص��اب��ات ع��دة يف 
�لرتكي  �لألعاب  �صانع  يغيب  �إذ  �صفوفه، 
يف  �إ���ص��اب��ة  �إث���ر  �أوغ��ل��و  ت�صالهان  ه��اك��ان 
�لكاحل كان قد تعر�ض لها خالل م�صاركته 

�صد يوفنتو�ض.
ماتيو  غياب  ي�صتمر  ثانية،  جهة  من 
نا�صر  ب��ن  �إ�صماعيل  و�جل��ز�ئ��ري  غابيا 
ب�صبب  �صاليمريكز  �ألك�صي�ض  و�لبلجيكي 
مبر�ض  �لإ�صابة  �صتحرم  فيما  �لإ�صابة، 
ريبيت�ض  �ن��ت��ي  �ل��ك��رو�ت��ي  ك��وف��ي��د-19 
و�لبو�صني ر�دي كرونيت�ض من �مل�صاركة يف 

�ملبار�ة �لثانية على �لتو�يل.
تورينو  م��ع  م��رت��ني  م��ي��الن  ويلتقي 
�ل�صبت  �لأوىل  ���ص��ريو،  �صان  ملعب  على 
م�صاء  و�ل��ث��ان��ي��ة  �ملحلية،  �لبطولة  يف 
مل�صابقة  ع�صر  �ل�صتة  دور  يف  �لثالثاء 

�إيطاليا. كاأ�ض 

*وكاالت
مدريد  لريال  �لفرن�صي  �مل��درب  �أب��دى 
�لإ�صباين، زين �لدين زيد�ن، يوم �جلمعة، 
م�صاندته ملو�طنه وهد�فه يف �لنادي �مللكي 
�بتز�زه  �لذي عادت ق�صية  كرمي بنزمية 
ماتيو  �لوطني  �ملنتخب  �ل�صابق يف  لزميله 
�إىل  جن�صي  �صريط  خلفية  على  فالبوينا 

�لو�جهة، �آمال ت�صوية �لأمور �صريعا.
و�صيخ�صع بنزمية للمحاكمة �جلنائية 
�لبتز�ز”  حماولة  يف  “�لتو�طوؤ  بتهمة 
ب�صريط جن�صي عام 2015 لزميله �ل�صابق 
�ملدعي  مكتب  �أف��اد  ما  بح�صب  فالبوينا، 

�لعام يف فر�صاي، يوم �خلمي�ض.
وي�صتبه يف �أن بنزمية حر�ض فالبوينا 
ه���ددو�  �ل��ذي��ن  للمبتزين  �ل��دف��ع  ع��ل��ى 

بالك�صف عن فيديو حميم له، وقد �عرتف 
�لأول حينها بتدخله يف �ملو�صوع بطلب من 

�أحد �ملبتزين.
و�أ�صار مكتب �ملدعي �لعام �إىل �أن �أربعة 
�لبتز�ز،  مبحاولة  متهمون  �آخرين  رجال 

و�آخر بتهمة خيانة �لأمانة �أي�صًا.
وقال زيد�ن �جلمعة “�أنا �أ�صانده متاما، 
م�صائل  لي�صت  باأنها  جيد�  �أدرك  معه،  �أن��ا 
�صهلة”، وذلك يف �إطار رده على �لدور �لذي 
ميكن �أن يلعبه كمدرب حتى ل يتاأثر �أد�ء 
�ىل  �لق�صية  ه��ذه  ع��ودة  ب�صبب  بنزمية 

�لو�جهة جمدد�.
�أو�صا�صونا  �صد  �للقاء  ع�صية  و���ص��دد 

�ل���دوري  م��ن  ع�صرة  �لثامنة  �ملرحلة  يف 
يف  يكون  �أن  �لأه��م  “�لأمر  على  �لإ�صباين 
كل  يتجاهل  و�أن  )نف�صيا(،  جيدة  حالة 
ذلك. �أن يركز على ما يحبه، على وظيفته، 

على �أ�صرته �لتي يحبها«.
وتابع “�صحيح �أنه و�صع معقد و�آمل �أن 

تتم ت�صويته ب�صرعة للجميع«.
وفالبيونا  عاما(   33( بنزمية  وغ��اب 
منذ  �لفرن�صي  �ملنتخب  ع��ن  )36ع��ام��ا( 

�أغ�صط�ض 2015 ب�صبب دوره يف �لق�صية.
وكان �لحتاد �لفرن�صي قد �أوقفه عند 
�نت�صار �ملو�صوع، ثم عاد ورفع عنه �لعقوبة 
��صت�صافتها  �لتي  �أوروبا  كاأ�ض  نهائيات  بعد 

بالده عام 2016.

كورميه  �صيلفان  بنزمية  حمامي  وندد 
ل�صنا  ن��ح��ن  “لالأ�صف،  ق��ائ��ال  ب��ال��ق��ر�ر 
منده�صني. هذ� قر�ر �صخيف وميكن �لتنبوؤ 

به«.
بنزمية  ك�����ص��ف  �لدع������اء،  وب��ح�����ص��ب 
�أكتوبر  يف  �ل�صريط  وج��ود  عن  لفالبوينا 
يف  �لفرن�صي  �ملنتخب  كان  عندما   ،2015
�أرمينيا  �صد  ودية  ملبار�ة  حت�صريً�  مع�صكر 

يف مدينة ني�ض �جلنوبية.
لدى  تدخل  �أن��ه  وقتها  بنزمية  وزع��م 
جلاأ  له  طفولة  �صديق  من  بطلب  فالبوينا 
�إليه �ملحتالون �لثالثة �لذين كان �ل�صريط 

بحوزتهم، بح�صب م�صدر مقرب من �مللف.
�ت��ف��ق مع  �إن���ه  “قال  �مل�����ص��در  و�أو���ص��ح 

�صديق �لطفولة مبا يجب عليه قوله حتى 
يتمكن زميله يف �ملنتخب من �لتفاو�ض معه 

ح�صريًا«.
وتابع �أن بنزمية �أكد �نه كان “يرغب 
دون  �صديقه”  �ىل  خ��دم��ة  ت��ق��دمي  يف 

�لتفكري يف �أنه ي�صر بفالبوينا.
�ل�صتئناف  حمكمة  ذلك  بعد  رف�صت 
متهمني  وثالثة  بنزمية  طلب  فر�صاي  يف 

�آخرين �إ�صقاط �لق�صية.
و���ص��خ��ر ب��ن��زمي��ا �ل����ذي ي��ع��ت��ر �أح���د 
�خلمي�ض،  �أوروب����ا،  يف  �ملهاجمني  �أف�صل 
�ىل  �إحالته  �إعالن  من  قليلة  �صاعات  بعد 
�جلنائية  �ملحاكمة  من  جم��دد�،  �لق�صاء 
ب�”حفلة تنكرية”، وذلك يف  �لتي و�صفها 
�إن�صتغر�م  على  ُن�صرت  ��صتفز�زية  ر�صالة 
ت�صاءل فيها “�إذن متى �حلفلة �لتنكرية؟«.
ومل يتم حتديد موعد حماكمة �لهد�ف 
منذ  مدريد  ري��ال  �أل��و�ن  عن  يد�فع  �ل��ذي 
�مل��وؤمت��ر  خ���الل  زي����د�ن  وت��ط��رق   .2009
�ل�صحايف �ىل دخوله �حلجر �ل�صحي، حيث 
�لختالط  بعد  نف�صه  ع��زل  �إىل  ��صطر 

ب�صخ�ض م�صاب بفريو�ض كورونا.
�صلبية  زي��د�ن  �ختبار  نتيجة  وج��اءت 
يف  حا�صر�  �صيكون  �أنه  ليوؤكد  بالفريو�ض، 
مبار�ة �ل�صبت على مقاعد �لبدلء، بالقول 
“�صيكون باإمكاين �أن �أكون مع �لفريق �ليوم 
)يف �لتمارين( و�ل�صفر معه “ خلو�ض لقاء 

�أو�صا�صونا.

صالح ليس بأفضل أحواله.. 
وصحيفة إسبانية »تقدم الدليل«

بعد غياب.. المخضرم »إبرا« يعود

زيدان يساند بنزيما في قضية 
االبتزاز ويأمل »تسوية سريعة«

*وكاالت
وفاز  �جلبيهة،  �أمام  �عتباره  �لوحد�ت  فريق  رد 
�أقيم  �ل��ذي  �للقاء  يف   ،)66-80( بنتيجة  عليه 
�ملرحلة  �صمن  حمزة،  �لأم��ري  �صالة  على  �جلمعة 

�لثانية لبطولة �لدوري �ملمتاز بكرة �ل�صلة.
�لأوىل  �ملبار�ة  يف  فاز  قد  �جلبيهة  فريق  وكان 

على �لوحد�ت بنتيجة )90-94(.

وقدم �لوحد�ت �أد�ء جيد�، حيث فر�ض �أف�صليته 
منذ �لبد�ية وبرز من �صفوفه حممود عابدين و�أمني 

�أبو حو��ض ونادر �أحمد.
خو�ض  على  �لثانية  �ملرحلة  تعليمات  وتن�ض 
يتاأهل  منها   3 يف  و�لفائز  مو�جهات  ل���5  �لفريقني 
بني  �لثالثة  �ملبار�ة  وتقام  �لنهائية.  �ملرحلة  �إىل 

�لفريقني بعد غد �لأحد على �صالة �لأمري حمزة.

الوحدات يرد اعتباره أمام 
الجبيهة في دوري السلة

*وكاالت
فر��ض  جنميه  جلهود  �ل��وح��د�ت  فريق  يفتقد 
�صيخو�صها  �لتي  �ملبار�ة  يف  �إليا�ض،  و�أحمد  �صلباية 
�ل�صريح، باجلولة 21 من بطولة دوري  �أمام  �لأحد 
مدير  �صلباية،  زي��اد  وق��ال  �لقدم.  بكرة  �ملحرتفني 
“فر��ض  ل��ك��ووورة:  ت�صريح  يف  �لقدم،  ك��رة  ن�صاط 

�صيغيب عن �ملبار�ة؛ ب�صبب تر�كم �لإنذ�ر�ت«.

ب�صبب  �إليا�ض؛  �أحمد  �صيغيب  “كذلك  و�أو�صح: 
�لإ�صابة �لتي تعر�ض لها موؤخر�«.

دوري  بطولة  لقب  ح�صم  ق��د  �ل��وح��د�ت  وك��ان 
�ملحرتفني للمرة 17 يف م�صريته، بعد فوزه يف �جلولة 

�ملا�صية على �جلزيرة )0-1(.
بر�صيد  �لدوري  فرق  ترتيب  �لوحد�ت  ويت�صدر 

50 نقطة، فيما يحل �ل�صريح عا�صر� ب�20 نقطة.

*وكاالت
�لقدم،  لكرة  �لإ�صباين  �ل��دوري  ر�بطة  �أعلنت 
�ل�صبت، تاأجيل مبار�ة �أتلتيكو مدريد و�أتلتيك بلباو 
�صمن  �لعا�صمة  يف  �ل�صبت،  م�صاء  مقررة  كانت  �لتي 
�لأحو�ل  ب�صبب  �لليغا،  من  ع�صرة  �لثامنة  �ملرحلة 

�جلوية �ل�صيئة.
�لهبوط  �لبا�صكي من  �لفريق  ومل تتمكن طائرة 
للعودة  �لثلجية، و��صطر  �لعا�صفة  يف مدريد ب�صبب 

�إىل بلباو.
على  مقت�صب  بيان  يف  ليغا”  “ل  ر�بطة  وقالت 
بني  �مل��ب��ار�ة  تاأجيل  مت  �أن��ه  “تويرت”  يف  ح�صابها 
�لفريقني ب�صبب �صوء �لأحو�ل �جلوية يف �لعا�صمة 

�لتي �صببتها �لثلوج �لكثيفة.
�ل�صتثنائي  �لو�صع  �إىل  “بالنظر  �لبيان  وقال 
كبري�  ج��زء�  �جتاحت  �لتي  �لعا�صفة  عن  �لناجم 
�إغالق  يف  ت�صبب  مما  �لأيبريية،  �جلزيرة  �صبه  من 

�مللعب  وج��ود  و��صتحالة  ب��ار�خ��ا���ض،  مدريد  مطار 
)و�ند� ميرتوبوليتانو( يف ظروف �للعب �ملثلى، طلبت 
جلنة  من  �لناديني،  بكال  �لت�صال  بعد  ليغا”،  “ل 

�مل�صابقات يف �لحتاد �لإ�صباين تاأجيل �ملبار�ة«.
و�أ�صار �لبيان �إىل �أن جلنة �مل�صابقات و�فقت على 
�جلديد  �ملوعد  عن  �لإع��الن  و�صيتم  و�أن��ه  �لطلب، 

للمبار�ة يف �لأيام �ملقبلة.
�لإ�صباين  �ل���دوري  ترتيب  �أتلتيكو  ويت�صدر 
بر�صيد 38 نقطة بفارق نقطتني عن �أقرب مناف�صيه 
مبار�تني  لعب  �لذي  �للقب  حامل  مدريد  ريال  جاره 
 21 بر�صيد  �لتا�صع  �ملركز  بلباو  يحتل  فيما  �أق��ل، 

نقطة.
وت�صببت �لعا�صفة �لثلجية �لتي �صربت �إ�صبانيا، 
فو�صى  يف  عاما   50 منذ  �لأ�صو�أ  وهي  �جلمعة،  يوم 
عارمة يف �لبالد ما �أدى �إىل �نقطاع �ل�صبل �أمام مئات 

�ل�صيار�ت و�صل �حلركة.

*وكاالت
بكاأ�ض  �لر�بع  �ل��دور  �إىل  طريقه  ليفربول  �صق 
على   1-4 بفوزه  �لقدم  لكرة  �لجنليزي  �لحت��اد 
�صاحب  ��صطر  حيث  بالغيابات  �ملبتلى  فيال  �أ�صتون 
�لإ�صابات  لتعدد  بالنا�صئني  لال�صتعانة  �ل�صيافة 

بكوفيد-19 د�خل ت�صكيلته.
كما  �جنلرت�  لبطل  هدفني  ماين  �صاديو  و�أح��رز 
هدفني  �صالح  وحممد  فينالدم  جورجينيو  �أ�صاف 
�أ�صتون فيال بهدف ر�ئع عر لوي باري  ليلغي تعادل 
)17 عاما( �لذي خا�ض مبار�ته �لأوىل مع �لفريق 

�لأول.
�أدرك  �أن  بعد  جم��د  بلحظة  ب���اري  و��صتمتع 

�لتعادل عقب هدف ماين �ملبكر لكن ليفربول �صغط 
يف �ل�صوط �لثاين و�صجل ثالثة �أهد�ف خالل خم�ض 

دقائق.
وتوىل مارك ديالين مدرب فريق فيال حتت 23 
�أن  بعد  �صميث  دي��ن  �مل��درب  من  ب��دل  �لقيادة  عاما 
�أغلق �لنادي مقر تدريباته لوجود حالت �يجابية 
�أع�����ص��اء  وخم�صة  لع��ب��ني  ت�صعة  ب��ني  ل��ل��ف��ريو���ض 
ولفرهامبتون  ف��از  �أخ��رى  مو�جهة  ويف  بالطاقم. 
بف�صل  ب��ال���ض  كري�صتال  على  1-�صفر  و�ن����در�رز 
هدف �أد�ما تر�وري يف �لدقيقة 35 حني تفوق على 
حافة  على  قوية  بت�صديدة  باتالند  جاك  �حلار�ض 

منطقة �جلز�ء.

*وكاالت
�صاينز  كارلو�ض  �لإ�صباين  �للقب  حامل  �أح��رز 
بني  دك��ار  ر�يل  من  �ل�صاد�صة  �ملرحلة  ميني  �صائق 
�صاعات   3 بزمن  �ل�صعودية  يف  وحائل  �لقي�صومة 
�ل�صعودي  على  متقدًما  ثانية،  و27  دقيقة  و38 
بقي  فيما  �لعطية،  نا�صر  و�لقطري  �لر�جحي  يزيد 
�لرتتيب  �صد�رة  يف  بريتهان�صل  �صتيفان  �لفرن�صي 

�لعام.
و�صاينز �لفائز يف �ملرحلة �لأوىل �لثنني و�ملتوج 
بينها  كلم   618 م�صافة  قطع  م��ر�ت،  ث��الث  باللقب 
كيلومرت  مئة  تقلي�صها  بعد  لل�صرعة  خم�ص�صة   348
ب�صبب تاأخر و�صول �ملتناف�صني بعد مرحلة �خلمي�ض، 
�لر�جحي  عن  ثو�ن  وثالث  دقائق   4 بفارق  متقدمًا 

�صائق تويوتا �لذي حل ثانيًا و�أمام �لعطية �لثالث.
�أد�ء  وقدمنا  �صغطنا  “�ليوم  �لر�جحي  وق��ال 

جيدً�، و�صاينز مل يكن لديه ما يخ�صره. �أول ر�يل يف 
و�أكت�صب  �أ�صتمتع  حاليًا  و�أنا  حائل،  يف  كان  م�صريتي 
�خلرة«. �أما �لعطية فاأ�صار �إىل م�صاكل يف �لإطار�ت، 
يتحمل  ل  �لإط���ار  ف��اإن  �ل�صرعة  زدن��ا  “�إذ�  ق��ائ��اًل 
وهي  جيدة  �لنتيجة  فاإن  ذلك  رغم  لكن  �ل�صدمة. 
�صيكون  �لذي  �ملقبل  �لأ�صبوع  ولدينا  ممتاز،  موؤ�صر 

�صعبًا على �جلميع«.
�للقب 13  “�صيد دكار” حامل  وبقي بيرتهان�صل 
مرة )7 يف فئة �ل�صيار�ت و6 يف �لدرجات( يف �صد�رة 
بخم�ض  متقدًما  �ليوم  ر�ب��ًع��ا  حل  بعدما  �لرتتيب 
�للقب  حامل  �لثاين  �لعطية  عن  ثانية  و53  دقائق 
ثالث مر�ت، وبفارق 40 دقيقة و39 ثانية عن �صاينز 

�لثالث.
جو�ن  �ل�صباين  فحقق  �ل��در�ج��ات،  فئة  يف  �أم��ا 

باريد� فوزه �لثالث يف ن�صخة هذ� �لعام يف �ملرحلة.

الوحدات يفتقد نجميه أمام الصريح

العاصفة الثلجية تؤجل
 مباراة أتلتيكو مدريد وبلباو

الريدز يقهر فيال ليبلغ الدور 
الرابع بكأس االتحاد اإلنجليزي

رالي دكار: ساينز يحرز المرحلة 
السادسة أمام الراجحي والعطية
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اعالن �صادر عن 
مراقب عام ال�صركات

 ٢٢ رقم  ال�صركات  قانون  من  ٢٧٧/اأ  املادة  الحكام  ا�صتنادا 
وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   ١٩٩٧ ل�صنة 
م�صجلة  ذ.م.م  لال�صكان  بر�صتون  �صركة  بان  والتجارة  ال�صناعة 
الرقم  حتت  املحدودة  امل�صوؤولية  ذات  ال�صركات  �صجل  يف  لدينا 
�صجل  من  �صطبها  تقرر  وقد   ١٠/٢/٢٠١٥ بتاريخ   ٣٩٥٣٨

ال�صركات ذات امل�صوؤولية املحدودة بتاريخ ٧/١/٢٠٢١
مراقب عام ال�صركات 
د_ وائل علي العرموطي
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*وكاالت
ما  �ل�صبت،  “تويرت”،  تطبيق  على  ن�صرت  �صور  �أظهرت 
يعتقد �أنها �أول �صور تعود �إىل حطام �لطائرة �لإندوني�صية 
�لإندوني�صية  �لعا�صمة  م��ن  �إقالعها  بعد  حتطمت  �لتي 

جاكرتا.
وك�صفت �ل�صور ما بد� �أنها بقايا متعلقات ب�صرية يحملها 
رج��ال �إن��ق��اذ، وذل��ك بعد دق��ائ��ق م��ن �لإع���الن ع��ن فقد�ن 

�لت�صال بالطائرة.
حطام  على  �لعثور  مت  �إنه  حملية  �إعالم  و�صائل  وقالت 
ُيعتقد �أنه من طائرة تابعة ل�صركة “�صريويجايا �إير” �نقطع 
�لت�صال بها بعد �إقالعها من جاكرتا، كانت يف طريقها �إىل 

مدينة بونتياناك عا�صمة �إقليم كاليمنتان �لغربية.
وذكرت خدمة “فاليت ر�د�ر 24” لتعقب �لطائر�ت على 
“تويرت”، �أن طائرة �لرحلة “�إ�ض.جي182” هبطت �أكر من 
10 �آلف قدم عن �لرتفاع �لذي كانت حتلق فيه خالل �أقل 

من دقيقة و�حدة، وذلك بعد حو�يل 4 دقائق من �لإقالع.
�أن  �لتعقب  بيانات  �لو�ردة يف  �لت�صجيل  وت�صري تفا�صيل 
�أكر من 50 �صخ�صا هي من طر�ز بوينغ  �لطائرة �لتي تقل 

737-500، ودخلت �خلدمة قبل 27 عاما.
وذكرت �صركة �لطري�ن �لإندوني�صية “�صريويجايا �إير” 
يف بيان �أنها ماز�لت جتمع معلومات �أكر تف�صيال عن �لرحلة 

�جلوية، قبل �أن يت�صنى لها �إ�صد�ر �أي بيان.

*لندن
بوري�ض  �لريطاين  �ل���وزر�ء  رئي�ض  دع��ا 
�لبقاء  �إىل  �لريطانيني  �ل�صبت،  جون�صون، 
و�لآخ��ري��ن  �أنف�صهم  وح��م��اي��ة  منازلهم  يف 
م��ن �لإ���ص��اب��ة مب��ر���ض ك��وف��ي��د-19، م�صري� 
�لقطاع  لها  يتعر�ض  �ل��ت��ي  �ل�صغوط  �إىل 
و�لزيادة  �لفريو�ض  تف�صي  نتيجة  �ل�صحي 
على  �مل�صت�صفيات  قدرة  وعدم  �لإ�صابات  يف 

��صتيعاب �ملر�صى.
وق����ال ب��وري�����ض ج��ون�����ص��ون يف ت��غ��ري��دة 
“تتعر�ض  تويرت  يف  �خل��ا���ض  ح�صابه  على 
�آخر  وقت  �أي  من  �أكر  ل�صغط  م�صت�صفياتنا 
منذ بد�ية �لوباء، وت�صتمر معدلت �لإ�صابة 

بالرتفاع مبعدل ينذر باخلطر«.
“لقد  �لريطاين  �ل��وزر�ء  رئي�ض  و�أ�صاف 
ولكن  م��ت��ج��دد�،  �أم���ال  �ل��ل��ق��اح  ط��رح  منحنا 
�ملنزل  يف  نبقى  �أن  �لآن  مبكان  �لأهمية  من 
�لوطنية  �ل�صحية  �خلدمات  هيئة  ونحمي 

وننقذ �لأرو�ح«.
وتاأتي دعوة جون�صون بعد يوم من �إعالن 
ع��م��دة ل��ن��دن، ���ص��ادق خ���ان، �جل��م��ع��ة، حال 
�لعا�صمة �لريطانية بعد تز�يد  �لطو�رئ يف 

حالت �لإ�صابة بفريو�ض كورونا.
وق��ال خ��ان �إن �إع���الن ح��ال �ل��ط��و�رئ يف 
�لإ�صابة  ح��الت  �رت��ف��اع  ب�صبب  ج��اء  لندن 
ب�”�إغر�ق”  ي��ه��دد  �ل���ذي  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض 

�أن  و�أ�صاف  �مل�صابني.  باملر�صى  �مل�صت�صفيات 
�صغطا  “ت�صع  �مل��ت��ز�ي��دة  �لإ���ص��اب��ة  م��ع��دلت 
هائال على هيئة �خلدمات �ل�صحية �لوطنية 

�لريطانية �لتي تعاين من �ل�صغط �أ�صال«.

بعد الكارثة.. أول صور لحطام 
»البوينغ 737«

جونسون يدعو
 البريطانيين اللتزام المنازل

*واشنطن
�أن�����ص��ار  م���ن  �لآلف  ت��دف��ق  ب��ي��ن��م��ا 
تر�مب  دونالد  وليته  �ملنتهية  �لرئي�ض 
و��صنطن، وفر�صو� ح�صار� على مبنى  �إىل 
غياب  عن  كثريون  ت�صاءل  “�لكابيتول”، 
�ل�صيدة �لأوىل ميالنيا تر�مب عن �لأنباء.
وك�صفت �صبكة “�صي �إن �إن” �لأمريكية، 
�قتحام  وق��ت  ك��ان��ت  ت��ر�م��ب  ميالنيا  �أن 
جل�صة  يف  �ملا�صي،  �لأربعاء  “�لكابيتول”، 

ت�صوير بالبيت �لأبي�ض.
ونقلت “�صي �إن �إن” عن م�صدر و�صفته 
كانت  �ليوم  ذل��ك  “يف  قوله:  ب�”�ملطلع” 
ميكن  وك���ان  ت�����ص��وي��ر،  بجل�صة  ميالنيا 
م�صاهدة �لإ�صاءة �مل�صتخدمة يف �لت�صوير 
�لبيت  نو�فذ  عر  و�لفيديو  �لفوتوغر�يف 

�لأبي�ض«.
�صور  �لتقاط  مت  �أن��ه  �مل�صدر  و�أ�صاف 
�ملقر  يف  �لأ���ص��ي��اء  م��ن  وغ���ريه  لل�صجاد 
بالبيت  �ل�����ص��رق��ي  و�جل��ن��اح  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
على  ت�����ص��رف  ميالنيا  وك��ان��ت  �لأب��ي�����ض، 

�لت�صوير �صخ�صيا.
ميالنيا  ق��ي��ام  �أن  م��ر�ق��ب��ون  و�ع��ت��ر 
موؤ�صر  �لتوقيت،  هذ�  مثل  يف  �لعمل  بهذ� 
مفادها،  ر���ص��ال��ة  مت��ري��ر  يف  رغبتها  على 
�لأبي�ض  �لبيت  عن  للرحيل  م�صتعدة  �أنها 
يف  ر�صميا  بايدن  جو  تن�صيب  �صيتم  حيث 

�لع�صرين من يناير �حلايل.
�لتي  �ل�صاعات  عدة  تقارير  وتناولت 
قال  حيث  “�لكابيتول”،  �جتياح  �صبقت 
�أحدها �إن �إيفانكا تر�مب عقدت مع و�لدها 
�جتماعا يف “�ملكتب �لبي�صاوي”، �لأربعاء، 
�لعنف  ل��وق��ف  �ل��دع��وة  على  فيه  حّثته 
بايدن  جو  فوز  تلت  �لتي  و�لحتجاجات 

برئا�صة �لوليات �ملتحدة.
ورغم �أن �جلزء �لأكر من ت�صريحاتها 
مرتبطا  كان  �لأخ��رية  �لأ�صهر  يف  �لعلنية 
ب���الأع���ي���اد، ف��ق��د غ����ردت م��ي��الن��ي��ا م��ر�ت 
ملعركة  �ل�صريح  دعمها  عن  لتعّر  عديدة 
تر�مب �صد نتائج �لنتخابات، حيث قالت 
�لأمريكي  “�ل�صعب  �إن  �صابقة  تغريدة  يف 

ي�صتحق �نتخابات نزيهة«.
كذلك قالت ميالنيا يف تغريدة �أخرى: 
�حت�صاب كل �صوت قانوين.. علينا  “يجب 

حماية دميقر�طيتنا ب�صفافية تامة«.
�صحيفة  بح�صب  م��ي��الن��ي��ا  وت��وق��ف��ت 
“ديلي �صتار” �لريطانية عن �لتغريد منذ 

مطلع هذ� �لعام، كما �أنها مل تن�صر �أي �صيء 
على “�إن�صتغر�م” منذ عيد �مليالد.

�صهد  ق��د  “�لكابيتول”  مبنى  وك���ان 
�إغ��الق��ا و�لأع�����ص��اء ب��د�خ��ل��ه، �لأرب��ع��اء 
بني  عنيفة  ��صتباكات  ن�صبت  فيما  �ملا�صي، 

�أن�صار تر�مب و�ل�صرطة.
�أثناء  �ملبنى  �إعالن بذلك د�خل  و�أذيع 
فوز  تاأكيد  على  للت�صويت  �لنو�ب  �جتماع 
�أمني  “تهديد  وب�صبب  بالرئا�صة،  بايدن 
�صخ�ض  �أي  خروج  �أو  دخول  خارجي” منع 

من جممع �لكابيتول، بح�صب �لإعالن.
معدنية  ح��و�ج��ز  �ملحتجون  وح��ط��م 
وت�صدت  للمبنى،  �ل�صفلى  �لدرجات  عند 

لهم �ل�صرطة مرتدية زي مكافحة �ل�صغب، 
رجال  �صف  عر  �لندفاع  �لبع�ض  وح��اول 
على  �لفلفل  رذ�ذ  �أطلقو�  �لذين  �ل�صرطة، 
�حل�صد  و�صط  �لبع�ض  هتف  بينما  �حل�صد، 
وليته  �ملنتهية  �لرئي�ض  ودعا  “خونة«. 
تر�مب، �خلمي�ض، �إىل “�مل�صاحلة وت�صميد 
منا�صرون  �قتحم  بعدما  وذلك  �جلر�ح”، 
�نتقال  يريد  �أنه  موؤكد�  “�لكابيتول”،  له 
�لرئي�ض  خلفه  �إىل  لل�صلطة  “�صل�صا” 

�ملنتخب بايدن.
�ملنتخب  �لرئي�ض  �تهم  �مل��ق��اب��ل،  ويف 
ل  “هجوم  ب�صّن  تر�مب  �خلمي�ض،  بايدن، 
هو�دة فيه على �ملوؤ�ص�صات �لدميقر�طية”.

*وكاالت
و�����ص���ل م��وق��ع ت��وي��رت ح���روب���ه على 
ت��غ��ري��د�ت ت��و���ص��ف ب��اأن��ه��ا ت��ت��ع��ار���ض مع 
تلك  خ�صو�صا  وق��و�ع��ده��ا،  �صيا�صاتها 

�لتغريد�ت �ملثرية و�ملوؤججة للم�صاعر.
�لرئي�ض  ت��غ��ري��د�ت  ح���ارب  �أن  فبعد 
�لأمريكي دونالد تر�مب وبع�ض �ل�صيا�صيني 
تغريدة  تويرت  موقع  حجب  �لأمريكيني، 
ن�صرتها ح�صابات تابعة للموقع �لإلكرتوين 

�لر�صمي للمر�صد �لإير�ين علي خامنئي.
حجبها  �لتي  خامنئي،  تغريدة  وتتعلق 
م��وق��ع ت��وي��رت، ب��ال��ل��ق��اح��ات �لأم��ريك��ي��ة 
وذلك  لكوفيد-19،  �مل�صادة  و�لريطانية 

غد�ة �إعالنه منع ��صتري�دها �ىل �إير�ن.
متلفزة،  كلمة  يف  خامنئي،  ق��ال  فقد 

�لأم��ريك��ي��ة  “�للقاحات  �إن  �جل��م��ع��ة 
بدخول  لها  م�صموح  غ��ري  و�ل��ري��ط��ان��ي��ة 
�لبالد”، م�صيفا “ل ثقة بهم رمبا يريدون 

جتربة �للقاح على دول �أخرى”.
تابعة  تويرت  على  ح�صابات  ون�صرت 
من  مقتطفات  خلامنئي،  �لر�صمي  للموقع 
�مل�صنعة  �للقاحات  ع��ن  �إح��د�ه��ا  كلمته، 
ويق�صد  وبريطانيا،  �ملتحدة  �لوليات  يف 
ل��ق��اح��ات ف��اي��زر-ب��اي��ون��ت��ي��ك وم��ودي��رن��ا 
ح�صلت  �لتي  و�أ�صرت�زينيكا-�أوك�صفورد، 
من  �لعديد  يف  لال�صتخد�م  تر�خي�ض  على 
وبريطانيا  �ملتحدة  �لوليات  مثل  �ل��دول 

و�لحتاد �لأوروبي.
وب��ح��ل��ول ي���وم �ل�����ص��ب��ت، ك��ان��ت ه��ذه 
�حل�صابات  ك��ل  م��ن  حمجوبة  �ل��ت��غ��ري��دة 

�لإجنليزية  باللغات  بخامنئي  �ل�صلة  ذ�ت 
و�لفرن�صية و�لإ�صبانية و�لعربية، وو�صعت 
�لتغريدة  ه��ذه  تعد  “مل  ع��ب��ارة  مكانها 
متو�فرة لأنها خالفت قو�عد تويرت” دون 
�أن ي�صدر موقع تويرت �أي تفا�صل �إ�صافية.

حال  يف  تويرت،  موقع  قو�نني  وبح�صب 
بعد  يتم  “ومل  ق��و�ع��ده  تغريدة  خالفت 

�إلغاوؤها من قبل كاتبها، يتم حجبها«.
�أنه  تويرت  موقع  �أعلن  �صابق،  وقت  ويف 
�صيبد�أ �عتبار� من �أو�خر دي�صمر، �عتماد 
عن  �ل��ت��غ��ري��د�ت  ب�صاأن  ج��دي��دة  �صيا�صة 
�مل�صبب  �جلديد  ك��ورون��ا  فريو�ض  لقاحات 
�ملوقع  ن�صره  بيان  لوباء كوفيد-19. وقال 
�ل�صيا�صة  هذه  �أن  �ملا�صي  �ل�صهر  منت�صف 
تقوم على خطو�ت عدة �أبرزها طلب �إز�لة 

تلّمح  خاطئة  “مز�عم  تت�صمن  تغريد�ت 
عمد�  لالإ�صر�ر  �صتخدم  �للقاحات  �أن  �ىل 

بال�صعوب �أو �ل�صيطرة عليها«.
تت�صمن  ت��غ��ري��د�ت  ذل���ك  ي��ط��ال  ك��م��ا 
“مز�عم خاطئة مت نفيها على نطاق و��صع 
تتعلق باآثار �أو تبعات �لتطعيم«. ي�صار �إىل 
�إير�ن،  يف  ر�صميا  حمجوب  تويرت  موقع  �أن 
�مل�صوؤولني  من  �لعديد  �أن  من  �لرغم  على 
ح�صن  �ل��رئ��ي�����ض  فيهم  مب��ن  �لإي��ر�ن��ي��ني، 
ج��و�د  حممد  �خلارجية  ووزي���ر  روح���اين 
عليه.  موثقة  ح�صابات  لديهم  ظ��ري��ف، 
بجائحة  تاأثر�  �ل��دول  �أك��ر  �إي��ر�ن  وتعد 
�لأو���ص��ط،  �ل�صرق  منطقة  يف  كوفيد-19 
من  وفاة  �ألف   56 من  �أكر  ر�صميا  و�صجلت 

�أ�صل �أكر من مليون و280 �ألف �إ�صابة.

*وكاالت
ح�صاب  ت��وي��رت  م��وق��ع  ح��ظ��ر  �أن  ب��ع��د 
دونالد  وليته  �ملنتهية  �لأمريكي  �لرئي�ض 
خالل  من  �أن�صاره«  »حتري�ض  �إثر  تر�مب، 
مبنى  �أم��ام  للتظاهر  �لإلكرتونية  �ملن�صة 
�لكونغر�ض، مما �أدى لقتحامه ووقوع قتلى 
وجرحى، توجه �أن�صار تر�مب �صوب من�صة 
�أخرى هي »بارلري«، �إل �أن متجر غوغل كان 

لهم باملر�صاد، و�أز�لها.

نهائيا  “تويرت” ح�صاب تر�مب  و�أوقف 
من  وح��رم��ه  �جلمعة،  متاأخرة  �صاعة  يف 
عددهم  ي�صل  �لذين  متابعيه  مع  �لتو��صل 
موقع  و�أ�صار  متابع.  مليون   90 قر�بة  �إىل 
�لتو��صل �لجتماعي �ل�صهري �إىل �أن قر�ره 
ينبع من “خماطر �لتحري�ض على مزيد من 
تر�مب  حث  من  �أي��ام  ثالثة  بعد  �لعنف”، 
�آلفا من �أن�صاره على �ل�صري �إىل �لكونغر�ض 
هزميته  على  للت�صديق  جل�صة  عقد  �أثناء 

بايدن  ج��و  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  مناف�صه  �أم���ام 
لح��ق،  وق��ت  ويف  �ل��رئ��ا���ص��ة.  بانتخابات 
��صتخدم تر�مب ح�صابا حكوميا ر�صميا على 
باحلديث  متوجها  �ل�صركة،  لنتقاد  تويرت 
�صوتو�  �لذين  �لعظماء”  “�لوطنيني  �إىل 
يتم  “لن  وق��ال  مليونا،   75 وع��دده��م  ل��ه، 
تاأ�صي�ض  يف  يفكر  �أنه  �إىل  لفتا  �إ�صكاتنا”، 

من�صة تو��صل �جتماعي خا�صة به.
�ملن�صور�ت  تويرت  ح��ذف  م��ا  و�صرعان 

و�أ���ص��ف��رت  ت��ر�م��ب.  حملة  ح�صاب  وع��ل��ق 
�لفو�صى �لناجمة عما حدث، و�لتي �أ�صابت 
عنا�صر  �أحد  مقتل  عن  بال�صدمة،  �لعامل 
تعليق  وعقب  �آخ��ري��ن.  و�أرب��ع��ة  �ل�صرطة 
وليته  �ملنتهية  �لأمريكي  �لرئي�ض  ح�صاب 
على تويرت ب�صكل نهائي، توجه �أن�صاره �إىل 
من�صة �أخرى هي “بارلري”، حيث ��صتمرو� 
بالتعبري عن غ�صبهم من نتائج �لنتخابات، 

و��صتمرو� بن�صر دعو�ت للتظاهر.

»اجتياح الكابيتول«.. هذا ما 
كانت ميالنيا ترامب تفعله!

تويتر يعاقب خامنئي بسبب 
اللقاحات األميركية والبريطانية

»غوغل« يوجه ضربة
 جديدة ألنصار ترامب

*واشنطن
�عتر �لرئي�ض �لأمريكي �ملنتخب جو بايدن، �أن 
�لرئي�ض دونالد تر�مب »لي�ض لئقا لوظيفته«، لكنه 
�ملتز�يدة  �لدميقر�طيني  دعو�ت  تاأييد  مر�ر�  رف�ض 

مل�صاءلته مرة �أخرى.
يف  بيلو�صي  نان�صي  �لنو�ب  جمل�ض  رئي�صة  وقالت 
ر�صالة �إىل �أع�صاء جمل�صها �إن �لنو�ب قد يتحركون 
تر�مب  مل�صاءلة  �ملقبل  �لأ�صبوع  من  مبكر  وق��ت  يف 
لتحري�صه على ح�صد عنيف �جتاح مبنى �لكابيتول 
�لأمريكي، �إذ� مل يقدم �لرئي�ض ��صتقالته على �لفور.
�ل�صيوخ  جمل�ض  وزع��ي��م  بيلو�صي  دع���ت  ك��م��ا 
�لدميقر�طي ت�صاك �صومر نائب �لرئي�ض مايك بن�ض، 
�خلام�ض  �لتعديل  ل�صتدعاء  �حلكومة  و�أع�صاء 
و�لع�صرين من �لد�صتور �لأمريكي لإجبار تر�مب على 
�لتنحي من من�صبه، وهي عملية لتجريد �لرئي�ض من 

من�صبه وتن�صيب نائب �لرئي�ض مكانه.
ر�أ�صه،  م�صقط  يف  �ل�صحفيني  خماطبته  وخالل 
ولية ديالوير، بعد فعالية �جلمعة قدم فيها بع�ض 
�لأ�صباب  �أحد  �أن  �إىل  بايدن  �أ�صار  وزر�ئ��ه،  خيار�ت 
�أنه  هو  �لرئي�ض  ملن�صب  تر�صحه  ور�ء  �لرئي�صية 
�أن �لرئي�ض تر�مب غري لئق  “�عتقد لفرتة طويلة 

ملن�صب �لرئي�ض«.
قال بايدن “لقد قلت منذ �أكر من عام، �إنه غري 
لئق للمن�صب. �إنه �أحد �أكر �لروؤ�صاء غري �لأكفاء 

يف تاريخ �لوليات �ملتحدة �لأمريكية”.
لكن بايدن رف�ض دعم �جلهود �لر�مية �إىل عزل 
�مل�صاءلة  �أن  على  و�أ�صر  �لأبي�ض،  �لبيت  من  تر�مب 
�إنه  مرتوكة للكونغر�ض. وبدل من ذلك، قال بايدن 

�لع�صرين  يف  �ل�صخ�صية  �إد�رته  بدء  على  يركز  كان 
من يناير، م�صري� �إىل �أن �أولوياته �لثالث �لأوىل هي 
�لتغلب على فريو�ض كورونا، وتوزيع �للقاحات ب�صكل 

عادل ومن�صف، و�إنعا�ض �لقت�صاد �ملتعر.
وك�صفت ت�صريحاته عن �لتو�زن �ل�صيا�صي �لذي 
�إحد�ثه يف �لأ�صهر �لتي تلت فوزه  عمل بايدن على 

يف �لنتخابات �لرئا�صية.
كل  و�نتقاد  ب�صدة  تر�مب  �نتقاد  بايدن  و��صل 
�أي�صا  عمل  لكنه  تقريبا،  �إد�رت��ه  جو�نب  من  جانب 
�صتفعله  ما  على  مركز�  �جلمهور  �نتباه  �إبقاء  على 
�لتهامات  يف  �لف��ر�ط  من  بدل  �جلديدة  �لإد�رة 

�ملوجهة �إىل �لإد�رة �لأخرية.
�أ�صو�أ  “جتاوز  تر�مب  ب��اأن  بايدن  �أق��ر  ذل��ك،  مع 
و�صبه  �إحر�ج”،  م�صدر  كان  لقد  عنه.  �نطباعاتي 
“�ل�صرر �لذي حلق ب�صمعة �لوليات �ملتحدة  بايدن 
�لعاتية”،  بالديكتاتوريات  �لعامل  �أنحاء  جميع  يف 

بح�صب “�أ�صو�صيتد بر�ض«.
�لعقبة  �أن  �إىل  �ملنتخب  �لرئي�ض  �أ���ص��ار  كما 
�لرئي�صية �أمام �إز�حة تر�مب تتمثل يف �أنه مل يتبق 

له �صوى �أقل من �أ�صبوعني يف فرتة وليته.
من  �أ�صهر  �صتة  �أمامنا  ك��ان  “�إذ�  بايدن:  وق��ال 
فرتة وليته، كان يجب �أن نفعل كل �صيء لإق�صائه 
من من�صبه. مل�صاءلته مرة �أخرى وحماولة ��صتح�صار 
�لتعديل �خلام�ض و�لع�صرين من �لد�صتور مهما تطلب 
�أركز على تولينا زمام  “لكنني �لآن  و�أ�صاف  �لأمر«. 
�لع�صرين  �ليوم  يف  �لرئي�ض  ونائبة  كرئي�ض  �لأم��ور 
قدما  �أعمالنا  جدول  يف  و�مل�صي  �جل��اري،  �ل�صهر  من 

باأ�صرع ما ميكن”.

*اديس ابابا
�أعلنت �إثيوبيا، يوم �ل�صبت، و�صع حجر �لأ�صا�ض 
ل�صد جديد يف �إقليم �أمهرة، ت�صل طاقته �لتخزينية 
�إىل 55 مليون مرت مكعب من �ملياه، يف وقت ل تز�ل 
�خلالفات ت�صوب �ملفاو�صات �جلارية بني �أدي�ض �أبابا 
من جهة و�لقاهرة و�خلرطوم من جهة �أخرى، ب�صبب 

�صد �لنه�صة.
�لإثيوبي،  و�لطاقة  و�ل��ري  �ملياه  وزي��ر  و�أعلن 
ت�صاغر،  �أغاجنه  �أمهرة،  �إقليم  ورئي�ض  بقلي،  �صل�صي 

و�صع حجر �لأ�صا�ض ل�صد “�أجما �صا�صا” �جلديد.

�صو�  �صمال  منطقة  يف  �صا�صا”  “�أجما  �صد  ويقع 
�أمتار،   45.5 �إىل  �رتفاعه  وي�صل  �أم��ه��رة،  باإقليم 

بطول 371 مرت�، وفقا لهيئة �لإذ�عة �لإثيوبية.
ومن �ملقرر ��صتكمال بناء �ل�صد يف ثالث �صنو�ت، 

بتكلفة تقدر ب�125 مليون دولر.
من  �إثيوبيا  �صتتمكن  �صا�صا”،  “�أجما  خالل  ومن 
تطوير 7 �آلف هكتار من �لأر��صي، ي�صتفيد منها �أكر 
�ملدنية  �لهند�صة  �صركة  وتقوم  �أ�صرة.  �ألف   28 من 
و�لبناء  �ملياه  �أعمال  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  �ل�صينية 

�لتابعة لإقليم �أمهرة، لت�صييد �مل�صروع.

*اجلزائر
ك�����ص��ف م�����ص��در م���وث���وق ل�����ص��ح��ي��ف��ة »�خل����ر« 
�صيعود  تبون  �ملجيد  عبد  �لرئي�ض  �أن  �جلز�ئرية، 
عملية  �إج��ر�ء  �أو  �لعالج  ملتابعة  �أملانيا،  �إىل  قريبا 

جر�حية طفيفة، »�إن ��صتدعى �لأمر ذلك«.
�أن �جلبرية �لتي و�صعها �لطاقم  و�أو�صح �مل�صدر 
كانت  تبون،  �ملجيد  عبد  رجل  على  �لأمل��اين  �لطبي 

ب�صبب تبعات �إ�صابته بفريو�ض كورونا �مل�صتجد.
�إىل  �صيعود  �جل��ز�ئ��ري  �لرئي�ض  �أن  �إىل  ون��وه 
جر�حية  عملية  �إج���ر�ء  �أو  قدمه،  لعالج  �أملانيا 

ب�صيطة فيها.
وكان من �ملفرو�ض �أن يخ�صع تبون لهذ� �لعالج مع 
نهاية فرتة نقاهته، غري �أنه مت تاأجيل ذلك ل�صرورة 
عودته للجز�ئر ملعاجلة بع�ض �مللفات �لعاجلة، من 

بينها �لتوقيع على قانون �ملالية 2021.
ياأتي ذلك يف �لوقت �لذي �أكد فيه �لناطق با�صم 
جلنة متابعة ور�صد تف�صي وباء كورونا يف �جلز�ئر، 
��صرت�تيجية  و�صع  �لعلمي  �ملجل�ض  �أن  فور�ر،  جمال 
�صهر  يف  ميد�نيا  كورونا  �صد  �لتلقيح  حملة  لتفعيل 

يناير.
خالل  �للقاحات  �صتت�صلم  �جلز�ئر  �أن  و�أو�صح 
�أنها  �إىل  لفتا  �أ���ص��ب��وع،  �أق�صاها  م��دة  ويف  ي��وم��ني، 

�صتبا�صر بعدها عملية �لتلقيح.
تخزين  عن  م�صوؤول  “با�صتور”  معهد  و�صيكون 
�للقاحات بعد و�صولها ثم توزيعها يف �لوليات، حيث 

مت �عتماد نقطة و�حدة للتخزين يف كل ولية.
�لوحد�ت  م�صتوى  على  �لتلقيح  �أماكن  و�صتكون 
�لفرق  وكذلك  �ل�صت�صفائية،  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صحية 
جتاربها  م��ن  �جل��ز�ئ��ر  �صت�صتفيد  حيث  �ملتنقلة، 

�ل�صابقة يف حمالت �صد �أمر��ض �أخرى.
للكو�در  كورونا  �صد  للتلقيح  �لأولوية  و�صتعطى 
و�أ�صحاب  �ل�صرت�تيجية  �ملهن  و�أ�صحاب  �لطبية 

�لأمر��ض �ملزمنة.
�أن  بعد  لقاحات،  عدة  على  �جلز�ئر  و�صتعتمد 
قدمت عدة طلبات ملنظمة �ل�صحة �لعاملية للح�صول 

عليها، على ر�أ�صها �للقاح �لرو�صي.

بايدن يعلن أولوياته..
 ويرفض عزل ترامب

إثيوبيا تعلن وضع حجر 
األساس لسد جديد

مصادر: تبون سيعود أللمانيا 
الستكمال العالج أو الخضوع لجراحة


