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نقابة المهندسين تقرر إحالة قضية 
اختالس الى المدعي العام

*عمان 
قام  اختال�س  ق�ضية  اإحالة  املهند�ضني  نقابة  جمل�س  قرر 

بها احد موظفي النقابة اىل املدعي العام.
املوظف  ان  االثنني،  �ضحفي  ت�ضريح  يف  النقابة  وقالت 
اعرتف للجنة التحقيق التي �ضكلتها النقابة باختال�س مبلغ 
الداخلية،  احل�ضابات  يف  التحويل  خالل  من  دينار،  االف   8
فيما متكنت النقابة من خالل التدقيق والرقابة الداخلية 
اىل  دينار  االف   7 مببلغ  بنكية  �ضيكات  حتويل  وق��ف  من 

ح�ضابه.

وا�ضافت ان جلنة التحقيق التي مت ت�ضكيلها فور اكت�ضاف 
تو�ضيات  بعدة  او�ضت  ا�ضابيع،  عدة  قبل  االختال�س  �ضبهة 
العام،  املدعي  اىل  امللف  حتويل  بينها  من  النقابة  ملجل�س 
ت�ضمن  التي  االدارية  القرارات  من  جمموعة  اىل  باال�ضافة 
معاجلة االختالل يف بع�س االج��راءات، ملنع تكرار مثل هذه 

احلاالت م�ضتقبال.
وا�ضارت النقابة اإىل ان جهاز الرقابة والتدقيق الداخلي 
يف  الرئي�ضي  ال��دور  لها  كان  النقابة  تتبعها  التي  واالنظمة 

الك�ضف عن التجاوزات التي ارتكبها املوظف.

السنة السادسةالثالثاء 28www.omamjo.com  جمادى األولى  1442  هـ   الموافق  12  كانون الثاني  2021 م

*القاهرة
اأك����د ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�������وزراء ووزي����ر 
ال�ضفدي،  اأمين  املغرتبني  اخلارجية و�ضوؤون 
اإطالق  الإع��ادة  �ضيا�ضي  اأفق  اإيجاد  �ضرورة 
اجلانبني  ب��ني  وف��اع��ل��ة  ج���ادة  م��ف��او���ض��ات 
ال�ضالم  لتحقيق  واالإ�ضرائيلي  الفل�ضطيني 

العادل وال�ضامل على اأ�ضا�س حل الدولتني.
ويف ت�ضريحات �ضحافية م�ضرتكة عقب 
االجتماع الوزاري الرابع يف اإطار جمموعة 
وزير  و�ضم  القاهرة،  يف  عقد  ال��ذي  ميونخ 
ال�ضقيقة  العربية  خارجية جمهورية م�ضر 
جون  فرن�ضا  خارجية  ووزير  �ضكري،  �ضامح 
اأملانيا هايكو  ووزير خارجية  لودريان،  اإيف 
ما�س، �ضكر ال�ضفدي وزير اخلارجية امل�ضري 
“انعقد  االجتماع  اإن  وق��ال  �ضكري،  �ضامح 
اإىل  نرى  باأننا  جميعًا  التزامنا  على  تاأكيدًا 

اأن تبقى  الق�ضية الفل�ضطينية ق�ضية يجب 
من  والدولية  االإقليمية  االأجندة  مقدم  يف 
اأجل حلها على االأ�ض�س التي ت�ضمن التو�ضل 
نريده  ال��ذي  وال�ضامل  العادل  ال�ضالم  اإىل 

جميعَا«.
ظ���روف  يف  “نلتاأم  ال�����ض��ف��دي  وق����ال 
حتقيق  فر�س  يف  وتراجًعا  تدهورا  ت�ضهد 
ال�������ض���الم، ال���ي���وم ون��ح��ن جن��ت��م��ع اأع��ل��ن��ت 
احل��ك��وم��ة االإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ن ب��ن��اء 800 
االأرا���ض��ي  يف  ج��دي��دة  ا�ضتيطانية  وح���دة 
الفل�ضطينية املحتلة، يف خرق وا�ضح للقانون 
اخلطوات  اإىل  ت�ضاف  خطوة  ويف  ال��دويل 
الدولتني،  حل  تقو�س  والتي  تتخذها  التي 
العادل  ال�ضالم  حتقيق  فر�س  كل  وتقو�س 
ا�ضرتاتيجيا  خيارًا  ي�ضكل  ال��ذي  وال�ضامل 
يف  واال�ضتقرار  االأمن  لتحقيق  و�ضرورة  لنا، 

املنطقة”.
نتحرك  اأن  علينا   “ ال�ضفدي  وا���ض��اف 
ه���ذه  مل���واج���ه���ة  وفاعلية،”  ب���و����ض���وح 
الذي  الدولتني  “حل  اأن  االإجراءات،موؤكدا 
ذات  امل�ضتقلة  الفل�ضطينية  الدولة  يج�ضد 
على  املحتلة  القد�س  وعا�ضمتها  ال�ضيادة 
وفق   1967 ح��زي��ران  م��ن  ال��راب��ع  خطوط 
ووف��ق  املرجعيات  وف��ق  ال����دويل،  ال��ق��ان��ون 
مبادرة ال�ضالم العربية، هو ال�ضبيل الوحيد 

لتحقيق ال�ضالم ال�ضامل والدائم«.
العمل  ا�ضتمرارية  على  ال�ضفدي  واأكد 
اأن  اأج���ل  “من  وال�����ض��رك��اء  االأ���ض��ق��اء  م��ع 
اإىل  بالعودة  ت�ضمح  التي  ال��ظ��روف  جن��د 
باجتاه  تاأخذنا  وفاعلة  ج��ادة  مفاو�ضات 

هذا احلل”.
تابع �س3

*عمان 
جل�ضته  يف  ال���ن���واب  جم��ل�����س  وا����ض���ل 
عبد  املحامي  برئا�ضة  االإث��ن��ني،  املنعقدة، 
ال���وزراء  رئي�س  وح�ضور  ال��ع��ودات،  املنعم 
ال��وزارة،  وهيئة  اخل�ضاونة  ب�ضر  الدكتور 

مناق�ضة البيان الوزاري لنيل الثقة.
املا�ضي،  الثالثاء  يوم  بداأ  املجل�س  وكان 
مناق�ضة البيان الوزاري، الذي قدمه رئي�س 
على  ال��ن��واب  جمل�س  ثقة  وطلب  ال���وزراء، 

اأ�ضا�ضه.
وحذر النواب من تدخل بع�س املوؤ�ض�ضات 
ت�ضاركية  اأبعاد  وكذلك  ال��رمل��ان،  عمل  يف 

ما  النواب  جمل�س  مع  التنفيذية  ال�ضلطة 
على  احلكومة  وهيمنة  تغول  اإىل  ي���وؤدي 
اال�ضتقالل  حتقيق  اإىل  داع��ي��ا  املجل�س، 

احلقيقي لل�ضلطة الق�ضائية.
فعال  لتعاون  منهجية  خطة  اإىل  ودعوا 
املواطن  يرى  حتى  واحلكومة،  املجل�س  بني 
عمال حقيقيا على اأر�س الواقع، واملزيد من 
االجنازات على ال�ضعد ال�ضحية والتعليمية 
تتعلق  التي  املجاالت  وجميع  واالقت�ضادية 

بحياة املواطنني.
اآف��ة  ملجابهة  خطط  بو�ضع  وط��ال��ب��وا 
جمال  يف  قدما  وال�ضري  الثقيلة،  املديونية 

احل��ق��وق ال��ع��ام��ة ون��ح��و ح��ك��وم��ات ممثلة 
والعدالة  الدميقراطية  واإ�ضاعة  لل�ضعب، 
وامل�ضاواة وحقوق االن�ضان، ناهيك عن ت�ضور 

منهجي ملحاربة الف�ضاد
وقالوا اأن الدميقراطية احلقة هي جهاز 
املناعة الوطني الذي ي�ضد عن وطننا الوهن 
ومينع عنا فريو�ضات الناعقني واملت�ضلقني من 
مو�ضحا  و�ضفه،  حد  على  واخل��ارج  الداخل 
باأن جهاز وطنيا منيعا ال بد اأن يكون مركبا 
ح�ضيف وحوار وطني رفيع يقوم على النقد 

والتوجيه والتنوع الفكري.
تابع �س4

*عمان 
نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن 
قيمة  تعديل  بخ�ضو�س  ق���رار  اأي  ���ض��دور 
الوقود عن )�ضفر(،  اأ�ضعار  تعرفة بند فرق 
ني�ضان  �ضهر  بداية  منذ  املقرة  القيمة  وهي 
ت�ضريح  يف  الهيئة  وقالت  املا�ضي.  العام  من 
)ب��رتا(،  االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  لوكالة  �ضحايف 
جتري  البند  هذا  تعرفة  اإقرار  اإن  االثنني، 

مراجعة  بعد  �ضهر  كل  من  االأخ��ري  اليوم  يف 
يف  امل�ضتخدم  الوقود  ل�ضلة  الفعلية  الكلفة 
توليد الطاقة الكهربائية على اأ�ضا�س املعدل 
ال�ضهر  التي ت�ضبق  الثالثة  املتحرك لالأ�ضهر 
الوقود  اأ�ضعار  فرق  بند  تعرفة  و�ضع  امل��راد 
عن  الكلفة  يف  التغري  مقدار  واحت�ضاب  له، 
الكلفة التي اعتمدت حلالة التعادل للنظام 
الوقود  اأ�ضعار  فرق  بند  ويعد  الكهربائي. 

جزءا من التعرفة الكهربائية بهدف تغطية 
الكهربائي  النظام  على  ترتتب  التي  الكلف 
�ضعر  ع��الق��ة  وح���ول  ه��ب��وط��ًا.  اأو  ���ض��ع��ودًا 
الكهرباء،  ب�ضعر  ب��رن��ت  خ��ام  اأو  النفط 
الطبيعي  ال��غ��از  اأ���ض��ع��ار  اإن  الهيئة  ق��ال��ت 
املتعاقد عليه وامل�ضتخدم يف توليد الطاقة 
رئي�س  ب�ضكل  يرتبط  باململكة  الكهربائية 

العاملية. النفط  اأ�ضعار  مع 

الصفدي:ضرورة ايجاد افق 
سياسي إلعادة اطالق المفاوضات

النواب يحذرون من تدخل بعض 
المؤسسات في عمل البرلمان

الطاقة تنفي تعديل تعرفة بند 
فرق أسعار الوقود عن صفر

رئيس مجلس االعيان يؤكد تميز 
عالقات االردن مع بنغالديش

االوقاف تباشر بإعادة تأهيل المنبر 
الجديد للمسجد الحسيني

البيئة تبحث سبل الحد من 
حرائق الغابات

األمانة: 705 زيارات للتأكد من التزام 
المنشآت بأوامر الدفاع

إصابة 6 عمال فلسطينيبن 
برصاص االحتالل جنوب طولكرم

فريق منظمة الصحة العالمية 
إلى الصين في “مهمة كورونا«

البحرية المصرية تتسلم أول 
فرقاطة شبحية »مصنوعة محليا«

*عمان 
اأكد رئي�س جمل�س االعيان في�ضل الفايز، متيز العالقات التي تربط 

االردن مع بنغالدي�س والتطور الذي ت�ضهده يف خمتلف املجاالت.
وا����ض���اد ال��ف��اي��ز خ���الل اف��ت��ت��اح��ه يف ���ض��ف��ارة ب��ن��غ��الدي�����س رك��ن 
باجناباندو  بنغالدي�س  موؤ�ض�س  حلياة  �ضورا  �ضم  “باجناباندو” الذي 
ت�ضهده  ال��ذي  االقت�ضادي  النمو  مب�ضتوى  الرحمن،  جميب  ال�ضيخ 

بنغالدي�س.
�ضبحان،  ناهدة  عمان  يف  بنغالدي�س  �ضفرية  رحبت  جانبها،  من 
احلرية”.  ب�”ر�ضول  باجناباندو  وا�ضفة  ال�ضور،  ملعر�س  بالزائرين 
وعر العديد من امل�ضاركني يف االحتفال بكلماتهم، عن منوذج التنمية 
و�ضيا�ضات  “باجناباندو”  موؤ�ض�س بنغالدي�س  الذي دافع عنه  ال�ضاملة 

التنمية التي تتبعها رئي�ضة الوزراء ال�ضيخة ح�ضنية.

*عمان 
التخطيط  االإ�ضالمية  با�ضرت وزارة االوقاف وال�ضوؤون واملقد�ضات 
وذلك  البلد،  بو�ضط  الكبري  احل�ضيني  للم�ضجد  خ�ضبي  منر  لبناء 
مبكانته  يليق  مبا  امل�ضجد  تاأهيل  باإعادة  امللكية  للتوجيهات  تنفيذًا 

االإ�ضالمية والتاريخية، واملحافظة على طرازه املعماري احل�ضاري.
وقال وزير االوقاف وال�ضوؤون واملقد�ضات االإ�ضالمية الدكتور حممد 
مياثل  اجلديد  املنر  اإن  االثنني،  �ضحفية  ت�ضريحات  يف  اخلاليلة 
اأعمال  اأن  اإىل  م�ضريا  املبارك،  االأق�ضى  امل�ضجد  يف  الدين  �ضالح  منر 
يف  والفنية  الهند�ضية  الطواقم  من  باإ�ضراف  تتم  والرتكيب  البناء 
للمنر  الرتكيب  اأعمال  تنتهي  اأن  متوقعا  التطبيقية  البلقاء  جامعة 
املنر  تركيب  اأن  اإىل  اخلاليلة  واأ�ضار  املقبلة.  االأ�ضهر  خالل  اجلديد 
باإعادة  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  به  اأمر  ملا  تتويجا  جاء  اجلديد 
تاأهيل امل�ضجد مو�ضحا انه مت تزويد امل�ضجد باأجهزة االإنذار واحلريق 

وتركيب نظام �ضوتي حديث واإعادة فر�س امل�ضجد ب�ضجاد جديد .

*عمان 
بحث وزير البيئة نبيل م�ضاروة االثنني، مع مديري الدفاع املدين 
وال�ضياحة  البيئة  حلماية  امللكية  واالإدارة  الطراونة  اأن��ور  العميد 
العميد ناه�س املقابلة �ضبل احلد من حرائق الغابات. وخل�س االجتماع 
الزراعة واملياه ومنظمة االأغذية  الذي ح�ضره مندوبون عن وزارتي 
احلرائق  مكافحة  طرق  على  االتفاق  اإىل  الفاو،  االأردن  يف  والزراعة 
تلبية  يت�ضمن  الذي  ال�ضريع  االأول  م�ضارين؛  خالل  من  لها  والت�ضدي 
وقت،  باأ�ضرع  الإطفائه  حريق  يحدث  عندما  امل��دين  الدفاع  حاجات 
واالآخر طويل االأمد، يعتمد على تاأهيل جماوري الغابات للدفاع عنها؛ 

الأنها ت�ضكل م�ضدرا م�ضتداما للتنمية وت�ضغيل املجتمع املحلي.

*عمان 
نفذت اأمانة عمان، 705 زيارات تفتي�ضية للتاأكد من التزام املن�ضاآت 
تقريرها  يف  االأمانة  وقالت  ال�ضحية.  واال�ضرتاطات  الدفاع  باأوامر 
 35 بلغ  املركزي  ال�ضوق  داخ��ل  االأف���راد  خمالفات  ع��دد  اإن  االثنني، 
خمالفة، و4 خمالفات الأوامر الدفاع من قبل املواطنني، و6 خمالفات 
واإغالقا  خمالفة  و81  الدفاع،  باأوامر  تلتزم  مل  ملن�ضاآت  واإغ��الق��ات 
االأمانة  ودع��ت  واملهنية.  ال�ضحية  باال�ضرتاطات  تلتزم  مل  ملن�ضاآت 
اجل�ضدي  والتباعد  الكمامة  بارتداء  اال�ضتهانة  عدم  اإىل  املواطنني 

لتجنب الوباء واحلفاظ على ال�ضالمة العامة.

*رام اهلل 
قوات  اإط��الق  جراء  فل�ضطينيني  عّمال   6 االثنني،  �ضباح  اأ�ضيب 
جتاههم  ال��غ��از  وقنابل  املعدنية  االأع���رية  اال�ضرائيلي  االح��ت��الل 
مدينة  جنوب  فرعون  قرية  غ��رب  العن�ضري  الف�ضل  ج��دار  ق��رب 
الهالل  جمعية  وق��ال��ت  املحتلة.  الغربية  ال�ضفة  �ضمال  طولكرم 
امل�ضابني  نقلت  لها  التابعة  االإ�ضعاف  �ضيارات  ان  الفل�ضطيني،  االأحمر 
بني  اإ�ضابتهم  وو�ضفت  بطولكرم  ثابت  ثابت  ال�ضهيد  م�ضت�ضفى  اإىل 

املتو�ضطة واخلطرية .

*بكني
اأعلنت وزارة ال�ضحة ال�ضينية، االثنني، اأن فريق منظمة ال�ضحة 
العاملية الذي كان من املفرت�س اأن يزور ال�ضني االأ�ضبوع املا�ضي للتحقيق 

يف من�ضاأ وباء كورونا، �ضيبداأ مهمته اخلمي�س.
على  احلري�ضة  لبكني،  احل�ضا�ضية  غاية  يف  الزيارة  هذه  وتعتر 
عدم حتمل اأي م�ضوؤولية يف انت�ضار وباء “كوفيد 19” الذي اأودى باأكرث 

من 1.9 مليون �ضخ�س حول العامل.
واألغيت الزيارة يف اللحظة االأخرية االأ�ضبوع املا�ضي، لعدم ا�ضتكمال 

الت�ضريحات ال�ضرورية للفريق.
ال�ضني، وحتديدا يف  اأواخر عام 2019 يف  وظهر املر�س الأول مرة 
مدينة ووهان التابعة ملقاطعة خوبي و�ضط البالد، قبل اأن ينت�ضر اإىل 

كل دول العامل تقريبا.

*القاهرة
ا�ضتلمت  البحرية  ق��وات��ه  اأن  االث��ن��ني،  امل�ضري،  اجلي�س  اأع��ل��ن 

الفرقاطة ال�ضبحية االأوىل، التي اأطلق عليها ا�ضم “بور�ضعيد ».
اأن  “في�ضبوك”  على  امل�ضري  الع�ضكري  املتحدث  �ضفحة  وذك��رت 
“تر�ضانة  �ض�ركة  �ضنع  من  “جوويند”  طراز  من  اجلديدة  الفرقاطة 

االإ�ضكندرية«.
البحرية  القوات  اأ�ضطول  اإىل   “ “بور�ضعيد  الفرقاطة  و�ضتن�ضم 
تكنولوجية  طفرة  االأخ���رية  االآون���ة  خ��الل  ي�ضهد  ال��ذي  امل�ضرية، 
النظم  الأحدث  طبقا  القتالية،  والكفاءة  الت�ضليح  منظومات  يف  هائلة 

القتالية.
�ضمن  تاأتي  الفرقاطة  بهذه  اال�ضتعانة  اإن  امل�ضري  اجلي�س  وقال 

جهوده يف دعم القدرات القتالية والفنية لعنا�ضره.
وجرى ت�ضلم ال�ضفينة احلربية يف مرا�ضم ح�ضرها، الفريق اأحمد 

خالد قائد القوات البحرية.
مت  التي  البحرية  القطع  اأه��م  من  “بور�ضعيد”  الفرقاطة  وتعد 
بنائها يف �ضركة “تر�ضانة االإ�ضكندرية” ب�ضواعد م�ضرية 100 يف املئة 
بالتعاون مع �ضركة »Naval Group » الفرن�ضية، التي تعد اإحدى 
قالع ال�ضناعة الفرن�ضية يف تكنولوجيا بناء وت�ضنيع ال�ضفن، بح�ضب 

بيان اجلي�س.
وتتميز القطعة احلربية اجلديدة بكونها من ال�ضفن القادرة على 
قتال  ر�ضد  مبنظومة  متتاز  كما  املختلفة  القتالية  االأعمال  تنفيذ 

متكاملة م�ضاد لل�ضفن والطائرات والغوا�ضات.

العدد  )1789(250 فلس

ضبط 10 االف قطعة من مستحضرات 
التجميل بمصنع غير مرخص

*عمان 
مديرية  يف  والتفتي�س  الرقابة  ك��وادر  �ضبطت 
العامة  املوؤ�ض�ضة  يف  الطبية  واالأجهزة  امل�ضتلزمات 
امللكية  ال�ضرطة  مع  وبالتن�ضيق  وال���دواء،  للغذاء 
للبيئة وال�ضياحة ومديرية �ضرطة املفرق، كمية من 
املخالفة قدرت كميتها بنحو  التجميل  م�ضتح�ضرات 
غري  م�ضنع  يف  متنوعة  ا�ضناف  من  قطعة  االف   10

مرخ�س يف حمافظة املفرق.
واأو����ض���ح م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���ض�����ض��ة ال��دك��ت��ور ن��زار 
مهيدات يف بيان �ضحفي، اأ�ضدرته املوؤ�ض�ضة االثنني، 
م�ضتح�ضرات  انتاج  على  يعمل  املخالف  امل�ضنع  اأن 
مراعاة  دون  �ضيئة  ت�ضنيعية  ظ��روف  يف  التجميل 
املعتمدة  ال�ضحية  وامل��ع��اي��ري  اال���ض��رتاط��ات  ادن���ى 
�ضحة  على  خ��ط��ورة  ي�ضكل  مم��ا  املوؤ�ض�ضة  قبل  م��ن 

االإج��راءات  اتخاذ  �ضيتم  انه  موؤكدا  م�ضتخدميها، 
الالزمة بحق القائمني على امل�ضنع ولن يتم التهاون 

بحق املخالفني.
والتفتي�س  ال��رق��اب��ة  ف��رق  ان  م��ه��ي��دات  واأك���د 
للتاأكد  دوري��ة  تفتي�ضية  ج��والت  تنفذ  املخت�ضة 
طبية  وم�ضتلزمات  جتميل  م�ضتح�ضرات  توفري  من 
ال�ضحية  واملعايري  املوا�ضفات  و�ضمن  وفعالة  اآمنة 
و�ضالمة  �ضحة  يكفل  ومب���ا  الن��ت��اج��ه��ا  امل��ع��ت��م��دة 
مع  التوا�ضل  اىل  املواطنني  ودع��ا  م�ضتخدميها. 
مالحظة  او  �ضكوى  اي  وج��ود  ح��ال  يف  املوؤ�ض�ضة 
ال�ضكاوى  خ��ط  خ���الل  م��ن  ال�����ض��اع��ة  م���دار  وع��ل��ى 
info@ االإل��ك��رتوين  وال��ري��د   117114 املجاين 
الرقم  الوات�س اب على  تطبيق  وعر   JFDA.Jo

. 0795632000

»19« وفاة و »1461« إصابة بفيروس 
كورونا و »1645« حالة شفاء

توزيع المطعوم من المطار إلى مراكز التطعيم مباشرة

ـــذ الــمــطــعــوم واالبــتــعــاد عــن اإلشــاعــات ــو ألخ ــدع عــبــيــدات ي

*عّمان 
وفاة   19 ت�ضجيل  عن  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
يف  امل�ضتجّد  ك��ورون��ا  بفريو�س  اإ���ض��اب��ة  و1461 
اإىل  االإج��م��ايل  العدد  لريتفع  االث��ن��ني،  اململكة 

4043 وفاة و308670 اإ�ضابة.
رئا�ضة  عن  ال�ضادر  االإعالمي  املوجز  واأ�ضار 
احل��االت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�ضحة  ووزارة  ال���وزراء 
الن�ضطة حالّيًا و�ضل اإىل 14197 حالة، بينما بلغ 
 64 امل�ضت�ضفيات  اإىل  اأُدِخلت  التي  احلاالت  عدد 

حالة، فيما غادرت 67 حالة.
املوؤّكدة  احلاالت  عدد  اإجمايل  اأن  اإىل  ولفت 
 506 بلغ  امل�ضت�ضفيات  يف  ال��ع��الج  تتلقى  ال��ت��ي 
العزل  اأ�ضّرة  عدد  اإجمايل  بلغ  حني  يف  ح��االت، 
امل��وؤّك��دة  للحاالت  امل�ضت�ضفيات  يف  امل�ضتخدمة 
باملئة،   10 بلغت  اإ�ضغال  بن�ضبة   426 وامل�ضتبهة 

احلثيثة  العناية  اأ�ضّرة  عدد  اإجمايل  بلغ  فيما 
امل��وؤّك��دة  للحاالت  امل�ضت�ضفيات  يف  امل�ضتخدمة 

وامل�ضتبهة 187 بن�ضبة اإ�ضغال بلغت 20 باملئة.
التنّف�س  اأج���ه���زة  ع���دد  اإج���م���ايل  ب��ل��غ  ك��م��ا 
للحاالت  امل�ضت�ضفيات  امل�ضتخدمة يف  اال�ضطناعي 
 10 بلغت  اإ�ضغال  بن�ضبة   89 وامل�ضتبهة  املوؤّكدة 

باملئة.
حالة   1645 ت�ضجيل  اإىل  املوجز  اأ�ضار  كما 
�ضفاء اليوم يف العزل املنزيل وامل�ضت�ضفيات، لي�ضل 

اإجمايل حاالت ال�ضفاء اإىل 290430 حالة.
اأج��ري  خم��رّي��ًا  فح�ضًا   27279 اأن  واأ���ض��اف 
اأجريت  التي  الفحو�ضات  عدد  اإجمايل  لي�ضبح 
فح�ضًا،   3438946 االآن  وحتى  الوباء  بدء  منذ 
الفتا اإىل اأن ن�ضبة الفحو�ضات االإيجابّية و�ضلت 

اإىل قرابة 36ر5 باملئة.

*عمان 
الدويل  علياء  امللكة  مطار  اإىل  و�ضلت 
فايزر  مطعوم  من  دفعة  اأول  االثنني  م�ضاء 

امل�ضاد لفريو�س كورونا.
للرعاية  ال��ع��ام  االأم���ني  م�ضاعد  وق��ال 
�ضرك�س  غ��ازي  الدكتور  االأولية  ال�ضحية 
هذه  اإن  االأردن��ي��ة)ب��رتا(،  االأنباء  لوكالة 
اخل���ط���وة م��ه��م��ة ج����دا يف دع����م اجل��ه��ود 
ملكافحة فريو�س كورونا،  املبذولة  الوطنية 
مطعوم  من  و�ضلت  التي  الدفعة  اأن  مبينا 
املخ�ض�ضة  احل�ضة  م��ن  ج��زء  ه��ي  ف��اي��َرزر 

لالردن، و�ضت�ضل الكميات االخرى تباعا.
اإىل  املواطنني  �ضرك�س  الدكتور  ودع��ا 
لقاح  لتلقي  للت�ضجيل  امل��ب��ادرة  ���ض��رورة 
لهذه  املخ�ض�س  الرابط  عر  كوفيد-19، 

.) vaccine.jo/cvms ( الغاية
نذير  ال��دك��ت��ور  ال�ضحة  وزي���ر  وك���ان 
بدء  ع��ن  �ضابق،  وق��ت  يف  اأع��ل��ن  عبيدات، 
كورونا  �ضد  للتطعيم  الوطني  ال��رن��ام��ج 
االأوىل  ال��دف��ع��ة  و���ض��ول  بعد   ، االأرب���ع���اء 
ال�ضبت  يوم  االإماراتي  ال�ضيني  اللقاح  من 

املا�ضي.
ال��دك��ت��ور نذير  ال�����ض��ح��ة  اأك����د وزي����ر 
“فايزر”  عبيدات، انه �ضيتم توزيع مطعوم 
اإىل  مبا�ضر  ب�ضكل  كورونا  لفايرو�س  امل�ضاد 

مراكز التطعيم املعتمدة.
االأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�ضريح  يف  وا���ض��اف 
بها  ق��ام  تفقدية  جولة  خ��الل  االأردن��ي��ة 

واملطاعيم  االأم�ضال  ق�ضم  �ضملت   ، االثنني 
اجلبيهة  �ضحي  مركز  و  ال�ضحة  ب���وزارة 
التطعيم  مراكز  تزويد  جرى  اأنه  ال�ضامل، 
بدرجة  املطعوم  حلفظ  خا�ضة  بثالجات 
حرارة )ناق�س 70 اإىل ناق�س 80 (، ولذلك 
�ضيتم توزيعه مبا�ضرة من املطار اىل مراكز 

التطعيم يف خمتلف مناطق اململكة.
االم�ضال  ق�ضم  ان  ال�ضحة  وزي��ر  وبني 
واملطاعيم يحتوي على كافة املطاعيم التي 

التطعيم  برنامج  �ضمن  اململكة  حتتاجها 
تخزين  �ضيتم  القادمة،  للفرتة  الوطني 
اإىل  اأ�ضهر   6 من  ملدة  تكفي  مطاعيم  مقدار 
�ضنة، حيث تتوفر البنية التحتية الالزمة 
ح��رارة  درج���ات  يف  املطاعيم  ه��ذه  حلفظ 

منا�ضبة.
نذير  ال��دك��ت��ور  ال�ضحة  وزي���ر  ودع���ا 
واالبتعاد  اللقاح  الأخذ  املواطنني  عبيدات 
ب�ضاأن  تداولها  يجري  التي  االإ�ضاعات  عن 

مطعوم كورونا.
بعنوان  حوارية  خالل  الوزير  واك��د 
منتدى  العلمي” نظمها  واملوقف  “املطعوم 
بوك  الفي�س  ع��ر  �ضومان  احلميد  عبد 
اختيارية  املطاعيم  اأن  زووم،  ومن�ضة 
و�ضيكون  وفعالة،  متاما  واآمنة  وجمانية 
يف  الوبائي  الو�ضع  على  كبريا  اأث��را  لها 

اململكة.
تابع �س3

مطعوم فايزر يصل األردن .. 

وغدا بدء التطعيم
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*عمان 
نذير  ال��دك��ت��ور  ال�ضحة  وزي���ر  اأك���د 
عبيدات، انه �ضيتم توزيع مطعوم »فايزر« 
امل�ضاد لفايرو�س كورونا ب�ضكل مبا�ضر اإىل 

مراكز التطعيم املعتمدة.
االأن��ب��اء  لوكالة  ت�ضريح  يف  وا���ض��اف 
بها  ق��ام  تفقدية  جولة  خ��الل  االأردن��ي��ة 
، �ضملت ق�ضم االأم�ضال واملطاعيم  االثنني 
اجلبيهة  �ضحي  مركز  و  ال�ضحة  ب���وزارة 
التطعيم  اأنه جرى تزويد مراكز  ال�ضامل، 
بدرجة  املطعوم  حلفظ  خا�ضة  بثالجات 
 ،)  80 ناق�س  اإىل   70 )ن��اق�����س  ح���رارة 
املطار  من  مبا�ضرة  توزيعه  �ضيتم  ولذلك 
مناطق  خمتلف  يف  التطعيم  مراكز  اىل 

اململكة.
االم�ضال  ق�ضم  ان  ال�ضحة  وزير  وبني 
املطاعيم  كافة  على  يحتوي  واملطاعيم 
برنامج  �ضمن  امل��م��ل��ك��ة  حت��ت��اج��ه��ا  ال��ت��ي 
�ضيتم  القادمة،  للفرتة  الوطني  التطعيم 
من  مل��دة  تكفي  مطاعيم  م��ق��دار  تخزين 
البنية  تتوفر  حيث  �ضنة،  اإىل  اأ�ضهر   6
التحتية الالزمة حلفظ هذه املطاعيم يف 

درجات حرارة منا�ضبة.
االم�ضال  ق�ضم  اأن  اإىل  عبيدات  وا�ضار 
املا�ضي  ال�ضبت  م�ضاء  ا�ضتقبل  واملطاعيم 

اأول دفعة من مطعوم “�ضينوفارم” ال�ضيني 
االإماراتي امل�ضاد لفريو�س كورونا.

واأمني  كورونا  ملف  م�ضوؤول  قال  بدوره، 
عام وزارة ال�ضحة ل�ضوؤون االأوبئة الدكتور 
على  تعاقدت  ال���وزارة  اإن  هياجنة  وائ��ل 
فايزر  مطعوم  م��ن  معينة  دف��ع��ات  ���ض��راء 
نقله  اليوم  و�ضيتم  كورونا،  لفريو�س  امل�ضاد 
اإىل املراكز ال�ضحية الرئي�ضية وعددها 29 
عملية  املقبل  االربعاء  يوم  لتبداأ  مركزا، 
التطعيم مبطعومي فايزر و�ضينوفارم ح�ضب 
اأن  اإىل  الغاية،الفتا  لهذه  املعدة  اخلطة 
اآلية نقل وحفظ مطعوم فايزر �ضتتم ح�ضب 

الدليل الوطني واالر�ضادات املعروفة.
�ضحي  م��رك��ز  رئي�س  ق��ال  جانبه،  م��ن 
اإن  غريز،  اأحمد  الدكتور  ال�ضامل  اجلبيهة 
االربعاء  �ضتبداأ  املركز  يف  التطعيم  عملية 

وال��ذي  املعتمد  الرتوكول  ح�ضب  املقبل 
التطعيم  متلقي  بيانات  من  التاأكد  يت�ضمن 
وال�ضرية املر�ضية له يف املرحلة االأوىل، ثم 
حتت  ال�ضخ�س  بقاء  مع  املطعوم  اخذ  يتم 
عدم  من  للتاأكد  �ضاعة  ن�ضف  ملدة  املراقبة 

وجود اأي اأعرا�س جانبية.
جرى  املركز  اأن  غريز  الدكتور  وب��ني 
واالأج��ه��زة  ب��االأدوي��ة  وت��زوي��ده  جتهيزه 
الالزمة للتعامل مع اي اأعرا�س جانبية قد 

حتدث ال قدر اهلل.
ال��دك��ت��ور نذير  ال�����ض��ح��ة  دع���ا وزي����ر 
واالبتعاد  اللقاح  الأخذ  املواطنني  عبيدات 
ب�ضاأن  تداولها  يجري  التي  االإ�ضاعات  عن 

مطعوم كورونا.
واك��د ال��وزي��ر خ��الل ح��واري��ة بعنوان 
منتدى  نظمها  العلمي”  واملوقف  “املطعوم 
بوك  الفي�س  ع��ر  ���ض��وم��ان  احلميد  عبد 

اختيارية  املطاعيم  اأن  زووم،  ومن�ضة 
وجمانية واآمنة متاما وفعالة، و�ضيكون لها 

اأثرا كبريا على الو�ضع الوبائي يف اململكة.
غد  بعد  �ضتبداأ  ال��وزارة  اأن  اإىل  وا�ضار 
اكتمال  بعد  املطاعيم  باإعطاء  االأرب��ع��اء، 
و”فايرز”  “�ضينوفارم”  مطعومي  و�ضول 
للغذاء  ال��ع��اّم��ة  املوؤ�ّض�ضة  م��ن  املعتمدين 
املوؤ�ض�ضة  اأن  واو�ضح  اململكة.  اإىل  وال��دواء 
اأجرت درا�ضات على لقاح “�ضينوفارم “ ملدة 
3 اأ�ضابيع قبل اإقراره، كما �ضارك االأردن يف 
من  مكنه  ما  “�ضينوفارم”،  مطعوم  جتارب 

احل�ضول على كميات من املطعوم مبكرا.
وقال عبيدات اإن اإجناز مطاعيم كورونا 
جهود  نتيجة  ج��اء  ب��ل  ���ض��دف��ة،  ي���اأت  مل 
معمقة  علمية  وبحوث  عامليا،  موؤ�ض�ضية 

وتعاون دويل غري م�ضبوق.
 41 رق��م  البلد  االأردن  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 

التطعيم،  برنامج  تنفيذ  بداأ  الذي  بالعامل 
الإع��ط��اء  م��ت��اح��ا  م���رك���زا   29 اأن  م��ب��ي��ن��ا 
عّمان،  يف  م�ضت�ضفيات  بينها  من  املطاعيم، 
احل�ضني  ومركز  ال�ضحية،  املراكز  وبع�س 
وفق  املطاعيم  اإعطاء  و�ضيجري  لل�ضرطان، 
االأول��وي��ات وبح�ضب ال��دور. وح��ول االآث��ار 
وجود  عبيدات  اأكد  للمطاعيم،  اجلانبية 
للغذاء  العامة  باملوؤ�ض�ضة  مرتبطة  من�ضة 
املواطنني  لكل  متاحة  �ضتكون  وال���دواء، 
بعد  تظهر  جانبية  اآث��ار  اأي��ة  عن  لالإبالغ 

اأخذ املطعوم.
الهولندي  للمعهد  املقيم  املمثل  وك��ان 
ال��ع��دوان،  رام���ي  املهند�س  للدميقراطية 
التوا�ضل االجتماعي  اأثر و�ضائل  اإىل  ا�ضار 
االقبال  عدم  على  املتداولة،  واالإ�ضاعات 
بلغ  وال��ذي  املطعوم  الأخ��ذ  الت�ضجيل  على 

150 األف �ضخ�س فقط.

*القاهرة 
ووزي��ر  ال����وزراء  رئي�س  ن��ائ��ب  ���ض��ارك 
اخلارجية و�ضوؤون املغرتبني اأمين ال�ضفدي 
يف االج��ت��م��اع ال����وزاري ال��راب��ع يف اإط��ار 
القاهرة  يف  ُعقد  ال��ذي  ميونخ  جمموعة 
م�ضر  خارجية  وزراء  جانب  اإىل  االثنني، 
ال�ضقيقة �ضامح �ضكري، وفرن�ضا جون اإيف 

لودريان، واأملانيا هايكو ما�س.
جهود  موا�ضلة  على  االجتماع  ورك��ز 
ال�ضالم  عملية  ح��ول  والت�ضاور  التن�ضيق 
�ضيا�ضي  اأف��ق  واإيجاد  االأو�ضط  ال�ضرق  يف 
وفاعلة  ج��ادة  مفاو�ضات  اإط��الق  الإع��ادة 
واالإ�ضرائيلي  الفل�ضطيني  اجلانبني  بني 
على  وال�ضامل  ال��ع��ادل  ال�ضالم  لتحقيق 

اأ�ضا�س حل الدولتني.
االجتماع  ع��ن  ���ض��در  ب��ي��ان  يف  وج���اء 

م�ضر  من  كل  خارجية  وزراء  اأن  ال��وزاري، 
يف  اج��ت��م��ع��وا  واالأردن  واأمل��ان��ي��ا  وف��رن�����ض��ا 
والت�ضاور  التن�ضيق  ملوا�ضلة  اليوم  القاهرة 
ال�ضرق  يف  ال�ضالم  عملية  دفع  �ضبل  ب�ضاأن 
ودائم.  و�ضامل  عادل  �ضالم  نحو  االأو�ضط 
ون��اق�����س ال�����وزراء ات�����ض��االت��ه��م االأخ���رية 
الفل�ضطيني  اخل���ارج���ي���ة  وزي������رّي  م���ع 
نظر  وجهة  من  ت�ضمنته  وما  واالإ�ضرائيلي، 
بالر�ضالة  الوزراء علمًا  واأحيط  كل طرف، 
واملغرتبني  اخلارجية  وزي��ر  وجهها  التي 
الوزير  االجتماع  م�ضيف  اإىل  الفل�ضطيني 

�ضامح �ضكري.
مُيثله  مل��ا  باالجتماع  ال����وزراء  ورح���ب 
املمكنة  اخل��ط��وات  ملناق�ضة  ف��ر���ض��ة  م��ن 
االأو�ضط،  ال�ضرق  يف  ال�ضالم  عملية  لدفع 
احل��وار  ال�ضتئناف  مواتية  بيئة  واإي��ج��اد 
بني الفل�ضطينيني واالإ�ضرائيليني، منا�ضدين 
واحلوار  التعاون  تعميق  اأجل  من  الطرفني 
املتبادلة،  االلتزامات  اأ�ضا�س  على  بينهما 
هذا  ويف  كورونا،  جائحة  �ضوء  يف  ا  واأي�ضً
ال�ضدد، رحبوا بقرار ال�ضلطة الفل�ضطينية 
ال��ت��زام  على  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون  ا�ضتئناف 

اإ�ضرائيل باالتفاقيات الثنائية ال�ضابقة.
ال����واردة يف  امل��ب��ادئ  وب��االإ���ض��ارة اإىل 
اأي��ل��ول   24 يف  ال�����ض��ادر  امل�����ض��رتك  بيانهم 

يف  اجتماعهم  مبنا�ضبة   2020 )�ضبتمر( 
عّمان، اأكد وزراء اخلارجية التزامهم التام 
حتقيق  اإىل  الرامية  اجلهود  جميع  بدعم 
�ضالم عادل ودائم يف ال�ضرق االأو�ضط وفًقا 
االأم��ن  جمل�س  وق���رارات  ال��دويل  للقانون 
املُتفق  وامل��ح��ددات  ال�ضلة،  ذات  ال���دويل 
مبادرة  يف  اإليه  امل�ضار  النحو  على  عليها، 

ال�ضالم العربية.
ال�����ض��راع  ت�����ض��وي��ة  اأن  ع��ل��ى  و����ض���ددوا 
حل  اأ�ضا�س  على  االإ�ضرائيلي  الفل�ضطيني 
لتحقيق  عنه  غنى  ال  مطلب  هو  الدولتني 
التزامهم  موؤكدين  املنطقة،  يف  �ضامل  �ضالم 
قيام  �ضمان  على  القائم  الدولتني  بحل 
القابلة  امل�ضتقلة  الفل�ضطينية  ال��دول��ة 
من  ال��راب��ع  خطوط  اأ���ض��ا���س  على  للحياة 
االأم��ن  جمل�س  وق���رارات   1967 ح��زي��ران 
اإىل  ُتف�ضي  اأن  �ضاأنها  من  والتي  ال���دويل؛ 
ومعرتف  اآمنة  اإ�ضرائيل  جانب  اإىل  العي�س 

بها.
املتحدة  ال��والي��ات  دور  ال���وزراء  واأك��د 
ا�ضتعدادهم  عن  واأعربوا  ال�ضياق،  هذا  يف 
للعمل مع الواليات املتحدة من اأجل تي�ضري 
�ضامل  �ضالم  اإىل  ت���وؤدي  التي  املفاو�ضات 
اأ�ضا�س  على  املنطقة،  يف  ودائ���م  وع���ادل 
امل��ح��ددات امل��ع��رتف بها دول��ًي��ا، وم��ن اأج��ل 
م�ضداقية  ذات  �ضالم  عملية  اإطالق  اإعادة 

بني الفل�ضطينيني واالإ�ضرائيليني.
اإىل االمتناع  االأط��راف  ال��وزراء  ودع��ا 
اأحادية اجلانب تقو�س  اإجراءات  اأية  عن 
اإىل حل عادل ودائم  التو�ضل  من م�ضتقبل 
الدعوة  ال�ضدد  هذا  يف  وج��ددوا  لل�ضراع، 
الدويل  االأمن  جمل�س  قرارات  تطبيق  اإىل 
ب��ه��دف ال��وق��ف ال��ف��وري وال��ك��ام��ل جلميع 
االأن�ضطة اال�ضتيطانية مبا يف ذلك القد�س 
بناء  اأن  على  ا  اأي�ضً واتفقوا  ال�ضرقية. 
املباين  وم�����ض��ادرة  امل�ضتوطنات  وتو�ضيع 
واملمتلكات الفل�ضطينية ُيعد انتهاًكا للقانون 
الدولتني.  حل  اإمكانية  من  يقو�س  الدويل 
و����ض���ددوا ك��ذل��ك ع��ل��ى اأه��م��ي��ة االل��ت��زام 
االأرا���ض��ي  يف  االإن�ضاين  ال��دويل  بالقانون 
يف  مبا   ،1967 ع��ام  املحتلة  الفل�ضطينية 

ذلك القد�س ال�ضرقية.
احلفاظ  �ضرورة  على  ال���وزراء  و�ضّدد 
االأرا���ض��ي  وو�ضعية  وط��اب��ع  تكوين  على 
فيها  مبا   ،1967 عام  املحتلة  الفل�ضطينية 
اأهمية  اإىل  واأ���ض��اروا  ال�ضرقية.  القد�س 
والقانوين  التاريخي  بالو�ضع  التم�ضك 
القائم لالأماكن املقد�ضة يف القد�س. واأكدوا 
الها�ضمية  الو�ضاية  اأهمية  ال�ضاأن  هذا  يف 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ع��ل��ى االأم���اك���ن امل��ق��د���ض��ة يف 

القد�س.
اتفاقات  ُت�ضهم  اأن  اأه��م��ي��ة  واأك����دوا 

واإ�ضرائيل،  العربية  ال��دول  بني  ال�ضالم 
يف  اأخ��رًيا،  املوقعة  االتفاقات  ذلك  يف  مبا 
على  االإ�ضرائيلي  الفل�ضطيني  ال�ضراع  حل 
ال�ضالم  ُيحقق  ومبا  الدولتني  حل  اأ�ضا�س 

ال�ضامل والدائم.
وح����ّث ال������وزراء ج��م��ي��ع االأط������راف، 
الدولية  ال��رب��اع��ي��ة  اللجنة  فيهم  مب��ن 
جهود  ب��ذل  على  املحتملون،  و�ضركاوؤها 
جماعية، واتخاذ خطوات عملية الإطالق 
حول  م�ضداقية  ذات  مفاو�ضات  ورعاية 
عملية  يف  النهائي  الو�ضع  ق�ضايا  جميع 

ال�ضالم يف ال�ضرق االأو�ضط.
ورح����ب����وا ب���ال���ت���ط���ورات االأخ������رية 
امل�ضاحلة  حتقيق  ب��ج��ه��ود  ال�ضلة  ذات 
ال�ضلطة  وا���ض��ت��ع��داد  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة، 
املقبلة،  االنتخابات  الإجراء  الفل�ضطينية 
يف  م�ضر  جهود  بدعم  ال���وزراء  تعهد  كما 
والرامية الإنهاء االنق�ضام بني  ال�ضدد  هذا 

الفل�ضطينيني.
البالغ  تقديرهم  عن  ال��وزراء  واأع��رب 
لدور االأونروا الذي ال غنى عنه يف تقدمي 
االأ�ضا�ضية  واخلدمات  االإن�ضانية  امل�ضاعدة 
املجتمع  ونا�ضدوا  الفل�ضطينيني.  لالجئني 
االأونروا،  جتاه  بالتزاماته  الوفاء  الدويل 
وم�ضاعدة الوكالة على تخطي العجز املايل 

احلاد الذي ُتعاين منه حالًيا.
ر�ضد  متابعة  ���ض��رورة  على  وات��ف��ق��وا 
التطورات ذات ال�ضلة بال�ضراع الفل�ضطيني 
اال�ضتئناف  اإىل  داع����ني  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي، 
اآفاق  اإيجاد  عن  ف�ضاًل  للمحادثات  الفوري 
حوار  خ��الل  من  االأم��ل  وجتديد  �ضيا�ضية 
مفاو�ضات  ا�ضتئناف  بهدف  م�ضداقية  ذي 
م��ب��ا���ض��رة ج����ادة وه���ادف���ة وف��اع��ل��ة بني 

الطرفني.
ال��وزراء  اتفق  االجتماع،  ختام  ويف 
ع���ل���ى ال���ت���وا����ض���ل م���ع ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني 
امل�ضرتكة  روؤيتهم  لنقل  واالإ�ضرائيليني 
وتوّجه  ال�ضالم.  جتاه  ُقدًما  العمل  حول 
جهودها  على  م�ضر  اإىل  بال�ضكر  ال��وزراء 
عقد  وق�����رروا  االج���ت���م���اع،  ت��ن��ظ��ي��م  يف 

فرن�ضا. يف  املُقبل  االجتماع 

*عّمان 
ناق�ضت جلنة الزراعة واملياه يف جمل�س 
عاكف  الدكتور  العني  برئا�ضة  االأع��ي��ان 
القطاع  لتحفيز  ال�ضنوية  خطتها  الزعبي 
ال���زراع���ي ل��ل��خ��روج م��ن ت��داع��ي��ات اأزم���ة 

كورونا.
اللجنة  خطة  اإن  الزعبي،  العني  وقال 
ت�ضمل مقرتحات تقدم للحكومة من خالل 
القطاع  بالنهو�س يف  املجل�س كفيلة  رئا�ضة 
وتت�ضمن  امل��زارع��ني،  وخ��دم��ة  ال��زراع��ي، 
والتقيد  الزراعية،  ال�ضادرات  وقف  عدم 

الوطني،  االنتاج  حتمي  زراعية  برزنامة 
على  املبيعات  �ضريبة  ن�ضبة  وتخفي�س 
واملنتجات  ال��زراع��ي  االن��ت��اج  م�ضتلزمات 

الزراعية اإىل ن�ضبة �ضفر باملئة.
ودعا العني الزعبي اإىل زيادة امل�ضاهمة 
املخاطر  �ضندوق  يف  للحكومة  ال�ضنوية 
دي��ن��ار،  م��الي��ني   5 اإىل   3 م��ن  ال��زراع��ي��ة 
موؤ�ض�ضة  مال  راأ�س  ورفع  بدفعها  وااللتزام 
االقرا�س الزراعي مبعدل 10 ماليني دينار 

�ضنويًا خالل ال�ضنوات االأربع املقبلة.
اأنواع  اأهمية خف�س فوائد جميع  وبني 

اإىل   1 مبقدار  االقرا�س  موؤ�ض�ضة  قرو�س 
املركزي  البنك  �ضلفة  وزيادة  باملئة،  5ر1 
مل��وؤ���ض�����ض��ة االق���را����س مب��ع��دل 5 م��الي��ني 
االأربع  ال�ضنوات  مدى  على  �ضنوية  دينار 

القادمة.
بيانات  قاعدة  بناء  اأهمية  اإىل  واأ�ضار 
التقنيات  باأحدث  الزراعي  للقطاع  �ضاملة 
االأردن  زراع��ة  غرفة  واإن�ضاء  وتفعيلها، 
ودعم  ال��زراع��ي،  االع��م��ال  قطاع  لتنظيم 
ان�ضاء  وا�ضتكمال  التعاونية،  اجلمعيات 

�ضوق اجلملة يف اإربد.

اإىل  ب��دوره��م،  اللجنة،  اأع�ضاء  ودع��ا 
للخ�ضار  اجل��م��ل��ة  اأ����ض���واق  ر���ض��وم  خف�س 
الن�ضف،  اإىل  املزارع  يدفها  التي  والفواكه 
من  ال��زراع��ي  االن��ت��اج  م�ضتلزمات  واع��ف��اء 
وزارة  موازنة  وزي��ادة  احلكومية،  الر�ضوم 
من  لتمكينها  باملئة   10 بن�ضبة  ال��زراع��ة 
تطوير خدماتها لقطاع الزراعة يف خمتلف 

املجاالت.
تخ�ضي�س  على  اللجنة  اأع�ضاء  واتفق 
اجتماعهم املُقبل لبحث اآلية حتفيز قطاع 

املياه و�ضبل دعمه.

وزير الصحة: توزيع مطعوم فايزر من 
المطار إلى مراكز التطعيم مباشرة

الصفدي يشارك باالجتماع الوزاري 
الرابع في اطار مجموعة ميونخ

زراعة األعيان تبحث خطتها لتحفيز القطاع الزراعي

*عمان 
م�ضاء  ال���دويل  علياء  امللكة  مطار  اإىل  و�ضلت 
اأول دفعة من مطعوم فايزر امل�ضاد لفريو�س  االثنني 

كورونا.
ال�ضحية  للرعاية  العام  االأم��ني  م�ضاعد  وق��ال 
االأن��ب��اء  لوكالة  �ضرك�س  غ��ازي  الدكتور  االأول��ي��ة 
االأردنية)برتا(، اإن هذه اخلطوة مهمة جدا يف دعم 
كورونا،  فريو�س  ملكافحة  املبذولة  الوطنية  اجلهود 
مبينا اأن الدفعة التي و�ضلت اليوم من مطعوم فايَرزر 
و�ضت�ضل  ل��الردن،  املخ�ض�ضة  احل�ضة  من  ج��زء  هي 

الكميات االخرى تباعا.
�ضرورة  اإىل  املواطنني  �ضرك�س  الدكتور  ودع��ا 
عر  ك��وف��ي��د-19،  لقاح  لتلقي  للت�ضجيل  امل��ب��ادرة 
vaccine.jo/  ( الغاية  لهذه  املخ�ض�س  الرابط 

.)  cvms
وكان وزير ال�ضحة الدكتور نذير عبيدات، اأعلن 
للتطعيم  الوطني  الرنامج  بدء  عن  �ضابق،  وقت  يف 
الدفعة  و�ضول  بعد  املقبل،  االأرب��ع��اء  ك��ورون��ا  �ضد 
ال�ضبت  ي��وم  االإم��ارات��ي  ال�ضيني  اللقاح  من  االأوىل 

املا�ضي.
قامت  املطار،  اأر���س  اإىل  ال�ضحنة  و�ضول  وبعد 
كوادر وزارة ال�ضحة بنقل املطعوم يف ثالجات خا�ضة 
ا�ضتعدادا  التطعيم  مراكز  اإىل  الغاية  لهذه  اأع��دت 

ال�ضتخدامها يوم االربعاء.
منحت  والدواء،  للغذاء  العامة  املوؤ�ض�ضة  وكانت   
ملطعوم  الطارئ  باال�ضتخدام  االإذن  �ضابق  وقت  يف 
باإجازة  االذن  املا�ضي  االأحد  منحت  فيما  )فايزر(، 

ا�ضتخدام املطعوم ال�ضيني االماراتي )�ضينوفارم (.

*عّمان 
ل�����ض��وؤون االإع����الم الناطق  ال��دول��ة  ق��ال وزي���ر 
االأردن  اإن  العايد  علي  احلكومة  با�ضم  الر�ضمي 
املا�ضية  عام  املئة  خالل  ا�ضتطاع  امل��وارد  �ضح  ورغم 
اأن يحقق اإجنازات كبرية، بجهد وحكمة الها�ضميني 
وعزم الرعيل االأول من االأجداد واالآباء وت�ضحيات 

ال�ضهداء.
مع  الها�ضميون  بناها  ال��ت��ي  ال��دول��ة  اأن  واأك���د 
اإدارة  يف  يحتذى  من��وذج��ًا  تعد  واالآب���اء  االأج���داد 
االإجن���ازات  م��ن  الكثري  االأردن  �ضنع  فقد  ال��ن��درة، 
اأن من حق االأردنيني  اإىل  املوارد، م�ضريًا  بالقليل من 
الدولة  وبرجاالت  مبنجزاتنا  يفخروا  اأن  جميعا 
اأجل  من  والنفي�س  الغايل  قدموا  الذين  االأوائ���ل 

الوطن.
التغطية  يف  م�ضاركته  خ��الل  ال��ع��اي��د  واأ���ض��ار 
اخلا�ضة لعدد من االإذاعات املحلية احتفااًل مبئوية 
الدولة والتي نظمتها االإذاعة االأردنية االثنني، اإىل 
املنطقة  �ضهدتها  التي  التحديات  ورغم  اململكة  اأن 
االإجن��ازات  وحتقق  تتقدم  اأن  ا�ضتطاعت  والعامل، 

بعزم قيادتها الها�ضمية وجهود اأبناء �ضعبها.
مئوية  الح��ت��ف��االت  الوطنية  اخل��ط��ة  وح���ول 
مدار  على  �ضتنفذ  اخلطة  اأن  العايد  اأو�ضح  الدولة، 
اأن  م��وؤك��دا  رئي�ضة،  حم��اور  خم�ضة  وتت�ضمن  العام 
لتج�ضيد  اخلطة  هذه  خالل  من  �ضت�ضعى  احلكومة 

املحطات التاريخية التي مرت بها اململكة.
االحتفاالت  من  العديد  ت�ضم  اخلطة  اأن  وبني 
الكرى واالإعالنات الوطنية، اأبرزها اإعالن يوم 11 
وطنيا  يوما  �ضيكون  والذي  احلايل،  العام  من  ني�ضان 
من  ني�ضان   16 يوم  واإعالن  الدولة،  مئوية  مبنا�ضبة 
يف  مبينا  االأردين،  للعلم  اأي�ضا  وطنيا  يوما  عام  كل 
هذا ال�ضدد اأن اختيار يوم للعلم جاء لتج�ضيد الروح 

الوطنية ولرمزّية العلم االأردين.
ال  الدولة  مئوية  يف  “االحتفال  العايد:  وقال 
جلميع  احتفال  ه��و  ب��ل  وح��ده��ا،  احلكومة  يخ�س 
معنية  واحلكومة  الوطني،  املنجز  بهذا  االأردنيني، 

بتنظيم االحتفاالت بهذه املنا�ضبة العزيزة«.
باأنه  يفتخر  اأن  اجليل  هذا  حق  “من  واأ�ضاف: 
على  نحافظ  اأن  علينا  ويجب  الدولة،  مئوية  �ضهد 
واالجتماعية  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  البناءات 

واالإرث الذي خلفه لنا االآباء واالأجداد«.
بع�س  اأرج���اأت  احلكومة  اأن  اإىل  العايد  ولفت 
االحتفاالت اجلماهريية اإىل �ضهر اأيار املقبل ب�ضبب 
العام  يف  متفائلون  اأننا  اإىل  م�ضريا  الوبائي،  الو�ضع 
الرنامج  بدء  مع  ال�ضيما  الوباء،  يزول  باأن  احلايل 
االأرب��ع��اء،  غد  بعد  ك��ورون��ا  �ضد  للتطعيم  الوطني 
واالأربعني  احلادية  الدولة  يعد  االأردن  باأن  منوها 
املطعوم �ضد  باإعطاء مواطنيها  التي تبداأ  العامل  يف 

الفريو�س.
اأن  اإىل  االإع��الم  ل�ضوؤون  الدولة  وزير  اأ�ضار  كما 
�ضواء  الوطني  االإع��الم  دعم  يف  م�ضتمرة  احلكومة 
للحكومة  �ضريكا  يعد  وال��ذي  اخلا�س،  اأو  الر�ضمي 

واأحد اأطراف املعادلة يف امل�ضهد االإعالمي.
رئي�س  تاله  الذي  ال��وزاري  البيان  اأن  اإىل  ولفت 
الوزراء الدكتور ب�ضر اخل�ضاونة اأمام جمل�س النواب 
االإع��الم  دع��م  على  حم���اوره  يف  رك��ز  ع�ضر  التا�ضع 
الوطني وخ�ضو�ضا ال�ضحف الورقية التي تعاين من 

حتديات كبرية.
واختتم الوزير حديثه بالتهنئة مبنا�ضبة مئوية 
الدولة، قائال: اأبارك جلاللة امللك عبد اهلل الثاين 
والغالية  العزيزة  املنا�ضبة  بهذه  العهد  ويل  و�ضمو 
�ضنواتنا  تكون  اأن  ونتمنى  االأردن��ي��ني،  قلوب  على 

املقبلة اأف�ضل، وت�ضتمر امل�ضرية.

*عمان 
والتعليم  الرتبية  لوزارة  العامان  االأمينان  تابع 
ال��ع��ج��ارم��ة،  ن���واف  ال��دك��ت��ور  التعليمية  ل��ل�����ض��وؤون 
ولل�ضوؤون االإدارية واملالية الدكتورة جنوى قبيالت، 
يف  التكميلي  االمتحان  �ضري  منف�ضلتني،  جولتني  يف 

يومه ال�ضاد�س بعدد من قاعات الزرقاء واجليزة.
لالمتحان،  وم�ضرتكة  م�ضرتكًا   35182 وتقدم 
الفيزياء  مبحث  يف  االث��ن��ني،  االأوىل   اجلل�ضة  يف 
العربية  واللغة  وال�ضناعي،  العلمي  التعليم  لفروع 
وال�ضرعي،  االأدب���ي  للتعليم  الفرعي  التخ�ض�س 
املهنية  والعلوم  الزراعي،  للفرع  احليواين  واالإنتاج 
الطعام  واإن��ت��اج  امل��ن��زيل،  االقت�ضاد  لفرع  اخلا�ضة 
تقدم  فيما  وال�ضياحي،  الفندقي  للفرع  وخدمته 
لالمتحان يف جل�ضته الثانية، 416 م�ضرتكا وم�ضرتكة 
ال�ضحي،  للفرع  اأم��را���س  ف�ضيولوجيا  مبحث  يف 

وفيزياء/ كليات للفرع ال�ضناعي.
يف  تفقدية  جولة  يف  العجارمة  الدكتور  وزار 
التي  للبنات  االأ�ضا�ضية  م��وؤت��ة  مدر�ضة  ال��زرق��اء، 
ملديرية  التابعة  القاعات  من  ع��دد  على  ا�ضتملت 
حني  يف  االأوىل،  الزرقاء  ملنطقة  والتعليم  الرتبية 

زارت الدكتورة القبيالت، عددا من القاعات التابعة 
�ضملت  اجل��ي��زة،  للواء  والتعليم  الرتبية  ملديرية 
املازنية  ون�ضيبة  للبنني  الثانوية  اجليزة  مدار�س 
ارتياحهما  العامان  االأمينان  واأب���دى  االأ�ضا�ضية. 
الطلبة  قبل  م��ن  واالل���ت���زام  االن�����ض��ب��اط  مل�ضتوى 
ال�ضحية،  باال�ضرتاطات  االمتحان  على  والقائمني 
التدفئة  و�ضائل  توفر  حيث  من  القاعات  وجاهزية 
امتحانية  بيئة  يف  الطلبة  تقدم  ل�ضمان  وامل��ي��اه 
واأولياء  الطلبة  العامان  االأمينان  ودع��ا  مالئمة. 
املتبقية،  لالمتحانات  درا�ضتهم  يف  للرتكيز  االأم��ور 

وتهيئة البيئة املنا�ضبة للطلبة.
جالت  ال��وزارة،  من  اإ�ضرافية  وجلان  فرق  وكانت 
�ضري  على  لالطمئنان  امل��دار���س  خمتلف  على  اليوم 

االمتحان ومتابعة جمرياته.
يذكر اأن هذه اجلوالت تاأتي �ضمن برنامج يومي 
اأعد للوقوف على جمريات االمتحان والتي�ضري على 
وم�ضاندتها  لدورها  تعزيًزا  عليه،  القائمة  الكوادر 
واأخ��ذ  اأدائ��ه��ا،  تعرت�س  ق��د  �ضعوبات  اأي  وتذليل 
التغذية الراجعة من هذه الكوادر والطلبة مبا�ضرة 

للتقييم واملتابعة.

*عمان
اعمال  واالإ�ضكان  العامة  االأ�ضغال  وزارة  نفذت 
�ضيانة مل�ضكلة الهبوط التي يعاين منها ج�ضر املدينة 

ال�ضناعية يف �ضحاب.
وقال الناطق االعالمي يف وزارة اال�ضغال العامة 
الوزارة  املحارمة، ان جلنة فنية من  واال�ضكان عمر 
ب�ضيط  هبوط  وج��ود  وتبني  اجل�ضر،  على  ك�ضفت 

بالوجه االإ�ضفلتي، حيث مت العمل على �ضيانته.
واأ����ض���اف ل��وك��ال��ة االأن���ب���اء االأردن���ي���ة )ب���رتا(، 
الذي  الهند�ضي  الك�ضف  انه تبني من خالل  االإثنني، 
م�ضكلة  اأي  وجود  عدم  اجل�ضر  على  ال��وزارة  اأجرته 
بهيكل اجل�ضر وقواعده واعمدته، وانه ال ي�ضكل اي 

خطورة على حياة املواطنني.
ويف ال�ضياق ذاته، اكد ع�ضو جمل�س الالمركزية 
علي ابو زيد، ان املجل�س من خالل متابعته مع وزارة 
يف  لي�س  اخللل  ان  تبني  اجل�ضر  مل�ضكلة  اال���ض��غ��ال 
تتمثل  امل�ضكلة  وان  التعبيد،  عملية  يف  امنا  اجل�ضر 
انه  اإىل  الفتا  اال�ضفلتية،  باخللطة  هبوط  بوجود 

متت خماطبة الوزارة بهذا اخل�ضو�س.
عبا�س  �ضحاب  بلدية  رئي�س  او�ضح  جانبه،  من 
االأ���ض��غ��ال  وزارة  خاطبت  البلدية  ان  امل��ح��ارم��ة، 
موؤخرًا  ومت  م��رات،  عدة  اجل�ضر  هذا  عن  امل�ضوؤولة 
على  الهبوط  من  يعاين  ال��ذي  للجزء  �ضيانة  عمل 

اجل�ضر.
واأ�ضار املحارمة اىل ان اجل�ضر ي�ضهد حركة �ضري 
اململكة  يف  ال�ضناعية  املدن  اهم  اىل  وي��وؤدي  كبرية، 
“مدينة امللك عبداهلل الثاين ال�ضناعية”، مبينا ان 
ا�ضارة �ضوئية  �ضابق برتكيب  الوزارة قامت يف وقت 
على اجل�ضر، االمر الذي ت�ضبب باختناقات مرورية، 
باإغالق  البلدية  قامت  ذلك  وبعد  ازالتها،  متت  وقد 
املداخل واملخارج على اجل�ضر للحد من االختناقات 

واحلوادث التي كانت حت�ضل يف ذلك الوقت.
وكان مواطنون من �ضكان لواء �ضحاب قد �ضكوا من 
خطر الهبوط املتزايد يف ج�ضر املدينة ال�ضناعية يف 

منطقة �ضحاب.
وقالوا لوكالة االأنباء االأردنية )برتا( ان اجل�ضر 
 6 منذ  جدرانه  يف  والت�ضدع  الهبوط  يعاين  ال��ذي 
باالجتاهني،  كثيفة  م��رور  حركة  ي�ضهد  �ضنوات، 
يربط  حيث  تنموية  اهمية  ول��ه  حيوًيا  ويعتر 
م��دي��ن��ة ���ض��ح��اب مب��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

ال�ضناعية.
االج��راءات  اتخاذ  اإىل  املعنية،  اجلهات  ودع��وا 
الأي  تفاديا  ممكن،  وقت  ا�ضرع  يف  املنا�ضبة  واحللول 
من  ال�ضوبكي  اأحمد  املواطن  وق��ال  يقع.  قد  حدث 
�ضيوؤدي  �ضقوطه  حال  يف  اجل�ضر  اإن  املنطقة،  �ضكان 
انه  اىل  م�ضريا  كبرية،  وا���ض��رار  �ضحايا  وق��وع  اىل 
ال�ضناعية  املدينة  اىل  اخوته  باي�ضال  يوميا  يقوم 

ما ي�ضطره اىل عبور هذا اجل�ضر واخلوف يتملكه.
املدينة  ج�ضر  املحارمة،  خالد  املواطن  واعتر 
من  ال��ع��ب��ور  يتم  يومية  ك��ارث��ة  اأك���ر  ال�ضناعية 
للج�ضر،  التحتية  البنية  تهالك  اىل  م�ضريًا  خاللها، 
وذوي  املخت�ضني  امل�ضري  حممد  املواطن  طالب  فيما 
االج���راءات  باتخاذ  اال���ض��راع  ب�����ض��رورة  العالقة 
على  خطر  م��ن  ي�ضكله  مل��ا  االأم���ر  ملعاجلة  ال��الزم��ة 
يربط  ال��ذي  الوحيد  الطريق  باعتباره  حياتهم 

�ضحاب باملدينة ال�ضناعية.
بعد  على  �ضحاب،  يف  ال�ضناعية  املدينة  وتقع 
12 كم جنوب �ضرق العا�ضمة عمان، وتبلغ امل�ضاحة 
يف  اإن�ضاوؤها  ومت  دومن��ًا،   2530 للمدينة  االإجمالية 
عام 1984، وتعتر اأكر مدينة �ضناعية يف اململكة 
 405 نحو  فيها  ال�ضناعية  ال�ضركات  ع��دد  وتبلغ 

�ضركة ا�ضتثمارات عربية واجنبية. 

وصول الدفعة األولى من مطعوم 
فايزر المضاد لكورونا الى األردن

العايد: األردن حقق الكثير من اإلنجازات 
رغم شح الموارد خالل مئويته األولى

األمينان العامان للتربية يتفقدان سير 
االمتحان التكميلي بالزرقاء والجيزة

األشغال تنفذ صيانة لجسر مدينة سحاب 
الصناعية بعد ورود شكاوى من المواطنين

دعا المواطنين ألخذ المطعوم واالبتعاد عن اإلشاعات
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*عمان 
املنعقدة،  جل�ضته  يف  ال��ن��واب  جمل�س  وا���ض��ل 
ال��ع��ودات،  املنعم  عبد  املحامي  برئا�ضة  االإث��ن��ني، 
اخل�ضاونة  ب�ضر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  وح�ضور 
لنيل  ال���وزاري  البيان  مناق�ضة  ال����وزارة،  وهيئة 

الثقة.
وكان املجل�س بداأ يوم الثالثاء املا�ضي، مناق�ضة 
الوزاري، الذي قدمه رئي�س الوزراء، وطلب  البيان 

ثقة جمل�س النواب على اأ�ضا�ضه.

حممد العبابنة
ودعا النائب حممد العبابنة، اإىل موا�ضلة دعم 
ب�ضبب ت�ضررهم من جائحة كورونا  املياومة  عمال 
التحتية  البنية  وحت�ضني  خمتلفة،  ب��رام��ج  ع��ر 
للقطاع ال�ضحي عر تاأهيل امل�ضت�ضفيات، والتخل�س 
مراكز  وان�ضاء  امل�ضتاأجرة  ال�ضحية  امل��راك��ز  من 
تخفي�س  يف  ي�ضهم  ال��ذي  االم��ر  �ضاملة،  �ضحية 

االكتظاظ بامل�ضت�ضفيات احلكومية والع�ضكرية.
واكد العبابنة �ضرورة اإعادة التعليم الوجاهي 
االإلكرتوين  التعليم  واعتبار  واجلامعات،  للمدار�س 
اثبت  بعد  عن  التعلم  واأن  املبا�ضر،  للتعليم  داعما 
واالهتمام  للتعليم،  اأ�ضيا�ضية  كاآلية  جودته  عدم 
ودعم  ال�ضياحي،  الرتويج  زي��ادة  عر  بال�ضياحة 

من  والعاملني  وامل��دن��ي��ني  الع�ضكريني  املتقاعدين 
وفتح  االمنية،  واالجهزة  امل�ضلحة  القوات  مرتبات 

القطاعات املغلقة.

عارف السعايدة
وقال النائب عارف ال�ضعايدة اإن االآثار ال�ضلبية 
التي اأفرزتها اأزمة كورونا انعك�ضت ب�ضكل مبا�ضر على 
ي�ضتدعي  ما  واجتماعيا،  اقت�ضاديا  املواطن  حياة 
منح حياة املواطن ولقمة عي�ضه االولوية الق�ضوى.

واأ�ضار اإىل اأن ما حدث على ال�ضعيد االقت�ضادي 
كان موؤملا جدا يف ظل زيادة الفقر وتوقف العمل يف 

القطاعات التي تاأثرت ب�ضكل مبا�ضر من االأزمة.
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، او�ضح ال�ضعايدة 
ميكن  وال  الدولة،  يف  االب��رز  يعتر  القطاع  هذا  اأن 
و�ضفه اليوم اال باملدمر، فاأ�ضا�س العملية الزراعية 
هو املزارع الذي انهارت زراعته، وحتول اإىل مقرت�س 
م��راأى  وع��ل��ى  عليها،  امل��رتاك��م��ة  اخل�ضائر  ب�ضبب 

احلكومات املتعاقبة التي مل حترك �ضاكنا.
وبني �ضرورة تفهم املطالب امل�ضروعة للمواطنني 
واالجتماعي  واالقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  اال�ضالح  يف 
اأداء  ملتابعة  زمني  بجدول  اال�ضالح  خطة  ورب��ط 

احلكومة يف تنفيذ ذلك.

عبدالكرمي الدغمي
النائب  القاها  ال��ت��ي  ال�ضعب  كتلة  كلمة  ويف 
ت�ضاركية  عن  احلديث  انتقد  الدغمي،  عبدالكرمي 
باخلطاأ  ذلك  وا�ضفا  النواب،  وجمل�س  احلكومة  بني 
يوجد  فال  الد�ضتور،  يف  له  اأ�ضا�س  ال  الذي  ال�ضائع 
والتنفيذية،  الت�ضريعية  ال�ضلطتني  بني  �ضراكة 
واإمنا اأفرد الد�ضتور ف�ضال لل�ضلطة التنفيذية مبينا 
النواب،  امام جمل�س  فيه اخت�ضا�ضاتها وم�ضوؤوليتها 
عن  تختلف  التي  النواب  جمل�س  واخت�ضا�س  ومهام 

مهام واخت�ضا�ضات ال�ضلطة التنفيذية.
يف  املوؤ�ض�ضات  بع�س  تدخل  من  الدغمي  وح��ذر 
ال�ضلطة  ت�ضاركية  اأب��ع��اد  وك��ذل��ك  ال��رمل��ان،  عمل 
تغول  اإىل  ي��وؤدي  ما  النواب  جمل�س  مع  التنفيذية 
حتقيق  اإىل  داعيا  املجل�س،  على  احلكومة  وهيمنة 

اال�ضتقالل احلقيقي لل�ضلطة الق�ضائية.

حممد جرادات
حرية  الح��رتام  ج��رادات  حممد  النائب  ودع��ا 
واإع��ادة  االإن�ضان،  حقوق  من  كحق  والتعبري  ال��راأي 
االعتبار للمعلم واملحافظة على هيبته ووقاره اأمام 
طالبه، وتوفري فر�س عمل للمتقاعدين الع�ضكريني، 

وحت�ضني م�ضتوى معي�ضتهم.
الثقة من خالل تفعيل عمل  كما دعا ال�ضتعادة 
بتعيينات كفوؤة  العامة  العامة واالإدارات  املوؤ�ض�ضات 
االأجهزة  دور  والفا�ضدين وتفعيل  الف�ضاد  وحماربة 

الرقابية واملحا�ضبة.

امحد السراحنة
تعزيز  اأهمية  ال�ضراحنة  احمد  النائب  واك��د 
من  كل  واإع��ادة  وال�ضيا�ضية،  الدميقراطية  احلياة 
احيل على التقاعد املبكر واال�ضتيداع اإىل وظائفهم، 
وخف�س الر�ضوم الدرا�ضية باجلامعات مبا يتالءم مع 

دخل املواطن.
ودعا اإىل عودة التعليم الوجاهي ودعم املزارع، 
االأمنية،  واالأجهزة  امل�ضلحة  القوات  روات��ب  ورف��ع 
املناطق  يف  اقت�ضادية  تنموية  م�ضاريع  وان�ضاء 
الفقرية، اإ�ضافة اإىل ان�ضاء �ضندوق ا�ضتثمار لل�ضباب 

بح�ضب التخ�ض�ضات واإن�ضاء م�ضاريع �ضغرية.
كما طالب بالتعامل مع املخيمات ب�ضفتها مناطق 
اقل حظًا من حيث املنح الدرا�ضية يف اجلامعات ورفع 

موازنة اللجان العاملة فيها.

آمال الشقران
جمل�س  اأن  اإىل  اأ���ض��ارت  ال�ضقران  اآم��ال  النائب 
جائحة  م��ع  بالتزامن  اأت��ى  ع�ضر  التا�ضع  ال��ن��واب 
من  انطالقا  �ضعبة،  ظروفا  اأوج���دت  التي  ك��ورون��ا 
على  الها�ضمية  القيادة  وا���ض��رار  وع��زمي��ة  اإمي���ان 
اإر�ضاء قواعد الدميقراطية  امل�ضي قدما يف  �ضرورة 

واإجراء االنتخابات النيابية يف وقتها املحدد.
بني  فعال  لتعاون  منهجية  خطة  اإىل  ودع��ت 
املجل�س واحلكومة، حتى يرى املواطن عمال حقيقيا 
على اأر�س الواقع، واملزيد من االجنازات على ال�ضعد 
ال�ضحية والتعليمية واالقت�ضادية وجميع املجاالت 

التي تتعلق بحياة املواطنني.
وا�ضارت ال�ضقران اإىل اأن التعليم مير هذه االأيام 
اإىل  داعية  كورونا،  جائحة  نتيجة  �ضعبة  بظروف 

عودة التعليم والطالب للغرفة ال�ضفية املدر�ضية.

غازي الذنيبات
وا���ض��ار ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور غ���ازي ال��ذن��ي��ب��ات يف 
الت�ضدي  اأهمية  اإىل  امل�ضتقبل،  كتلة  با�ضم  كلمة 
واجلمركية  ال�ضريبية  االأعباء  ومراجعة  للبطالة 
لتقدم  االإن��ف��اق،  زي��ادة  �ضيا�ضة  مع  تتناق�س  التي 

االقت�ضاد.
اآف��ة  ملجابهة  خطط  و���ض��ع  الكلمة  وت��ن��اول��ت 
احلقوق  جمال  يف  قدما  وال�ضري  الثقيلة،  املديونية 
واإ�ضاعة  لل�ضعب،  ممثلة  حكومات  ونحو  العامة 

االن�ضان،  وامل�ضاواة وحقوق  والعدالة  الدميقراطية 
واكد  الف�ضاد.  ملحاربة  منهجي  ت�ضور  عن  ناهيك 
والهيئات  ال��وزارات  الإعداد  �ضاملة  مراجعة  اجراء 
اإ�ضافة  الكفاءة،  وعدم  الرتهل  ومعاجلة  امل�ضتقلة 
الق�ضاء.  يف  االداري  الو�ضع  ت��ردي  معاجلة  اإىل 
التي  للمبادئ  ال���وزاري  البيان  اغفال  اإىل  وا���ض��ار 
يتعلق  فيما  امللك  جلاللة  النقا�ضية  ب��االأوراق  وردت 
وتعزيز  االنتخاب،  قانون  وتطوير  بالدميقراطية 

احلريات ال�ضحفية واالإعالمية. 
املر�ضحة  للبطالة  واقعية  ح��ل��ول  اإىل  ودع���ا 
باتفاقيات  النظر  واإع���ادة  واملديونية،  لالرتفاع، 
االإرهاب  منع  ت�ضريعات  تعديل  عن  ف�ضاًل  الطاقة، 
واجلرائم  الفكرية،  امللكية  وحماية  واجل��رائ��م، 

االإلكرتونية.

“حممد تيسري” بين ياسني
يا�ضني:  ب��ن��ي  تي�ضري«  »حم��م��د  ال��ن��ائ��ب  وق���ال 
نتذكر  الدولة،  لتاريخ  ال�ضريع  اال�ضتعرا�س  عند 
حملوا  الذين  واالخوة  واالخوات  واالجداد  االباء 
ارواح���ه���م ع��ل��ى راح��ت��ه��م واف���ت���دوا ال��وط��ن باملهج 
واالرواح، وبنوه ب�ضواعد قوية بتعب وعرق اجلبني، 

فكانت الدولة االأردنية يف مئويتها االوىل.
ال�ضنوات االأخرية ي�ضكل  اأن ما جرى يف  وا�ضاف 
زيادة يف املخاطر والتهديدات والتحديات الداخلية 
كل  وعلى  ومعي�ضته  امل��واط��ن  على  انعك�ضت  التي 
منوه  وانخف�س  االقت�ضاد  وتخلخل  احلياه،  مناحي 
الفقر  وفاقت املديونية االمكانات والتوقعات، وزاد 

والبطالة، ف�ضال عن ارتفاع ن�ضبة الف�ضاد.
ودعا اإىل تعديل وتغيري النهج االداري وتطويره 
لي�ضبح نهجا قياديا وقيادات ذات قدرة على التفكري 
والتخطيط اال�ضرتاتيجي ور�ضم ال�ضيا�ضات والتطلع 
للم�ضتقبل واال�ضتعداد لو�ضع خطط للتحديات قبل 

وقوعها.

فراس القضاة
اإن جائحة كورونا  الق�ضاة،  النائب فرا�س  وقال 
احلثيثة  العناية  تخ�ض�ضات  يف  النق�س  اأظ��ه��رت 
من  اأك���رث  على  لالنفتاح  داع��ي��ًا  ال��ع��ام،  بالقطاع 
ب�ضفافية  املعلومات  تو�ضيح  مع  اللقاح  جللب  م�ضدر 

وم�ضداقية مبا يتعلق باأنواع اللقاحات.
الداعمة  وال���ق���رارات  ال�ضيا�ضات  ب��ن��اء  واك���د 
للتوجه نحو للتعليم النوعي مبا يزيد فر�س العمل 
تفعيل  اهمية  مو�ضحا  الزراعي،  االإنتاج  وحماية 
عمل بنك البذور ب�ضكل جدي، كركيزة ا�ضا�ضية من 
ارا�س  لتوزيع قطع  ا�ضافة  الذاتي،  ركائز االكتفاء 
عادلة  توزيع  �ضروط  �ضمن  بالزراعة  ال�ضتثمارها 

بني املحافظات.

روعة الغرابلي
ال�ضعب  اإن  ال��غ��راب��ل��ي،  روع���ة  ال��ن��ائ��ب  وق��ال��ت 
التحديات  مواجهة  على  ق��ادرة  حلكومة  بحاجة 
خالل  �ضريع  حل  واإي��ج��اد  واخلارجية،  الداخلية 

الف�ضل الدرا�ضي الثاين الآلية التدري�س.
اأن ال�ضباب �ضاق ذرعا ب�ضبب البطالة  وا�ضافت، 
عن  مت�ضائلة  ال�ضجون،  نحو  االأردنيني  دفعت  التي 
“بناء ال�ضجون” كونها �ضت�ضبح  خطط احلكومة يف 

مكتظة ب�ضبب الديون التي حلقت باملواطنني.
العقبة  حمافظة  اأبناء  ت�ضغيل  اهمية  واك��دت 
اخلا�ضة،  االقت�ضادية  العقبة  منطقة  �ضلطة  يف 
االأرا���ض��ي  لتوزيع  احلكومة  خطط  ع��ن  مت�ضائلة 
حتى  تنفذ  ومل  �ضابقا  عنها  االع���الن  ج��رى  التي 
لهمومهم  واال�ضتماع  ال�ضعب،  بعني  والنظر  اليوم، 

واحتياجاتهم.

حممد ابو صعيليك
البيان  اإن  �ضعيليك،  اب��و  حممد  النائب  وق��ال 
الدور  مثمنًا  والو�ضائل،  اخلطط  من  خال  ال��وزاري 
الكبري لوزارة ال�ضحة يف التعامل مع جائحة كورونا، 
ب�ضبب  امل��وت  بني  كبريا  لي�س  الفرق  ان  اإىل  الفتا 

الفريو�س اأو ب�ضبب اجلوع والقهر.
اأن احلكومة مل تتطرق لتعديل قانوين  وا�ضاف 
التوقف  اهمية  اإىل  م�ضريًا  واالح���زاب،  االنتخاب 
عن التعامل االأمني مع االحزاب، واطالق احلريات، 

ورفع يد احلكومة عن جمعية املركز اال�ضالمي. 

عدنان مشوقة
النائب عدنان م�ضوقة، ان العقد الرئي�س  وقال 
االردين،  الد�ضتور  ه��و  ال��دول��ة  عمل  ينظم  ال��ذي 
العامل،  دول  معظم  مثل  موؤ�ض�ضات  دولة  اأنها  وحيث 
فاإن عمل احلكومات املتعاقبة يف كل الدول تراكمي، 
�ضبقتها  التي  احلكومات  عمل  تكمل  حكومة  وك��ل 
كل  بها  تقوم  التي  الطفيفة  التعديالت  بع�س  مع 

حكومة.
مكونات  جلميع  الوطنية  الوحدة  اأن  اإىل  واأ�ضار 
الن�ضيج الوطني مهما اختلفت ا�ضولهم، وحق جلميع 
الرتتيبات  بتف�ضري  مطالبا  ال�ضيا�ضية،  االط��راف 
االدارية التي يقوم بها احلاكم االداري او االجهزة 

املخالفة للن�ضو�س القانونية.
اإن  م�ضوقة  ق��ال  ال���راأي،  بحرية  يتعلق  وفيما 
الراأي، ولكل  الد�ضتور تكفل حرية  الدولة مبوجب 
والكتابة  بالقول  راأي��ه  عن  بحرية  يعر  اأن  اأردين 

والت�ضوير وو�ضائل التعبري ب�ضرط اأال يتجاوز حدود 
القانون. 

حسن الرياطي
�ضتكون  هل  الرياطي،  ح�ضن  النائب  وت�ضاءل 
احلكومة جادة يف الك�ضف عن خط الفقر يف االأردن، 
الذي  للرواتب  االدنى  احلد  للمواطن  �ضتقول  وهل 

اأعلنت احلكومة رفعه.
للموؤ�ض�ضات  التحتية  البنية  ان  اإىل  وا���ض��ار 
التعليمية مبراحلها املختلفة يف واقع موؤمل ومدار�س 
املباين  قلة  تعاين  وجامعات  وم�ضتاأجرة  مكتظة 

والتخ�ض�ضات.

إمساعيل املشاقبة
البيان  اأن  اإىل  امل�ضاقبة  اإ�ضماعيل  النائب  واأ�ضار 
الوزاري ال يالئم املرحلة و�ضعوبتها، موؤكدا �ضرورة 
وال���دواء،  ال�ضحية  ال��ك��وادر  يف  النق�س  معاجلة 
اأطباء  بتعيني  املدنية  اخلدمة  ل��دي��وان  واالإي��ع��از 

وممر�ضني وكوادر اأخرى.
العليا  املنا�ضب  يف  التعيني  طريقة  وان��ت��ق��د 
بخريجي  ال��ث��ق��ة  وج���وب  اإىل  داع��ي��ا  ب��ال��دول��ة، 
التعيني،  يف  م�ضاكلهم  وح��ل  االأردن��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 
امل�ضتاأجرة  املدار�س  ملف  اإىل  ال�ضدد  بهذا  م�ضريا 
والتي تدر�س لفرتتني، مطالبا بالعودة اإىل التعليم 

الوجاهي.
رواتب  امل�ضلحة ورفع  القوات  اإىل دعم  كما دعا 
ومتقاعدين،  وع�ضكريني  مدنيني  فيه؛  العاملني 
واإعادة النظر يف املن�ضاآت التي اأغلقت خالل كورونا 

والتي على و�ضك االإغالق.

رميا العموش
وطالبت النائب رميا العمو�س بدعم ال�ضحف من 
ومديونية  االجتماعي  ال�ضمان  ديون  �ضطب  خالل 
ا�ضرتاكات  وزي��ادة  عنها،  واملبيعات  الدخل  �ضريبة 

احلكومة فيها ورفع اأ�ضعار االإعالن احلكومي.
تربوي”  وط��ن��ي  “موؤمتر  بعقد  ط��ال��ب��ت  ك��م��ا 
املعلم،  ودع���م  تربوية  با�ضرتاتيجيات  للخروج 
العمل،  ع��ن  للعاطلني  زراع��ي��ة  جمعيات  واق��ام��ة 
ملعايري  اال�ضتثماري  ال�ضيادي  ال�ضندوق  واخ�ضاع 
واإنعا�س  وال�ضفافية،  والرقابة  الر�ضيدة  احلاكمية 

قطاع ال�ضياحة باال�ضتغالل االأمثل للموارد.

عيد النعيمات
احلكومة  هذه  اإن  النعيمات  عيد  النائب  وقال 
والتغيري  االإ���ض��الح  يف  بالرغبة  فيها  يتو�ضم  التي 
اأن  عليها  يتوجب  والت�ضاركية  للتعاون  واال�ضتعداد 
القدرة  متتلك  حكومة  قول،  ال  فعل  حكومة  تكون 

يف مواجهة االزمات تتدبر امرها وواليتها العامة.
واأ�ضار اإىل اأن االأمن ال�ضحي �ضرورة ملحة وعلى 
واالزم��ات  للطوارئ  م�ضبقة  خطط  بناء  احلكومة 
يف  النظر  واإع���ادة  واالرجت���ال  الفزعة  عن  بعيدا 

املنظومة ال�ضحية.
وحتدث النعيمات عن تراجع العملية التعليمية 
حلالة  وو�ضلت  الك�ضاد  ا�ضابها  ب�ضاعة  جعلها  ما 
حرجة ومنعطف خطري، حيث تراجعت مكانة املعلم 

االجتماعية عما كانت عليه.

أيوب مخيس
احلايل  الواقع  اإن  خمي�س،  اأي��وب  النائب  وقال 
يدفع احلكومة اىل التفكري خارج ال�ضندوق واللجوء 
اال�ضتثمار،  ت�ضتقطب  وقوانني  جديدة،  افكار  اإىل 
بعد  ما  البطالة  لواقع  درا�ضة  و�ضع  اأهمية  موؤكدًا 

قوانني الدفاع.
اأو  كبوتها  م��ن  تنه�س  ل��ن  ال���دول  اأن  واأ���ض��اف 
وخطط  ارادة  لديها  ك��ان  اذا  اال  م�ضارها،  ت�ضحح 
م�ضكالتها  ملعاجلة  وا�ضت�ضرافية  ومرحلية  واقعية 
والتحديات  وال�ضحية،  واالجتماعية  االقت�ضادية 
البحث  بتعزيز  يكون  النهو�س  ان  موؤكدًا  الراهنة، 
برامج  اىل  وال��درا���ض��ات  البحوث  وحتويل  العلمي 
واقعية. ودعا اإىل عودة التعليم الوجاهي والعدالة 
النظر يف  واإع����ادة  وامل�����ض��اري��ع،  ال���رثوة  ت��وزي��ع  يف 
الو�ضع  وتقوية  كورونا،  ملف  مع  التعامل  منهجية 
االقت�ضادي، وتغيري قانون االنتخاب، ورفع اليد عن 

جمعية املركز اال�ضالمي اخلريية.

اسامة العجارمة
احلالة  ع��ن  حت��دث  العجارمة  ا�ضامة  النائب 
ت�ضببت  والتي  املواطن  بها  مير  التي  االقت�ضادية 
التغلب  يتطلب  ما  والبطالة،  الفقر  ن�ضب  زي��ادة  يف 
اخلطط  وو���ض��ع  ب��دوره��ا  احل��ك��وم��ة  بقيام  عليها 

واال�ضرتاتيجيات.
جهاز  ه��ي  احلقة  الدميقراطية  اأن  واأ���ض��اف، 
املناعة الوطني الذي ي�ضد عن وطننا الوهن ومينع 
الداخل  م��ن  واملت�ضلقني  الناعقني  فريو�ضات  عنا 
وطنيا  جهاز  باأن  مو�ضحا  و�ضفه،  حد  على  واخلارج 
وطني  وحوار  ح�ضيف  مركبا  يكون  اأن  بد  ال  منيعا 

رفيع يقوم على النقد والتوجيه والتنوع الفكري.
لتقدمي  مقرتح  باإعداد  ونواب  قيامه  اىل  ولفت 
العبث  نف�ضه  له  ت�ضول  من  لكل  ورادع  �ضارم  ت�ضريع 
او التطاول على املال العام، �ضمن عقوبات قانونية 

غري م�ضبوقة.

يزن شديفات
اأولويات  اوىل  ان  �ضديفات،  يزن  النائب  وق��ال 
ع�ضري  انتخاب  قانون  تقدمي  ال�ضيا�ضي  اال�ضالح 
وقانون  وطموحاتهم،  االردنيني  احتياجات  يلبي 
ملجال�س  اخلدمة  �ضالحيات  يفو�س  املحلية  لالإدارة 

املحافظات.
وتعزيز  الدولة،  اأم��ن  حمكمة  الغاء  اىل  ودع��ا 
التوقيف  من  واحلد  اخلا�س،  القطاع  مع  ال�ضراكة 

االإداري، والغاء قانون الدفاع. 
اعتقال  وعدم  العامة  احلريات  باطالق  وطالب 
على  للمتقاعدين  العدالة  وحتقيق  ال�ضحفيني، 
التقاعد املبكر يف موؤ�ض�ضة ال�ضمان االجتماعي، اىل 
جانب زيادة الرواتب للعاملني واملتقاعدين املدنيني 

والع�ضكريني.

امغري اهلمالن
الحتياجات  الهمالن،  امغري  النائب  وع��ر���س 
العا�ضمة،  يف  الرابعة  االنتخابية  الدائرة  منطقة 
ومكاتب  مدنية،  احوال  ملكتب  حاجتها  يف  واملتمثلة 
وت�ضغيل  واملياة،  الكهرباء  فواتري  حت�ضيل  خلدملت 
ابناء املنطقة، وحت�ضني اأو�ضاع العاملني واملتقاعدين 

الع�ضكريني.
وطالب باعفاء مالكي االرا�ضي غري املفروزة يف 
االحوا�س التي مت ادخالها للتنظيم موؤخرًا، وان�ضاء 
مركز �ضحي يف منطقة خ�ضافية ال�ضوابكة، واعادة 
اىل  م��دار���س  وحت��وي��ل  اخل�ضافية،  مدخل  تنظيم 
�ضوق  م�ضكلة  وحل  ال�ضوارع،  وانارة  ثانوية  مدار�س 

احلالل القدمي.
وت�ضجيع  حكوميه  م�ضاريع  اقامة  اىل  دعا  كما 
اأمنية يف  واإن�ضاء تقطة  لالإ�ضتثمار،  القطاع اخلا�س 

منطقة ابو علندا.

اسالم الطباشات
ال��وزراء  ان  الطبا�ضات،  ا�ضالم  النائبة  وقالت 
مطالبون باخلروج من املكاتب، وزيارة ابناء الوطن 

يف خمتلف مناطق تواجدعم واال�ضتماع ملعاناتهم.
ال�ضيا�ضي،  اال�ضالح  يف  قدما  امل�ضي  اىل  ودعت 
جديدة  ال��ي��ات  وا���ض��ت��ح��داث  الف�ضاد،  ومكافحة 
الفقر  من  والتخفيف  العمل،  عن  العاطلني  لت�ضغيل 

والبطالة. 
امل�ضتقلة،  والهيئات  املوؤ�ض�ضات  بدمج  طالبت  كما 
وح����ل ق�����ض��ي��ة امل��ت��ع��رثي��ن، وال���غ���ارم���ات، وج���اب 
القطاع  اولويات  ترتيب  جانب  اىل  اال�ضتثمارات، 
وتوقيف  فيه،  العاملني  ودع��م  وتنظيمة  الزراعي 
واحليوانية  النباتية  الزراعية  املنتجات  ا�ضترياد 
حلماية املزارع االأردين،ا�ضافة اىل ا�ضتثمار ارا�ضي 
لدعم  خطط  وو�ضع  للزراعة  ال�ضللحة  اخلزينة 

ال�ضباب.

حممد اخلاليلة
تقرير  اأن  اإىل  ا�ضار  اخلاليلة  حممد  النائب 
و�ضع  اليه  اآل  ما  يبني  ن�ضره  بعد  املحا�ضبة  دي��وان 
و�ضوء  الف�ضاد  حجم  كر  حيث   ، االردن  يف  الف�ضاد 
الوعود  رغم  مكافحته   على  القدرة  وعدم  انت�ضاره 

املتتالية من �ضائر احلكومات.
واأ�ضار اىل ان م�ضكلتي الفقر والبطالة ال تزاال 
وجود  عدم  نتيجة  م�ضتمر  بازدياد  هي  بل  قائمة 
للتخل�س  احل��ك��وم��ة  ل��دى  وا���ض��رتاي��ج��ي��ات  خطط 
للفقر  الفعلية  االرق��ام  ان  حيث  امل�ضكلة  تلك  من 
قبل  م��ن  عنه  االف�����ض��اح  يتم  مم��ا  اأك��رث  والبطالة 

اجلهات املعنية.
التخطيط  و�ضوء  ت��ردي  عن  اخلاليلة  وحت��دث 
واالدارة يف القطاع ال�ضحي، وال بد من اأحياء العمل 
املوؤ�ض�ضات  العالجية ودمج جميع  الطبية  باملوؤ�ض�ضة 

ال�ضحية حتت مظلة واحدة.

عبدالسالم خضري
الظروف  ان  خ�ضري  عبدال�ضالم  النائب  وق��ال 
كما  تعد  مل  لالردن  بالن�ضبة  واخلارجية  الداخلية 
التاريخية وكذلك  ال�ضابق يف ظل مواقفه  كانت يف 

موقعه اجلغرايف.
واال�ضرتاتيجيات  واخلطط  ال�ضيا�ضات  وانتقد 
مل  والتي  ال�ضابقة،  احلكومات  عنها  حتدثت  التي 
تطبق على اأر�س الواقع النها خطط افرتا�ضية، مما 
االقت�ضادي  امللف  وتعرث  الفجوة  احداث  يف  �ضاهم 
والتنموي مما ت�ضبب يف ارتفاع ن�ضب الفقر والبطالة 

يف املجتمع.
م�ضتوى  على  كان  االردن  ان  اىل  خ�ضري  واأ�ضار 
متقدم يف جمال التعليم اال اأننا تراجعنا يف ال�ضنوات 
ال��ق��رارات  يف  التخبط  ب�ضبب  املا�ضية  االأخ���رية 
على  �ضلبية  اآث��ار  له  و�ضيكون  واال�ضرتاتيجيات، 
اخللل  مواطن  مبعاجلة  مطالبا  التعليم،  خمرجات 
عن  التعليم  عن  والتخلي  املبا�ضر  للتعليم  والعودة 

بعد.
ويوا�ضل املجل�س اليوم الثالثاء مناق�ضات البيان 
الوزاري، بعد ان حتدث 88 نائبًا، خالل خم�ضة ايام، 
يتوقع  حيث  وم�ضائية،  �ضباحية  جل�ضات   9 وعر 
ومن  نائبًا،   31 القادمني  اليومني  خالل  يتحدث  اأن 
ثم ي�ضتمع املجل�س اىل رد احلكومة على مالحظات 
النواب، متهيدًا للت�ضويت على الثقة، م�ضاء االأربعاء، 

اأو �ضباح اخلمي�س على اأبعد تقدير.

السياحة النيابية تدعو لدعم 
الهيئة الملكية لألفالم

*عمان 
النيابية،  العامة  واخلدمات  واالآثار  ال�ضياحة  جلنة  رئي�س  دعا 
من  لتتمكن  لالأفالم،  االأردنية  امللكية  الهيئة  دعم  اإىل  يا�ضني،  عبيد 

اأداء دورها وحتقيق اأهدافها على اأكمل وجه.
وقال لدى لقائه مدير عام الهيئة مهند البكري ووفدا من الهيئة، 
ال�ضياحة  ترويج  �ضعيد  على  متميزة  جناحات  حققت  االأخ��رية  اإن 
دولًيا، عر تطوير �ضناعة اأفالم اأردنية قابلة للتناف�س عاملًيا، موؤكًدا 
�ضرورة تعزيز مكانتها لي�ضبح االأردن مركًزا لالإنتاج املرئي - امل�ضموع 

العاملي.
دعم  اأي  تقدمي  على  اللجنة  وحر�س  ا�ضتعداد  يا�ضني  واأب��دى 
الت�ضدي  اأو  ال�ضاأن  بهذا  املتعلقة  الت�ضريعات  حيث  من  �ضواء  للهيئة 
لكل من يحاول اإيقاف �ضياحة االأفالم التي ُتعد من اأهم عنا�ضر جذب 

ال�ضياحة.
واأ�ضار اإىل وجود العديد من الدول التي ُتناف�س االأردن �ضياحًيا، ما 
يتطلب من جميع موؤ�ض�ضات الدولة املعنية، التعاون يف ترويج وتعزيز 
ثقافة االأفالم يف االأردن من خالل الرتكيز على اإي�ضال ر�ضالة مهمة 
جناح  باأن  حميطها،  يف  الت�ضوير  يجري  والتي  املحلية  للمجتمعات 
وجذب  بالنفع  عليكم  �ضيعود  بت�ضويره  الهيئة  تقوم  ال��ذي  الفيلم 

اال�ضتثمار، وبالتايل توفري فر�س عمل لل�ضباب.

النواب يواصل مناقشة البيان 
الوزاري لنيل الثقة

مقال رئيس التحرير

اىل  ن������ظ������رت  اذا   
›‹ديوان  يف  �ضتجد  فانك  ال��ف��ارغ  الكاأ�س  ن�ضف 

املتك�ضرة  االح��الم  من  االالف  ملئات  مكانا  املدنية‹‹  اخلدمة 
التوظيف  مو�ضوع  يكون  اأن  اأتوقع  مل  ال��دي��وان..  هذا  عتبات  على 
ال�ضورة،  ب��ه��ذه  للكثريين  وم��وؤمل��ا  ال�ضكل،  ب��ه��ذا  منت�ضرا  العائلي 
املختلفة  ووزارات��ه��ا  الدولة  موؤ�ض�ضات  يف  قليلة  لي�ضت  مواقع  ويف 
التعيينات  �ضيا�ضة  من  ال�ضباب  �ضكوى  جتد  وجهك  وجهت  اأينما 
وك��اأن   ) ي��ج��وع  م��ا  خ��ب��ازه  اأم���ه  ال��ل��ي   ( بند  على  ال��دول��ة  �ضلك  يف 
. والياب�س  االخ�ضر  ماكلني  ال�ضخا�س  مزرعه  اىل  حت��ول   الوطن 

مو�ضوع االأم�س اأثار �ضجون الكثريين، الذين راأوا فيما يحدث؛ �ضرقة 
حلقوق وجهود ُتبذل من املواطنني الذين ال ميتلكون ري�ضة »احل�ضب 
بتعيينات  يفاجاأوا  ثم  روؤو�ضهم،  على  املتبادلة«  وامل�ضلحة  والن�ضب 
على  بالبار�ضوتات  تهبط  ومنا�ضب  حلزونية،  وترقيات  بهلوانية 
اأفراد من عائلة نف�س امل�ضوؤول، ثم نت�ضاءل عن �ضبب االإحباطات لدى 
الوظيفة  ينتظرون  �ضيبًا وهم  روؤو�ضهم  اإ�ضتعلت  الذين  الوطن  �ضباب 

التي حتتاج اىل مارد �ضندباد وفانو�س علي بابا ؟!
اأبنائنا امل�ضخمني يبحثون عن وظيفة ) كرامة  يا �ضادة يا كرام 
اأبناء  يناف�ضون  ال  وهم  لالجور  االدن��ى  احلد  �ضمن  رات��ب  يعني    )
�ضابق  حكومة  رئي�س  ابن  مع  حدث   كما  الفلكية  بالرواتب  الذوات 
االف   )4( براتب  تعيينة  مت  عندما  ا�ضابيع  قبل  التخرج  حديث 
دينار �ضهري دون احلوافز والكفاءات واالمتيازات وال�ضفرات ، نقول 
عن  عبارة  منهم  فاملتعطلني  الوطن  �ضباب  اإرحموا  ال�ضلطة  مل�ضوؤولني 
قنابل موقوتة يف كل بيت اأردين ، وديوان اخلدمة املدنية منذ زمن انا 

�ضخ�ضيًا اطلقت عليه م�ضمى بنك املتعطلني عن العمل .
اليوجد عندنا يف االردن قيم العدالة والنزاهة وتكافوؤ الفر�س 
يف  حار�س  اأو  وطن  عامل  الوظيفة  طالب  كان  لو  حتى  التعيينات  يف 
مدر�ضة، واأنا اأجد اأن هذه املعايري الثالثة غائبة عن اأجندة احلكومات 
والعادة  العرف  هو  واملكا�ضب  والوظائف  املنا�ضب  فتوريث   ، االردنية 
وهو الدارج ) ابن ال�ضفري �ضفري وابن الوزير وزير ، وابن البا�ضا �ضابط 
، وابن احلراث حراث( ويف ال�ضنوات االخرية ا�ضبح هناك زواج عريف 
ابناء  لتعيني  كوتا  وجود  خالل   من  والنواب  احلكومة  بني  م�ضلحي 
وا�ضقاء بع�س النواب على ح�ضاب مترير بع�س القوانني املف�ضلية يف 
التي  القبة  حتت  االم�س(  نائب  ورو�ضيتة   ( االردين  املواطن  حياة 
يطلب فيها تعيني ابنائه باجلمارك هي العرف والعادة والنهج ال�ضائد 

يف الدولة.
من  اأك��رث  يقنع  اأن  االردنية  الدولة  يف  م�ضوؤول  اأي  ي�ضتطيع  لن 
معيار  ب��اأن  للتوظيف،  بطلبات  تقدموا  و�ضابة  �ضاب  ال��ف   )400(
الكفاءة هو الذي يحكم عملية التعيني يف الوظائف، ذلك اأن حاالت 
كثرية واقعية اأمامه يف املجتمع تنفي كل يوم ما ت�ضرح به االأجهزة 
احلكومية ومنها ديوان اخلدمة املدنية يف جمال العدالة بالتوظيف 
التقاعدي  ال�ضن  اأكملت  التوظيف  طلبات  بع�س  ال�ضوت  �ضامعني  يا   ،
 ، ويزيد  عام(   16  ( مدة  الطلب  على  م�ضى  يعني  اخلدمة  ديوان  يف 
وبع�س العائالت االردنية املحرتمه كل بيت يوجد به �ضتة �ضباب من 
كال اجلن�ضني عاطلني عن العمل اكملوا الدرا�ضة اجلامعية ) و�ضلحوا( 
الوالد امل�ضكني اأرا�ضيه وحتوي�ضة عمره  ال بل واقرت�س من البنوك 
القلب(  وق�ضطرة  وال�ضكري  ال�ضغط   ( بامرا�س  واأ�ضيب  الدار  ورهن 
حتى يعلم ابنائه وبالتايل ال يجد لهم وظيفة ، واهلل الذي يحدث يف 
بلدنا ال يحدث يف جزر الواق واق مبا يخ�س التعيينات يف �ضلك الدولة 

او القطاع اخلا�س الذي هو مملوك لعائالت بعينها .
باهلل عليكم هل يوجد طلبات توظيف يف ديوان اخلدمة املدنية 
البناء الذوات اأو االعيان والنواب والوزراء وقادة االجهزة االمنية 
ال�ضيادية واجلواب ) ال( واألف ال  الن وظائف هوؤالء ال�ضباب جاهزة 
ومف�ضلة تف�ضيل وبرواتب فلكية �ضواء يف القطاع احلكومي او اخلا�س 

فاالبواب م�ضرعة ومفتوحة اأمامهم .
يقال ان اأحد امل�ضوؤولني الكبار يف الدولة االردنية وهو يبحث يف 
كراكيب م�ضتودع منزله وجد فانو�س اأو م�ضباح قدمي  مغطى بالرتاب 
فعندما  نظفه من الرتاب والغرة خرج عليه مارد عالء الدين ) وقال 
له : �ضبيك لبيك  املارد بني يديك  اأاأمر تطع( فقال امل�ضوؤول االردين 
للمارد اجلني ) اأنا ال اريد منك �ضيء ( انت اأيها املارد اذا لك حاجة اأنا 

البيها اليك ، نعم يا �ضادة هذه هي املعادلة املوجودة عندنا لال�ضف .
الرت�ضية  ال�ضخ�ضية  اأو  امل�ضالح  اأو  العائلية  الروابط  تغيب  ال 
التي اأ�ضبحت، كمعايري اأ�ضا�ضية  للو�ضول اإىل الوظائف العليا والدنيا 
يتيح  وال��ذي  الوظائف،  لهذه  خا�س  نظام  وج��ود  رغ��م  والقيادية، 

الفر�ضة اأمام جميع املواطنني بالت�ضاوي .
بالوظائف  املتعاقبة بالتعيني  احلكومات  ال��ت��زام  عدم   هناك 
اأبنائهم  ا�ضتنادا اإىل النظام والقانون، الن امل�ضوؤولني يعترون وجود 
اأو اأقاربهم حتى اأبناء مناطقهم  يف تلك الوظائف حقا لهم، اأو مكافاأة 
النظر عن قدراتهم  بغ�س  بع�ضهم  ل�ضراء  اأو  لهم،  املوالني  لالأ�ضخا�س 

وكفاءتهم العملية . 
بالتوظيف  املحللني  بع�س  عليها  يطلق  ال�ضائدة  ال�ضيا�ضة  تلك   
باقي  ح�ضاب  على  الأبنائهم،  القيادية  املنا�ضب   وتوريث  العائلي 
العائلية  الدفع  اأوقوة  والوا�ضطة  النفوذ  ميلكون  ال  الذين  املواطنني 
عائالت  نطاق  خارج  الكفاءات  من  الكثري  وجود  رغم  الع�ضائرية  او 
تر�ضيخ  القيادية  الوظائف  يف  م�ضووؤلني  وج��ود  و�ضاهم  امل�ضوؤولني 
�ضيا�ضية التوظيف العائلي، وب�ضكل كبري، بوجود االأزمة االقت�ضادية 
لهم،  املن�ضب  قدم  ملن  واإمنا  للقانون،  االأ�ضخا�س  والء  لعدم  احلالية، 

لي�ضعف بالتايل حر�ضهم على املال العام وتطبيق القانون . 
ام�ضوا  الذين  ال�ضباب  اإرحموا  الوطن  هذا  يف  امل�ضوؤولني  اأيها  يا 
حياتهم يف التعليم وكراتني ال�ضهادات تزين جدران املنازل اأمام عيون 
االباء الذين قدموا دماءهم �ضريبة لهذه الكرتونه منذ �ضبعة ع�ضر 

عاما ويزيد ... اأرحموا من يف االر�س يرحمكم من يف ال�ضماء .. 

خالد خازر الخريشا

 ديوان الخدمة المدنية 
واالحالم المتكسرة ..!!

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
امل�ضتثمر  لثقة  االأردين  املوؤ�ضر  ارتفع 
ال�ضادر عن منتدى اال�ضرتاتيجيات، لي�ضل 
االأول  ت�ضرين  �ضهر  يف  نقطة  3ر134  اإىل 
1ر133  قيمته  كانت  اأن  بعد   ،2020 لعام 

نقطة يف �ضهر اأيلول لعام 2020.
ال�ضادر،  تقريره  يف  امل��ن��ت��دى،  واأ���ض��ار 
بالن�ضاط االقت�ضادي  الثقة  موؤ�ضر  اأن  اإىل 
6ر115  اإىل  لي�ضل  40ر5  مبقدار  انخف�س 
�ضهر  مع  مقارنة  االأول  ت�ضرين  يف  نقطة 
مال  راأ����س  ارت��ف��ع  ح��ني  يف  املا�ضي،  اأي��ل��ول 
االأول  ت�ضرين  �ضهر  يف  امل�ضجلة  ال�ضركات 
دينار  مليون  30ر2  اإىل  لي�ضل   2020 لعام 
مقارنة مع �ضهر اأيلول للعام نف�ضه والبالغة 
اأن  التقرير  وب��ني  دينار.  مليون  م��ن27ر1 
�ضهر  يف  انخف�س  امل�ضجلة  ال�ضركات  عدد 

�ضركة   97 اإىل   2020 لعام  االأول  ت�ضرين 
�ضهر  يف  �ضركات   105 مع  مقارنة  م�ضجلة 
الرقم  نف�ضه، يف حني انخف�س  للعام  اأيلول 
ت�ضرين  �ضهر  ال�ضناعي يف  لالإنتاج  القيا�ضي 
34ر84  اإىل  لي�ضل   2020 ل��ع��ام  االأول 
من  املا�ضي  اأيلول  �ضهر  مع  مقارنة  نقطة، 
رخ�س  عدد  انخف�س  كما  نقطة.  24ر86 
ت�ضرين  �ضهر  يف  املمنوحة  ال�ضكنية  البناء 
رخ�ضة  906ر1  اإىل  لت�ضل  املا�ضي  االأول 
اأيلول  �ضهر  يف  رخ�ضة  168ر2  مع  مقارنة 
�ضريبة  اإي���رادات  �ضهدت  وكذلك   ،2020
مليون دينار  ل�4  انخفا�ضًا و�ضل  العقار  بيع 
مقارنة   ،2020 لعام  االأول  ت�ضرين  �ضهر  يف 
 2020 اأي��ل��ول  �ضهر  يف  دي��ن��ار  مليون   5 م��ع 
موؤ�ضر  �ضهد  املنتدى،  وبح�ضب  نف�ضه.  للعام 
مبقدار  ارتفاعًا  النقدي  النظام  يف  الثقة 

نقطة  3ر199  اإىل  لي�ضل  نقطة  96ر8 
ب�  مقارنة   ،2020 االأول  ت�ضرين  �ضهر  يف 
3ر190 نقطة يف اأيلول املا�ضي. وانخف�ضت 
للبنك  االأجنبية  العمالت  احتياطي  قيمة 
لعام 2020  االأول  �ضهر ت�ضرين  املركزي يف 
ب�  مقارنة  دي��ن��ار،  مليار  1ر13  اإىل  لي�ضل 
العام  من  اأيلول  �ضهر  يف  دينار  مليار  9ر13 
الفائدة  �ضعر  يف  الفارق  بقي  حيث  نف�ضه، 
41ر2  عند  ثابتًا  وال���دوالر  الدينار  ب��ني 
باملئة منذ �ضهر اأيلول املا�ضي. واأ�ضار املنتدى 
يف  املرجتعة  ال�ضيكات  قيمة  انخفا�س  اإىل 
اإىل  لي�ضل   2020 لعام  االأول  ت�ضرين  �ضهر 
اأيلول  �ضهر  مع  مقارنة  دينار،  مليون  8ر92 
دينار،  مليون  0ر118  والبالغ  نف�ضه  للعام 
امل��ايل  النظام  يف  الثقة  موؤ�ضر  �ضهد  كما 
اأيلول  �ضهر  يف  نقطة  0ر100  من  ارتفاعًا 

يف  8ر106  اإىل  لي�ضل  املا�ضي،  ال��ع��ام  م��ن 
وانخف�س   .2020 لعام  االأول  ت�ضرين  �ضهر 
موؤ�ضر البور�ضة مبقدار98ر48 نقطة لي�ضل 
ت�ضرين  �ضهر  يف  نقطة  اإىل54ر869ر2 
االأول لعام 2020، كما ارتفعت ن�ضبة قيمة 
قبل  من  عمان  بور�ضة  يف  امل�ضرتاة  االأ�ضهم 
لت�ضل  االأ�ضهم  اإىل  االأجانب  امل�ضتثمرين 
اإىل 116 باملئة يف �ضهر ت�ضرين االأول لعام 
2020، مقارنة ب� 84 باملئة يف اأيلول 2020.

املمنوح  االئ��ت��م��ان  من��و  م��ع��دل  و���ض��ه��د 
للقطاع اخلا�س يف �ضهر ت�ضرين االأول لعام 
باملئة  3ر0  اإىل  لي�ضل  ارت��ف��اع��ا،   2020

مقارنة ب� 1ر0 يف �ضهر اأيلول للعام نف�ضه.
وبني املنتدى اأن االأردن ما يزال يتعافى 
دوران  عجلة  تعد  ومل  ك��ورون��ا  اأزم���ة  م��ن 

االقت�ضاد اإىل م�ضتواها الطبيعي.

*عمان 
املناطق  م�ضتثمري  هيئة  رئي�س  ق��ال 
احلرة حممد الب�ضتنجي، اإنه مت التخلي�س 
املحلي  لل�ضوق  مركبة  األ��ف   43 نحو  على 
العام  خالل  الزرقاء   - احلرة  املنطقة  من 
خالل  مركبة  األف   33 مع  مقارنة  املا�ضي، 

 30 ن�ضبته  بلغت  وبارتفاع   ،2019 العام 
اأن  ب��ي��ان  يف  الب�ضتنجي  واأو���ض��ح  باملئة. 
حمركات  ذات  امل��رك��ب��ات  على  التخلي�س 
البنزين والديزل ارتفع خالل العام املا�ضي 
بن�ضبة 5 باملئة لتبلغ 21 األف مركبة، كما 
“الهايرد”  مركبات  على  التخلي�س  ارتفع 

مركبة   16500 لتبلغ  باملئة،   80 بن�ضبة 
العام  يف  مركبة   9200 مقابل  ه��اي��رد، 
اأنه مت التخلي�س على 3250  2019. وبني 
عام  خالل  “كهرباء”  حمرك  ذات  مركبة 
ت�ضدير  اإع��ادة  مت  انه  اإىل  م�ضريا   ،2020
املا�ضي. وقال  العام  األف مركبة خالل   67

على  التخلي�س  ح��رك��ة  اإن  الب�ضتنجي 
املا�ضي  العام  خالل  من��ّوًا  �ضهدت  املركبات 
بن�ضبة جيدة رغم االإغالق الكامل ملدة 50 
يومًا للمنطقة احلرة بالزرقاء، عازيا النمو 
اإىل حزمة احلوافز التي منحتها احلكومة 

لقطاع املركبات اأواخر العام 2019.

*عمان 
بحث وزير التخطيط والتعاون الدويل 
ن��ا���ض��ر ال�����ض��ري��دة، م��ع وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
دي  لويجي  االإي��ط��ايل  ال��دويل  والتعاون 
مايو برنامج امل�ضاعدات االيطايل اجلديد 

املوجه للمملكة لالأعوام 2023-2021.
اىل  �ضحفي  بيان  يف  ال��وزارة  واأ�ضارت 
اللم�ضات  و�ضع  على  يعمالن  الطرفني  ان 
يف  الإق����راره  مت��ه��ي��دًا  للرنامج  االأخ����رية 
خ��الل  م��ن  ال��ق��ادم��ة  القليلة  االأ���ض��اب��ي��ع 
اتفاقية اإطارية، موؤكدا اأهمية اأن يتما�ضى 
برنامج امل�ضاعدات مع خطط وبرامج العمل 
االأكرث  القطاعات  واحتياجات  احلكومية 
عن  الناجتة  التحديات  ظ��ل  يف  ت�ضررًا 
االأردين  اجلانبان  واتفق  كورونا.  جائحة 
وزارة  مبقر  اجتماعهما  خالل  واالإيطايل 
اأن  على  ال����دويل،  وال��ت��ع��اون  التخطيط 

التعايف االقت�ضادي ودعم وا�ضتدامة فر�س 
العمل يف القطاع اخلا�س هي العنوان االأبرز 
موؤكدين  القادمة،  املرحلة  الحتياجات 
االإيطالية،  امل�����ض��اع��دات  توجيه  اأهمية 
خالل  حجمها  ي�ضل  اأن  املتوقع  من  والتي 
مليون   235 اإىل  القادمة  الثالثة  االأع��وام 
امل�ضاعدات  هذه  حجم  يعك�س  حيث  ي��ورو، 
للو�ضع  االإيطايل  اجلانب  من  كبريًا  تفهما 

الراهن والتحديات التي متر بها اململكة. 
اجلهود  التخطيط  وزي��ر  وا�ضتعر�س 
اتخاذها  مت  التي  احلكومية  واالإج��راءات 
على  ال�ضلبية  واالآث��ار  التحديات  ملواجهة 
ت�ضررًا  االأك���رث  االقت�ضادية  القطاعات 

التي  واالإج��راءات  كورونا،  جائحة  جراء 
مت اتخاذها يف اإطار احلماية االجتماعية. 
ودع���ا ال�����ض��ري��دة اجل��ان��ب االإي��ط��ايل اإىل 
امل�ضاهمة يف برنامج “ا�ضتدامة” الذي اأعلن 
عنه رئي�س الوزراء والذي يهدف اإىل دعم 
العاملني يف القطاع اخلا�س واالأكرث ت�ضررًا 
الوزير  ال�ضريدة  واأطلع  كورونا.  بجائحة 
احلكومة  اأول��وي��ات  حم��اور  على  االإيطايل 
ا�ضتمل  والتي  القادمة،  للمرحلة  االأردنية 
التي  تلك  ومالمح  ال���وزاري،  البيان  عليها 
�ضتنتهجها احلكومة يف اإطار برنامج التعايف 
عملية  ت�ضريع  اإىل  والهادفة  االقت�ضادي، 
ال��ن��م��و االق��ت�����ض��ادي وال��ت�����ض��غ��ي��ل.  وعلى 
الوزير  ا�ضتعر�س  ال�ضورية،  االأزمة  �ضعيد 

ال�ضريدة ال�ضغوط التي تتحملها احلكومة 
الالجئني  ا�ضت�ضافة  ج���راء  االأردن���ي���ة 
ال�ضورييني وتوفري املالذ االآمن لهم، واأهمية 
الدويل  املجتمع  م�ضاندة  وا�ضتدامة  زيادة 
بالعمل  االإيطايل  اجلانب  وطالب  لالأردن. 
ب�ضكل ثنائي ومن خالل االحتاد االأوروبي، 
التمويل  توفري  على  الدويل  املجتمع  حلث 
الالزم خلطة اال�ضتجابة، والتي بلغ حجم 
باملئة   35 من  اأقل  املا�ضي  العام  يف  متويلها 

من املخطط. 
اجلانب  با�ضتجابة  ال�ضريدة  وا���ض��اد 
واالأم��ن  الزراعة  قطاع  الإي��الء  االإيطايل 
امل�ضاعدات،  برنامج  �ضمن  اأولوية  الغذائي 
احلكومة  اأول��وي��ات  �ضمن  �ضيكون  وال��ذي 

عبداهلل  امللك  جاللة  اإليها  وج��ه  التي 
ال���ث���اين يف خ��ط��اب ال��ت��ك��ل��ي��ف، م���وؤك���دًا 
من  لال�ضتفادة  االأردنية  احلكومة  تطلع 
وقدم  القطاع.  هذا  يف  االإيطايل  الدعم 
و�ضعب  حكومة  وتقدير  �ضكر  ال�ضريدة  
للحكومة  الها�ضمية  االأردن��ي��ة  اململكة 
للمملكة،  املتوا�ضل  االيطالية على الدعم 
ووقوفها اإىل جانب االأردن ودعم م�ضريته 
الناجتة  التحديات  ومواجهة  التنموية 
ع��ن اأزم����ة ك���ورون���ا، وت��ق��دمي��ه��ا ال��دع��م 
للموازنة العامة، والذي �ضاهم يف احلفاظ 
ع��ل��ى االإن���ف���اق اال���ض��ت��ث��م��اري ال�����ض��روري 
هامة  حيوية  قطاعات  ودع��م  للتنمية 
املتوا�ضل  الدعم  اىل  اإ�ضافة  اململكة،  يف 
اللجوء  اأعباء  حتمل  يف  االردن  مل�ضاعدة 
ال�ضوري. من جانبه، اأكد الوزير االيطايل 
ع��الق��ة ال�����ض��راك��ة ال��ق��وي��ة ال��ت��ي تربط 
االردن باإيطاليا، والتي تعود اىل العالقات 
ال�ضديقني،  البلدين  قيادتي  بني  القوية 
جهود  دع��م  يف  حكومته  ال��ت��زام  اك��د  كما 
ال��دع��م  ت��ق��دمي  يف  واال���ض��ت��م��رار  االأردن 
هذه  يف  االقت�ضادية  منعته  على  للحفاظ 
وا�ضتعداد  ال�ضعبة  اال�ضتثنائية  الظروف 
هذا  يف  وم�ضاندته  االردن  لدعم  ب��الده 
ل��الأردن  االإن�ضاين  بالدور  م�ضيدًا  االط��ار، 
يف حتمل اأعباء االأزمة ال�ضورية نيابة عن 
املجتمع الدويل. وح�ضر االجتماع  ال�ضفري 
والوفد  كا�ضي�س  فابيو  عمان  يف  االإيطايل 
الر�ضمي املرافق لوزير اخلارجية والتعاون 

الدويل االإيطايل. 

*عمان 
والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�ضناعة  وزي���رة  بحثت 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  مع  علي،  مها  املهند�ضة 
الدويل االإيطايل لويجي دي مايو، الذي يزور االأردن 
حاليا اآليات تعزيز التعاون االقت�ضادي بني البلدين 

بخا�ضة التجارية واال�ضتثمارية منها.
وذكرت الوزارة يف بيان االثنني، ان اجلانبني بحثا 
امكانية تنظيم ملتقى اأعمال م�ضرتك خالل الن�ضف 
التعاون  م�ضتوى  رفع  بهدف  احلايل  العام  من  االأول 
االقت�ضادي الثنائي يف �ضوء التطورات االقت�ضادية 

الناجتة عن اأزمة كورونا يف كال البلدين.
واكد الوزيران خالل اللقاء الذي ح�ضره االأمني 
يو�ضف  والتموين  والتجارة  ال�ضناعة  ل��وزارة  العام 
ال�ضمايل، وال�ضفري االإيطايل يف عمان فابيو كا�ضي�س، 
امل�ضاريع  لتطوير  االأردن��ي��ة  املوؤ�ض�ضة  ع��ام  ومدير 
الزعبي،  ب�ضار  ال��دك��ت��ور  “جدكو”  االقت�ضادية 

والوفد املرافق للوزير االإيطايل، �ضرورة و�ضع اآليات 
وحتفيز  البينية  التجارة  حجم  زي��ادة  ت�ضتهدف 
من  لال�ضتفادة  البلدين  ك��ال  يف  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
الفر�س املتاحة، واإمكانية التعاون يف جمال �ضناديق 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  لل�ضركات  املوجهة  اال�ضتثمار 
اطار  يف  الغذائية،  وال�ضناعات  الزراعة  جمايل  يف 
االأم��ن  يف  القطاعني  هذين  دور  بتعزيز  االهتمام 
للحكومة  تقديرها  عن  الوزيرة  واأعربت  الغذائي. 
االإيطالية على برامج الدعم الفني املقدمة للوزارة 
تعزيز  وب��رن��ام��ج  �ضناعي،  مر�ضد  ان�ضاء  لغايات 
قطاعي  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  تناف�ضية 
على  قدرتها  وزيادة  الزراعية  وال�ضناعات  الزراعة 
اهتمام  االإيطايل  الوزير  اأكد  جانبه،  من  الت�ضدير. 
االأردن  م��ع  االق��ت�����ض��ادي  ال��ت��ع��اون  بتطوير  ب���الده 
التي  ال��رام��ج  اط��ار  يف  الفني  ال��ت��ع��اون  وموا�ضلة 

تطرحها احلكومة االإيطالية.

*عمان 
يف  االأردن،  عمال  لنقابات  العام  االحتاد  �ضارك   
برنامج اأكادميية التعليم النقابي لعام 2020، التابع 
االلكرتوين  املوقع  عر  للنقابات،  العربي  لالحتاد 
لالكادميية التي تهدف اإىل تعزيز قدرات النقابيني 
والعمال وتطوير مهاراتهم يف العمل النقابي، وق�ضايا 

عمالية متنوعة �ضمن ثالثة م�ضتويات.
االأكادميية،  برنامج  يف  االحتاد  م�ضاركة  وتاأتي 
وه��ي،  مظلته  حت��ت  من�ضوية  ن��ق��اب��ات  خ���الل  م��ن 
الكهرباء،  اخلا�س،  التعليم  الغذائية،  “ال�ضناعات 
منظمات  جانب  اإىل  العامة”،  واخلدمات  البلديات، 

نقابية واحتادات عمالية متثل عدة بلدان عربية.
وقال رئي�س االحتاد العام لنقابات عمال االأردن، 
اإن  االث��ن��ني،  �ضحفي  ت�ضريح  يف  املعايطة  م���ازن 
م�ضتوى  زيادة  يف  اأ�ضا�ضي  دور  لها  النقابية،  الثقافة 
املكفولة  حلقوقهم  العمال  واإدارك  النقابي  الوعي 
بالت�ضريعات املحلية واملواثيق الدولية، مثمًنا جهود 
االحتاد العربي للنقابات باإجناح برنامج االأكادمية 
اال�ضتمرار  ���ض��رورة  املعايطة  واك��د  املا�ضي.  للعام 
التدريب  دائ��رة  لتو�ضيع  بها  والنهو�س  بالتجربة 
العمايل، واال�ضتفادة من جتربة  والتثقيف  النقابي 
داعيا  كورونا،  جائحة  بعد  ما  اإىل  بعد،  عن  التعلم 
عنها  املنبثقة  واللجان  العمالية  النقابات  جميع 
والن�ضطاء النقابيني، لال�ضتفادة من املواد التعليمية 
وا�ضتثمار  االأك��ادمي��ي��ة،  توفرها  التي  والتدريبية 
العمل  اأ�ضا�ضيات  تو�ضيح  يف  حمتوى  من  توفره  ما 
املرتبطة  وامل�ضائل  به،  املتعلقة  والق�ضايا  النقابي 

معرفة  ان  وا���ض��اف  وح��ق��وق��ه��م.  ال��ع��م��ال  بق�ضايا 
العمال بحقوقهم املكفولة ميثل اأحد ال�ضمانات لعدم 

جتاوزها او التعدي عليها.
لل�ضكرتاريا  العام  املن�ضق  او�ضحت  جهتها،  من 
الدكتورة  للنقابات،  العربي  لالحتاد  التنفيذية 
يعتمد  االأكادميية  برنامج  اإعداد  ان  عمار،  بن  هند 
على منهجية تراعي االإطار الدويل احلقوقي للعمل 
النقابي وطبقا لالأ�ض�س التي اقرتها املواثيق العاملية 
للحقوق النقابية واتفاقيات منظمة العمل الدويل، 

ووفقا ملا جرت عليه املمار�ضات الدولية.
والن�ضطاء  العمال  ان  اىل  ع��م��ار  ب��ن  وا���ض��ارت 
املعلومة  االأح��ي��ان  من  كثري  يف  ينق�ضهم  النقابيني 
املوثقة واملهارة الالزمة لبناء جتربة نقابية مثمرة 
حتقق االأف�ضل للعمال وحتقيق مطالبهم، وهو ما تعمل 
املتنوعة  املو�ضوعات  خالل  من  عليه،  االأكادميية 
التي تتناولها. ويتكون برنامج االأكادميية من ثالثة 
م�ضتويات، لكل م�ضتوى اأربع ح�ض�س، يتقدم امل�ضارك 
ال��ذي  للم�ضتوى  يتاأهل  ك��ي  الختبار؛  اإمت��ام��ه  بعد 
النقابي”،  العمل  “اأ�ضا�ضيات  هي  وامل�ضتويات  يليه، 
و”احلقوق االأ�ضا�ضية يف العمل” و”ظروف و�ضروط 
“التعليم عن بعد”  اأن برنامج  العمل الالئق«. يذكر 
واحت��ادات  منظمات  به  وي�ضارك   ،2019 عام  اأطلق 
عمالية ونقابية من خمتلف البلدان العربية، وياأتي 
لالحتاد  تابعة  االإلكرتوين  للتعليم  منظومٍة  �ضمن 
اإلكرتونية،  من�ضة  على  باالعتماد  للنقابات  العربي 
حول  تدريبية  وم���واد  تعليمية  فيديوهات  توفر 

العمل النقابي واأبرز ق�ضايا العمال.

*الدوحة 
قطر،  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  ع��ام  مدير  ق��ال 
�ضوقا  يعتر  االأردن  اإن  ال�ضرقي،  حمد  بن  �ضالح 
على  حتوز  والتي  القطرية  وال�ضلع  للمنتجات  مهما 
ال�ضوق  امل�ضتهلكني يف  �ضرائح  ثقة كبرية من خمتلف 
االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ملرا�ضل  ال�ضرقي  واأك���د  االأردين. 
�ضادرات  ان  االإثنني،  الدوحة،  يف  )برتا(  االأردنية 
نحو 36  بلغت  االأردن،  القطري اىل  القطاع اخلا�س 

مليون دوالر خالل العام املا�ضي.
وا�ضاف ان اأبرز منتجات القطاع اخلا�س القطري 
املا�ضي،  العام  خالل  االأردن  اىل  ت�ضديرها  مت  التي 
ت�ضمل حم�س ال�ضلوفنيك، البارافني، البويل اثيلني، 
اأنواعها  مبختلف  كيماوية  اأ�ضمدة  احلديد،  ق�ضبان 
حمركات  زيوت  البال�ضتيك،  اأكيا�س  وا�ضتخداماتها، 
االألومونيوم،  قوالب  الع�ضوي،  ال�ضماد  ال�ضيارات، 

معجون الطماطم، واملحاليل الطبية.
وا�ضار ال�ضرقي اىل قوة العالقات التجارية بني 
تن�ضجم  والتي  واالأردين  القطري  اخلا�س  القطاع 
مع تطلعات م�ضوؤويل البلدين نحو بذل اأق�ضى جهود 

ممكنة لالرتقاء بهذه العالقات وتعزيزها.
واو�ضح ان هناك تعاونا دائما بني غرفة جتارة 
خالل  م��ن  االأردن  جت���ارة  وغ��رف��ة  قطر  و�ضناعة 
يتم  التي  التجارية  والوفود  املتوا�ضلة  االجتماعات 
تنظيمها بني البلدين، ويتم خاللها بحث كافة ال�ضبل 

لتعزيز التعاون امل�ضرتك وزيادة التبادل التجاري بني 
البلدين والنهو�س بالعالقات االقت�ضادية امل�ضرتكة 
املقبلة  املرحلة  ان  ال�ضرقي  واكد  اأوجهها.  مبختلف 
رجال  بني  والتن�ضيق  التعاون  من  مزيدا  �ضت�ضهد 
االأعمال القطريني واالأردنيني، داعيا رجال االأعمال 
ا�ضتثماراتهم  زي��ادة  اإىل  البلدين  يف  وامل�ضتثمرين 
القطاعات  من  العديد  خالل  من  وتنويعها  امل�ضرتكة 
واإ�ضافة  قيمة  متثل  التي  االقت�ضادية  واالأن�ضطة 

نوعية للم�ضروعات واال�ضتثمارات القائمة حاليا.
وا�ضاف ان هناك امام قطاع االأعمال وال�ضركات 
الفر�س  من  لال�ضتفادة  ذهبية  فر�ضة  االأردن  يف 
املرتبطة  امل�ضروعات  تتيحها  التي  اال�ضتثمارية 
با�ضت�ضافة قطر ملونديال كاأ�س العامل 2022، موؤكدا 
اأن رجال االأعمال وامل�ضتثمرين االأردنيني مرحب بهم 

يف بلدهم الثاين قطر.
االأردن  يف  القطرية  اال�ضتثمارات  حجم  ويبلغ 
نحو 1،6 مليار دوالر، تتوزع على قطاعات اخلدمات 
عن  ف�ضال  والتعليم،  وال�ضحة  والبنوك  ال�ضياحية 
عّمان  �ضوق  يف  قطرية  ا�ضتثمارات  دوالر  مليار   1،5
نحو  قطر  يف  االأردنية  العمالة  تعداد  ويبلغ  املايل. 
ال�ضوق  اأن�ضطة  خمتلف  يف  يعملون  اأردين،  األف   60
ال�ضحة  ق��ط��اع��ات  يف  وخ��ا���ض��ة  ال��ق��ط��ري  امل��ح��ل��ي 
والفنادق  وال�ضيافة  املالية  واملوؤ�ض�ضات  والتعليم 

وتقنية املعلومات.

*عمان 
ارتفاعًا  عامليًا  النفطية  امل�ضتقات  اأ�ضعار  ارتفعت 
الثاين  كانون  �ضهر  من  االأول  االأ�ضبوع  يف  ملحوظًا 
كانون  ل�ضهر  اأ�ضعارها  معدالت  مع  مقارنة  احل��ايل، 
الطاقة  وزارة  اأعلنتها  بيانات  بح�ضب  املا�ضي  االأول 

والرثوة املعدنية، االثنني.
 )90( اأوك��ت��ان  البنزين  �ضجل  للبيانات،  ووفقا 
كانون  ل�ضهر  �ضعره  مع  مقارنة  للطن  دوالر   483،9
االأول املا�ضي الذي بلغ 443،8 وبن�ضبة ارتفاع بلغت 
من   )95( اأوكتان  البنزين  �ضعر  ارتفع  كما  باملئة،   9
455،3 دوالر للطن اإىل 495،3 دوالر بن�ضبة ارتفاع 
من  ال��دي��زل  �ضعر  ارتفع  حني  يف  باملئة،   8،8 بلغت 
412،1 دوالر للطن اىل 430،7 دوالر وبن�ضبة ارتفاع 

 423،1 من  الكاز  �ضعر  ارتفع  فيما  باملئة،   4،5 بلغت 
ارتفاع بلغت  دوالر للطن اىل 446،8 دوالر وبن�ضبة 
الوقود  ارتفع �ضعر زيت  اآخر،  5،6 باملئة. من جانب 
 317،2 اىل  احل��ايل  ال�ضهر  من  االول  االأ�ضبوع  يف 
دوالر للطن مقابل 296،9 دوالر يف �ضهر كانون االأول 

املا�ضي وبن�ضبة ارتفاع بلغت 6،8 باملئة.
كانون  ل�ضهر  امل�ضال  البرتويل  الغاز  �ضعر  وارتفع 
الثاين اإىل 535 دوالرا للطن مقارنة مع �ضعره امل�ضجل 
يف �ضهر كانون االأول املا�ضي والذي بلغ 457،5 دوالر 

وبن�ضبة ارتفاع بلغت 16،9 باملئة.
وكان �ضعر خام برنت يف االأ�ضبوع االول من ال�ضهر 
 49،8 مقابل  للرميل  دوالر   53،3 بلغ  قد  احل��ايل 

دوالر امل�ضجل يف �ضهر كانون االأول املا�ضي.

*عمان 
معهد  يف  امل��ه��ن��ي  ال��ت��دري��ب  موؤ�ض�ضة  احتفلت 
الدولة  مئوية  مبنا�ضبة  املهنية،  وال�ضحة  ال�ضالمة 
موقع  باإطالق  الثانية،  املئوية  ودخولها  االأردنية 

املوؤ�ض�ضة االإلكرتوين اجلديد.
زي��اد  املهند�س  املوؤ�ض�ضة،  ع��ام  م��دي��ر  وحت���دث 
الن�ضال  ق�ضة  ع��ن  االح��ت��ف��ال  خ���الل  ع��ب��ي��دات، 
ومعهم  الها�ضميون  امللوك  ج�ضدها  التي  والت�ضحية 
االأج���داد واالآب���اء واالأج��ي��ال من االأردن��ي��ني لبناء 

النموذج الوطني االأكرث ا�ضتقرارا واإلهاما يف املنطقة.
وب���ني ح��ج��م االإجن�����از ع��ر ع��ق��ود م��ن البناء 
حملة  ها�ضم؛  بني  راي���ات  ظ��الل  حت��ت  ال��رتاك��م��ي 
االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  ف��رزت  االأم���ة،  وق��ادة  الر�ضالة 
ال��دول يف املنطقة، حمافظة على  اأق��دم  واح��دًة من 
نهجها ور�ضالتها وتر�ضيخ م�ضاركة االأردنيني يف عملية 
عقدا  واالأردن��ي��ون  الها�ضميون  ف�ضاغ  القرار،  �ضنع 
اجتماعيا متينا واأ�ضيال يف تاريخ العرب املعا�ضر قام 

على اأ�ضا�س االندماج.

ارتفاع المؤشر األردني لثقة المستثمر 
إلى 3ر134 نقطة في تشرين األول

المناطق الحرة: التخليص على 43 
ألف مركبة خالل العام الماضي

وزير التخطيط يبحث برنامج 
المساعدات اإليطالي الجديد

مباحثات اردنية ايطالية 
لتعزيز التعاون االقتصادي

اتحاد العمال يشارك ببرنامج اكاديمي 
لتعزيز قدرات النقابيين وتطوير مهاراتهم

تجارة قطر: االردن يعتبر سوقا 
مهما للمنتجات القطرية

ارتفاع ملحوظ على أسعار 
المشتقات النفطية عالميا

التدريب المهني تطلق موقعها اإللكتروني 
الجديد بالتزامن مع مئوية الدولة

*عمان 
االأردين  امللكي  التوثيق  مركز  اأن��ه��ى 
عمليات  م��ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  الها�ضمي 
احل��راري  والتدعيم  والتعقيم  الرتميم 
واملعاجلة الكيميائية واحلفظ االلكرتوين 
لل�ضمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ة  ل��وث��ائ��ق 

االجتماعي.
واو�ضحت موؤ�ض�ضة ال�ضمان االجتماعي 
مركز  ع���ام  م��دي��ر  ان  االث��ن��ني،  ب��ي��ان  يف 
قام  مبي�ضني،  مهند  ال��دك��ت��ور  التوثيق 
املوؤ�ض�ضة  ع��ام  مل��دي��ر  ال��وث��ائ��ق  بت�ضليم 
الدكتور حازم الرحاحلة يف مبنى موؤ�ض�ضة 

ال�ضمان.
زمنية  ف��رتات  الوثائق  ه��ذه  وتغطي 
وعددها  املوؤ�ض�ضة  تاأ�ضي�س  منذ  متعددة 
ب���االأف���راد  خ��ا���ض��ة  وث��ي��ق��ة(   1230(
ي�ضل  ا�ضافيًا  عمرًا  مينحها  مما  واملن�ضاآت، 
الطرق  اأح��دث  م�ضتخدمًا  ع��ام،   100 اىل 
الدولية  املعايري  تطبيق  ومراعيًا  العلمية 
جزء  وه��ي  املتبعة  العاملية  واملوا�ضفات 
لدى  ال��وث��ائ��ق  م��الي��ني  حت��وي  ملفات  م��ن 

املوؤ�ض�ضة.
واأك����د ال��رح��اح��ل��ة ���ض��ع��ي امل��وؤ���ض�����ض��ة 
امللكي  التوثيق  مركز  مب�ضروع  واهتمامها 

االإرث  على  املحافظة  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي 
ال��وث��ائ��ق��ي وخ��ل��ق ث��ق��اف��ة وث��ائ��ق��ي��ة بني 
اأهمية  اإىل  م�����ض��ريًا  ال���دول���ة،  م��وؤ���ض�����ض��ات 
املوؤ�ض�ضة مع املركز يف جمال جتميع  تعاون 
ال�ضور  مثل  املوؤر�ضفة،  اأو  القدمية  الوثائق 
القدمية؛  والطلبات  واملعامالت  والوثائق 
عمرها  واإدام���ة  وتعقيمها  معاجلتها  ليتم 
ن�ضخة  وحفظ  خا�ضة  م��واد  با�ضتخدام 
منها، باالإ�ضافة اإىل املوافقة على ال�ضراكة 
يف برنامج التدريب املهني اخلا�س باالأر�ضفة 
جهود  على  الرحاحلة  واثنى  والرقمنة. 
فرتة  طيلة  املوؤ�ض�ضة  مع  وتعاونه  املركز 
جتميع الوثائق واأر�ضفتها، م�ضيدًا بخراته 

املرتاكمة يف م�ضاريع االأر�ضفة والرتميم مع 
عدد من وزارات وموؤ�ض�ضات ودوائر الدولة 
املختلفة وجتاوز اإجنازه يف ار�ضفة الوثائق 

يف عدة بلدان عربية �ضقيقة.
االأر�ضفة  م�ضروع  اأهمية  اإىل  واأ���ض��ار 
يف  املوؤ�ض�ضة  اأطلقته  ال��ذي  االإلكرتونية 
احلفاظ على حقوق املواطنني عر حماية 
وي�ضكل  ال��ف��ق��دان  اأو  التلف  م��ن  امل��ل��ف��ات 
املعلومات  ال���ض��ت��دام��ة  اأ���ض��ا���ض��ي��ًا  م��رت��ك��زًا 

والبيانات اخلا�ضة باملوؤ�ض�ضة.
التعاون  ان  مبي�ضني  اأو�ضح  جهته،  من 
ال��وا���ض��ح��ة ت�ضب يف  وال���روؤي���ة  امل�����ض��رتك 
املخطوطات  و�ضيانة  التوثيق  م�ضلحة 
والوثائق االأردنية وتعزز الذاكرة الوطنية 

يف  اجلانبني  الأه��داف  جت�ضيدًا  االأردن��ي��ة، 
خدمة اأعمال التوثيق والبحث العلمي.

حتقيق  اإىل  يهدف  املركز  ان  واأ���ض��اف 
املحافظة على الّذاكرة الوطنية والقومّية 
من  والها�ضميني  عامة،  البيت  واآل  ل��الأردن 
الُبحوث  واإج���راء  خا�ضة،  االأردن  ملوك 
وحتقيق  ال�ضاأن،  بهذا  املُتَّ�ضلة  را�ضات  والدِّ
��رَيِ  و���ضِ ِه��م  ��رَيِ ب�����ضِ ال�َمْعنية  امل��خ��ط��وط��ات 
ال�ضخ�ضية  امل��ذك��رات  وَن�ْضر  رجاالِت�هم، 
اأحداَثُه،  �َضِهَد  اأو  التاريخ  هذا  يف  اأ�ضَهَم  ملن 
وبكل  ال�ضريف  �َضب  بالنَّ العناية  عن  ف�ضاًل 

َمن ينتمي اإليه.
املتخ�ض�س  الوحيد  هو  املركز  اأن  واأكد 
اأعمال  يف  متكامل  ب�ضكل  واقليميًا  حمليًا 

الرقمي  وال��ت��ح��ول  وال��رتم��ي��م  التعقيم 
واالأر�ضفة، مراعيًا تطبيق املعايري الدولية 
التعقيم  يف  املعتمدة  العاملية  واملوا�ضفات 
مبينًا  االل��ك��رتوين،  واالأر���ض��ف��ة  والرتميم 
مع  اجل��اد  العلمي  التَّعاون  اإىل  ي�ضعى  اأن��ه 
ذات  والعاملية،  العربية  واملراكز  املوؤ�ض�ضات 
معها،  اخلرات  وتبادل  املماثلة،  االأه��داف 
اإىل  ية  املوؤدِّ وال�ُموؤمترات  النَّدوات  وَعْقد 
هو�س  النُّ اأجل  من  امل�ضرتك  التعاون  تعميق 

باملهمات املوكلة اإليه.
االأردين  امللكي  التوثيق  مركز  اأن  يذكر 
عام  �ضامية  ملكية  ب��اإرادة  اأن�ضئ  الها�ضمي 
االأمري  �ضمو  من  ومتابعة  وباإ�ضراف   ،2005

علي بن نايف رئي�س جمل�س اأمناء املركز.

التوثيق الملكي ينهي ترميم وتعقيم 
الدفعة األولى من وثائق الضمان االجتماعي
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*وكاالت
ح�����ض��م اجل���زي���رة و���ض��اف��ة ال����دوري 
م�ضيفه  على  ف��وزه  ك��رر  بعدما  االأردين، 
االأح��د،  م�ضاء   ،)0-1( بنتيجة  الرمثا، 

على �ضتاد احل�ضن، �ضمن اجلولة ال�21.
للجزيرة  الثمني  الفوز  هدف  واأح��رز 
العبه حمزة ال�ضيفي يف الدقيقة )30(، 
ذهاًبا  الرمثا  على  فاز  اجلزيرة  باأن  علما 

بهدف �ضجله عبد اهلل العطار.
نقطة،  اإىل 41  ر�ضيده  ورفع اجلزيرة 
الوحدات  خلف  الثاين  باملركز  منفردا 
الرمثا  تراجع  فيما  نقطة(،   53( البطل 

ثالثا بر�ضيد 38 نقطة.
اأف�ضلية وهدف

ك�����ض��ف ال��ف��ري��ق��ان ع���ن رغ��ب��ات��ه��م��ا 
ال�ضبق،  ه���دف  ت�ضجيل  يف  ال��ه��ج��وم��ي��ة 
م�ضاهد  و�ضياغة  ال�ضيطرة  تبادال  حيث 

اخلطورة.
عبد  مبق�ضية  تهديده  اجلزيرة  وبداأ 
القائم  ب��ج��وار  م��رت  لكنها  العطار،  اهلل 
االأي�ضر ملالك �ضلبية، فيما ذهبت ت�ضديدة 

اإبراهيم �ضعادة فوق املرمى.
واعتمد اجلزيرة يف بناء هجماته على 
وال�ضيفي  و�ضعادة  الروابدة  نور  انطالقات 
ومر�ضي، ولعب يف املقدمة علي علوان وعبد 

اهلل العطار.
اجلزيرة  ب��ادل  الرمثا  ف��اإن  جهته  من 
وائل  حممد  �ضدد  حيث  التهديد،  م�ضاهد 
الزعبي كرة قوية، مل يكتب لها الولوج يف 

�ضباك نور بني عطية.
وحاول الرمثا فر�س نفوذه على منطقة 
و�ضائد  اجل��زر  اأب��و  بتواجد  الو�ضط،  خط 
اخل��زاع��ل��ة و���ض��رارة وال�����دردور وت��واج��د 

الزعبي كراأ�س حربة.
وتوغل  فرديا،  جمهودا  مر�ضي  وق��دم 
بقوة  و�ضدد  الرمثا،  ج��زاء  منطقة  داخ��ل 
على  ال�ضيطرة  يف  �ضلبية  مالك  تاألق  لكن 

الكرة.
وكثف اجلزيرة من طلعاته الهجومية، 
وعاد  الوقت،  م�ضي  مع  االأف�ضلية  وفر�س 
من  مرماه  واأن��ق��ذ  الرمثا،  حار�س  �ضلبية 

راأ�ضية العطار.
الدقيقة  يف  اأف�ضليته  اجلزيرة  وت��وج 
داخل  لل�ضيفي  الكرة  و�ضلت  حني   ،)30(
لرتتطم  بقوة  و�ضددها  اجل���زاء،  منطقة 

باأحد املدافعني وت�ضتقر داخل ال�ضباك.
وحاول الرمثا الرد �ضريًعا، عندما اأطلق 
مهند خري اهلل كرة قوية من م�ضافة بعيدة 
لركلة  حتويلها  يف  عطية  بني  ن��ور  اأب���دع 
اإدراك  من  قريبا  كوليبايل  وك��ان  ركنية. 
ثم  العار�ضة،  فوق  مرت  براأ�ضية  التعادل 
ال�ضوط  لينتهي  اأخ��رى،  كرة  �ضرارة  �ضدد 

االأول بتقدم اجلزيرة )0-1(.
ال جديد

اجلزيرة  ا�ضتعاد  الثاين  ال�ضوط  ويف 
فر�ضة  له  والح��ت  الهجومية،  اأف�ضليته 
لكن  براأ�ضه،  العطار  �ضدد  عندما  خطرة 

الكرة ارتطمت بالعار�ضة.
ب��ال��دف��ع بورقة  ال��رم��ث��ا  وق���ام م���درب 
من  بداًل  عثمان،  ماجد  اللبناين  املحرتف 
اخلزاعلة، بهدف تعزيز قدراته الهجومية 

وحتقيق التعادل.
بامل�ضطرة  ك��رة  قنديل  عمر  واأر���ض��ل 
�ضلبية حار�س  لكن مالك  راأ�س علوان،  على 

الرمثا، وا�ضل تاألقه وحولها لركنية.
اإيجاد  يف  �ضعوبة  م��ن  الرمثا  وع��ان��ى 
يف  اجلزيرة  برع  فيما  الهجومية،  احللول 
غلق مناطقه اخللفية، لتنتهي املباراة بفوز 

اجلزيرة )0-1(.

*وكاالت
اإن  اآر�ضنال،  م��درب  اأرتيتا  ميكيل  قال 
باال�س  كري�ضتال  اأمام  املقبلتني  املباراتني 
االإجنليزي،  الدوري  يف  يونايتد  ونيوكا�ضل 
للفريق  احلقيقي  التطور  مدى  �ضتحددان 

اللندين يف االأ�ضابيع االأخرية.
اآخ��ر ث��الث مباريات  اآر���ض��ن��ال يف  وف��از 
بالدوري وبداأ حملة الدفاع عن لقب كاأ�س 
على  2-�ضفر  بالفوز  االإجنليزي  االحت��اد 

يف  هدفني  بف�ضل  ال�ضبت،  ي��وم  نيوكا�ضل 
الوقت االإ�ضايف.

يف  باال�س  اأرتيتا  فريق  و�ضي�ضت�ضيف 
�ضتاد االإمارات غدا الثالثاء قبل ا�ضتقبال 

نيوكا�ضل بعد اأربعة اأيام.
االإث��ن��ني  ال�ضحفيني  اأرت��ي��ت��ا  واأب���ل���غ 
لروؤية  حا�ضمتان  املقبلتان  “املباراتان 
االجتاه الذي اتخذناه لتح�ضني االأو�ضاع«.

فريقه  يحتل  ال���ذي  اأرت��ي��ت��ا  واأ���ض��اف 

“�ضرنى  املركز 11 بعد انطالقة متوا�ضعة 
اإن كان ميكننا البناء على النتائج االأخرية 

يف املباراتني املقبلتني«.
جابرييل  امل��ه��اج��م  دم���وع  وان��ه��م��رت 
خالل  الكاحل  يف  اإ�ضابته  عقب  مارتينيلي 
امل��درب  لكن  ال��ك��اأ���س  م��ب��اراة  اإح��م��اء قبل 
االإ�ضباين ياأمل عودة الرازيلي )19 عاما( 

خالل وقت قريب.
الأنه  املباراة  بعد  نفح�ضه  “مل  وتابع 

لفحو�س  خ�ضع  ولكنه  ب�ضدة  يتاأمل  ك��ان 
ولي�ضت  اأف�����ض��ل  حالته  وت��ب��دو  ب��االأم�����س 
وقت  يف  عليه  االعتماد  وميكننا  خطرية 

قريب«.
كما اأ�ضار اإىل اأن العب الو�ضط توما�س 
قال  بينما  للعودة  ج��اه��زا  اأ�ضبح  ب��ارت��ي 
و�ضط  يتغري  مل  اأوزي���ل  م�ضعود  موقف  اإن 
اإذا  توقعات برحيل العب الو�ضط االأملاين 

تلقى النادي عر�ضا جيدا.

*وكاالت
من  ال��ث��اين  ال���دور  مناف�ضات  تختتم 
اأمل��ان��ي��ا، مب��ب��ارات��ي باير  ب��ط��ول��ة ك��اأ���س 
فرانكفورت،  اآينرتاخت  اأم��ام  ليفركوزن 
هول�ضتاين  اأم��ام  ميونخ  وبايرن  الثالثاء، 

كيل بعد غد االأربعاء.
وي�ضعى كل من بايرن ميونخ وليفركوزن 
اإىل الفوز لنف�س غبار الكبوة التي تعر�س 
لها يف الدوري االأملاين، مطلع هذا االأ�ضبوع.
ويحل بايرن �ضيفا على هول�ضتاين كيل 
نادي الدرجة الثانية، م�ضاء االأربعاء، بعد 
مون�ضنجالدباخ  بورو�ضيا  اأم��ام  خ�ضر  اأن 
اأه���در  م��ب��اراة  يف  اجل��م��ع��ة،  م�����ض��اء   3-2
قلب  حيث  بهدفني،  تقدمه  بايرن  خاللها 
ل�ضاحله  املواجهة  موازين  مون�ضنجالدباخ 
البافاري  ليخرج  بعدها  اأه��داف  بثالثة 

�ضفر اليدين.
اأما باير ليفركوزن، �ضيلتقي اآينرتاخت 
ع�ضرة  خالل  الثانية  للمرة  فرانكفورت 
م���ذاق  ا���ض��ت��ع��ادة  اإىل  وي��ت��ط��ل��ع  اأي������ام، 
يف  ليفركوزن  اأخفق  اأن  بعد  االنت�ضارات، 
الثالث  مبارياته  يف  انت�ضار  اأي  حتقيق 

خ�ضارته  �ضهدت  حيث  ب��ال��دوري  املا�ضية 
اآينرتاخت  واأم��ام   2-1 ميونخ  بايرن  اأم��ام 
اأن  قبل  نف�ضها،  بالنتيجة  ف��ران��ك��ف��ورت 
االأول  اأم�س   1-1 برمين  فريدر  مع  يتعادل 
تقام  اأن  امل��ف��رت���س  م��ن  وك����ان  ال�����ض��ب��ت. 
من  الثاين  ال��دور  يف  االأخريتني  املباراتني 
كاأ�س اأملانيا يف كانون اأول/دي�ضمر املا�ضي، 
جنحا  ليفركوزن  وباير  ميونخ  بايرن  لكن 
التاأجيل،  على  املوافقة  على  احل�ضول  يف 
يف  الفريقني  مباريات  �ضغط  من  للتخفيف 

ذلك الوقت �ضيئا ما.
ج��دول  اإىل  اأ�ضيفتا  امل��ب��ارات��ني  لكن 
ورغم  اجلاري،  ثان/يناير  كانون  مباريات 

ال  ال���دوري،  لقب  حامل  ميونخ  بايرن  اأن 
الفريق  يفتقد  ال�ضدارة،  على  يرتبع  يزال 

البافاري حالته املعهودة.
اأن اإجازة الكري�ضما�س الق�ضرية  ويبدو 
مل تكن كافية الإعادة �ضحن طاقة الفريق، 
الهزمية  كلفته  اأخطاء  عدة  ارتكب  وقد 

اأمام مون�ضنجالدباخ بعد اأن كان متقدما.
وقال ليون جوريت�ضكا العب خط و�ضط 
االأهداف  من  العديد  “نتلقى  ميونخ  بايرن 

يف الوقت احلايل«.
الذي  امل�ضتوى  نقدم  اأن  “علينا  واأ�ضاف 
من  �ضاعة  ن�ضف  اأول  خ��الل  ب��ه  ظهرنا 
عر  م�ضارنا  اإىل  نعود  كي  املا�ضية،  املباراة 

مباراة يوم االأربعاء«.

املركز  يحتل  الذي  كيل  هول�ضتاين  اأما 
فلي�س  الثانية،  الدرجة  دوري  يف  الثالث 
مدرب  فرينر  اأويل  وقال  يخ�ضره،  ما  لديه 
ثم  ب��اي��رن.  �ضيقدمه  ما  “�ضرنى  الفريق 
ما  ن��رى  وبعدها  تقدميه.  ميكننا  ما  ن��رى 
م��ب��اراة  يف  ال��ف��ائ��ز  و�ضيلتقي  �ضيحدث«. 
فريق  م��ي��ون��خ،  وب��اي��رن  كيل  هول�ضتاين 
الدرجة الثانية دارم�ضتاد يف الدور الثالث 
الفائز  يلتقي  بينما  ع�ضر(  ال�ضتة  )دور 
واآي��ن��رتاخ��ت  ليفركوزن  ب��اي��ر  م��ب��اراة  يف 
وهو  اإي�ضن،  فاي�س  روت  فريق  فرانكفورت، 
الفريق الوحيد من الدرجة الرابعة الذي 

ال يزال يتناف�س يف بطولة الكاأ�س.
على  حافظ  قد  ليفركوزن  باير  وك��ان 

االأ�ضبوع  مطلع  حتى  البوند�ضليجا  �ضدارة 
الهزمية  تلقى  لكنه  للكري�ضما�س،  ال�ضابق 
ثم  ال�ضدارة  ليفتنقد  ميونخ  بايرن  اأم��ام 
برمين  مع  وتعادل  اآينرتاخت  اأم��ام  خ�ضر 
 4 بفارق  الثالث  املركز  يف  متاأخرا  لي�ضبح 

نقاط خلف املت�ضدر بايرن ميونخ.
وكما هو احلال يف بايرن، يبدو اأن باير 
جلاأ  وق��د  االإج��ه��اد  م��ن  يعاين  ليفركوزن 
ال�ضاب  الالعب  الإراح��ة  بو�س  بيرت  املدرب 
ومل  برمين،  اأمام  فريتز،  فلوريان  املوهوب 
يف  الالعب  ع��ودة  ب�ضاأن  بعد  ق��راره  يعلن 

مواجهة اآينرتاخت.
لي�س  بال�ضغط.  ي�ضعر  “هو  بو�س  وقال 
م�ضابا لكننا ال نريد اأن يتعر�س لالإ�ضابة”.

*وكاالت
�ضدد اإبراهيم دياز، جنم و�ضط ميالن، 
على اأن فريقه يريد حتقيق الفوز دائًما، 
الرو�ضونريي  العبي  جميع  اأن  م��وؤك��ًدا 
مع  عظيمة  ب��اأ���ض��ي��اء  ال��ق��ي��ام  ي��ري��دون 

الفريق.
ترتيب  ج����دول  م���ي���الن،  وي��ت�����ض��در 
 40 بر�ضيد  االإيطايل  ال��دوري  م�ضابقة 
نقطة، بعد فوزه 2-0 على تورينو، بفارق 
اإنرت  مالحقيه  اأقرب  عن  كاملة  نقاط   3
الثاين بر�ضيد 37  املركز  ميالن، �ضاحب 

نقطة.
ل�ضبكة  ت�ضريحات  يف  دي���از  وق���ال 
ياأت  مل  “االأف�ضل  اإيطاليا  �ضبورت  �ضكاي 
بعد، كلنا بخري واأ�ضعر اأنني بحالة جيدة، 

والتمريرة  اجل���زاء  بركلة  �ضعيد  اأن���ا 
احل��ا���ض��م��ة واحل�����ض��ول ع��ل��ى ال��ن��ق��اط 

الثالث«.
الكالت�ضيو؟  بلقب  “الظفر  واأ���ض��اف 
نحن ميالن، وهذه الكلمة كافية لفهم اأننا 
نريد الفوز دائًما ثم �ضرنى ما �ضيحدث«.

جمموعة  نحن  نعم،  “احللم؟  واأمت 
القيام  يريد  واجلميع  للغاية،  متحدة 

باأ�ضياء عظيمة«. 
ميالن  هديف  �ضناعة  من  دياز  ومتكن 
انتهى  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  ت��وري��ن��و، يف  اأم����ام 
�ضارك  بينما   ،)0-2( الرو�ضونريي  بفوز 
م��ب��اراة هذا  االإ���ض��ب��اين يف 13  ال��الع��ب 
و�ضنع  هدًفا  و�ضجل  بالكالت�ضيو،  املو�ضم 

3 اآخرين.

ويحسم الوصافة

الجزيرة يكرر تفوقه على الرمثا 

أرتيتا ينتظر »مباراتين حاسمتين« 
لقياس تطور آرسنال

بايرن ميونخ يداوي جرحه بمباراة كأس ألمانيا

حلم لقب الكالتشيو يراود نجم ميالن

*وكاالت
االأردين  ال����دوري  بطل  ال��وح��دات  ا�ضتعر�س 
�ضهال  ف��وزا  وحقق  الهجومية،  قدراته  للمحرتفني، 
على ال�ضريح 3-0، االأحد، على �ضتاد عمان الدويل، 

�ضمن اجلولة 21 للم�ضابقة.
ال�ضنغايل عبد  الوحدات حمرتفه  اأهداف  �ضجل 

العزيز نداي “هاتريك” يف الدقائق 21 و27 و43.
منفردا  نقطة،   53 اإىل  ر�ضيده  الوحدات  ورفع 
اجلولة  يف  اللقب  ح�ضم  بعدما  الرتتيب،  ب�ضدارة 

املا�ضية.
وبقي ال�ضريح مهددا بالهبوط، يف املركز العا�ضر 

بر�ضيد 20 نقطة.
»هاتريك” نداي

رغم  البداية،  منذ  اأف�ضليته  ال��وح��دات  فر�س 
التغيريات اجلذرية التي طراأت على ت�ضكيلته بعدما 

ح�ضم لقب امل�ضابقة ر�ضميا يف اجلولة املا�ضية.
ب��ن��اء ه��ج��م��ات��ه على  ال���وح���دات يف  واع��ت��م��د 
انطالقات رجائي عايد وفادي عو�س ومهند �ضمرين 
الكرات  تناقل  على  عملوا  حيث  العو�ضات  واأن�س 
بحثا عن منافذ تقود �ضاهر �ضلباية وال�ضنغايل نداي 

لتهديد مرمى ال�ضريح.
على  وعمل  دفاعيا،  ال�ضريح  انكم�س  املقابل  يف 
دور  الأي  بفاعلية  ي��ب��ادر  اأن  دون  مواقعه  ت��اأم��ني 
�ضليم عبيد قريبا من ت�ضجيل هدف  هجومي. وكان 
ال�ضبق للوحدات بت�ضديدة قوية ت�ضدى لها العثامنة 

بثبات.
موعد  على  ال��وح��دات  ك��ان   21 الدقيقة  ويف 
العو�ضات  اأر�ضلها  طويلة  كرة  بعد  ال�ضبق  هدف  مع 

داخل  االأخري  بها  توغل  نداي،  ال�ضنغايل  لي�ضتقبلها 
منطقة اجلزاء ثم �ضدد على ي�ضار العثامنة.

ومنح ال�ضريح ب�ضكونه امل�ضتمر الوحدات فر�ضة 
موا�ضلة ال�ضغط لت�ضجيل هدف اآخر، هو ما مت فعليا 
بحلول الدقيقة 27 براأ�ضية نداي، من عر�ضية �ضليم 

عبيد.
مهند  ليتعر�س  اأف�ضليته،  ال��وح��دات  ووا���ض��ل 
العثامنة،  ال�ضريح  ح��ار���س  م��ن  لعرقلة  �ضمرين 
يف  بنجاح  ن���داي  نفذها  ج���زاء  �ضربة  احت�ضبها 

الدقيقة 43 ليتم ثالثيته.
اإىل  زمع  اأبو  اهلل  عبد  الوحدات  مدرب  وا�ضطر 
تبديل مهند �ضمرين ب�ضبب االإ�ضابة، ودفع بدال منه 

بيزن ثلجي.
وكاد العو�ضات اأن يحرز الهدف الرابع للوحدات 
حلق  قوية  كرة  ف�ضدد  دفاعيا  خطاأ  ا�ضتثمر  عندما 

بها العثامنة وحولها لركنية.
 تراجع

اأف�ضليته  ال��وح��دات  وا�ضل  الثاين  ال�ضوط  يف 
خارج  من  قوية  ت�ضديدة  العو�ضات  اأن�س  واأط��ل��ق 

منطقة اجلزاء ت�ضدى لها العثامنة ب�ضعوبة.
من  النتيجة  لتقلي�س  فر�ضة  لل�ضريح  الح��ت 
متريرة و�ضلت ملعاذ العجلوين �ضدد بقوة مرت بجوار 
البديل  �ضدد  وبعدها  للفاخوري،  االأي�ضر  القائم 

اأوليفريا لكن كرته افتقدت الدقة.
وتراجع اأداء الوحدات بعدما �ضعر بح�ضم نقاط 
امل�ضاركة  فر�ضة  الفريق  مدرب  ومنح  مبكرا،  املباراة 
الهجومية  املبادرات  تال�ضت  لكن  الع��ب،  من  الأك��رث 

الحقا، لتنتهي املباراة بنتيجة ال�ضوط االأول 0-3.

الوحدات »البطل« يستعرض 
أمام الصريح بهاتريك نداي

*وكاالت
 رعى مدير االحتاد الريا�ضي الع�ضكري، العميد 
جهاد عي�ضى قطي�ضات، يف مقر االحتاد حفل افتتاح 
القوات  �ضف  و�ضباط  ل�ضباط  الريا�ضية  ال��دورات 
ت�ضتمل  التي  العربي،  اجلي�س   - االأردنية  امل�ضلحة 
والتايكوندو  التاأ�ضي�ضية  الريا�ضة  يف  دورات  على 

واجلوجيت�ضو.
الريا�ضي  ل��الحت��اد  االإع��الم��ي  الناطق  واأ���ض��ار 
هذه  اأن  اإىل  املنا�ضري،  حممد  النقيب  الع�ضكري، 
كبرية  نخبة  فيها  ي�����ض��ارك  التدريبية  ال����دورات 
وح��دات  ميثلون  �ضف  و�ضباط  �ضباط  ن�ضامى  من 
واأ���ض��ار  االأردن���ي���ة.  امل�ضلحة  ال��ق��وات  وت�ضكيالت 
مديرية  مقر  اأن  اإىل  ل�)برتا(،  ت�ضريح  يف  املنا�ضري، 
اللقاء  غد  يوم  ي�ضهد  الع�ضكري  الريا�ضي  االحت��اد 

الع�ضكرية  ال��ف��رق  مل��ن��دوب��ي  الج��ت��م��اع  التن�ضيقي 
الريا�ضية بح�ضور مدير االحتاد الريا�ضي الع�ضكري 
الريا�ضية،  والن�ضاطات  التدريب  �ضعبة  ورئي�س 
يف  ذلك  ياأتي  الع�ضكرية.  البطوالت  مواعيد  لبحث 
وقت رفعت فيه مديرية االحتاد الريا�ضي الع�ضكري 
اجلديد  ال��ع��ام  يف  الريا�ضية  اأن�ضطتها  وت��رية  م��ن 

.2021
خمتلف  يف  الريا�ضية  االأن�ضطة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
يف  للم�ضاعدة  ال�ضعي  اإطار  يف  والريا�ضيات،  االألعاب 

االرتقاء بالريا�ضة االأردنية.
الع�ضكري  الريا�ضي  االحتاد  مديرية  وتوا�ضلت 
البطوالت  ب�ضاأن  للتن�ضيق  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  م��ع 
ال  مب��ا  اجل��دي��د،  ال��ع��ام  يف  ومواعيدها  الع�ضكرية 

يتعار�س من اأن�ضطة االحتادات الريا�ضية االأخرى.

*وكاالت
املع�ضكر  ف��ع��ال��ي��ات  امل��ي��ت،  ال��ب��ح��ر  يف  انطلقت 
لرفع  الوطني  املنتخب  لالعبي  املكثف  التدريبي 
القوى  الألعاب  الوطني  واملنتخب  للمعوقني  االأثقال 
املتاأهلني  الالعبني  جاهزية  لرفع  وذلك  الباراملبية، 

والقريبني من التاأهل لباراملبيك طوكيو 2021.
اأن  �ضحفي  خر  يف  الباراملبية،  اللجنة  واأعلنت 
وي�ضتمر  الفندق،  يف  يقام  الذي  التدريبي  املع�ضكر 
الباراملبية  اللجنة  خطط  �ضمن  ياأتي  اأي��ام،  ع��دة 

اأجل  من  الالعبني  جاهزية  لرفع  وا�ضرتاتيجيتها 
حتقيق نتائج ايجابية يف الدورة االأبرز عامليا.

اأحمد  القوى  األعاب  منتخب  بطل  تاأهل  وتاأكد 
برمي  العاملي  الرقم  و�ضاحب  العامل  بطل  هندي 
فيما  طوكيو،  باراملبيك  اإىل  احل��دي��دي��ة  ال��ك��رة 
من  ك��ل  االأث��ق��ال  رف��ع  منتخب  م��ن  ال��ت��اأه��ل  �ضمن 
خطاب،  الكرمي  عبد  اجلنيدي،  معتز  قرادة،  عمر 
احلجاج  ث��روة  ال�ضبلي،  جميل  ط��رب�����س،  حممد 

عي�ضى. واأ�ضماء 

*وكاالت
ال�ضابق  ال��رئ��ي�����س  احل���وام���دة  ب�����ض��ار  د.  ق���دم   
واالإداري  الفني  للجهازين  مالية  مكافاأة  للوحدات، 
الذي  الثمني  الفوز  بعد  ال�ضلة،  كرة  فريق  والعبي 
اأم�س االأحد على اجلبيهة يف بطولة الدوري  حتقق 

املمتاز.
من  كل  اأن  عن  للوحدات  الر�ضمي  املوقع  وك�ضف 

ال�ضلة، �ضيح�ضل على 100 دوالر  اأع�ضاء فريق كرة 
كنوع من التحفيز قبل املواجهات املقبلة.

يف  اجلبيهة  ع��ل��ى  للتغلب  ال���وح���دات  وي�ضعى 
النهائية  للمرحلة  تاأهله  وح�ضم  الرابعة  املواجهة 
من بطولة الدوري. جدير بالذكر اأن الوحدات توج 
بلقب بطولة الدوري يف الن�ضخة االأخرية، الأول مرة 

يف تاريخ م�ضريته ال�ضلوية.

* وكاالت
يف  القدم  كرة  ن�ضاط  مدير  �ضلباية  زياد  ك�ضف 
نادي الوحدات االأردين، عن تعر�س الالعب ال�ضاب 

مهند �ضمرين الإ�ضابة قوية.
كووورة:  ا�ضتف�ضارات  على  رده  يف  �ضلباية  وقال 
بقطع  �ضمرين  اإ�ضابة  اأكدت  الطبية  “الفحو�ضات 
ال�ضريح، بدوري  مباراة  ال�ضليبي، خالل  الرباط  يف 

املحرتفني«.
وفاز الوحدات على ال�ضريح، اليوم االأحد، 0-3.

وتابع قائال: “نتمنى ال�ضالمة ل�ضمرين، والعودة 
�ضريعا للمالعب، فهو من جنوم امل�ضتقبل لكرة القدم 

االأردنية«.
�ضيكون  “�ضمرين  فقال:  حديثه  �ضلباية  واأمت 
�ضد  للدوري  اخلتامية  املباراة  عن  الوحيد  الغائب 

الفي�ضلي«.
دوري  بطولة  لقب  ح�ضم  ق��د  ال��وح��دات  وك��ان 
ر�ضيده  رفع  بينما  املا�ضية،  اجلولة  منذ  املحرتفني 

اليوم اإىل 53 نقطة.

افتتاح الدورات الرياضية 
لضباط القوات المسلحة

منتخبات أثقال المعوقين والقوى 
البارالمبية تعسكر في البحر الميت

الحوامدة يكافئ سلة الوحدات

شلباية: إصابة سمرين بقطع 
في الرباط الصليبي
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*واشنطن
اأناقتها وتنا�ضق  رغم حر�ضها الكبري على 
اأكر  ب�ضكل  حري�ضة  اأنها  اإال  مالب�ضها،  األوان 
على احلفاظ على الدميقراطية االأمريكية. 
املراأة احلديدية يف جمل�س  احلديث هنا عن 

النواب، نان�ضي بيلو�ضي.
الكبري  اهتمامها  نان�ضي  على  وي��ع��رف 
الظهور  على  دوم��ا  حتر�س  حيث  باأزيائها، 
ب�ضكل ملفت واأنيق رغم تقدمها يف ال�ضن، وزاد 

هذا احلر�س مع ظهور جائحة كورونا.
العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ��ة  بيلو�ضي،  وت��خ��ت��ار 
واأ�ضكال  جريئة  ب��األ��وان  كمامات  عاما،   80
حمولة  مالب�ضها،  م��ع  متما�ضية  خمتلفة 
اإياها اإىل قطعة من قطع االأك�ض�ضورات التي 

حتملها، االأمر الذي يزيد من اأناقتها.
املتحدرة  بيلو�ضي،  ك��م��ام��ات  ك��ان��ت  كما 
بع�س  يف  اخلا�ضة  طريقتها  كاليفورنيا،  من 
مناه�ضة  ومواقف  اآراء  عن  للتعبري  االأحيان 

ل�ضيا�ضات ترمب.
وقال موقع “اإن�ضايدر” اإن اختيار بيلو�ضي 
عن  مييزها  باحلياة  ناب�ضة  اأقنعة  ارت���داء 
يختارون  الذين  االآخرين،  ال�ضيا�ضيني  القادة 

عادة اأقنعة عادية حتمل العلم االأمريكي.
الدميقراطية  ا�ضتهرت  اأخ��رى،  جهة  من 
بوقوفها  املا�ضية،  ال�ضنوات  خالل  بيلو�ضي، 
واليته،  املنتهية  الرئي�س  وجه  يف  منيعا  �ضدا 

دونالد ترامب، يف عدة منا�ضبات.
وذاع �ضيت بيلو�ضي، خالل بدئها اإجراءات 
بعد   ،2019 عام  اأواخ��ر  يف  ترامب  �ضد  عزل 
وعرقلة  ال�ضلطة  ا�ضتخدام  باإ�ضاءة  اتهامه 
ع��م��ل ال��ك��ون��غ��ر���س. ل��ك��ن جم��ل�����س ال�����ض��ي��وخ، 

من  ب���راأه  اآن���ذاك،  اجلمهورية  االأغلبية  ذا 
التهمتني يف فراير 2020.

اأم�س،  يوم  اأخ��رى،  مرة  بيلو�ضي  واأعلنت 
�ضد  ثانية  عزل  اإج��راءات  لبدء  ا�ضتعدادها 
الع�ضيان”،  على  “التحري�س  بتهمة  ترامب 
�ضهدها  الذي  العنف  اأحداث  اأعقاب  يف  وذلك 

الكونغر�س.
قبل  م��ن  اأم��ريك��ي  رئي�س  اأي  ي��واج��ه  ومل 

اإجراءات عزل مرتني.

*رام اهلل 
الفل�ضطينية  اخلارجية  وزارة  طالبت 
م�ضوؤولياته  بتحمل  ال��دويل،  االأم��ن  جمل�س 
لوقف  واالخالقية  والقانونية  ال�ضيا�ضية 
بحق  االإ�ضرائيلي  االحتالل  �ضلطات  جرائم 

امل�ضجد االأق�ضى املبارك.
ودانت الوزارة، يف بيان االثنني، حفريات 
الغربي  اجلدار  الراق،  �ضاحة  يف  االحتالل 
للم�ضجد االأق�ضى، وقرب باب املغاربة، �ضمن 
يف  اأطماعه  لي�ضمل  املنطقة،  تهويد  خمطط 
منطقة �ضلوان التي تتعر�س يوميا ال�ضتهداف 
املقد�ضيني،  وطرد  تهجري  اىل  يرمي  متوا�ضل 
�ضواء من خالل عمليات هدم املنازل، وتوزيع 
على  اال���ض��ت��ي��الء  اأو  ب��ال��ه��دم،  االخ���ط���ارات 
يف  باالأم�س  ح�ضل  كما  وجتريفها،  االأرا�ضي 

حي وادي الربابة.
الفل�ضطينية،  اخل��ارج��ي��ة  ان  وق��ال��ت 
االحتالل  حلفريات  بالغة  بخطورة  تنظر 

وتعترها  وحم��ي��ط��ه��ا،  ال����راق  ���ض��اح��ة  يف 
الرامية  االإ�ضرائيلية  للمخططات  امتدادا 
وانتهاكا  ومتردا  وحميطه،  االأق�ضى  لتهويد 
ال�ضلة،  ذات  االأمم��ي��ة  ل��ل��ق��رارات  ���ض��ارخ��ا 

كما  “اليون�ضكو”.  ق���رارات  مقدمتها  ويف 
يوا�ضل  التي  الزيتون”  “جمزرة  ا�ضتنكرت 
ال�ضفة  يف  ارتكابها  وم�ضتوطنوه  االحتالل 
 130 اق��ت��الع  واآخ��ره��ا  املحتلة،  الغربية 
�ضتلة زيتون و�ضرقتها يف بلدة ق�ضرة جنوب 

التي  الب�ضعة  املجزرة  باأيام  وقبلها  نابل�س، 
يف  زي��ت��ون  ���ض��ج��رة  اآالف   3 ب��ح��ق  ارت��ك��ب��ت 
ا�ضتهداف  يف  �ضلفيت،  غرب  بلوط  دير  بلدة 
التو�ضع  بهدف  الفل�ضطينية،  لالأر�س  م�ضتمر 

اال�ضتيطاين.

سيدة أميركا »الحديدية«.. مواقف 
جريئة خلف »كمامات أنيقة«

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس األمن بتحمل 
مسؤولياته لوقف جرائم االحتالل بحق األقصى

*بغداد
قار  اأعلن متظاهرون يف حمافظة ذي 
لن يوقفوا  اأنهم  العراق، االثنني،  جنوبي 
عن  ال�ضلطات  متتنع  مل  ما  احتجاجاتهم 
ح�ضبما  واال�ضتهداف،  االعتقال  حمالت 

اأورد مرا�ضل “�ضكاي نيوز عربية«.
نف�ضها  ع��ل��ى  ت��ط��ل��ق  م��ن  وا���ض��رتط��ت 
حمافظة  يف  التظاهرية  “التن�ضيقيات 
ال�ضلطات  اإي���ق���اف  ب��ي��ان،  يف  قار”  ذي 
املتظاهرين  وا�ضتهداف  االعتقال  حمالت 
ت�ضعيدها  وق���ف  م��ق��اب��ل  ال�����ض��ل��م��ي��ني، 

االحتجاجي يف املحافظة.
بت�ضعيد  التن�ضيقيات  هذه  وتوعدت 
ا���ض��ت��م��رت احل��م��الت �ضد  اأك���ر يف ح��ال 

املتظاهرين.
�ضرطي  مقتل  من  يوم  بعد  هذا  وجاء 
بني  مواجهات  يف  اآخ��ري��ن،   33 واإ���ض��اب��ة 
النا�ضرية،  مبدينة  ومتظاهرين  ق��وات 
 300 تبعد  التي  قار،  ذي  حمافظة  مركز 
االإعالم  خلية  اأعلنت  ح�ضبما  بغداد،  عن 

االأمني.
منهم  ع�ضرات  اإن  متظاهرون  وق��ال 

اأ�ضيبوا خالل املواجهات.
يف  االأح��د  م�ضاء  التظاهرات  وجت��دد 
النجف  منها  جنوبية  وحمافظات  بغداد 
ذي  متظاهري  مع  ت�ضامنا  والديوانية، 

قار.
املتظاهرون  ع��اد  اأي���ام،  ثالثة  ومنذ 
بعدما  النا�ضرية،  يف  احلبوبي  �ضاحة  اإىل 
اعتقاالت  حل��م��الت  منهم  ع��دد  تعر�س 

وا���ض��ت��ه��داف، مم��ا اأرج���ع امل��ح��اف��ظ��ة اإىل 
دائرة اال�ضتعال.

ن�ضبت  التي  االعت�ضام  خيم  وك��ان��ت 
اآنذاك يف ال�ضاحة اأزيلت يف اأواخر نوفمر 
املا�ضي، حني قتل 8 اأ�ضخا�س يف مواجهات 
واأن�ضار  لل�ضلطة  مناه�ضني  متظاهرين  بني 

الزعيم ال�ضيعي مقتدى ال�ضدر.
ودع����ت امل��ف��و���ض��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا حل��ق��وق 
احلكومة  رئ��ي�����س  ال���ع���راق،  يف  االإن�����ض��ان 
م�ضطفى الكاظمي، اإىل اإدارة امللف االأمني 

يف حمافظة ذي قار.
�ضفحتها  على  ن�ضرته  بيان  يف  وقالت 
وثقت  اإن��ه��ا  “في�ضبوك”،  يف  الر�ضمية 
 30 م��ن  اأك���رث  واع��ت��ق��ال  اغ��ت��ي��ال  حالتي 

بينهم �ضحفي. �ضخ�ضا 
املواطن  “حق  على  املفو�ضية  واأك��دت 
والتظاهر  ال����راأي  ع��ن  التعبري  بحرية 
التهدئة  اإىل  دع��ت  ذل��ك  وم��ع  ال�ضلمي”، 

و�ضبط النف�س وتغليب لغة احلوار.
وم���ن���ذ خ��ف��ت��ت ح���رك���ة االح��ت��ج��اج 

وب��اء  انت�ضار  م��ع   2020 ع��ام  ال��ع��راق  يف 
قتيل   600 ح��واىل  اأوق��ع  وقمع  ك��ورون��ا، 
توا�ضلت عمليات خطف  األف جريح،  و30 
من  �ضخ�ضيات  بحق  وتوقيفات  واغتياالت 

احلركة.
ج��ان��ب  اىل  امل��ت��ظ��اه��رون،  وي��ط��ال��ب 
ال�ضيا�ضية،  الطبقة  لف�ضاد  ال��ت�����ض��دي 
يغرق  فيما  ع��ام��ة،  وخ��دم��ات  ب��وظ��ائ��ف 
ي�ضهدها  اقت�ضادية  اأزمة  اأ�ضواأ  يف  العراق 

منذ �ضنوات.

*باريس
هيدالغو  اآن  باري�س  عمدة  حتدثت 
جم�������ددا، ع����ن خ���ط���ة حت���وي���ل ج����ادة 
ال�ضانزيليزيه ال�ضهرية، التي تعد اأحد اأهم 

معامل العا�ضمة الفرن�ضية، اإىل حديقة.
التجديد  عملية  اإن  هيدالغو  وقالت 
لن  ذلك  لكن  ي��ورو،  مليون   250 �ضتتكلف 
دورة  باري�س  ت�ضت�ضيف  اأن  قبل  يحدث 
 ،2024 عام  ال�ضيفية  االأوملبية  االألعاب 

وفقا ل�ضحيفة “غارديان” الريطانية.
واأ�ضارت هيدالغو اإىل اأن اخلطة، التي 
ك�ضف عنها الأول مرة عام 2019، �ضتحول 
و�ضط  يف  ال��واق��ع  ال�ضارع  من  كيلومرتين 

باري�س اإىل “حديقة ا�ضتثنائية«.
بحملة  ال�ضانزليزيه”  “جلنة  وتقوم 
منذ  وحميطها  اجل���ادة  ت�ضميم  الإع���ادة 
عام 2018، بعد اأن فقد ال�ضارع االأ�ضطوري 

بريقه خالل الثالثني عاما املا�ضية.
ورحبت اللجنة باإعالن عمدة باري�س، 
تخلوا  “الباري�ضيون  ب��ي��ان:  يف  وق��ال��ت 

تعر�ضت  كما  ال�ضانزليزيه،  عن  تدريجيا 
املتتالية:  االأزم���ات  م��ن  للعديد  املنطقة 
والو�ضع  واالإ�ضرابات  ال�ضفراء  ال�ضرتات 
رئي�س  قال   ،2019 عام  ويف  االقت�ضادي«. 
ما  “غالبا  اإنه  رينهارت  نويل  جان  اللجنة 
�ضارع  اأجمل  ال�ضانزيليزيه  على  يطلق  كان 
هنا  يعملون  الذين  اأولئك  لكن  العامل،  يف 
من  االإط��الق  على  متاأكدين  لي�ضوا  يوم  كل 
لديه  “ال�ضانزليزيه  اأن  واأ���ض��اف  ذل��ك«. 
االأ�ضماء  ذات  وال�ضركات  الزوار  من  الكثري 
الكبرية، التي تتناف�س على افتتاح االأعمال 
فيه، لكن بالن�ضبة للفرن�ضيني يبدو ال�ضارع 

عامة  م�ضاورات  اللجنة  وعقدت  مهرتئا«. 
اخلطط  وت�ضمل  به،  القيام  يجب  ما  حول 
ال�ضيارات  املخ�ض�ضة  امل�ضاحة  تقلي�س 
مب��ق��دار ال��ن�����ض��ف، وحت��وي��ل ال��ط��رق اإىل 
مناطق خ�ضراء للم�ضاة، واإن�ضاء “اأنفاق من 

االأ�ضجار” لتح�ضني جودة الهواء.
اجلنة  اإىل  ال�ضانزليزيه  ا�ضم  وي�ضري 

اليونانية االأ�ضطورية “حقول االإليزيه«.
لوي�س  ب�ضتاين  نوتر  لو  اأن��دري��ه  وق��ام 
الرابع ع�ضر، بت�ضميم املتنزه الوا�ضع الذي 
ت�ضطف على جانبيه اأ�ضجار الدردار، وكان 

يطلق عليه “غراند كور�س«.
ومت تغيري ا�ضمه اإىل ال�ضانزليزيه عام 

نهاية  1709 مع تو�ضيع م�ضاحته، وبحلول 
القرن اأ�ضبح مكانا �ضهريا للنزهة.

فقد  ووطنية،  معنوية  قيمة  وللمكان 
االحتالل  من  بالتحرر  الفرن�ضيون  احتفل 

النازي يف ال�ضانزليزيه عام 1944.
مبقاهيه  اليوم  ال�ضانزيليزيه  وي�ضتهر 
ومتاجره الفاخرة، وحمالت بيع ال�ضيارات 
به  التجارية  االإي��ج��ارات  وتعد  الراقية، 
اأعلى املعدالت يف العامل، كما يقام  من بني 
يوم  يف  ال�ضنوي  الع�ضكري  العر�س  فيه 
فيليب  املعماري  املهند�س  وقال  البا�ضتيل. 
خطط  �ضركته  و�ضعت  الذي  ت�ضيامباريتا، 
امل�ضاة  من  األ��ف   100 بني  من  اإن  التغيري، 

باملئة   72 هناك  ك��ان  ي��وم  كل  ال�ضارع  يف 
يعملون  الذين  من  باملئة  و22  ال�ضياح،  من 
املكون  ال�ضريع  الطريق  اأن  واأ�ضاف  هناك. 
اآالف   3 معدله  ما  ي�ضتخدمه  حارات   8 من 
تلوثا  اأكرث  يجعله  مما  ال�ضاعة،  يف  مركبة 
املزدحم  ال��دائ��ري  برييفرييك  طريق  من 

حول العا�ضمة الفرن�ضية.
واأ�ضار ت�ضيامباريتا اإىل اإن ال�ضانزليزيه 
يف  امل��دن  تواجهها  التي  امل�ضاكل  “خّل�س 
ومواقف  كالتلوث  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع 
ويحتاج  اال�ضتهالكية،  والنزعة  ال�ضيارات 
للبيئة  �ضديقا  ليكون  تطوير  اإع��ادة  اإىل 

ومرغوبا و�ضامال«.

العراق.. متظاهرو ذي قار 
يضعون شروطا و »يتوعدون«

بعد أن هجره الفرنسيون.. باريس 
تعلن خطة »تحّول الشانزليزيه«

*واشنطن
يف  اندلعت  التي  ال�ضغب  اأح���داث  من  اأي��ام  قبل 
مكتب  عن  ممثلون  زار  املا�ضي،  االأ�ضبوع  الكونغر�س، 
عتاة  من  عددا  اآي«  بي  »اإف  الفيدرايل  التحقيقات 
دونالد  واليته  املنتهية  االأم��ريك��ي  الرئي�س  اأن�ضار 

ترامب.
االإخ��ب��اري��ة  نيوز”  “فوك�س  �ضبكة  ون��ق��ل��ت 
قولها  االأم���ر،  على  مطلعة  م�ضادر  عن  االأمريكية 
يف  املت�ضددين  من  طلبوا  اآي”  بي  ال�”اإف  ممثلي  اإن 
حماولة  يف  وا�ضنطن  اإىل  ال�ضفر  عدم  ترامب  دعم 
الإثنائهم عن امل�ضاركة يف التجمع احلا�ضد الذي دعا 
اإليه الرئي�س املنتهية واليته، لتعطيل امل�ضادقة على 

فوز جو بايدن يف الكونغر�س.
الذين  هوؤالء  عدد  كم  االآن  حتى  وا�ضحا  ولي�س 

جرت زيارتهم، وال موعد تلك الزيارة.
وكانت �ضبكة “اإن بي �ضي” االإخبارية االأمريكية 
مكتب  م��ن  “عنا�ضر  اأن  �ضابق  وق��ت  يف  اأف���ادت  ق��د 
اأ�ضخا�س،   10 من  اأكرث  زاروا  الفيدرايل  التحقيقات 
امل�ضاركة يف التجمع احلا�ضد الذي دعا  كانوا ب�ضدد 
من  الكابيتول  �ضرطة  املكتب  وحذر  ترامب”،  اإليه 

احتمال اندالع اأعمال عنف يف ذلك اليوم.
مل  نظرائهم  اأو  املت�ضددين  ه��وؤالء  اأن  ب��دا  لكن 

ي�ضتجيبوا لهذه الدعوات.
اقتحام  اأح��داث  يف  م�ضرعهم  اأ�ضخا�س   5 ولقي 

 50 من  اأكرث  واعتقل  الع�ضرات  واأ�ضيب  الكونغر�س 
�ضخ�ضا، وعاث امل�ضاغبون ف�ضادا يف مبنى الكونغر�س، 

لكنهم ف�ضلوا يف تعطيل امل�ضادقة على فوز بايدن.
عن  االأم��ور  خ��روج  من  املخاوف  على  اإ�ضارة  ويف 
من  مزيدا  االأمريكية  ال�ضلطات  ن�ضرت  ال�ضيطرة، 
املفرت�ضة،  االحتجاجات  قبيل  وا�ضنطن  يف  القوات 
اإىل  وو�ضلت  ال��ت��وق��ع��ات،  ك��ل  ف��اق��ت  االأخ���رية  لكن 
�ضورة  ه��زت  ح��ادث��ة  يف  الكونغر�س  اقتحام  ح��د 

الدميقراطية االأمريكية يف العامل.
وكان من بني امل�ضاركني يف االحتجاجات جماعات 
بويز”  “براود  جماعة  مثل  بتطرفها،  معروفة 

اليمينية.
وزحف عنا�ضر اجلماعة نحو العا�ضمة وا�ضنطن 
نتائج  ع��ل��ى  ال��ك��ون��غ��ر���س  ت�����ض��دي��ق  م��ن  ليلة  ق��ب��ل 
تره  مل  م�ضهد  يف  بايدن،  بها  فاز  التي  االنتخابات 

الواليات املتحدة منذ 200 عام.
ن�ضاأت  بويز” اأنها  “براود  جماعة  عن  واملعروف 
عام 2016، وهم ميجدون العرق االأبي�س ويتخذون 
اأعدائهم  واأل��د  لهم،  �ضيا�ضة  اجلديدة  الفا�ضية  من 
عنا�ضر  ويتخذ  املتطرفون.  والي�ضاريون  املهاجرون 
الكراهية  ول��غ��ة  ال�ضيا�ضي  العنف  م��ن  اجل��م��اع��ة 
ال�ضوارع  �ضجلت  حيث  خ�ضومهم،  مواجهة  يف  نهجا 
وراءها، وحظرت  كانوا هم  االأمريكية حوادث عدة 

و�ضائل التوا�ضل ح�ضابات حركتهم مرارا.

*واشنطن
دونالد  املنتهية واليته  االأمريكي  الرئي�س  اأعلن 
الرئي�س  تن�ضيب  حل��ف��ل  ح�����ض��وره  ع���دم  ت��رام��ب 
االأخري  اعتره  ال��ذي  القرار  بادين،  جو  املنتخب 

»اأمرا جيدا«.
“امل�ضاحلة  اإىل  املا�ضي  اخلمي�س  دعوته  ورغم 
انتقال  يف  رغبته  على  وتاأكيده  اجلراح”،  وت�ضميد 
بايدن، قال ترامب اإنه  اإىل خلفه  “�ضل�س” لل�ضلطة 

لن يح�ضر حفل التن�ضيب يوم 20 يناير.
وت��وق��ع��ت ت��ق��اري��ر اإع���الم���ي���ة، وف���ق م�����ض��ادر 
متطابقة، اأن ي�ضافر ترامب اإىل منتجعه يف فلوريدا 

بالتزامن مع حفل تن�ضيب الرئي�س املنتخب.
يف  جرى  “حديثا”  هناك  اأن  امل�ضادر  واأ�ضافت 
لوا�ضنطن  ترامب  مغادرة  ب�ضاأن  االأبي�س،  البيت 

قبل يوم التن�ضيب.
االإخ��ب��اري��ة  اإن”  اإن  “�ضي  ���ض��ب��ك��ة  واأك�����دت 
االأمريكية اأنه “يف حال غاب ترامب يوم 20 يناير، 
حفل  يقاطع  الذي  فقط  الرابع  الرئي�س  ف�ضي�ضبح 

التن�ضيب«.
التاريخي،  للحدث  ترامب  مقاطعة  و�ضتكون 
الروؤ�ضان  تن�ضيب  مرا�ضم  يف  نوعها  من  االأوىل  هي 
االأمريكيني، منذ اأكرث من 150 عاما، لكن على مدار 

التاريخ االأمريكي، هناك حاالت وقعت قبل ذلك.
كان  التن�ضيب  حلفل  معروفة  مقاطعة  واآخ��ر 
جون  قاطع  كما   ،1869 عام  جون�ضون  اأندرو  بطلها 
اأدامز حفل تن�ضيب توما�س جيفر�ضون عام 1801، 
عام  جاك�ضون  اأندرو  تن�ضيب  كوين�ضي  جون  وقاطع 

.1829
منه،  جزء  اأو  احلفل  كل  عن  روؤ�ضاء  غاب  كما 
مثل مارتن فان بيورين ووودرو ويل�ضون. وكان �ضبب 
ويل�ضون  غاب  بينما  معروف،  غري  بورين  فان  غياب 

�ضحية«. “الأ�ضباب 
تن�ضيب  حفل  نيك�ضون  ريت�ضارد  يح�ضر  مل  كما 
هو  ال�ضبب  لكن  االأبي�س،  البيت  يف  ف��ورد  جريالد 
اأغ�ضط�س  يف  الثانية  واليته  منت�ضف  يف  ا�ضتقالته 

.1974

*وكاالت
من  العامل  دول  من  كبري  عدد  معاناة  خ�ضم  يف 
يف  علماء  ح��ذر  ك��ورون��ا،  وب��اء  من  الثانية  املوجة 
“الثالثة  املوجتني  اق���رتاب  م��ن  اإفريقيا  ج��ن��وب 

والرابعة«.
وتكافح جنوب اإفريقيا الحتواء املوجة الثانية 
على  ج��دي��دة  طفرة  ظهور  م��ع   ،”19 “كوفيد  م��ن 

اأ�ضهل انت�ضارا. الفريو�س جعلته 
وي��ت��وق��ع اخل����راء م��وج��ة ث��ال��ث��ة م��ن ك��ورون��ا 
الكرة  من  اجلنوبي  الن�ضف  يف  ال�ضتاء  ياأتي  عندما 
االأر�ضية يف مايو ويونيو املقبلني، و�ضط خماوف من 
�ضد  فعالية  اأق��ل  تكون  قد  احلالية  اللقاحات  اأن 

املتحور. الفريو�س 
الثانية  املوجة  اأن  يعتقدون  اخلراء  اأن  ورغم 
مل ت�ضل بعد اإىل ذروتها يف الدولة التي يبلغ عدد 
اأن  م��ن  يخ�ضون  فاإنهم  ن�ضمة،  مليون   60 �ضكانها 
قد  الرئي�ضية  املدن  يف  ال�ضحية  الرعاية  خدمات 

تكافح للتعامل مع تدفق املر�ضى.
حتمل  ت�ضتطيع  اإفريقيا  جنوب  اأن  يبدو  وال 
االإغ����الق امل��ح��ك��م ال���ذي ف��ر���س ال��ع��ام امل��ا���ض��ي، 

واجتماعية  اقت�ضادية  اأ�ضرار  يف  ت�ضبب  الذي 
. ئلة ها

وق����ال ت��ي��ف��اين م��ا���ض��ام��ب��ا اأ����ض���ت���اذ ال��ب��ح��وث 
املوجة  “�ضرنى  بريتوريا:  جامعة  يف  الت�ضخي�ضية 
الوباء  ه��ذا  ب��داأ  لقد  الرابعة.  حتى  اأو  الثالثة 
“غارديان”  �ضحيفة  نقلتها  ت�ضريحات  وفق  للتو”، 

الريطانية.
كما اأن هناك انتقادات متزايدة لف�ضل ال�ضلطات 

يف تاأمني اإمدادات كافية من اللقاحات.
االأ���ض��ب��وع  ال�ضحة  م�����ض��وؤول��و  اأع��ل��ن  اأن  فبعد 
لقاح  م��ن  ج��رع��ة  مليون   1.5 ح���وايل  اأن  امل��ا���ض��ي 
جمال  يف  للعاملني  متاحة  �ضتكون  “اأ�ضرتازينيكا” 
غري  من  يبدو  املقبل،  ال�ضهر  نهاية  بحلول  ال�ضحة 
خالل  لل�ضكان  اجلرعات  تاأمني  ميكن  كيف  الوا�ضح 

العام اجلاري.
لوفيات كورونا يف جنوب  الر�ضمي  العدد  ويزيد 
االأطباء  لكن تقديرات  األفا،   31 االآن على  اإفريقيا 
األفا   71 من  اأكرث  وفاة  اإىل  ت�ضري  ال�ضحة  وخراء 
االأكرث ت�ضررا من  البلد  اأنه  املا�ضي، علما  مايو  منذ 

الوباء يف اإفريقيا.

مفاجأة.. لماذا زار »إف بي آي« 
متطرفين قبل اقتحام الكونغرس؟

هل سيكون ترامب أول رئيس 
أميركي يقاطع حفل تنصيب خلفه؟

العالم يواجه موجة كورونا 
الثانية.. و »دولة تنتظر الرابعة«


