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األرصاد تحذر من انخفاض الحرارة اليوم

مفتي المملكة: اليوم غرة شهر جمادى الثانية

*عمان 
احل��رارة  انخفا�ض  من  اجلوية  الأر���ص��اد  اإدارة  ح��ذرت 
بكتلة  اململكة  تاأثر  ب�صبب  وذل��ك  اخلمي�ض  اليوم  الوا�صح 
هوائية باردة ورطبة مرافقة ملنخف�ض جوي. واأ�صاف مدير 
�صحفي  بيان  يف  خطاب  اآل  رائ��د  اجل��وي��ة  الأر���ص��اد  ادارة 

الأربعاء، ان درجات احلرارة �صتنخف�ض ب�صكل ملمو�ض اليوم 
اخلمي�ض بحوايل 7-9 درجات مئوية عن يوم الأربعاء لتعود 
بذلك اىل معدلتها الطبيعية يف مثل هذا الوقت من ال�صنة. 
ودعت اإدارة الأر�صاد اجلوية املواطنني اىل  اأخذ احليطة من 
هذا الفرق احلراري ملا له من اآثار �صلبية على اجلهاز التنف�صي.

*عمان 
اأعلن �صماحة مفتي عام اململكة ال�صيخ عبد الكرمي اخل�صاونة اأن اليوم اخلمي�ض، هو غرة �صهر جمادى الثانية لعام 1442 

هجرية.
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*عمان 
على  اخل�صاونة  ب�صر  الدكتور  حكومة  ح�صلت 
اأ�صل  م��ن  نائبا   88 باأغلبية  ال��ن��واب  جمل�ض  ثقة 
الثقة  حجب  فيما  الت�صويت،  ح�صروا  نائبا   127
ع��ن احل��ك��وم��ة 38 ن��ائ��ب��ا، وام��ت��ن��ع ن��ائ��ب واح���د عن 

الت�صويت.
واأعرب رئي�ض الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة عن 

�صكره لأع�صاء املجل�ض �صواء من منح الثقة اأو مل مينح، 
للنهو�ض  املجل�ض  مع  ال�صراكة  على  احلكومة  وحر�ض 
بالآمال التي يعقدها علينا جاللة امللك عبداهلل الثاين 
خلدمة املواطن ورفعة الوطن وحتقيق الإجناز معًا يف 

هذه املرحلة ال�صتثنائية.
الأح��د،  �صباح  ال��ن��واب  جمل�ض  ي�صتمع  ذل��ك،  اإىل 
للدولة،  العامة  املوازنة  قانوين  م�صروعي  خطاب  اإىل 

وموازنة الوحدات احلكومية لل�صنة املالية 2021.
عن  اخل�صاونة  ب�صر  الدكتور  الوزراء  رئي�ض  واأعلن 
الدرا�صي  الف�صل  من  اعتبارا  الوجاهي  التعليم  عودة 
اجلمعة  م��ن  اع��ت��ب��ارًا  ال�صامل  احلظر  ورف��ع  ال��ث��اين، 
بطريقة  القطاعات  فتح  اإع��ادة  عن  ف�صال  القادمة، 

مدرو�صة حتمي �صحة الإن�صان.
البيان  ح��ول  ال��ن��واب  م��الح��ظ��ات  على  رده  ويف 

تراأ�صها  النواب،  ملجل�ض  م�صاء  جل�صة  خالل  ال��وزاري، 
اأن  اخل�صاونة،  او�صح  العودات،  املنعم  عبد  املحامي 
التعليمية،  العملية  �صيبقى جزءا من  التعليم عن بعد 
ماآرب  اأية  لتحقيق  املعلم  مكانة  توظيف  رف�ض  موؤكدا 
النواب  اق��راح��ات  على  احلكومة  وانفتاح  اخ���رى، 

التعليمية. بالعملية  لالرتقاء 
واكد ان احلكومة لن تفر�ض �صرائب جديدة خالل 

العام احلايل، ولن ت�صتدين لالإنفاق اجلاري، كما �صتعمل 
على تنفيذ م�صروع خارطة زراعية ل�صتثمار الرا�صي 
احلوافز  م��ن  حزمة  تقدمي  م��ع  ل��ل��زراع��ة،  ال�صاحلة 
مل�صاعدة املزارعني ت�صمل الت�صويق والعمالة ومدخالت 
درا�صتها  �صتتم  النواب  مطالب  ان  اإىل  م�صريا  الإنتاج، 

وفق الإمكانات املتاحة.
تابع �ض2

ان  *عمَّ
ولة باأحكام على  ق�صت حمكمة اأمن الَدّ
�صد  ارهابية  لعمليات  خططوا  متهمني   8
للقوات  تابعة  وم�صاغل  العام  الأمن  اأفراد 
وال��زرق��اء  امل��ف��رق  يف  وكنائ�ض  امل�صلحة 
 6 ب��  اإدانتهم  بعد  عاًما،   15 حتى  جن  بال�َصّ
حكمها  الأربعاء،  املحكمة،  واأ�صدرت  تهم. 
م  خالل جل�صة عقدتها برئا�صة رئي�صها املقَدّ
القا�صي الع�صكري الدكتور موفق امل�صاعيد، 
وع�صوية القا�صي املدين عفيف اخلوالدة، 

ائد القا�صي الع�صكري �صفوان الزعبي،  والَرّ
بح�صور مدعي عام املحكمة.

واأ�صندت املحكمة للمتهمني تهم املوؤامرة 
بق�صد القيام باأعمال اإرهابية، والتحري�ض 
وجتنيد  اإرهابية،  باأعمال  القيام  بق�صد 
اأ�صخا�ض لدى جماعات م�صلحة وتنظيمات 
م�صلحة  بجماعات  واللتحاق  اإره��اب��ي��ة، 
لأف��ك��ار  وال��روي��ج  اإره��اب��ي��ة،  وتنظيمات 
اللتحاق  وحم��اول��ة  اإره��اب��ي��ة،  جماعة 

بجماعات م�صلحة وتنظيمات اإرهابية.

الأ�صد  العقوبة  رت املحكمة تنفيذ  وقَرّ
وو�صعه  الأول  املتهم  بحق  ���ص��واه��ا  دون 
والأ���ص��غ��ال  ع��ام��ا،   15 امل��وؤق��ت��ة  بالأ�صغال 
والثالث  الثاين  للمتهم  عاًما   12 املوؤقتة 
والرابع واخلام�ض، وو�صع املتهمني ال�صاد�ض 
 5 ملدة  املوؤقتة  بالأ�صغال  والثامن  وال�صابع 
القب�ض  الأمنية  الأجهزة  واألقت  �صنوات. 
على املتهمني منت�صف العام 2019، وح�صب 
بينات الق�صية فاإنهم قرروا تنفيذ عمليات 
ن�صرة  الأردن��ي��ة  ال�صاحة  على  اإره��اب��ي��ة 

لتنظيم داع�ض الإرهابي، م�صتهدفة م�صاغل 
ودوري��ات  اأمنية  ومراكز  امل�صلحة  للقوات 
املفرق  حمافظتي  يف  وكنائ�ض  العام،  لالأمن 

والزرقاء.
بتنظيم  الل��ت��ح��اق  املتهمون  وح���اول 
دول  ثالث  خالل  من  تهريبهم  عرب  داع�ض 
اأن  اإل  العالج،  بحجة  الأردن  مغادرة  بعد 
تنفيذهم  دون  ح��ال  خمططهم  اكت�صاف 
تفا�صيل  ح�صب  عليه  العزم  عقدوا  ما  كل 

الق�صية. 

*وكاالت 
األيك�صي  البارز  الرو�صي  املعار�ض  اأعلن 
اإن�صتغرام،  موقع  يف  ح�صابه  على  نافالني 
اليوم الأربعاء، اأنه �صيعود اإىل بالده يف 17 

يناير اجلاري.
حاليا  يتعافى  ال���ذي  نافالني،  وق���ال 
اإنه  مفر�صة،  ت�صميم  عملية  من  اأملانيا  يف 
يف  مو�صكو  اإىل  للعودة  طريان  رحلة  حجز 

ال�صابع ع�صر من يناير.
اأدرك  اأنه  اإىل  الرو�صي  املعار�ض  واأ�صار 

التي  اللحظة  اأن  )الأربعاء(  ال�صباح  هذا 
كان ينتظرها قد حانت، م�صيفا “رمبا اأكون 
اإىل  العودة  اأخريا  وميكنني  جيدة  ب�صحة 
الوطن”، م�صريا اإىل اأن رو�صيا بلده ومو�صكو 

مدينته، وهو يفتقدهما.
يطلب  والآن  جن���وت.  “لقد  واأ���ص��اف 
الذي  بوتن  فالدميري(  الرو�صي  )الرئي�ض 
يفعلوا  اأن  موظفيه  من  بقتلي،  الأمر  اأ�صدر 
لفران�ض  وفقا  اأعود”،  ل  حتى  �صيء  كل 
بر�ض. واأ�صار نافالني اأن فكرة عدم العودة 

يغادر  مل  لأن���ه  ن��ظ��را  م��ط��روح��ة  تكن  مل 
رو�صيا مبح�ض اإرادته واإمنا انتهى به املطاف 
اأنه و�صلها فيما كان يف حالة  اأملانيا بعد  يف 

فقدان وعي.
هذا  ذهبت   ..“ قائال  نافالني  وتابع 
ال�صباح اإىل موقع �صركة بوبيدا وا�صريت 
اإىل  �صاأعود  الأحد،  يناير،  تذاكر.. يف 17 

الوطن على منت رحلة الن�صر«.
اتهم  قد  البارز  الرو�صي  املعار�ض  وكان 
يف وقت �صابق بوتن بامل�صوؤولية عن الت�صمم 

و�صدد  �صهور،   3 نحو  قبل  له  تعر�ض  الذي 
على اأنه لي�ض خائفا.

نقل  امل��ا���ص��ي،  اأغ�صط�ض  اأواخ����ر  ويف   
بعد  اأمل��ان��ي��ا،  اإىل  رو�صيا  م��ن  ج��وا  نافالني 
داخلية،  رحلة  منت  على  بالإعياء  �صعوره 
وتلقى العالج يف م�صت�صفى �صاريتيه ملدة 32 

يوما ثم خرج من امل�صت�صفى يف �صبتمرب.
نافالني:  ق��ال  اأي�صا،  �صابق  وق��ت  ويف 
“اأقول اإن بوتن يقف وراء اجلرمية ولي�ض 

لدي اأي روايات اأخرى ملا حدث«.

حكومة الخصاونة تنال ثقة النواب ب 88 صوتا

احكام بالسجن على 8 متهمين بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية

المعارض نافالني يعلن عودته إلى روسيا في 17 يناير

مجلس النواب يستمع لخطاب مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية االحد

يــوم  100 ــــال  خ الـــســـامـــي  ــام  ــق ــم ــل ل ــل  ــص ــف م ــذي  ــي ــف ــن ت بـــرنـــامـــج 
الثاني الـــدراســـي  الــفــصــل  ــن  م اعــتــبــارا  الــوجــاهــي  التعليم  ـــودة  ع

ـــة  ـــع ـــم ـــج ــــــارًا مـــــــن ال ــــــب ــــــت رفـــــــــع الـــــحـــــظـــــر الـــــشـــــامـــــل اع
ـــي ـــال ـــح ـــــــال الـــــعـــــام ال لـــــن تـــــفـــــرض ضـــــرائـــــب جـــــديـــــدة خ

عبيدات:عملية التطعيم ضد كورونا 
تسير بكل ساسة ويسر

539 مدرسة التزمت بتقديم
 خصم إضافي على الرسوم

*عمان 
اإن  عبيدات،  نذير  الدكتور  ال�صحة  وزي��ر  ق��ال 
بكل  ت�صري  كورونا،  لفريو�ض  امل�صاد  التطعيم  عملية 

�صال�صة وي�صر.
واكد الدكتور عبيدات يف ت�صريح لوكالة الأنباء 
ر�صالة  تلقى  من  كل  ان  الرب��ع��اء،  )ب��را(  الأردن��ي��ة 

�صيتم تطعيمه حال و�صوله اىل املركز املحدد له.
التطعيم،  ملراكز  تفقدية  جولة  خالل  وا�صاف 

مت  التطعيم  مراكز  جميع  وان  م�صتمرة،  العملية  ان 
واملركز  ال�صحة  وزارة  يف  عمليات  بغرفتي  ربطها 
الوطني لالأمن واإدارة الأزمات، التي �صتعمل على تلقي 
املطعوم  تلقي  عملية  حول  املواطنني  من  املالحظات 
واي ا�صتف�صارات ب�صاأنها. وبني ان برنامج التطعيم بداأ 
املعلنة من قبل  اململكة وفق اخلطة  يف 29 مركزا يف 
الوزارة والأولويات التي و�صعتها لهذه الغاية حلوايل 

ال�5 الف �صخ�ض يوميا.

*عمان 
اأن  الجتماعي  لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة  اعلنت 
الذي  اخل�صم  ن�صبة  من  امل�صتفيدين  الطلبة  ع��دد 
من  ا�صتفادتها  لقاء  اخلا�صة  امل��دار���ض  به  التزمت 

برنامج ا�صتدامة جتاوز 100 األف طالب وطالبة.
عدد  ان  �صحايف  بيان  يف  املوؤ�ص�صة،  واأو���ص��ح��ت 
خ�صم  ت��ق��دمي  خ��ي��ار  اإىل  جل����اأت  ال��ت��ي  امل���دار����ض 
لعام  الدرا�صية  الر�صوم  على  باملئة   )15( ن�صبته 
2021/2020 وجلميع الطلبة فيها وبغ�ض النظر عن 

 539 اإىل  ارتفع  تقدميها،  مت  �صابقة  خ�صومات  اأية 
مدر�صة.

الراغبني  الطلبة  اأم��ور  اأولياء  املوؤ�ص�صة  ودع��ت 
ت�صفح  اإىل  باخل�صم  التزمت  التي  املدار�ض  مبعرفة 
https://www.ssc.gov.jo/ ال���راب���ط 

حال  ويف   ،  /arabic/doctors/schools
اإ�صعار  املُلتزم به قانونيًا،  عدم احل�صول على اخل�صم 
والتعليم/التعليم اخلا�ض  الربية  وزارة  اأو  املوؤ�ص�صة 

بال�صرعة املمكنة.

العدد  )1791(250 فلس

خال لقاء جالته شخصيات من قطاعات مختلفة

العامة السامة  بإجراءات  بااللتزام  الجميع  استمرار  ضرورة 
األردن لمستقبل  التخطيط  في  تسهم  مقترحات  أو  أفكار  بأية  يرحب  الملك 

*عمان 
الثاين،  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  التقى 
عبداهلل  بن  احل�صني  الأم��ري  �صمو  بح�صور 
الثاين، ويل العهد، الأربعاء، �صخ�صيات من 
قطاعات خمتلفة، يف اإطار لقاءات جاللته 

املتوا�صلة مع اأبناء وبنات الوطن.
ق�صر  يف  عقد  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول 
املحلي،  ال�����ص��اأن  ق�صايا  اأب���رز  احل�صينية، 
الإقليمية  ال�صاحتني  على  وال��ت��ط��ورات 

والدولية.

ورح���ب ج��الل��ة امل��ل��ك ب��اأي��ة اأف��ك��ار اأو 
مقرحات من �صاأنها اأن ت�صهم يف التخطيط 
مبئوية  يحتفل  ال���ذي  الأردن  مل�صتقبل 
م�صرية  تعزيز  ليوا�صل  العام،  هذا  الدولة 

التنمية والتطوير.
ال��و���ص��ع  حت�����ص��ن  اإىل  ج��الل��ت��ه  ول��ف��ت 
هناك  ب���اأن  م��ن��وه��ًا  اململكة،  يف  ال��وب��ائ��ي 
اإجراءات حكومية لفتح املدار�ض وعدد من 
القطاعات املختلفة، والتي تتطلب �صرورة 
ب��اإج��راءات  ب��الل��ت��زام  اجلميع  ا�صتمرار 

ال�صالمة العامة لتفادي اأي تراجع.
وعلى ال�صعيدين الإقليمي والعاملي، اأكد 
بعالقات  يرتبط  الأردن  اأن  امللك  جاللة 

متينة وقوية عربيا ودوليا.
موقف  على  التاأكيد  جاللته  واأع���اد 
الق�صية  م��ن  وال��وا���ص��ح  ال��ث��اب��ت  الأردن 
لالأ�صقاء  الكامل  ودع��م��ه  الفل�صطينية، 
العادلة  حقوقهم  نيل  يف  الفل�صطينيني 

وامل�صروعة.
جملة  اإىل  احل�صور  تطرق  جهتهم،  من 

والقت�صادية  ال�صيا�صية  الق�صايا  م��ن 
والجتماعية،  وال�صحية  والأك��ادمي��ي��ة 
الذي  الإجناز  على  البناء  اأهمية  موؤكدين 
عام،  مئة  عرب  الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  حققته 
اخلطط  متابعة  ���ص��رورة  اإىل  ولف��ت��ني 
وال���ص��رات��ي��ج��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة وق��ي��ا���ض 

تنفيذها.
امللكي  ال��دي��وان  رئي�ض  اللقاء  وح�صر 
ال��ه��ا���ص��م��ي، وم�����ص��ت�����ص��ارة ج��الل��ة امل��ل��ك 

لل�صيا�صات.

الملك يؤكد موقف األردن الثابت 
من القضية الفلسطينية

»15« وفاة و »1122« إصابة بفيروس 
كورونا و »1427« حالة شفاء

أمن الدولة تستمع لـــ 19 شاهد دفاع 
في قضية الفتى صالح

*عّمان 
اأعلنت وزارة ال�صحة ت�صجيل 15 وفاة و1122 
اململكة  يف  امل�صتجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض  اإ���ص��اب��ة 
الأربعاء، لريتفع العدد الإجمايل اإىل 4091 وفاة 

و310968 اإ�صابة.
رئا�صة  عن  ال�صادر  الإع��الم��ي  املوجز  واأ���ص��ار 
احل��الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�صحة  ووزارة  ال���وزراء 
بينما  حالة،   13346 اإىل  و�صل  حالّيًا  الن�صطة 
بلغ عدد احلالت التي اأُدِخلت اإىل امل�صت�صفيات 75 

حالة، فيما غادرت 59 حالة.
املوؤّكدة  احل��الت  عدد  اإجمايل  اأن  اإىل  ولفت 
التي تتلقى العالج يف امل�صت�صفيات بلغ 462 حالة، 
يف حني بلغ اإجمايل عدد اأ�صّرة العزل امل�صتخدمة 
 369 وامل�صتبهة  املوؤّكدة  للحالت  امل�صت�صفيات  يف 
بن�صبة اإ�صغال بلغت 9 باملئة، فيما بلغ اإجمايل عدد 

اأ�صّرة العناية احلثيثة امل�صتخدمة يف امل�صت�صفيات 
اإ�صغال  بن�صبة   168 وامل�صتبهة  املوؤّكدة  للحالت 

بلغت 18 باملئة.
التنّف�ض  اأج���ه���زة  ع���دد  اإج���م���ايل  ب��ل��غ  ك��م��ا 
للحالت  امل�صت�صفيات  يف  امل�صتخدمة  ال�صطناعي 
بلغت  اإ�صغال  بن�صبة  جهازا   80 وامل�صتبهة  املوؤّكدة 

9 باملئة.
حالة   1427 ت�صجيل  اإىل  املوجز  اأ���ص��ار  كما 
لي�صل  وامل�صت�صفيات،  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف  �صفاء 

اإجمايل حالت ال�صفاء اإىل293531 حالة.
 ، اأج��ري  خمربّيًا  فح�صًا   26934 اأن  واأَ���ص��اف 
لي�صبح اإجمايل عدد الفحو�صات التي اأجريت منذ 
لفتًا  فح�صًا،   3490118 الآن  وحتى  الوباء  بدء 
اإىل  و�صلت  الإيجابّية  الفحو�صات  ن�صبة  اأن  اإىل 

قرابة 17ر4 باملئة.

ان  *عمَّ
يف  �صاهًدا   19 ل���  ولة  الدَّ اأمن  حمكمة  ا�صتمعت 
وجه  من  فار  اأحدهم  ا،  �صخ�صً  17 اعتداء  ق�صية 
العدالة، على فتى مبحافظة الزرقاء وبروا يديه 
واأعتموا اإحدى عينيه، منت�صف �صهر ت�صرين الأول 

من العام املا�صي.
الأرب��ع��اء،  علنية،  جل�صة  املحكمة  وع��ق��دت 
الدكتور  الع�صكري  القا�صي  م  املقدَّ رئي�صها  برئا�صة 
عفيف  امل��دين  القا�صي  وع�صوية  امل�صاعيد،  موفق 
هل�صة  عامر  الع�صكري  القا�صي  م  واملقدَّ اخلوالدة 

وبح�صور مدعي عام املحكمة.
واأجلت املحكمة اجلل�صة اإىل 18 من �صهر كانون 

الثاين اجلاري، ل�صتكمال بقية �صهود الدفاع.
عامة  نيابة  �صاهد   26 اإىل  املحكمة  وا�صتمعت 
يف الق�صية التي بداأت جل�صاتها نهاية �صهر ت�صرين 

الثاين املا�صي.

ويتوىل 6 وكالء دفاع مهمة الدفاع عن املتهمني 
قة  من الأول حتى 13، مبوجب وكالت خا�صة م�صدَّ
وكيل  تعيني  املحكمة  رت  قرَّ بينما  الأ�صول،  ح�صب 
ح�صاب  على   16 حتى   14 م��ن  املتهمني  ع��ن  دف��اع 
تعيني  على  مقدرتهم  عدم  ب�صبب  العامة،  اخلزينة 

حمام لهم.
اأ�صندتها  تهم  ت�صع   17 ال��  املتهمون  وي��واج��ه 
املحكمة اإليهم، وهي الإرهاب والتَّ�صبب بعاهة دائمة 
وال�صروع  العر�ض  بهتك  املقرن  اجلنائي  واخلطف 
وت�صكيل  مرخ�ض،  غري  ناري  �صالح  وحيازة  بالقتل، 

ع�صابة اأ�صرار، ومقاومة رجال الأمن العام.
وتعود اأحداث الق�صية اإىل منت�صف �صهر ت�صرين 
ا على خطف فتى  الأول املا�صي حيث اأقدم 17 �صخ�صً
من لواء الها�صمية وبر يديه واعتام اإحدى عينيه، 
مدينة  �صرق  خالية  منطقة  يف  اإ�صعاف  دون  وتركه 

رقاء وبعيدة عن اأقرب م�صفى 7 كيلومرات. الزَّ
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*عمان 
اأعلن رئي�ض الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة عن 
عودة التعليم الوجاهي اعتبارا من الف�صل الدرا�صي 
اجلمعة  من  اعتبارًا  ال�صامل  احلظر  ورف��ع  الثاين، 
بطريقة  القطاعات  فتح  اإعادة  عن  ف�صال  القادمة، 

مدرو�صة حتمي �صحة الإن�صان.
البيان  ح��ول  النواب  مالحظات  على  رده  ويف 
الوزاري، خالل جل�صة م�صاء ملجل�ض النواب، تراأ�صها 
اأن  اخل�صاونة،  او�صح  العودات،  املنعم  عبد  املحامي 
التعليم عن بعد �صيبقى جزءا من العملية التعليمية، 
موؤكدا رف�ض توظيف مكانة املعلم لتحقيق اأية ماآرب 
النواب  اقراحات  على  احلكومة  وانفتاح  اخ��رى، 

لالرتقاء بالعملية التعليمية.
جديدة  �صرائب  تفر�ض  لن  احلكومة  ان  واكد 
لالإنفاق اجلاري،  العام احلايل، ولن ت�صتدين  خالل 
زراعية  خارطة  م�صروع  تنفيذ  على  �صتعمل  كما 
تقدمي  مع  للزراعة،  ال�صاحلة  الرا�صي  ل�صتثمار 
ت�صمل  امل��زارع��ني  مل�صاعدة  احل��واف��ز  م��ن  ح��زم��ة 
اإىل  م�صريا  الإنتاج،  ومدخالت  والعمالة  الت�صويق 
الإمكانات  وفق  درا�صتها  �صتتم  النواب  مطالب  ان 

املتاحة.
اهلل  ب�صم  ال���وزراء:  رئي�ض  كلمة  ن�ض  وتاليا 
النبّي  على  ��الم  وال�����صّ الة  الرحيموال�صّ الرحمن 
العربّي الها�صمّي الأمني، وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.
ِقّ  َ ِمَنا ِباحلحْ َ َقوحْ َنَنا َوَبنيحْ َتححْ َبيحْ َنا افحْ قال تعاىل:”َرَبّ

نَي” ?89 الأعراف. ُ الحَْفاحِتِ َواأَنَت َخريحْ
�صدق اهلل العظيم �صعادة رئي�ض جمل�ض النّواب 
النّواب  جمل�ض  اأع�صاء  وال�ّصادة  الأكرم،ال�صّيدات 
املوّقر،ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،ا�صتمعت 
اإىل  واح����رام،  وت��ق��دي��ٍر  اهتمام  ب��ك��ّل  احل��ك��وم��ة، 
وهي  ال���وزاري،  للبيان  الكرمي  جمل�صكم  نقا�صات 
امل��رح��ل��ة،  مل��ت��ط��ّل��ب��ات  اإدراٍك  ع��ن  ت��ن��ّم  ن��ق��ا���ص��ات 
و�صعوبتها، وما حتتاجه من جهد ا�صتثنائي، للوقوف 
اأّنها نقا�صات  على تطّلعات الأردنيني واآمالهم. مثلما 
جت�صري  نحو  وواع���دة،  مب�ّصرة  لنطالقة  توؤ�ّص�ض 
العزيز..  �صعبنا  وبنات  اأبناء  مع  الثقة  يف  الفجوة 
الثقة التي ندرك يقينًا اأّنها ل ت�صتعاد بالأحاديث اأو 
اخلطابات، اأو الربامج النظرّية وغري الواقعّية؛ بل 
وال�صراكة  املخل�ض،  والعمل  اجلاّد،  الوطنّي  بالفعل 

احلقيقّية، والتعاون املثمر، مع جمل�صكم املوّقر.
وحينما نقول �صراكة حقيقّية، فاإّننا ل نتجاوز 
ناجى  اأ�صيل،  مبداأ  عن  نتحّدث  بل  الد�صتور؛  �صقف 
فيه نبّي اهلل مو�صى عليه ال�صالة وال�ّصالم رّبه حني 
اأَِخ��ي،  ��ِل��ي، َه��اُروَن  اأَهحْ ��نحْ  ِمّ َعل يِلّ َوِزي��رًا  “َواجحْ ق��ال: 
ِري”. وهو مبداأ رديف  ُه يِف اأَمحْ ِركحْ ِري، َواأَ�صحْ ُددحْ ِبِه اأَزحْ ا�صحْ
ومطابق ملبداأ التعاون الذي قال عنه تعاىل اأي�صًا: 
ِم  إِثحْ َوى َوَل َتَعاَوُنوا َعَلى الحْ قحْ رِبِّ َوالَتّ َعَلى الحْ “َوَتَعاَوُنوا 

َواِن«. َوالحُْعدحْ
�صدق اهلل العظيم.

ورفعته،  الوطن،  م�صرية  تعزيز  يف  �صركاء  نحن 
واإعالء �صاأنه دومًا، و�صونه بالأرواح واملهج، وخدمة 
اأهلنا ال�صرفاء يف كّل بقعة من بقاع وطننا اجلميل 
خدمته،  ويف  عليه،  احلفاظ  يف  �صركاء  والأ�صيل.. 
كّل  وب��ذل  الُعليا،  الوطنّية  امل�صلحة  حماية  ويف 

ال�صعوبات  جت��اوز  اأج��ل  م��ن  خمل�ض،  وطني  جهد 
 – التي تعر�ض طريقنا. و�صنتجاوزها  والتحّديات 
باإذن اهلل – بتعاوننا وت�صاركّيتنا، وبالتزامنا بروؤى 
ما  الذين  ال�صرفاء،  الأردنيني  وبهّمة  البالد،  �صّيد 
هانوا يومًا ول ا�صتكانوا، وخدموا وطنهم على مدى 

مئة عام بحّب واإخال�ض وعقيدة عّز نظريها.
م�صاعبًا،  اجلبال  احلكيمة  قيادتنا  مع  �صرنقى 

فرقى بنا ونعاف للمتحّدرين �صهوًل.
النّواب،اإّن  وال�ّصادة  الرئي�ض،ال�صّيدات  �صعادة 
لي�صت  الكرمي  وجمل�صكم  احلكومة  بني  العالقة 
ن�صعى  باأننا  الفم  مبلء  واأقولها  مناف�صة..  عالقة 
�صعيًا جاّدًا و�صادقًا وحثيثًا لأن تكون عالقة �صحّية 
من  فيها  ونتعاون  للد�صتور،  وفقًا  ومعّززة  متبادلة 
الثقتني  عند  نكون  اأن  فيها  ونحر�ض  الوطن،  اأجل 
امللك  القّبة، ثقة جاللة  اللتني اجتمعتا حتت هذه 
ت�صّرفنا بها كحكومة، وثقة  – التي  اهلل  – حفظه 
وبنات  لأبناء  كممّثلني  بها  حظيتم  التي  الأردنيني 

وطننا العزيز.
مكانة  على  حر�صها  احلكومة  توؤّكد  هنا،  ومن 
مكانة  تعزيز  ���ص��رورة  وع��ل��ى  ال��ك��رمي،  جمل�صكم 
بنف�ض  لذلك  و�صن�صعى  ك��اّف��ة؛  ال��دول��ة  موؤ�ّص�صات 
الثقة  ل�صتعادة  فيه  ن�صعى  ال��ذي  واجلهد  املقدار 
وم�صاءلون  م�صوؤولون  نحن  اأمانة  وهذه  باحلكومة؛ 
عنها، لأّننا ندرك اأّن هيبة جمل�ض النّواب وموؤ�ّص�صات 
ال��ّدول��ة  هيبة  م��ن  ه��ي  وقّوتها  الأخ���رى،  ال��دول��ة 
ال���وزاري،  البيان  يف  عليه  اأّك��دن��ا  ما  وه��و  وقّوتها، 

وجنّدد التاأكيد عليه يف هذا املقام اأي�صًا.
عن  احلديث  عند  هنا،  وا�صحًا  اأك��ون  ودع��وين 
من   )45( املاّدة  وعن  ال��وزراء،  جمل�ض  اخت�صا�صات 
جميع  اإدارة  الوزراء  مبجل�ض  تنيط  التي  الد�صتور، 
ما  با�صتثناء  واخلارجيّة،  الّداخلية  الّدولة  �صوؤون 
اأّي قانون اإىل  اأو  اأو يعهد به مبوجب الد�صتور  ُعِهد 
�صخ�ض اأو هيئة اأخرى؛ م�صّددًا يف هذا ال�صدد على 
ولن  الخت�صا�ض،  هذا  عن  تتنازل  لن  احلكومة  اأّن 
يكون اأحد اأمامها، و�صينتظم الكّل خلفها يف ممار�صة 
من   )45( املاّدة  يف  الوارد  ح�صب  الخت�صا�ض،  هذا 

الد�صتور.
وحدها،  باملقابل،  احلكومة،  ه��ذه  و�صتتحّمل 
امل�صوؤولّية الد�صتورّية املتالزمة مع ال�صلطة املخّولة 
توؤ�ّصر  يومًا  جتدونها  ولن  امل��اّدة،  هذه  مبقت�صى  لها 
اأو الي�صار، اأو الأعلى اأو الأ�صفل، عندما  اإىل اليمني 
ولن  الد�صتورّية.  مل�صوؤولّياتها  ت�صّديها  عن  ت�صاءل 
وفقًا  الخت�صا�ض  ممار�صة  يف  هنا  ال�صراكة  نقبل 
اأو  امل�صوؤولّية  مترير  لأنف�صنا  نرت�صي  ولن  للد�صتور، 

امل�صاءلة لغرينا.
النّواب،كما  وال�ّصادة  الرئي�ض،ال�صّيدات  �صعادة 
لنقا�صاتكم  اهتمام  بكّل  احلكومة  ا�صتمعت  اأ�صلفت، 
كّل خطاباتكم  اأجد يف  اأّنني مل  املقّدرة؛ واحلقيقة 
اأو  الوطن،  حّب  يف  عليه  نختلف  ما  مناق�صاتكم  اأو 
نتوافق  فجميعنا  املواطنني،  م�صلحة  على  احلر�ض 
ونتحّدث  وال��ت��ح��ّدي��ات،  امل�صكالت  ت�صخي�ض  على 
بدافع الوطنّية والإخال�ض؛ لكّن اأدواتنا واأولوّياتنا 
فالختالف  وطبيعي؛  �صّحي  اأمر  وهذا  تتباين،  قد 

والئتالف �صّنة كونّية.

الكرمي  جمل�صكم  اأع�صاء  من  العديد  اأبدى  لقد 
وم�صمونه،  ال��وزاري  البيان  �صكل  عن  الر�صا  عدم 
وم�صاريع  تنفيذّيًا،  برناجمًا  يحمل  ل  اأّنه  بدعوى 
قيا�ض  وب��اأدوات  زمنّية،  باأطر  حمكومًا  ول  حمّددة 

وا�صحة؛ وهذا حّق لكم.
يف  وقبله  ال��وزاري،  البيان  يف  اأ�صرُت  وكما  لكن، 
لقاءاتنا مع الكتل النيابّية املحرمة، فاإّن احلكومة 
برفع  ال�صامي،  التكليف  كتاب  رّدها على  التزمت يف 
برنامج تنفيذي مف�صل للمقام ال�صامي خالل )100( 
يوم، يت�صمن الروؤية واملنهجية ال�صاملة للتعامل مع 
خمتلف الق�صايا القت�صادية والجتماعية واملالية 
وفق  القطاعات  ملختلف  والإ�صالحية،  وال�صيا�صية 
لقيا�ض  وا�صحة  واأدوات  للتنفيذ،  زمنية  مواقيت 
كل  يف  عنها  م�صوؤولة  احلكومة  لتكون  الإجن����از، 

حمطة اأمام جاللة امللك واأمام جمل�ض الأمة.
التنفيذي  ال��ربن��ام��ج  م�����ص��ّودة  اأّن  واحلقيقة 
ل��ل��ح��ك��وم��ة، ال��ت��ي ت��رج��م ال��ب��ي��ان ال�����وزاري اإىل 
مراحلها  يف  حم���ّددة  وعملّية  فعلّية  اإج����راءات 
بعد  اأمامكم  النهائّية  الن�صخة  و�صن�صع  النهائّية، 
ح�صلت  اإن  اأّي���ام،  خ��الل  ال�صامي  املقام  اإىل  رفعها 

احلكومة على ثقة جمل�صكم الكرمي.
من  القّبة  ه��ذه  حتت  ُط��رح  ما  لكّل  واح��رام��ًا 
اأن  على  احلكومة  من  وحر�صًا  وم��داولت،  نقا�صات 
اهتمامنا  حمّط  وطروحاتكم  مالحظاتكم  تكون 
وزارة  خالل  من  احلكومة  ر�صدت  فقد  وتقديرنا، 
ووّثقته  قيل،  ما  كّل  والربملانّية  ال�صيا�صّية  ال�صوؤون 
قطاعّيًا، واأحالته اإىل الوزراء بح�صب الخت�صا�ض، 
و�صتقوم كّل وزارة بدرا�صة هذه املطالب واملالحظات، 
ة، والكتل النيابّية، يف  ومناق�صتها مع اللجان املخت�صّ
جمل�صكم الكرمي، لتنفيذ املمكن منها وفق الإمكانات 
اأع�صاء  طرحها  التي  املطالب  ذلك  يف  مبا  املتاحة، 

جمل�صكم املوّقر عن دوائرهم النتخابّية.
النّواب،لقد  وال�ّصادة  الرئي�ض،ال�صّيدات  �صعادة 
ال��ك��رمي  جمل�صكم  اأع�����ص��اء  م��ن  ال��غ��ال��ب��ّي��ة  اأب����دى 
للتعامل  حالّيًا  املّتبعة  الإجراءات  حول  مالحظات 
املغلقة،  القطاعات  وحتديدًا  كورونا،  جائحة  مع 
اأثر  ذات  باعتبارها  اجلمعة،  ليوم  ال�صامل  واحلظر 
�صلبي على العديد من املن�صاآت القت�صادّية؛ وهو اأمر 
نتوافق عليه، لكّننا يف الوقت ذاته نوؤّكد اأّن احلكومة 
علمّية  درا�صة  وفق  بل  عبثًا،  اإج��راء  اأّي  تّتخذ  مل 
املواطنني  �صّحة  حماية  دائمًا  وهدفنا  منطقّية، 
قدر   – ذلك  موازنة  مع  اأولوّياتنا،  اأوىل  هي  التي 

الإمكان – با�صتدامة عمل غالبّية القطاعات.
لقد اأف�صت الإجراءات التي اتخذتها احلكومة، 
ال�صحّية،  منظومتنا  ق���درات  تو�صيع  جانب  اإىل 
والوقاية،  ال�صالمة  باإجراءات  املواطنني  والتزام 
ال�صيطرة  حتت  واإبقائه  الوباء  انت�صار  من  احلّد  يف 
العديد  فيه  كانت  الذي  الوقت  – يف  اهلل  – بحمد 
من الّدول حول العامل تفر�ض، وما زالت، اإجراءات 
اأج��ل  م��ن  لأ�صابيع  �صاماًل  وح��ظ��رًا  ت�����ص��ّددًا،  اأك��ر 

ال�صيطرة على هذا الوباء.
واإنفاذًا لتوجيهات جاللة امللك عبد اهلل الثاين 
من  به  التزمنا  ما  مع  وان�صجامًا   – اهلل  حفظه   –
الو�صع  تطّورات  �صوء  يف  دورّية،  مراجعات  اإجراء 

اإعطائها  عملّية  وبدء  املطاعيم،  وو�صول  الوبائي 
للمواطنني اعتبارًا من هذا اليوم؛ ولثقتنا الكبرية، 
املقّدرة  اللتزام  حالة  با�صتمرار  جميعًا،  واأملنا 
احلكومة  �صتعمل  املواطنني؛  اأهلنا  من  وامل�صكورة 
على اإعادة فتح القطاعات بطريقة مدرو�صة حتمي 
وقف  �صمنها  ومن  الوطني،  والقت�صاد  املواطنني 
الأ�صبوع  من  اعتبارًا  اجلمعة  ليوم  ال�صامل  احلظر 

احلايل.
كما �صيتّم فتح قطاعات �صمن منهجّية متدّرجة 
واآمنة، تتوافق مع تطّورات الو�صع الوبائي، وتعتمد 
واملن�صاآت  املواطنني  التزام  مدى  على  كبري  ب�صكل 
يف  ذلك  تفا�صيل  عن  و�صيعلن  الوقاية،  باإجراءات 
هذه  احلكومة  يف  املعنيني  ل��ل��وزراء  �صحفي  موؤمتر 
الليلة، اإن قّي�ض للحكومة اأن حتظى بثقة جمل�صكم 

املوّقر.
على  نعّول  فاإّننا  القطاعات،  لفتح  توّجهنا  ومع 
يف  وال�ّصند  العون  لنا  يكون  اأن  الكرمي،  جمل�صكم 
ا�صتمرار  اأهمّية  على  وحّثهم  املواطنني،  توعية 
وا�صتمرار  وممّثلوه،  ال�صعب  �صوت  فاأنتم  اللتزام، 
يف  حّتى  اجلميع  على  وطنّية  م�صوؤولّية  الل��ت��زام 

�صوء حت�ّصن الو�صع الوبائي وو�صول املطاعيم.
توؤّكد  الدفاع،  بقانون  العمل  ا�صتمرار  وب�صاأن 
اأحكام  وفق  جاء  القانون  هذا  تفعيل  اأّن  احلكومة 
ومن  عاملي،  ا�صتثنائّي  ظرف  مع  للتعامل  الد�صتور، 
تداعياته؛  من  للمواطنني  احلماية  توفري  اأج��ل 
ال�صامي  امللكّي  بالتوجيه  احلكومة  التزمت  وق��د 
تقييد  ودون  ن��ط��اق،  اأ���ص��ي��ق  �صمن  با�صتخدامه 
املواطنني؛  حقوق  على  تعدٍّ  اأو  العاّمة  للحرّيات 
و�صي�صتمّر العمل به اإىل حني زوال الأ�صباب القاهرة 
اأن  ناأمل، وندعو اهلل،  اإىل تفعيله، والتي  اأّدت  التي 

تكون قريبة جّدًا.
النّواب،اأّما  وال�ّصادة  الرئي�ض،ال�صّيدات  �صعادة 
وّجهنا  كما  احلكومة،  فتلتزم  املدار�ض،  دوام  ب�صاأن 
جاللة امللك املعّظم، باأن يكون وجاهّيًا داخل اأ�صوار 
واملعلم،  الطالب  بني  مبا�صر  وبتفاعل  مدار�صنا، 
معلن،  �صّحي  برتوكول  ووف��ق  تدريجي،  وب�صكل 
و�صتعلن  املقبل؛  الثاين  الف�صل  بداية  من  اعتبارًا 
اإليه  اأ�صرُت  الذي  ال�صحفي  املوؤمتر  خالل  احلكومة 
�صابقًا، يف حال حظيت بثقة جمل�صكم الكرمي، عن 
التفا�صيل املتعّلقة بعودة الطلبة اإىل مدار�صهم. مع 
ُبعد  عن  التعليم  خيار  اإىل  اللجوء  اأّن  على  التاأكيد 
يف  �صاأننا  التعليمّية،  العملّية  ا�صتمرار  بهدف  كان 
هذا  اإىل  حتّولت  التي  العامل  دول  جميع  �صاأن  ذلك 
خيار  تطوير  يف  و�صن�صتمّر  اجلائحة،  اأثناء  اخليار 
التعليم عن ُبعد ليكون جزءًا من العملّية التعليمّية.
والعملّية  التعليم  ع��ن  احل��دي��ث  معر�ض  ويف 
عمق  يف  املعّلم  اأّن  على  التاأكيد  اأوّد  التعليمّية، 
فاملعّلمات   – اهلل  حفظه   – امللك  جاللة  وج��دان 
واملعلمون اأخواته واإخوانه، واأحد الركائز يف بناء 
املنرب  هذا  على  من  �صخ�صّيًا  م�صتذكرًا  الوطن،  هذا 
اهلل  توّفاه  ملن  الرحمة  اأ�صاأل  يل،  اأج��اّلء  اأ�صاتذة 
قيد  على  ه��م  مل��ن  امل��دي��د  والعمر  وال�صّحة  منهم، 
 – احل�صر  ل  املثال  �صبيل  على   – ومنهم  احل��ي��اة؛ 
وفار�ض  اربيحات،  وفهمي  رباح،  اإ�صحاق  الأ�صاتذة: 

لهم  ك��ان  مّم��ن  ال��ب��داري��ن؛  احلميد  وعبد  ح���ّواري، 
قبل  والربية،  بالعلم  اأجياٍل  وعلى  علّي،  الف�صل 

التعليم.
توّظف  اأن  اأو  ي��وّظ��ف،  اأن  م��ن  باملعّلم  ون��رب��اأ 
مكانته  وقد�صّية  كرامته،  على  املحافظة  واجبات 
بر�صالة  الالئق  مكانها  غري  يف  توظيفات  ور�صالته، 
املعّلم اخلالدة، ودوره املجتمعي الأ�صا�صّي النه�صوي 

حتقيقًا ملاآرب اأخرى.
ق���رارات  اأّن  ع��ن  ب��احل��دي��ث  يتعّلق  فيما  اأّم���ا 
باأّن  املنرب  هذا  على  من  فاأقول  اّتخذت،  حكومّية 
بهذا  ق��رار  اأّي  تّتخذ  مل  و�صابقتها  احلكومة  هذه 
التي اّتخذت  واأّن كّل الإجراءات والتدابري  ال�صاأن، 
ق�صائنا  اأم���ام  منظورة  وم�����ص��ارات  اإج����راءات  ه��ي 
الذي يحّتم على احلكومة احرام  الأمر  النظامي، 
مبداأ الف�صل بني ال�صلطات، والحرام التاّم واإجالل 
مع  �صكل  باأّي  ت�صتبك  ل  باأن  وا�صتقاللّيته،  الق�صاء 

هذا املو�صوع مبا يخالف اأو مي�ّض ا�صتقالل الق�صاء.
املعّلمني  دع��م  يف  جهدًا  احلكومة  تّدخر  ومل 
وم�صاندتهم على امل�صتويني املهني واملعي�صي، من اأجل 
احلكومة،  �صارعت  لذا  ر�صالتهم؛  اأداء  من  متكينهم 
ورغم الظروف القت�صادّية ال�صعبة، باتخاذ قرار 
العام احلايل،  بداية  منذ  للمعّلمني  العالوات  عودة 
املدنيني  العام،  القطاع  يف  العاملني  بجميع  اأ�صوة 
ال��ذي  املعّلمني  رت��ب  نظام  واإق����رار  والع�صكريني، 
يربط احلافز بالأداء، ويكافئ املعّلم املتمّيز اإدارّيًا 
ومالّيًا، اإىل جانب املزايا الأخرى من زيادة املقاعد 
اجلامعات،  يف  املعّلمني  اأب��ن��اء  ملكرمة  �صة  املخ�صّ
لغايات  للمعّلمني  تعطى  التي  البنكّية  والت�صهيالت 

حت�صني اأو�صاعهم املعي�صّية.
مع  بالتعاون  احلثيث،  �صعيها  احلكومة  وتوؤّكد 
الهادفة  جمل�صكم الكرمي، لو�صع الربامج واخلطط 
اإىل الرتقاء ب�صوّية البيئة التعليمّية، وال�صتمرار 
على  باملحافظة  الل��ت��زام  مع  املناهج،  تطوير  يف 
القيم الأ�صيلة فيها؛ ونحن منفتحون على مناق�صة 
ة،  املخت�صّ وجلانه  املوّقر،  جمل�صكم  من  مقرح  اأّي 
وتذليل  التعليمّية،  بالعملّية  الرت��ق��اء  اأج��ل  من 

التحّديات وال�صعوبات التي نواجهها يف ذلك.
اأّماأ قطاع التعليم العايل، فقد بداأت احلكومة يف 
النظر يف متطلبات اجلامعات، وو�صع الإطار  اإعادة 
متطلبات  مع  يتواءم  ما  وت�صمينها  لتطويرها  العام 
ال��ري��ادة  مثل  امل��ط��ل��وب��ة،  وامل���ه���ارات  العمل  ���ص��وق 
احلكومة  قامت  كما  الِتَقني.  والتعليم  والبتكار 
النظر  ب��اإع��ادة  العايل  التعليم  جمل�ض  خ��الل  من 
تاأخذ  بحيث  اجلامعي  القبول  واأ�ص�ض  ب�صيا�صات 
بعني العتبار اهتمامات الطلبة ورغباتهم لتحقيق 

العدالة وتكافوؤ الفر�ض.
�صندوق  تعليمات  تعديل  من  النتهاء  مت  كما 
العدالة  م��ن  م��زي��د  حتقيق  ب��ه��دف  ال��ط��ال��ب  دع��م 
وتكافوؤ الفر�ض بني الطلبة، واإ�صافة معايري جديدة 
متّكن الوزارة من الو�صول اإىل الطلبة الأكر حاجًة 

للدعم.
�صعادة الرئي�ض،ال�صّيدات وال�ّصادة النّواب،توؤّكد 
وتطبيقه  القانون  �صيادة  مببداأ  التزامها  احلكومة 
على اجلميع، بال ا�صتثناء، كما توؤّكد ا�صتمرار دعمها 

جميع  وتوفري  الق�صائّية،  ال�صلطة  ل�صتقاللّية 
املجتمعّية  العقوبات  لتفعيل  ال��الزم��ة  املتطّلبات 

كبديل عن العقوبات ال�صالبة.
احلكومة  اأّن  املنرب،  ه��ذا  على  وم��ن  اأعلن،  كما 
التعليمات  اإلغاء  على  العاجل  القريب  يف  �صتعمل 
الأردن��ي��ني  �صفر  ج���وازات  جتديد  بعدم  املتعّلقة 
املطلوبني  اأو  املحكومني  �صواًء  اخل��ارج،  يف  املقيمني 
الإج��راء  هذا  اأّن  على  التاأكيد  مع  مالّية،  لق�صايا 

ين�صجم مع احلقوق الد�صتورّية للمواطنني.
اأو  امل��دي��ن  حب�ض  مب��و���ص��وع  يتعّلق  فيما  اأّم���ا 
اإىل  وحتتاج  معّقدة،  م�صاألة  فهي  مالّيًا،  املتعّرين 
واج��ب��ة،  بحقوق  تتعّلق  كونها  ح���ذرة،  معاجلة 
وت�صريعات نافذة؛ لكّن ورغم ذلك، احلكومة �صتعمل 
اجلهات  مع  بالت�صاور  التنفيذ،  قانون  مراجعة  على 
جمل�صكم  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  الخت�صا�ض،  �صاحبة 
الكرمي، مبا يحفظ التوازن واحلقوق ما بني الدائن 

واملدين.
�صعادة الرئي�ض،

من  ُط��رح  ما  النّواب،ب�صاأن  وال�ّصادة  ال�صّيدات 
احلياة  تطوير  ح��ول  ال��ك��رمي  جمل�صكم  اأع�����ص��اء 
انفتاحها  احلكومة  توؤّكد  واحلزبّية،  ال�صيا�صّية 
حّق  وهذا  ذلك،  اأجل  من  تقّدمونه  مقرح  اأّي  على 

د�صتوري اأ�صيل ملجل�صكم املوّقر.
ال��راأي  حرّية  على  حر�صها  احلكومة  وت��وؤّك��د 
ال��ع��اّم��ة، و���ص��ون حقوق  وال��ت��ع��ب��ري، واحل���رّي���ات 
القانون على اجلميع  �صيادة  الإن�صان، وتعزيز مبداأ 
نهج  على  احلكومة  حر�ض  اأوؤّك��د  كما  ا�صتثناء؛  بال 
و�صائل  ومتكني  والنفتاح،  وال�صراحة  ال�صفافّية 
القانون.  وفق  بحرّية،  ر�صالتها  اأداء  من  الإع��الم 
اأّي  تقّدم  مل  احلكومة  هذه  اأّن  التاأكيد  اأوّد  وهنا 
�صكل  باأّي  اإعالم  و�صيلة  اأو  �صحفي  اأّي  بحّق  �صكوى 

من الأ�صكال.
موؤ�ّص�صات  تطوير  على  احلكومة  حتر�ض  كما 
الإع��الم  وو���ص��ائ��ل  وال�صحافة  الر�صمي  الإع���الم 
الكرمي  جمل�صكم  مع  امل�صرك  والعمل  الأردن��ّي��ة، 
اأمامها،  والتحّديات  ال�صعوبات  تذليل  اأج��ل  من 
بالظروف  يتعّلق  ما  خ�صو�صًا  فيها،  العاملني  واأم��ام 

املعي�صّية.
للتوا�صل  اأبوابها  فتح  اأي�صًا،  احلكومة  وتوؤّكد 
واحلوار مع النقابات املهنّية، بل و�صنبادر بذلك، من 
املوؤ�ّص�صات  هذه  توؤّديه  الذي  بالدور  اإمياننا  منطلق 
وط��رح  منت�صبيها،  خ��دم��ة  اأج����ل  م��ن  ال��وط��ن��ّي��ة 
احلكومة  فتعكف  ال�صباب،  اأّم��ا  املهنّية.  ق�صاياهم 
جميع  مع  بالت�صارك  تنفيذية  خطط  و�صع  على 
الوزارات واجلهات املعنّية، وال�صباب اأنف�صهم، لتنفيذ 
لالأعوام  لل�صباب  الوطنية  ال�صراتيجية  حم��اور 
ال�صباب  متكني  اإىل  تهدف  والتي  – 2025م،   2019
والرياديني  املبتكرين  ودع��م  واقت�صاديًا،  فكرّيًا 
لدخول  وتاأهيلهم  الأعمال  ري��ادة  وتعزيز  منهم، 
وتوطينها  ال�صبابّية  املبادرات  ودعم  العمل،  �صوق 
التنمية  يف  فّعال  ب�صكل  لت�صهم  ال�صباب،  مراكز  يف 

مبختلف اأ�صكالها.
املجّمعات  اإمكانّية حتويل  كما تدر�ض احلكومة 
مدن  ن��واة  اإىل  ال�صباب  ل��وزارة  التابعة  الريا�صية 

الخصاونة: برنامج تنفيذي مفصل  
رئيس الوزراء يرد على ماحظات 

الوجاهي  التعليم  ــودة  ع
الدراسي  الفصل  اعتبارا من 

الثاني
 ً اعتبارا  الحظر الشامل  رفع 

من الجمعة 
جديدة  ضــرائــب  تفرض  لــن 

خال العام الحالي

*عمان
الع��الم  ل�صوؤون  الدولة  وزي��ر  بح�صب  احلكومة  ق��ررت 
العمل  وقف  العايد   علي  احلكومة  با�صم  الر�صمي  الناطق 
الأ�صبوع  هذا  من  اعتبارا  اجلمعة  يوم  ال�صامل  احلظر  بقرار 
بناء  قطاعات  وفتح  الليلي،  احلظر  ب�صاعات  ال�صتمرار  مع 

على 3 مراحل، مع ان�صاء ا�صراطات وبروتوكولت �صحية.
العمل  �صيتم وقف  باأنه  ام�ض  وقال خالل موؤمتر �صحفي 
كورونا  فح�ض  بنتيجة  والكتفاء  ج��وا  القادمني  مبن�صة 
ي�صمح  �صلبية  نتيجته  �صلبي، ومن تظهر  اآخر  �صلبية وفح�ض 
على  املنزيل  العزل  وفر�ض  منزيل،  حجر  دون  بالدخول  له 
من تكون نتيجته ايجابية، و�صيتم زيادة اأعداد القادمني عرب 
ازالة  مو�صحا  �صخ�ض   300 اإىل  وامل��دورة  ح�صني  امللك  ج�صر 
طاقتها  بكامل  و�صتعمل  اجلوية  الرحالت  على  امل��ح��ددات 

اعتبارا من 2021-1-20.
املنحنى  اأن  عبيدات  نذير  الدكتور  ال�صحة  وزير  واأك��د 
ال�صبعة  الأ�صابيع  خ��الل  ملحوظا  حت�صنا  �صهد  ال��وب��ائ��ي 

املا�صية.
الأربعاء،  بداأ  الذي  الوطني  التطعيم  برنامج  اإن  وقال 
�صي�صتمر لعدة اأ�صهر و�صي�صاهم للت�صدي للوباء داخليا وعامليًا، 

ا�صافة اإىل التح�صن بقدرات م�صت�صفيات القطاع العام.
امل��ع��رك��ة ومعظم  زل��ن��ا يف قلب  م��ا  ان��ن��ا  واك���د ع��ب��ي��دان 
عدد  زال  فما  كورونا  بفريو�ض  لال�صابة  معر�صون  الأردنيني 

امل�صابني بالفريو�ض هم اأقلية.
الوقاية  اج���راءات  يف  ب��الل��ت��زام  الت�صديد  اىل  ودع��ا 
والتباعد الجتماعي والبتعاد عن التجمعات، م�صريا اىل ان 
ا�صتدامة عمل القطاعات مرهون بالو�صع الوبائي معربا عن 
امله ان ل نعود لنعكا�صات �صلبية على الو�صع الوبائي، ونعود 

على اثرها لجراءات م�صددة.
اآلية  اأعلن وزير الربية والتعليم تي�صري النعيمي  بدوره 
عودة التعليم الوجاهي للمدار�ض يف الف�صل الدرا�صي الثاين.

وارت���داء  ال�صحي  ب��ال��ربوت��وك��ول  الل��ت��زام  اىل  ودع���ا 
ان  اىل  م�صريا  واملنظفات،  املعقمات  وا�صتخدام  الكمامة 
اللتزام  م��دى  على  يعتمد  الوجاهي  التعليم  ا�صتمرارية 

واحلالة الوبائية.
واو�صح اإن العودة �صتكون متدرجة و�صيكون يف ال�صابع من 
�صباط لل�صفوف من ريا�ض الأطفال اإىل ال�صف الثالث اإ�صافة 
وجاهي  يومني  بالتناوب  الدوام  و�صيكون  ع�صر  الثاين  ل�صف 
التبادل، ويف بع�ض احلالت يومني  اأيام عن بعد ومن ثم  و3 
و2  �صعبة  15 طالبا يف كل  ال�صفية  ال�صعة  و�صتكون  بيومني، 

مر لكل طالب.
بعد  عن  دوامهم  �صيتابعون  الطلبة  اأن  النعيمي:  وتابع 
تقييم  هناك  و�صيكون  املدر�صة،  يف  وج��وده��م  ع��دم  خ��الل 
تقييم  وهناك  ال�صحي،  بالربوتوكول  لاللتزام  مبرحلتني 
�صيلتحق  التزام  هناك  ك��ان  ح��ال  ويف  اأ�صبوعني  مل��دة  يومي 

وبعدها  ع�صر،  احل��ادي  ال�صف  وطلبة  العا�صر  ال�صف  طلبة 
حتدد  الثانية  التقييم  مرحلة  هناك  �صيكون  باأ�صبوعني 
اآذار  من  ال�صابع  يف  التا�صع  اإىل  الرابع  من  الطلبة  التحاق 
العا�صر واحلادي ع�صر والرابع  الوجاهي، وال�صفوف  للتعليم 
حتى التا�صع �صتتابع تعليمها عن بعد ابتداء من 7 من �صباط، 
التقييم حلماية الطلبة واملعلمني واملجتمع وحتى  حتى يتم 

ل حتدث اأي انتكا�صة بالو�صع الوبائي.
حتى  الثاين  الدرا�صي  الف�صل  متديد  درا�صة  عن  وك�صف 
تقوية  ح�ص�ض  تنفيذ  �صيتم  بانه  مو�صحان  حزيران،  نهاية 
نف�صي  دعم  ح�ص�ض  وتقدمي  الأ�صا�صية  للمفاهيم  للطلبة 

واجتماعي لهم.
وقال بانه �صيتم اعالن رابط لأولياء الأمور لال�صتف�صار 
عن و�صع مدار�ض ابنه، و�صيكون هناك خيار لويل الأمر حول 
�صكل التعليم املنا�صب لبنه اأو ابنته مبينا بانه �صيتم تطوير 
بروتوكول �صحي تربوي تعليمي �صحي �صيعلن عنه الأ�صبوع 

املقبل.
الربوتوكول  تطبيق  يف  التهاون  يتم  لن  ان��ه  ان  واك��د 
ال�صحي مع اأي من�صاأة فعودة التعليم مرتبطة مب�صتوى تطبيق 
خا�صة  مدر�صة  كل  يف  �صيتواجد  بانه  مو�صحا  الربوتوكول، 
ملتابعة تطبيق  توكيد  برنامج  العمل �صمن  وزارة  من  مراقب 
والتفتي�ض  الرقابة  فرق  �صتزور  فيما  ال�صحي،  الربوتوكول 
بها  يوجد  ل  مدر�صة  اأي  و�صتغلق  يوميا  احلكومية  املدار�ض 

التزام بالربوتوكول ال�صحي حتى ت�صوب و�صعها.
والتموين  والتجارة  ال�صناعة  وزي��رة  قالت  جانبها  من 
فتح  خلطة  معايري  اع��ت��م��اد  مت  ب��ان��ه  علي  مها  املهند�صة 
بحوايل  متعددة  مراحل  على  و�صتكون  املغلقة  القطاعات 
ومت  الج���راءات  لتقييم  وحزمة  حزمة  كل  بني  اأ�صبوعني 
فتح  ال�صحة، وم�صاهمة  وزارة  بالتعاون مع  الأن�صطة  اختيار 

القطاعات بالتخفيف من الآثار القت�صادية لوباء كورونا.
كانون   15 تاريخ  من  �صتبداأ  الأوىل  احلزمة  اإن  وبينت 
ب���رك ال�صباحة  ال��غ��اء ح��ظ��ر اجل��م��ع��ة  ال��ث��اين م��ن خ���الل 
داخلها،  واملحالت  العامة  واحلدائق  الفندقية،  اخلارجية 
ل��الج��راءات  تكثيف  هناك  و�صيكون  الفرو�صية  ون���وادي 

الرقابية واللتزام بالربوتوكول ال�صحي.
الفندقية  امل�صابح  فتح  �صيتم  �صباط   1 م��ن  واع��ت��ب��ارا 
والكادمييات  البدنية  اللياقة  ونوادي  والداخلية  والعامة 
ومراكز  ال�صينما،  دور  فتح  �صيتم  اآذار   1 ويف  الريا�صية 
الأطفال،  لعب  واأماكن  والت�صلية  الرفيه  ومدن  البلياردو، 

واأماكن الألعاب الكهربائية وقطاع املعار�ض واملوؤمترات.
من   %50 �صتكون  القطاعات  فتح  ن�صبة  ان  علي  وك�صفت 
بالربوتوكولت  اللتزام  على  م�صددة  ال�صتيعابية  الطاقة 
مراقب  وجود  اىل  بال�صافة  و�صعها،  �صيتم  التي  ال�صحية 
�صحة وفق برنامج توكيد، ف�صال عن فر�ض عقوبات على غري 

امللتزمني.

عبيدات: ما زلنا في قلب المعركة ومعظم األردنيين معرضون لاصابة بالفيروس
العايد: الغاء منصة القادمين جوا واسبوع الحجر واستمرار الحظر الليلي

ــي ــرون ــت ــك ــن الـــوجـــاهـــي واالل ــي ــة ومـــزيـــج ب ــدرج ــت ــون م ــك ــت ــي:  عــــودة الــــمــــدارس س ــم ــي ــع ــن ال
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حمافظة،  كل  يف  لل�صباب  مدينة  هناك  لتكون  �صبابّية، 
بالإ�صافة اإىل ال�صتمرار يف دعم احلركة الريا�صّية، من 
اأندية ومنتخبات وطنّية، يف خمتلف الأن�صطة والألعاب.

ف��اإّن  ال��دول��ة،  مبئوّية  اململكة  احتفالت  غمرة  ويف 
الثقايف  امل�صهد  تعزيز  ب�صرورة  مطلق  احلكومة  اإمي��ان 
الوطني، ورفده بكّل الإمكانات الالزمة للتعبري عن وجدان 
الأردنيني ور�صالة الدولة الأردنّية، على خمتلف مراحلها، 
فخر  كّلنا  وهنا  اأي�صًا؛  وم�صتقبلها  وحا�صرها  مبا�صيها 
واعتزاز مبا يزخر به وطننا العزيز من مبدعني ومفّكرين 
ومثّقفني و�صعراء وفّنانني، وكّل من �صاهم وي�صهم يف اإثراء 
الوطنّية  الهوّية  تر�ّصخ  التي  الوطنّية  الثقافّية  احلالة 
وي�صتحّقون  اجلميع،  وفخر  اعتزاز  حمّط  فهم  الأردنّية؛ 

كّل الدعم لتحفيز اإبداعاتهم واإبرازها.
النّواب،وحر�صًا  وال�ّصادة  الرئي�ض،ال�صّيدات  �صعادة 
ومعاجلة  املحلّية،  الإدارة  نهج  تعزيز  على  احلكومة  من 
املمار�صات  ولتطوير  �صلبّيات،  من  التجربة  هذه  �صاب  ما 
قانون  م�صروع  ب�صحب  احلكومة  قامت  ال��الم��رك��زّي��ة؛ 
اإىل  ي��وؤّدي  مبا  وتطويره  تعديله  بهدف  املحلّية  الإدارة 
وحتقيق  التنموي،  ال��ق��رار  �صنع  يف  املواطنني  اإ���ص��راك 
التنمية يف املحافظات، ومبا ي�صمن تطوير عمل البلدّيات، 
وجمال�ض املحافظات، و�صنحيل هذا امل�صروع اإىل جمل�صكم 
تخدم  التي  التعديالت  عليه  جت��روا  اأن  اآملني  امل��وّق��ر، 

اأهدافنا الوطنّية يف هذا املجال.
�صمويل  خمّطط  و�صع  على  احلكومة  �صتعمل  كما 
ة حلماية امللكّيات  بالتعاون مع البلدّيات واجلهات املخت�صّ

الزراعّية.
موؤ�ّص�صاتها،  وتطوير  الأردن��ّي��ة،  العاّمة  الإدارة  اأّم��ا 
حكومي  التزام  فهو  اأدائها،  وتر�صيق  قطاعاتها  وهيكلة 
بكّل  ال�صامي  التكليف  كتاب  عليه  ن�ّض  �صكلي،  ل  فعلّي 
املقبلة  الأّي��ام  خالل  امللكّية  ال�صّدة  اإىل  و�صرنفع  و�صوح، 
درا�صة علمّية حول ذلك، مع التاأكيد على اأّن هذه امل�صاألة 
اإليه م�صاريع  املوّقر، الذي �صنحيل  ت�صاركّية مع جمل�صكم 
هذه  ب��اإج��راءات  لل�صري  التعديل  تتطّلب  التي  القوانني 

العملّية.
التي  الإدارّي��ة  الوحدات  بع�ض  برفيع  يتعّلق  وفيما 
طالب بع�ض الذوات اأع�صاء جمل�صكم الكرمي بها، �صتقوم 
جوانبها  م��ن  امل��ط��ال��ب  ه��ذه  جميع  ب��درا���ص��ة  احل��ك��وم��ة 
الإمكانات  ووف��ق  العاّمة،  امل�صلحة  يحّقق  مبا  املختلفة، 

املتاحة.
ال�صاأن  النّواب،يف  وال�ّصادة  الرئي�ض،ال�صّيدات  �صعادة 
القت�صادي، تتوافق احلكومة مع اأع�صاء جمل�صكم املوّقر، 
البطالة.  هو  املقبلة  للمرحلة  الأك��رب  التحدي  اأن  على 
ورغم وجود عدة برامج للحماية الجتماعّية من خالل 
�صندوق املعونة الوطنّية، واأخرى حتت عنوان “الت�صغيل 

بدل التوظيف” اإل اأّن امل�صكلة اأكرب من ذلك.
الت�صغيل  برنامج  �صيحر�ض  الق�صري،  امل��دى  وعلى 
لتحفيز  جمزية  منظومة  تطوير  على  اجلديد  الوطني 
اإيجاد  بهدف  وقطاعيًا  جغرافيًا  وتوجيهه  ال�صتثمار 
واملناطق  والألوية  املحافظات  يف  لالأردنيني  عمل  فر�ض 

التي ترتفع فيها ن�صب البطالة.
جديدة  عمل  فر�ض  توفري  على  الركيز  �صيتم  كما 
لتلبية  وتقني  مهني  ت��دري��ب  ب��رام��ج  تنفيذ  ي�صاندها 
يف  خ�صو�صًا  واخلارجية،  املحلية  الأ���ص��واق  احتياجات 
اأك��ر  م��ن  اأ�صبحت  ال��ت��ي  احلديثة  الرقمية  امل��ج��الت 
املجالت التي توفر فر�صًا حتقق دخاًل م�صتدامًا وجمزيًا 

داخل اململكة وخارجها.
احلكومة  تعمل  الأم��د،  ق�صري  ال�صياق  نف�ض  و�صمن 
اأو�صاع  وت�صويب  العمل،  �صوق  تنظيم  جهود  تكثيف  على 
العمالة الوافدة غري املرّخ�ض لها، والتي تزاحم الأردنيني 

على فر�ض العمل.
على  ال��ب��ط��ال��ة  م��و���ص��وع  م��ع��اجل��ة  اأّن  ن����درك  ك��م��ا 
النمّو  معّدلت  بزيادة  يكون  والطويل  املتو�صط  امل��دى 
القت�صادي، لتوفري فر�ض عمل جديدة، من خالل التو�ّصع 
يف ال�صراكة مع القطاع اخلا�ض، وا�صتقطاب ال�صتثمارات 
اأعمال تناف�صّية وبيئة  املحّلية والأجنبية، وتوفري بيئة 
احلكومة  روؤي��ة  اأّن  على  التاأكيد  مع  جاذبة،  ا�صتثمارية 
لل�صيا�صات  تقاطع  هي  اجلاذبة  ال�صتثمارّية  البيئة  باأن 
ال�صيا�صات  اّتباع  واأن  وال�صتثمارّية،  واملالّية  النقدّية 
املالّية والنقدّية ال�صليمة �صيوؤدي اإىل اأن تكون املتغرّيات 
البيئة  مع  متوافقة  القت�صادي  الن�صاط  يف  الرئي�صة 

اجلاذبة لال�صتثمار.
كما تدر�ض احلكومة بجدّية اإطالق �صندوق ا�صتثماري 
متويل  يف  الأهمية  بالغ  ب��دور  ليقوم  العام،  هذا  �صيادي 
اقت�صادية  عوائد  حتقق  ا�صراتيجية  تنموية  م�صاريع 
اجتماعية  ع��وائ��د  حتقيق  اىل  اإ�صافة  للم�صتثمرين، 
وت�صمن  واملواطنني.  الوطن  على  بالنفع  تعود  وطنية 
ال�صيادي  ال�صتثماري  ال�صندوق  هذا  يتمتع  اأن  احلكومة 
بحوكمة ر�صيدة جتعله م�صتقاًل ماليًا واداريًا، وبعيدًا عن 

اأّي تدخالت قد توؤثر على م�صريته ال�صتثمارية.
للفئات  واحلماية  الدعم  بتوفري  احلكومة  وت�صتمّر 
احلماية  مظّلة  خ��الل  م��ن  ت�����ص��ّررًا  الأك���ر  والأف�����راد 
بقيمة  اأ�صابيع  ع��ّدة  قبل  اأطلقتها  التي  الجتماعّية 
الأ�صر  قاعدة  تو�صيع  �صملت  والتي  دينار،  مليون   )320(
ودعم  اإ�صافّية،  اأ�صرة  األف   )100( اإىل  منها  امل�صتفيدة 
حوايل  على  موّزعني  عامل  األ��ف   )180( ل�  العمل  اأج��ور 

والأن�صطة  القطاعات  خمتلف  من  من�صاأة  األ��ف   )20(
القت�صادّية، ومتكني حوايل )1000( من�صاأة �صياحّية.

املتاحة،  الإمكانات  وف��ق  اأي�صًا،  احلكومة  وت�صتمّر 
بتحديث وتطوير وتو�صيع هذه املظّلة، مبا ي�صمن الو�صول 
هذه  من  ال�صتفادة  ت�صتحّق  ممكنة  �صريحة  اأو�صع  اإىل 

الربامج واأوجه الدعم.
التنمية  وزارة  خ���الل  م��ن  احل��ك��وم��ة  ت��ق��وم  ك��م��ا 
لدعمهم  للم�صّنني،  خا�ّض  �صندوق  باإن�صاء  الجتماعّية، 
بجميع الحتياجات ال�صرورّية، و�صمان عي�ض كرمي لهم.
احلكومة  م��ن  احل�����ص��ور،اإدراك��ًا  ��ادة  وال�����صّ ال�صّيدات 
فاإنها  والنقدي،  املايل  ال�صتقرار  على  احلفاظ  لأهمّية 
تعمل اإىل جانب حتفيز النمو القت�صادي، على حماربة 
التهّرب والتجّنب ال�صريبي واجلمركي؛ علمًا باأّن احلكومة 
اأّي  ترفع  ومل  جديدة،  ر�صوم  اأو  �صرائب  اأّي  تفر�ض  مل 

�صرائب اأو ر�صوم قائمة يف م�صروع موازنة 2021م.
كما تعكف احلكومة على تطوير منظومة الت�صريعات 
العاّمة  الأم��وال  حت�صيل  ومتابعة  العام  املال  هدر  لوقف 
اخل��دم��ات  م�صتوى  وحت�صني  واجل��م��رك��ّي��ة،  ال�صريبّية 
اأمام  اأّي ثغرات  املقّدمة للم�صتثمرين واملواطنني، واإغالق 

التجّنب والتهّرب ال�صريبي واجلمركي.
ت�صديرية  اأ���ص��واق  فتح  على  احلكومة  حتر�ض  كما 
التجارية  التفاقيات  وعقد  الأردن��ي��ة،  املنتجات  اأم��ام 
تلك  يف  املنتجات  ل��ه��ذه  تف�صيلية  معاملة  متنح  ال��ت��ي 
الغذائّية  ال�صناعات  تطوير  يف  ال�صتمرار  مع  الأ�صواق، 
من  ال�صراتيجي  املخزون  على  واحلفاظ  وال��دوائ��ّي��ة، 
ال�صلع الأ�صا�صّية، و�صبط الأ�صعار، ومنع الحتكار، و�صمان 

توفري ال�صلع للمواطنني باأ�صعار عادلة.
احلكومة،  ل��دى  ب��اأول��وّي��ة  ال�صياحة  قطاع  ويحظى 
مل�صاعدته على التعايف من اآثار جائحة كورونا التي اأحلقت 
واإىل  حيوّيته،  القطاع  لهذا  يعيد  مبا  كبرية،  اأ�صرارًا  به 
بدعم  احلكومة  ت�صتمّر  الهدف  هذا  اإىل  الو�صول  حني 
الدعم  برامج  �صمن  القطاع  ه��ذا  يف  واملن�صاآت  العاملني 
واحلماية املعلنة، ومن خالل �صندوق املخاطر ال�صياحّية.
الوطنّية  ال�صراتيجّية  ف��اإن  الطاقة،  جم��ال  ويف 
نعمل  التي  2030م،   –  2020 ل��الأع��وام  الطاقة  لقطاع 
على  الطاقة  كلف  خف�ض  اإىل  ت��ه��دف  تنفيذها،  على 
املتجددة  الطاقة  ح�صة  وزي��ادة  الإنتاجّية،  القطاعات 
 %31 اإىل  حالّيًا   %18 من  الكهربائية  الطاقة  خليط  يف 
يف  التو�ّصع  مع  بالتزامن  ال�صراتيجّية،  تنفيذ  نهاية  مع 
الري�صة، من  للغاز الطبيعي يف حقل  عملّيات ال�صتك�صاف 
املقبلة،  العام والأعوام  الآبار هذا  املزيد من  خالل حفر 
ومبا ي�صهم يف زيادة ن�صبة الغاز املحلي امل�صتخدم يف اإنتاج 
ال�صراتيجي  الهدف  ب��اأّن  علمًا  الكهربائية؛  الطاقة 
يتمّثل بالو�صول اإىل ما ن�صبته 50% على الأقل من الّطاقة 

الكهربائّية املنتجة من م�صادر حملّية عام 2030م.
احلكومة  توقفت  فقد  الطاقة،  �صراء  اتفاقيات  اأما 
اأو  جديدة،  �صراء  لتفاقيات  موافقات  اأي  اإعطاء  عن 
التجديد لأي اتفاقيات قدمية، حتى نتمكن من ا�صتغالل 
كامل الطاقة الإنتاجّية ملحطات التوليد القائمة حاليًا. 
اإىل  العطارات  اتفاقّية  احلكومة  اأحالت  تعلمون،  وكما 

التحكيم الدويل، ونتابعها بكّل اهتمام.
وتلتزم احلكومة بالتعاون مع جلنة الطاقة النيابّية، 
لبحث جميع الق�صايا املتعّلقة بالطاقة مبا يخدم امل�صلحة 

الوطنّية العليا يف هذا القطاع ال�صراتيجي.
الكهرباء  اأ���ص��ع��ار  بدعم  للمطالبات  بالن�صبة  اأم��ا 
هذين  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  املهم  فمن  وال��زراع��ة،  لل�صناعة 
جميع  بني  الأعلى  يعترب  دعم  على  يح�صالن  القطاعني 
لل�صناعات  الكهرباء  اأ�صعار  دع��م  يتم  اإذ  القطاعات، 
كما  �صنويًا،  دينار  مليون   80 مبقدار  واملتو�صطة  ال�صغرية 
�صنويًا،  دينار  مبقدار45مليون  الزراعي  القطاع  دعم  يتم 
وذلك من خالل تعرفة تعترب الأقل بني جميع القطاعات 

الإنتاجية.
و�صت�صتمر احلكومة بدعم القطاعات الإنتاجية، كما 
ن�صعى لتخفي�ض كلف توليد الكهرباء لنتمكن من عك�ض اأي 
القطاعات  لهذه  الكهرباء  اأ�صعار  الكلف على  انخفا�ض يف 

من اأجل زيادة تناف�صيتها.
اأّن  اإىل  الإ�صارة  جتدر  املعدنية،  ال��روات  جمال  ويف 
ا�صتثمار اخلامات املعدنّية يف امل�صاريع التعدينّية يف اململكة 
يتّم من خالل طرحها كفر�ض ا�صتثمارية لهتمام القطاع 
اخلا�ض، وقد مّت خالل العام املا�صي الإعالن الر�صمي عن 
الفر�ض ال�صتثمارية للروات املعدنّية املتوفرة يف اململكة 
الناظمة  الت�صريعات  بتحديث  احلكومة  قامت  اأن  بعد 
لقطاع التعدين والروة املعدنية، لتهيئة بيئة ا�صتثمارية 
ال�صيليكا  ورم��ال  النحا�ض  الفر�ض  هذه  وت�صمل  جاذبة، 

التي تطّرق لها الأخوات والأخوة النواب.
اإع���داد  احل���ايل  ل��ل��ع��ام  احل��ك��وم��ة  خ��ط��ة  وتت�صمن 
لالأعوام  املعدنية  والروات  التعدين  لقطاع  ا�صراتيجية 
زمنّية  مبواقيت  تنفيذية  خطة  تتبعها  املقبلة  الع�صرة 

حمّددة.
التو�ّصع  النّواب،اإّن  الرئي�ض،ال�صّيدات وال�ّصادة  �صعادة 
جائحة  خ��الل  ال�صحّية  منظومتنا  يف  اأحدثناه  ال��ذي 
كورونا مدعاة لتح�صني م�صتوى اخلدمات ال�صحّية املقّدمة 
يف  التدريب  برامج  يف  تو�ّصع  ذلك  و�صيواكب  للمواطنني، 
�صات الرئي�صة والفرعّية، لرفد امل�صت�صفيات  جميع التخ�صّ
مع  اململكة؛  حمافظات  جميع  يف  الخت�صا�ض  باأطباء 

ال�صامل �صيكون م�صروعًا  التاأمني ال�صّحي  اأّن  التاأكيد على 
ا�صراتيجّيًا لهذه احلكومة. وتعمل احلكومة على اإطالق 
حم��ّددة  تاأمينّية  حزمًا  يت�صّمن  للتاأمني  جديد  نظام 
العامني  املوؤّمنة خالل  الفئات غري  اإ�صراك  بهدف  املنافع، 
والإدارّي��ة  الت�صريعّية  الإج��راءات  بداأنا  وقد  املقبلني، 
والتعاون  الكرمي،  اإطالع جمل�صكم  و�صيتّم  لذلك،  الالزمة 
الإطار  �صمن  التاأمني  هذا  متطّلبات  جميع  لإجناز  معكم 

الزمني امل�صار اإليه.
يف  كبري  باهتمام  حظي  ال��ذي  الزراعي،  القطاع  اأّم��ا 
هذه  اأول��وّي��ات  راأ���ض  على  فهو  امل��وّق��ر،  جمل�صكم  نقا�صات 
�صريبية؛  وحوافز  مبزايا  يتمّتع  باأّنه  علمًا  احلكومة، 

�صواء اأكانت �صمن ال�صرائب املبا�صرة اأو غري املبا�صرة.
�صريبة  م��ن  ُيعفى  املبا�صرة  ال�صرائب  جم��ال  ففي 
الطبيعي  ال�صخ�ض  مبيعات  من  دينار  مليون  اأول  الدخل 
اأول  الدخل  �صريبة  من  يعفى  كما  الزراعي،  الن�صاط  من 
50 األف دينار من الدخل ال�صايف لل�صخ�ض العتباري من 
املبا�صرة  غري  ال�صرائب  وبخ�صو�ض  الزراعي.  الن�صاط 
الإنتاج  مدخالت  من  ال�صلع  من  جمموعة  اإعفاء  مت  فقد 
ال��زراع��ّي��ة،  وامل��ع��ّدات  وامل��ب��ي��دات  والنباتي،  احل��ي��واين 
خالل  من  والنباتية،  احليوانية  الزراعّية  واملنتجات 
لن�صبة  اإخ�صاعها  اأو  املبيعات،  �صريبة  م��ن  اإعفائها 
اإىل  عليها  املفرو�صة  املبيعات  �صريبة  تخفي�ض  اأو  �صفر، 
الإعفاء  �صملها  التي  ال�صلع  هذه  وجمموع   )%5( ن�صبة 
واملنتجات  امل��دخ��الت  م��ن   )100( ح��وايل  والتخفي�ض 
م�صروع  تنفيذ  على  حالّيًا  ونعمل  الزراعية.  وامل��ع��دات 
�صن�صتثمر من خاللها اأجزاًء  الزراعّية” التي  “اخلارطة 
تو�صيع  اأجل  من  للزراعة  ال�صاحلة  اخلزينة  اأرا�صي  من 
الأردنّية،  العاملة  الأي��دي  وت�صغيل  الزراعّية،  الرقعة 

ودعم الأمن الغذائي.
لدعم  احلوافز  من  حزمة  الآن  احلكومة  تدر�ض  كما 
املزارعني وم�صاعدتهم على جتاوز الأو�صاع ال�صعبة التي 
املتاحة،  الإمكانيات  و�صمن  الزراعي،  القطاع  منها  يعاين 
والتمويل  والت�صدير  الت�صويق  م�صكالت  ت�صمل  بحيث 
خالل  اهلل،  باإذن  و�صنحّقق  الإنتاج.  ومدخالت  والعمالة 
الزراعّية  اخل�صروات  من  الكّلي  الكتفاء  احلايل،  العام 
لهذا العام، علمًا باأّن الكتفاء الذاتّي يف الأردن من اأعلى 

الن�صب على م�صتوى دول املنطقة.
كما �صتبذل احلكومة اأق�صى طاقاتها من اأجل تنفيذ 
املائي،  الأم��ن  لتحقيق  الالزمة  ال�صراتيجّية  امل�صاريع 

وتاأمني م�صادر جديدة للمياه، وتعزيز احل�صاد املائي.
النّواب  وال�ّصادة  ال�صّيدات  مبالحظات  يتعّلق  وفيما 
داخل  وزراعّية  رئي�صة  طرق  من  التحتّية،  البنى  حول 
تربط  التي  الطرق  اإىل  اإ�صافة  بينها،  وفيما  املحافظات 
اإع���ادة  توا�صل  احلكومة  ف���اإّن  اجل���وار؛  ب���دول  اململكة 
وعلى  الأولوّيات؛  وفق  املتاحة،  الإمكانات  �صمن  تاأهيلها 
الطريق  ل�صتكمال  ملّحة  اأولوّية  هناك  فاإّن  املثال  �صبيل 
الأ�صغال  وزارة  واأّن  الدويل،  بغداد  وطريق  ال�صحراوي، 
العاّمة والإ�صكان ب�صدد حتديث ا�صراتيجّيتها وخططها 
جديدة  م�صاريع  وتنفيذ  القائمة،  امل�صاريع  ل�صتكمال 
الوّقر  جمل�صكم  مع  بالتعاون  اأولوّياتها  ترتيب  �صيتّم 

ة. وجلانه املخت�صّ
كما توؤّكد احلكومة يف هذا ال�صدد حر�صها على دعم 
قطاع الإن�صاءات، نظرًا لدوره املهّم يف حتريك القت�صاد 

الوطني، وت�صغيل الأيدي العاملة.
امل�صّلحة  ال��ق��ّوات  ال��ن��ّواب،دع��م  ��ادة  وال�����صّ ال�صّيدات 
البا�صلة – اجلي�ض العربي – ومنت�صبي اأجهزتنا الأمنّية، 
اأ�صيل يف برنامج احلكومة  واملتقاعدين الع�صكريني ثابت 
اأجل  من  جهدًا  نّدخر  ولن  فيه،  تلّكوؤ  ول  عنه،  حياد  ل 
عني  قّرة  فهم  لهم؛  املطلوبة  الدعم  اأوجه  جميع  تقدمي 
املنيع،  و�صياجه  احل�صني،  الوطن  ودرع  الأعلى،  القائد 
ل  دعم،  من  لهم  ُقّدم  ومهما  بثمن،  تقّدر  ل  وت�صحياتهم 

يفيهم حّقهم وت�صحياتهم اجلليلة.
وتنفيذًا للتوجيهات امللكّية ال�صامية، اأقّرت احلكومة 
معي�صة  واق��ع  بتح�صني  املرتبطة  الأن��ظ��م��ة  م��ن  ع���ددًا 
واأجهزتنا  البا�صلة،  امل�صّلحة  قّواتنا  ومتقاعدي  منت�صبي 

الأمنّية، وزيادة مكافاأة نهاية اخلدمة لهم.
فيقود  املركزّية،  ق�صّيتنا  الفل�صطينّية؛  الق�صّية  اأّما 
�صيدي �صاحب اجلاللة – حفظه اهلل – �صيا�صة خارجية 
الرا�صخة  الوطنية  ثوابتنا  من  تنطلق  وفاعلة،  مبادرة 
وخدمة  وخدمتها،  الوطنية  م�صاحلنا  حماية  وت�صتهدف 
ق�صيتنا  مقدمها  ويف  والإ���ص��الم��ي��ة،  العربية  الق�صايا 

املركزّية الأوىل، الق�صية الفل�صطينّية.
اأ�صا�ض  على  ال�صرقية،  القد�ض  وعا�صمتها   1967
ال�صرعّية  وقرارات  الدويل  القانون  ووفق  الدولتني،  حّل 
الدولّية، ومبادرة ال�صالم العربية، �صبياًل وحيدًا لتحقيق 

ال�صالم العادل وال�صامل.
من  اإقليميني،  ا�صتقرار  ول  اأمن  ول  دائمًا،  �صالم  فال 
ومعاجلة  الفل�صطيني،  ال�صعب  حقوق  جميع  تلبية  دون 
جميع ق�صايا الو�صع النهائي، على اأ�صا�ض القانون الدويل 

وقرارات ال�صرعّية الدولّية.
ق�صية  اإزاء  اململكة  موقف  اأّن  هنا،  احلكومة  وتوؤّكد 
الالجئني ثابت ووا�صح، ل يتغري؛ فهذه ق�صية من ق�صايا 
الو�صع النهائي، حتّل وفق قرارات ال�صرعية الدولية ذات 
ال�صلة ومبادرة ال�صالم العربية، وخ�صو�صا القرار )194( 
ومبا ي�صمن حق العودة والتعوي�ض؛ فال توطني لالجئني، 

يف  م�صاومة  ول  وم�صاحله،  الأردن  ح�صاب  على  حل  ول 
الثوابت واملبادئ.

الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  لتوجيهات  وتنفيذًا 
القد�ض،  يف  وامل�صيحية  الإ�صالمية  املقد�صات  على  الو�صي 
هذه  حلماية  اإمكاناتها  كل  تكري�ض  احلكومة  توا�صل 
وامل�صيحّية،  الإ���ص��الم��ّي��ة  العربية  وهويتها  املقد�صات 
فيها  القائم  والقانوين  التاريخي  الو�صع  على  واحلفاظ 

والت�صدي لأي حماولت لتغيريه.
اأجل  وتوا�صل احلكومة العمل مع جميع الأ�صقاء من 
القومي  الأم��ن  وحماية  امل�صرك  العربي  العمل  تعزيز 
الدول  �صوؤون  يف  اخلارجية  التدخالت  ومواجهة  العربي 
بني  م�صاحلة  م��ن  مّت  مب��ا  ال��رح��اب  وجن���ّدد  العربية. 
النه�صة  وري��ث  ف���الأردن،  العربي؛  اخلليج  يف  الأ���ص��ّق��اء 
يكن  ومل  العربّية،  ال��دول  جامعة  يف  وموؤ�ّص�ض  العربية، 
العربي  العمل  تعزيز  اإىل  مبادرًا  اإل  يكون،  ولن  يومًا، 
اأجل راأب ال�صدع وتوحيد ال�صفوف،  امل�صرك، ويعمل من 

وجمع كلمة الأمة.
مطلقًا،  عليها  نختلف  ل  التي  الدائمة،  ثوابتنا  هذه 
الها�صمّية  بقيادته  الأردّن،  ويبقى  حولها.  ونتوّحد 
احلكيمة، وبتما�صك اأبناء وبنات �صعبه والتفافهم حولها، 
جميعًا  وبالتزامنا  جهودها،  وت�صافر  موؤ�ّص�صاته  وبتعاون 
بثوابتنا ومبادئنا املقّد�صة، وطنًا عربّيًا �صاخمًا �صامدًا يف 

وجه كّل التحّديات.
اأّكدُت  النّواب،كما  وال�ّصادة  الرئي�ض،ال�صّيدات  �صعادة 
اأن  احلكومة  تلتزم  النيابّية،  الكتل  مع  اللقاءات  خالل 
اإ�صايف،  جاٍر  اإنفاق  اأّي  لتمويل  واح��دًا  فل�صًا  ت�صتدين  ل 
ا�صتدانة  اأّي  واأّن  الوطن واملواطن،  لأّن هذا جرمية بحّق 
ا�صتثمارّية  مل�صاريع  �صتوّجه  من��ط،  اأّي  م��ن  اإ���ص��اف��ّي��ة 
فر�ض  وتوفري  القت�صاد،  تعزيز  يف  لالإ�صهام  واإنتاجّية، 
العمل، وتعزيز البيئة ال�صتثمارّية، وجذب ال�صتثمارات، 
ولالإ�صهام ب�صكل جاّد يف معاجلة م�صكلتّي الفقر والبطالة.
كما تلتزم احلكومة باأن تقرن القول ال�صادق بالعمل 
واأن  مرجفة،  اأو  مرجتفة  حكومة  تكون  ل  واأن  املخل�ض، 
ولن تكون هذه  ال�صدق منجاة.  لأّن  بال�صدق  دومًا  تلتزم 
ولن  كانت،  �صورة  ب��اأّي  بال�صعبوّية  م�صكونة  احلكومة 
ت�صّوق الوهم ل على جمل�صكم الكرمي، ول على الأردنيني 

ال�صرفاء.
جمل�صكم  بثقة  حظيت  اإن  احلكومة،  هذه  وتعدكم 
وممار�صة،  وفعاًل  ق��وًل  والنزيه  اجل��اّد  بالعمل  الكرمي، 
وبالتعاون معكم، يف تطوير مقاربات تعيدنا اإىل امل�صارات 
�صاأنها  التي توّفر معاجلات جاّدة من  اأخرى،  مّرة  املنتجة 
اأن ترّم وت�صلح القطاع العام، وتعالج بع�ض اأوجه الوهن 

التي نالت منه.
وتلتزم احلكومة بتاأ�صي�ض �صراكة حقيقّية مع القطاع 
ودفع  الوطني،  وواجبه  املطلوب،  بدوره  للنهو�ض  اخلا�ض 
القطاع  هذا  ميّكن  �صياق  ويف  ُقُدمًا،  القت�صادّية  العجلة 
القيم  تعّزز  تناف�صّية  مّيزات  واإيجاد  حقيقّيًا،  متكينًا 
امل�صافة، وتن�ّصط ال�صادرات الأردنّية عرب تعزيز قدرات 
امل�صاندة؛  والقطاعات  اخلدمات  وقطاع  ال�صناعي  القطاع 
اإطار توفري احلوافز للقطاع اخلا�ّض �صمن الإمكانات  ويف 

املتاحة.
بكّل  الف�صاد  ملظاهر  تت�صّدى  باأن  احلكومة  وتعدكم 
باأّن اخلري والعّفة  حزم و�صفافّية، م�صّددًا يف هذا ال�صدد 
والطهر، ونظافة ذات اليد، تبقى هي القيم ال�صائدة لدى 
كّل الوطنيني، ويف املوؤ�ّص�صات الأردنّية. واأّن مظاهر الف�صاد 
هي بقعة �صوداء �صغرية، يف حميط وا�صع اأبي�ض، جعل هذا 

الوطن دومًا اأمثولة طّيبة، وحمّطًا للفخر والعتزاز.
هذه  ا�صتئ�صال  على  اهلل،  ب���اإذن  جميعًا،  و�صنعمل 
اأن ل نقع  الوقت،  ال�صوداء، ويتعنّي علينا يف ذات  البقعة 
البقعة  ه��ذه  اأّن  يف  اخلاطئ  النطباع  اإعطاء  �صرك  يف 

ال�صوداء الأ�صل، اإمّنا القاعدة ال�صاّذة، كما هي بالفعل.
احلكومة  اأح��ال��ت  الف�صاد،  مكافحة  لنهج  وتعزيزًا 
املحا�صبة،  دي��وان  قانون  م�صروع  الكرمي  جمل�صكم  اإىل 
لتعزيز  الف�صاد،  النزاهة ومكافحة  وم�صروع قانون هيئة 
اإىل  بالإ�صافة  الرقابي،  ودورهما  املوؤ�ّص�صتني  ا�صتقاللّية 
م�صروع قانون الك�صب غري امل�صروع، الذي ميّكن من الرقابة 
اأّي �صخ�ض )من  اأّي منّو غري طبيعي يف الروة، لدى  على 
اأين لك هذا(، والتاأّكد من اأّن م�صادره م�صروعة، ولي�ض من 
اآملني من جمل�صكم الكرمي، �صرعة بحث هذه  املال العام؛ 

القوانني واإقرارها.
ونعد قيادتنا و�صعبنا من خالل ممّثليه، اإن ُقّي�ض لنا 
احل�صول على ثقة جمل�صكم الكرمي، العمل بكّل ما اأوتينا 
من جهد وفكر و�صجاعة و�صفافّية يف القرار، وفرو�صّية يف 
امل�صاءلة عن حمل الأمانة بثقلها،  امل�صوؤولّية، ونزاهة يف 

واأن ل نكون م�صعرين يف حملها ول اأ�صاغر مياًل.
واأب��ن��اء  احلكيمة،  قيادتنا  ونعاهد  اهلل،  نعاهد 
والوعد،  العهد  على  نبقى  اأن  العزيز،  �صعبنا  وبنات 
فيجمعنا  اأجله،  من  نعمل  واأن  الوطن،  لهذا  خمل�صني 
اأن  اآملني  حّبه؛  كيفّية  يف  اختالفنا  يفّرقنا  ول  حّبه، 
لتحّمل  بيد  يدًا  لنعمل  املوّقر،  جمل�صكم  بثقة  نحظى 

الوطنّية. امل�صوؤولّية 
وطننا  خري  فيه  ملا  جميعًا  يوّفقنا  اأن  اهلل  �صائلني 
والقادر  ذلك  ويّل  اإّن��ه  واأّمتنا،  �صعبنا  واأبناء  وقيادتنا 
لحُْت  ِه َتَوَكّ ِ * َعَليحْ ِفيِقي اإَِلّ ِباهلَلّ عليه. قال تعاىل:”َوَما َتوحْ

ِه اأُِنيُب” )هود 88(. َواإَِليحْ

مقال رئيس التحرير

ث��ق��اف��ة »ال���وا����ص���ط���ة«، ال��ت��ي 
املجتمع  يف  فاعلية  الأك��ر  »الفيتامينات«  �صمن  �صنفت 

الردين، لي�صت حكرًا على املوظف الكبري فح�صب، بل حتى املوظف ال�صغري، 
جرائم  اأ�صواأ  �صمن  ت�صنيفها  رغم  على  »وزرائهم«،  دين  على  ف�»املوظفون« 
ا�صتعمال ال�صلطة الوظيفية، اإذ اإن »الوا�صطة« يف جوهرها حماباة الأقارب 
رغم  على  وتوظيفهم  كفاءتهم،  ل  قرابتهم  ب�صبب  وتف�صيلهم  والأ�صدقاء 

وجود الأكر كفاءة .
القانون   عمل  وتعيق  وامل�صاواه  العدالة  تهدر  واملح�صوبية  الوا�صطة   
هذا الفريو�ض القاتل الذي يغزو موؤ�ص�صاتنا ودوائرنا وحتى يف بع�ض اأروقة 
ارادها  التي  البو�صلة  يوؤدي اىل وجهة  ل  املر�ض  ال�صيادية وهذا  الجهزة 
�صيد البالد نحو الدولة املدنية هذا الفريو�ض واملر�ض يقتل كل �صيء واولها 
العدل اأ�صا�ض كل �صيء هناك الف�صاد الكرب الذي هو اأكرب من �صرقة ونهب 
املال العام واأخطر من جتاوزات تقارير ديوان املحا�صبة ، اأن البالء واملر�ض 
املنا�صب  وتوريث  والوا�صطة  املح�صوبية  مر�ض  هو  املوجود  ال�صرطاين 
جمرد  الوطن  موؤ�ص�صات  بع�ض  ا�صبحت  حتى  الوظيفي  املن�صب  وا�صتغالل 
اأحوجنا  فما  القطاعات  كافة  يف  املتنفذين  لبع�ض  خا�صة  وملكية  مزرعة 
العليا والوظائف  الوظائف  اأن يكون عندنا كوتا لبناء احلراثني يف  اليوم 
اىل  يحتاجون  احلراثني  اأبناء  فاأن  الدبلوما�صية  الوظائف  اأما  ال�صيادية 

فانو�ض عالء الدين ال�صحري للولوج اليها .
 نعم يا �صادة ما اأحوجنا اىل نظام وقانون ياأتي حتت بند قانون حماربة 
الوا�صطة واملح�صوبية وال�صللية ) فاأبن الوزير وزير واأبن البا�صا با�صا واأبن 
ي�صحكون   . النهج  هو  وهكذا  الدارجة  املعادلة  هي  هكذا  حراث(  احلراث 
علينا وعلى عقولنا عندما يقولون لنا ديوان اخلدمة املدنية باهلل عليكم لو 
بحثنا يف ار�صيف ديوان اخلدمة املدنية منذ تاأ�صي�صه وحتى الن هل جند يف 

ك�صوفاته طلب وظيفة ل )ابن وزير( اأو اأبن م�صوؤول كبري .
 تتغلل اآفة الوا�صطة يف املجتمع الردين ، لال�صف حتى جتنيد الع�صكري 
اأ�صبح يحتاج اىل قوات  اأو الدركي وحتى عامل وطن يف بلدية  اأو ال�صرطي 
حممولة من رجال الوا�صطة، باعراف واإقرار اجلميع بوجودها والإح�صا�ض 
عملية  اإج���راءات  يتخذ  مل  العامة  مبوؤ�ص�صاته  املجتمع  ف��اإن  بخطورتها، 
وجادة للحد منها فا�صحت كال�صرطان تنخر يف املجتمع، وباتت هناك �صبكة 
الآخرين،  ح�صاب  على  ي�صتحق  ل  من  بدفع  تقوم  املت�صعبة  العالقات  من 
و�صارت الكفاءة والعدالة الجتماعية مفاهيم بالية ل تتنا�صب مع قانون 
جديدا  ف�صادًا  والعجز  املديونية  ف�صاد  اىل  لي�صاف  واملح�صوبية  الوا�صطة 
يحمل فريو�ض فيتامني )واو( فاأ�صبحت الوا�صطة واملح�صوبية ت�صكل ظاهرة 
نكافحها عندما  متف�صية يف قطاعاتنا اخلا�صة واحلكومية جميعها، وكيف 
اأ�صحت العنان البرز قبل ال�صرية الذاتية واخلربة والكفاءة ... وقد تنت�صر 
العدالة  اأ�ص�ض  لغياب  والكراهية  باحلقد  املواطن  ل�صعور  نتيجة  اجلرمية 
بوا  نتيجة الختيارات غري املنا�صبة لقياديني غري موؤهلني �صاءت الأقدار وُن�صّ
 ، ال�صخ�صية  م�صاكلهم  حل  على  حتى  القدرة  ميلكون  ل  وهم  النا�ض  خلدمة 
 – عليها  ُيطلق  والتي  ال�صائعة  املمار�صة  تلك  هي  هنا  املق�صودة  والو�صاطة 
حديث  اليوم  وهي  الوظيفي  والتخلف  الوا�صطة  واو”،  – ”فيتامني  اأحيانًا 
ال�صباب وحديث املجتمع لرتباطها بالتوظيف والتعيني، والقبول باجلامعات 
املعامالت وهي  ، ومت�صية  امل�صتقلة  والهيئات  وال�صفارات  املرموقة  وبالكليات 
 ، الكثري  يطلبها  فالوا�صطة  والأهمية  املكانة  ح�صب  ودرجات  واأنواع  اإ�صكال 
واأ�صبحت و�صيلة ل مفر منها ، وهي عند الكثري تعد الطريقة والو�صيلة فاأن 
وهي   ، ورغبته  مبتغاه  اأو  لهدفه  ي�صل  لن  اجلها،  من  يقاتل  اأو  لها  ي�صعى  مل 
والنفوذ  املكانة  �صاحب  ي�صل  النهاية  ويف   ، املكا�صب  على  للح�صول  �صباق 
اأن كانت تلك  ، اما ) الكفاءة او املثالية ( فلن تكون موجودة  الأقوى �صفة 
هي الو�صيلة اوالطريقة الوحيدة وما يح�صل الن يف اغلب دوائر ووزارات 
الدولة ، فقد ارتفعت بور�صة التعيني بالوا�صطة واأ�صبحت الوظائف العليا 
يف الدولة من ن�صيب ابناء الذوات وا�صبحت الهيئات امل�صتقلة مزارع خا�صة 
وحما�صيبهم  لبنائهم  تف�صل  ال��دول��ة  اجهزة  يف  املتنفذين  بع�ض  ميلكها 
اإن   . والكفاءة  واخل��ربة  لل�صهادة  النظر  دون  الطلب  وح�صب   ، وا�صهارهم 
اأو  الدائرة  ُيك�صب  ل  واملح�صوبية  بالوا�صطة  والتدوير  والرفيع  التعيني 
الدولة ولء ول انتماء بل على العك�ض ينتج عنها احلقد املجتمعي الذي ل 
يحمد تبعاته . ولهذا يبقي ال�صوؤال، هل �صتزول الوا�صطة من قامو�صنا خالل 
الأيام القادمة، اأو على الأقل هل �صنتمكن من و�صعها يف نطاق �صيق ويح�صل 

كل منا على حقوقه؟

خالد خازر الخريشا

 الواسطة في بلدنا 
ظاهرة ال تقهر ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

الفايز يدعو لتعزيز القواسم المشتركة 
بين اتباع الديانات السماوية

*عّمان 
و�صا�صتها  الأم��ة  علماء  الفايز  في�صل  الأع��ي��ان  جمل�ض  رئي�ض  دع��ا 
ومفكريها ورجال الدين، اإىل تعزيز القوا�صم امل�صركة بني اتباع الديانات 
ال�صماوية، والعمل على ن�صر قيم املحبة والت�صامح والعتدال بني خمتلف 
التحديات  مواجهة  من  اأمتنا  لتتمكن  والدينية،  الجتماعية  مكوناتنا 
ا يف ظل احلديث عن �صفقة القرن،  والظروف ال�صعبة التي متر بها، خ�صو�صً
وا�صتمرار ممار�صات اإ�صرائيل العن�صرية و�صعيها املحموم اإىل تهويد القد�ض 
ا�صتقباله  خ��الل  الفايز  وق��ال  فيها.  وامل�صيحية  الإ�صالمية  واملقد�صات 
الأربعاء، بدار جمل�ض الأعيان، بطريرك القد�ض لالتني غبطة البطريرك 
لرئي�ض  الثاين  النائب  وبح�صور  له،  املرافق  والوفد  بيت�صابال  بريباتي�صتا 
جمل�ض الأعيان العني رجائي املع�صر، وم�صاعد رئي�ض جمل�ض الأعيان العني 
العني  واملغربني  والدولية  العربية  ال�صوؤون  جلنة  ورئي�ض  ب��وران،  علياء 
نا�صر اللوزي، اإن الأردن بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين، مل يتخل يوما 
عن ن�صرة ق�صايا اأمتنا العربية العادلة، وعلى راأ�صها الق�صية الفل�صطينية.
حلماية  ومتوا�صلة  كبرية  جهودا  يبذل  جاللته  اأن  الفايز  واأ�صاف 
انطالقا  واإعمارها،  ال�صريف  القد�ض  يف  وامل�صيحية  الإ�صالمية  املقد�صات 
موؤكًدا  عليها،  الها�صمية  والو�صاية  والتاريخية  الدينية  م�صوؤولياته  من 
اأن تلك الو�صاية �صكلت على الدوام، ال�صمانة الأكيدة والوحيدة حلماية 
مقد�صاتنا من العبث والتهويد. واأ�صار الفايز اإىل اأهمية الإعمار الها�صمي 
ومنع  عليها  احلفاظ  جلهة  القد�ض  يف  وامل�صيحية  الإ�صالمية  للمقد�صات 
التاريخي  طابعها  على  واحلفاظ  وترميمها،  واإعمارها  و�صيانتها  تهويدها 
القد�ض  يف  القيامة  كني�صة  برميم  اأمر  امللك  جاللة  اأن  مبيًنا  والديني، 
يف  املقد�ض  القرب  ترميم  من  النتهاء  من  عامني  بعد  اخلا�صة  نفقته  على 
ا. واأو�صح رئي�ض جمل�ض الأعيان  كني�صة القيامة، وعلى نفقة جاللته اأي�صً
بدايات  منذ  ممتد  تاريخ  هو  بل  اللحظة،  وليد  لي�ض  الها�صمي  الإعمار  اأن 
امللك عبداهلل  بن علي وجاللة  ال�صريف احل�صني  منذ عهد  املا�صي،  القرن 
الول اهلل طيب اهلل ثراهما، وهو اعمار متوا�صل وم�صتمر، يف عهد جاللة 
التزام جاللته  يعك�ض  الهتمام  ذلك  اأن  اإىل  ولفت  الثاين.  امللك عبداهلل 
الو�صاية  �صاحب  ب�صفته  املُقّد�صة  املدينة  وم�صتقبل  اأمن  جتاه  ال�صخ�صي 
الدينية  م�صوؤولياته  من  وانطالقا  فجاللته  مقد�صاتها،  على  الها�صمية 
والتاريخية وا�صل م�صرية الها�صميني يف الدفاع عن مدينة ال�صالم، فحمى 
عروبتنا  عن  تعرب  �صاخمة  منابر  لتبق  وامل�صيحية،  الإ�صالمية  املقد�صات 
الدينية  مكوناتنا  ومبختلف  الأردن  يف  اأننا  الفايز  واأكد  وهويتنا.  وديننا 
والجتماعية، كنا على الدوام اخوة يجمعنا حب الوطن وترابه الطهور، 
وا�صع  ف�صاء  بوجود  متيزنا  بف�صلها  التي  املظفرة،  الها�صمية  بقيادته 
ال�صيغة  فمثلنا  والتيارات،  والفكار  والروؤى  املذاهب  بني  الختالف  يقبل 
المنوذج يف التاآخي بني امل�صلمني وامل�صيحيني، فجميع مكوناتنا الجتماعية 
والدينية، تعي�ض بروحية التعاون وال�صماحة والنتماء الوطني، والولء 
للقيادة الها�صمية. وم�صى الفايز قائاًل: اإننا نفخر يف الأردن باأن مّن اهلل 
ثقافة  لن�صر  ال��دوام  على  جهدها  كر�صت  حكيمة،  ها�صمية  بقيادة  علينا 
ثقافة  ونبذ  الن�صانية،  القيم  وتعزيز  والوئام  واملحبة  امل�صرك  العي�ض 
الب�صر  بني  امل�صركة  اجلوامع  وتعظيم  والغلو،  والتطرف  والعنف  الكره 
ا�صتقرار  اأجل  من  والأدي��ان،  والأع��راق  الجنا�ض  يف  الختالفات  لتجاوز 

الإن�صانية، واحرام الأديان والأنبياء والر�صل.
على  الها�صمية  الو�صاية  اأهمية  البطريرك  غبطة  اأكد  جانبه،  من 
يبذلها  التي  اجلهود  مثمنا  القد�ض،  يف  وامل�صيحية  الإ�صالمية  املقد�صات 
الأردن بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين واأدواره يف احلفاظ على املدينة 

ومقد�صاتها والدفاع عنها يف خمتلف املحافل واملنا�صبات.
الفل�صطيني  ال�صعب  مل�صها بني  ال�صتثنائية" التي  "العالقة  اإىل  واأ�صار 
�صوًرا  كان يرى  الها�صمية، حيُث  القيادة  مع  القد�ض خا�صة  واأهايل  عامة 
يف  اجلميل  امل�صرك  والتعاي�ض  بالقد�ض،  زاره��ا  منازل  يف  امللك  جلاللة 

الأردن.

عّمان 
ال�����ص��اب��ان حم��م��ود اخل�����ص��ور و���ص��ال��ح ح��م��دان،  وّدع 
منزليهما القدميني الّلذين عا�صا فيهما مع اأفراد اأ�صرتيهما 
اأمر بتوفريهما  منذ ولدتهما، لي�صُكنا مب�صكنني جديدين 
م�صامع  اإىل  تناهى  اأن  بعد  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة 
وطبيعة  يتنا�صب  ال���ذي  للم�صكن  حاجتهما  جاللته 
الراحة  اأ�صباب  جميع  فيهما  ليجدا  ال�صحية،  حالتهما 
عرّب  غامر،  فرٍح  وبلحظة  الكرمية.  واحلياة  وال�صكينة 
الذي  امللك،  جلاللة  �صكرهما  بالغ  عن  وحمدان  اخل�صور 
ال�صحية  وظروفهما  حالهما  وواقع  احتياجاتهما  تلّم�ض 
والجتماعية، حيث اأوعز جاللته للجهات املعنية بتوفري 
تاأثيثهما  جانب  اإىل  لهما،  ومنا�صبني  مالئمني  منزلني 
الكهربائية  والأجهزة  امل�صتلزمات  مبختلف  وتزويدهما 

الالزمة، يف اإطار املبادرات امللكية ال�صامية.
جلنة  رئي�ض  الها�صمي،  امللكي  الديوان  رئي�ض  و�صّلم 
ح�صن  يو�صف  امل��ل��ك،  ج��الل��ة  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة 
ال�صابني  لأ�صرتي  اجلديدين  امل�صكنني  مفاتيح  العي�صوي، 
وّجه  الذي  امللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذًا  امل�صتفيدين، 
بتاأمني م�صاكن ت�صهم بتوفري بيئة اآمنة و�صحية ومالئمة 
على  دومًا  يحر�ض  امللك  جاللة  اأن  العي�صوي  واأكد  لهما. 
التوا�صل مع اأبناء وبنات الوطن، وال�صتماع اإليهم وتلّم�ض 
مب�صتوى  والرت��ق��اء  اأو�صاعهم  ومتابعة  احتياجاتهم، 
اأولوياته  مقدمة  يف  ي�صع  جاللته  اأن  مبينًا  معي�صتهم، 
حت�صني نوعية حياة املواطن، وتقدمي امل�صاعدات العاجلة 
احتياجاتها  وتلبية  اإحلاحًا،  الأكر  الإن�صانية  للحالت 

الأ�صا�صية مثل امل�صاكن.

ار�ض  على  ترجم  امللكية  امل��ب��ادرات  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
التوا�صلية  لقاءاته  خالل  امللك  جاللة  توجيهات  الواقع 
امليدانية  وزي��ارات��ه  الردين،  املجتمع  �صرائح  جميع  مع 
امل�صتمرة  جاللته  متابعة  وكذلك  املناطق،  خمتلف  اإىل 
لق�صايا ومطالب الفئات التي تواجه ظروفا �صعبة، موؤكدا 
ياأمر جاللته بتنفيذها  التي  امللكية  املبادرات  اأن م�صاريع 
وتوفري  للمواطنني،  املعي�صية  الظروف  حت�صني  ت�صتهدف 
�صبل احلياة الكرمية، و�صمان تقدمي خدمات نوعية لهم، 
ومتكينهم وحتفيز طاقاتهم لتح�صني واقعهم الجتماعي 
يف  يتج�صد  الأ�صيل  الها�صمّي  النهُج  هذا  والقت�صادي. 
امللك  جاللة  يكون  عندما  و�صعبه،  القائد  بني  التوا�صل 
بني اأهله، يجول يف اأماكن �صكناهم، يطمئّن على اأحوالهم، 
ويتلّم�ض احتياجاِتهم، ويوّجه لتقدمي الدعم والعون لهم، 
باحلياة  الأردنيون  لينعم  برعايتها،  يتعهد  مبادرات  عرب 
حكاية  جاللته  مع  ولين�صجوا  بهم،  تليق  التي  الف�صلى 
فريدة، جت�صد عالقة ملك ي�صتمّد عزَمه من توا�صله مع 
مليكه  بقيادة  بامل�صتقبل  ثقًة  ميتلئ  و�صعب  �صعبه،  اأبناء 
اآم��ال  حتقيق  عينيه  ُن�صب  جاللته  ي�صع  اإذ  الإن�����ص��ان، 
املواطنني، خ�صو�صًا ال�صرائح الأقل حظًا، يف حياة كرمية 

وم�صتقبل م�صرق.
متتالية  نقرات  وعرب  ع�صالتها،  �ُصّلت  ترتع�ض  وبيٍد 
�صلل  اأ�صابه  ال��ذي  اخل�صور  ثّمن  اللوحي،  جهازه  على 
منذ  وُنطقية  حركية  اإعاقة  مع  ترافق  تقّل�صي  دماغي 
ولدته، اللفتة امللكية الكرمية التي تعك�ض حر�ض جاللة 
الإع��اق��ة،  ذوي  بالأ�صخا�ض  املتوا�صل  واهتمامه  امللك 
املجتمع  يف  لدجمهم  امل�صاعدة  اأ�صكال  خمتلف  وتقدمي 

ومتكينهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية املختلفة.
امللك وّجه  اأن جاللة  العي�صوي  بنّي  ال�صياق،  ويف ذات 
الدرا�صية  النفقات  الها�صمي  امللكي  الديوان  يتحّمل  باأن 
اإحدى  يف  درا�صتها  حاليًا  تتابع  التي  اخل�صور،  ل�صقيقة 

اجلامعات الأردنية.
الهتمام  عاليًا  الزرقاء(  )فتى  حمدان  �صالح  وقّدر 
العام  الراأي  �صغلت  التي  املبا�صر بق�صيته  امللكي  واحلر�ض 
بتوجيه  البداية  كانت  اإذ  املا�صي،  الأول  ت�صرين  منذ 
العالج  لتلقي  حمدان  بنقل  املعنية،  للجهات  امللك  جاللة 
طبي  فريق  وت�صكيل  الطبية،  احل�صني  مدينة  يف  الكامل 
من  ال�صحية،  ملتابعة حالته  الالزمة  ي�صم الخت�صا�صات 
والتاأهيل  التجميلية  واجلراحة  والعظام  العيون  اأطباء 
يجري  التي  ال�صناعية  الأط���راف  جانب  اإىل  النف�صي، 
على  بناًء  قريبًا،  لركيبها  جتهيزها  على  حاليًا  العمل 

توجيهات جاللة امللك.
ُي�صّكل  ولأ�صرته،  له  اجلديد  امل�صكن  توفري  اأن  وبنّي 
للبدء  يتطلع  اإذ  وم�صتقبله،  حياته  يف  مهّمة  نوعّية  نقلة 
جمددًا مبمار�صة حياته الطبيعية يف بيئة جديدة ُت�صهم 
يف متكينه وتنه�ض مب�صتواه املعي�صي، لفتًا اإىل اأن ذلك ما 
املتوا�صل  وحر�صه  امللك  جاللة  متابعة  لول  ليكون  كان 
له  والآم��ن��ة  الكرمية  احلياة  اأ�صباب  جميع  توفري  على 

ولأ�صرته.
الكامل  الل��ت��زام  امل�صكنني،  ت�صليم  خ��الل  وج���رى 
بقواعد ال�صالمة العامة نظًرا للظروف ال�صتثنائية التي 

متر بها اململكة ب�صبب جائحة كورونا.
حت�صني  على  يحر�ض  امل��ل��ك  ج��الل��ة  اأن  اإىل  ي�صار 

كما  للمواطنني،  والجتماعية  القت�صادية  ال��ظ��روف 
روؤًى  على  ت�صتند  م��ب��ادرات  ب��اإط��الق  با�صتمرار  ي��وّج��ه 
اإىل  الإن�صان،  حمورها  يكون  م�صتدامة  لتنمية  �صمولية 
متكني  يف  ت�صهم  وخدمية  تنموية  م�صاريع  تنفيذ  جانب 
يف  املواطنني  حياة  مب�صتوى  وتنه�ض  املحلية،  املجتمعات 

خمتلف مناطق اململكة.
وج�صد جاللة امللك عبداهلل الثاين، �صورة ا�صتثنائية 
للملك احلري�ض على حتقيق اآمال �صعبه، وحت�صني واقعهم، 
اإذ  الفقرية،  الفئات  بخا�صة  معي�صتهم،  ظروف  وحت�صني 
واقع  لتغيري  كر�صها  التي  امل��ب��ادرات،  من  منظومة  اأطلق 
من مل متنحهم احلياة فر�صتها، فمد مببادراته العديدة؛ 
اإطار فل�صفة تنموية، ترتكز  يد العون وامل�صاندة لهم، يف 
باحلياة  الأمل  متنحهم  منتج،  عمل  طريقة  منحهم  على 

الأف�صل.
الذي  امللك  جاللة  روؤى  امللكية،  امل��ب��ادرات  وترجم 
اجتماعية  تنمية  حتقيق  اأول��وي��ات��ه؛  مقدمة  يف  ي�صع 
املواطنني،  حياة  نوعية  وحت�صني  م�صتدامة،  واقت�صادية 
وتفعيل  ومتكينهم  لهم  املقدمة  اخل��دم��ات  �صوية  ورف��ع 
املجتمعية  املوؤ�ص�صات  دور  تفعيل  جانب  اإىل  اإنتاجيتهم، 
التنمية  حتقيق  اإىل  و���ص��ول  واجتماعيا  اقت�صاديًا 

املتوازنة وال�صاملة.
وت�صمل املبادرات التي يطلقها جاللة امللك، قطاعات 
حيوية خمتلفة منها؛ ال�صحة، والتعليم، ومتكني ال�صباب 
الإنتاجية  وامل�صاريع  الجتماعية،  والتنمية  وامل���راأة، 
اجلهات  مع  والتعاون  بال�صراكة  وتنفذ  للدخل،  امل��درة 
الر�صمية املعنية.                    )برا- مازن النعيمي(

العيسوي يسّلم مسكنين أمر بهما الملك 
لشابين يعانيان ظروفا خاصة وصعبة
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*عمان 
ل�صندوق  التنفيذي  املجل�ض  اختتم 
لأداء  الأوىل  امل��راج��ع��ة  ال���دويل  النقد 
»ت�صهيل  اتفاق  ظل  يف  الأردين  القت�صاد 
الأول  ك��ان��ون  �صهر  يف  امل��م��دد«  ال�صندوق 
املراجعة  ه��ذه  ا�صتكمال  واأت���اح  املا�صي. 
�صرف متويل من ال�صندوق بنحو 148 مليون 
من  امل�صروفة  املبالغ  جمموع  لي�صل  دولر، 
 689 اإىل   2020 ع��ام  ل���الأردن  ال�صندوق 
مليون دولر؛ منها متويل طارئ مببلغ 400 
يف  ل��الأردن  �صرفه  مت  اأمريكي  دولر  مليون 
ال�صريع”.   التمويل  “اأداة  اأيار يف ظل  �صهر 
دولر  مليار  ق���دره  اإ���ص��ايف  مبلغ  وه��ن��اك 
ال�صنوات  على  �صرفه  املتوقع  من  اأمريكي 
ال�صندوق  “ت�صهيل  مبوجب  املقبلة  الثالث 
اج���راءات  اإن  ال�صندوق،  وق��ال  امل��م��دد«. 
للحد  اتخذتها  التي  ال�صتباقية  احلكومة 
من اآثار جائحة كورونا، اإىل جانب �صيا�صات 
التحفيز املايل والنقدي يف الوقت املنا�صب 
)بدعم من املجتمع الدويل(، �صاعدت على 
التخفيف من الآثار ال�صحية والقت�صادية 
اىل  ال�صندوق  وا�صار  كوفيد-19.  جلائحة 
القت�صاد  على  خلفت  كورنا  جائحة  اأن 

الأردين اآثارا كبرية، حيث ارتفعت البطالة 
باملئة،   24 تبلغ  قيا�صية  م��ع��دلت  اإىل 
احل�صاب  يف  العجز  م�صتويات  وات�صعت 

اخلارجي واملالية العامة.
واأو�صح ان احلكومة الردنية وبالرغم 
التقدم  وا�صلت  ال�صعبة،  الظروف  هذه  من 
يف  مبا  احليوية،  الإ���ص��الح��ات  م�صار  على 
حملة  على  املوؤ�ص�صي  الطابع  اإ�صفاء  ذلك 
مكافحة التهرب ال�صريبي وتعزيز الإدارة 
للفئات  املعونة  برامج  وتعزيز  ال�صريبية؛ 
اله�صة، كما احتفظت بنفاذها اإىل الأ�صواق 
اخل��ارج��ي��ة. وت��وق��ع خ���رباء ال�����ص��ن��دوق 
بالرغم من درجة عدم اليقني الكبرية التي 
حتيط بالتنبوؤات القت�صادية، ان يراجع 
الردين  احلقيقي  املحلي  الناجت  اإجمايل 
بن�صبة قدرها 3 باملئة يف عام 2020؛ واأن 
عام  يف  باملئة  5ر2  بن�صبة  زي��ادة  ي�صجل 
انعكا�صا حلدوث تعاٍف تدريجي مع   ،2021

انح�صار اجلائحة.
التزامها  توا�صل  احلكومة  اإن  وق��ال، 
عليها  املتفق  الإ���ص��الح  برنامج  ب��اأه��داف 
التنفيذي  املجل�ض  موافقة  ���ص��دور  وق��ت 
�صهر  يف  املمدد”  ال�صندوق  “ت�صهيل  على 

ال�صتقرار  على  احلفاظ  وهي   ،2020 اذار 
املتو�صط،  امل��دى  على  الكلي  القت�صادي 
النمو  ودع��م  العامة؛  امل��وارد  كفاءة  ورف��ع 
العمل عن طريق  الحتوائي، وخلق فر�ض 
�صوق  يف  الإ�صالحات  بتنفيذ  قدما  امل�صي 
مناخ  وحت�صني  الكهرباء،  وقطاع  العمل، 
بطريقة  وال�صفافية  واحلوكمة  الأعمال، 

حتمي الفئات الأكر �صعفا.
بالعتبار  اأخ���ذ  ال�����ص��ن��دوق  ان  وب��ني 
ال�صدمة  م��واج��ه��ة  يف  الردن  حت��دي��ات 
ومت  ك��وف��ي��د-19،  جائحة  ع��ن  الناجمة 
باملالية  املتعلقة  الربنامج  اأهداف  تخفيف 
ل�صمان  الأجنبي  النقد  واحتياطي  العامة 
التحديات  ملعاجلة  الكافية  امل��وارد  توافر 
مت  كما  امل�صتمرة؛  والقت�صادية  ال�صحية 
للتعامل  ال��ربن��ام��ج  م��رون��ة  درج��ة  تعزيز 
ملواجهة  ال�صحي  الإن��ف��اق  احتياجات  مع 

جائحة كوفيد-19 اإذا جتاوز التوقعات.
واأ�صاف، اإنه مت تعديل مراحل و�صروط 
مع  ات�صاقا  اأكر  لتكون  الهيكلية  الربنامج 
قدرة احلكومة على التنفيذ، فيما �صت�صاعد 
احلكومة  جهود  دع��م  يف  التغيريات  ه��ذه 
ل��ل��ح��د م���ن ال�����ص��رر الق��ت�����ص��ادي ط��وي��ل 

التعايف  ودع��م  الأزم��ة  عن  الناجم  الأج��ل 
القت�صادي.

عام  م��وازن��ة  اأح��ال��ت  احلكومة  وكانت 
جاءت  بحيث  ال��ن��واب  جمل�ض  اإىل   2021
ال��ربن��ام��ج وحمققة  ب��ن��ود  م��ع  م��ت��واف��ق��ة 
ل���ل���ت���وازن امل���الئ���م ب���ني احل���اج���ة ل��دع��م 
على  القدرة  ا�صتدامة  و�صمان  القت�صاد 

حتمل الدين.
وت��ب��ذل احل��ك��وم��ة ج��ه��ودا يف ال��وق��ت 
ال���راه���ن ل��ل��ح��د م���ن ال��ت��ه��رب وال��ت��ح��اي��ل 
ال�صريبي، وتو�صيع الوعاء ال�صريبي، ورفع 
كفاءة الإنفاق العام، واإيجاد احليز الالزم 
والإن��ف��اق  احليوية  العامة  لال�صتثمارات 
بغية  للم�صتحقني  امل��وج��ه  الج��ت��م��اع��ي 

حماية الفئات الأكر عر�صة للمخاطر.
توفري  ���ص��رورة  اىل  ال�����ص��ن��دوق  ودع���ا 
مع  متا�صيا  امل��ان��ح��ني،  م��ن  ال��ق��وي  ال��دع��م 
دعم  ذل��ك  يف  مبا  املقطوعة،  الل��ت��زام��ات 
3ر1 مليون لجئ �صوري، لتمكني الأردن من 
النجاح يف جتاوز الأزمة، و�صيتعني تكثيف 
التعايف  حتقيق  اأمد  طال  اإذا  املانحني  دعم 

اأكر من املتوقع. 
)برا-رائف ال�صياب(

*عمان 
الأردن،  �صناعة  غرفة  رئي�ض  بحث 
الدفاع  مدير  مع  اجلغبري،  فتحي  املهند�ض 
ال��ط��راون��ة،  اأن���ور  ال��رك��ن  العميد  امل���دين، 
مبا  اجلانبني  بني  امل�صرك  التعاون  اأوجه 

ينعك�ض على م�صلحة القطاع ال�صناعي.
اأك��د  للغرفة،  �صحفي  ب��ي��ان  وح�صب 
املحوري  ال��دور  اأهمية  اجلغبري  املهند�ض 
توفري  يف  امل��دين  ال��دف��اع  جلهاز  والفاعل 
ال�صناعي،  للقطاع  اآمنة  ا�صتثمارية  بيئة 
ل��ن��داءات  ال�صتجابة  �صرعة  خ��الل  م��ن 

ال�صناعيني يف حالة وقوع حوادث.
ح�صره،  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  و���ص��دد، 
مم��ث��ل ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة يف 
اجليطان  ول��ي��د  حممد  الأردن  �صناعة 
عربيات  اإ�صحاق  بالوكالة  الغرفة  ومدير 
وامل��ق��دم اأن����ور ���ص��دي��ف��ات، ح��ر���ض غ��رف 
ال�صناعة على تفعيل ال�صراكة مع خمتلف 
الأجهزة املعنية باأمن امل�صانع وعلى راأ�صها 

الأمن العام والدفاع املدين والدرك.
ال��ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  اأن  اإىل  واأ������ص�����ار 

يعترب  لل�صناعيني  الآم��ن��ة  ال�صتثمارية 
القطاع  واأن  خ��ا���ص��ة  وط��ن��ي��ة،  م�صلحة 
يف  للعمالة  الأول  امل�صغل  ه��و  ال�صناعي 
القطاع اخلا�ض، والأقدر على توفري املزيد 

من فر�ض العمل لالأردنيني.
اللتزام  اإىل  ال�صناعي  القطاع  ودع��ا 
الذاتية  واحلماية  الوقاية  با�صراطات 
على  للحافظ  امل���دين،  ب��ال��دف��اع  اخلا�صة 
وممتلكات  باملن�صاآت  العاملني  اأرواح  �صالمة 
امل�����ص��ان��ع م��ن امل��ب��اين والأث�����اث وخ��ط��وط 

النتاج وكذلك املنتجات النهائية.
اإعالم  �صرورة  اجلغبري  املهند�ض  واأك��د 
�صعوبات  لأي  مواجهتهم  حالة  يف  الغرفة 
ا�صراطات  ج��راء  املهن  رخ�ض  جتديد  يف 
حلها  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ليتم  امل����دين،  ال��دف��اع 

بالتن�صيق مع مديرية الدفاع املدين.
اإىل  ال��ط��راون��ة  العميد  اأ���ص��ار  ب���دوره، 
الت�صهيالت  يقدم  امل��دين  الدفاع  جهاز  اأن 
�صالمة  على  يوؤثر  ل  ومب��ا  القانون  �صمن 
املديرية  اأن  موؤكدا  وممتلكاتهم،  املوظفني 
داعم لالقت�صاد الوطني والقطاع ال�صناعي 

وترف�ض اأي اإهمال وتراخ باأرواح املواطنني.
هي  املتبعة  الإج�����راءات  اأن  واأو���ص��ح 
وا���ص��ت��ث��م��ارات��ه��م،  للم�صتثمرين  ح��م��اي��ة 
رقابي  هو  املدين  الدفاع  دور  اأن  اإىل  لفتا 
الإج���راءات  من  التخفيف  على  و�صيعمل 
وخطورة  امل�صنع  و�صع  ح�صب  مراحل  على 

املواد امل�صتخدمة.
الدفاع  دور  اجليطان  ثمن  جهته،  من 
املدين يف تقدمي الت�صهيالت بعملية جتديد 
خالل  ال�صناعية  للمن�صاآت  الراخي�ض 
التي  ال�صعبة  الظروف  نتيجة  الفرة  هذه 

عام  ب�صكل  القت�صادي  القطاع  بها  مي��ر 
وال�صناعي على وجه اخل�صو�ض مبا ي�صمن 
والعاملني  امل�صانع  �صالمة  الوقت  بنف�ض 

فيها.
اأن  على  الت��ف��اق  اللقاء  خ��الل  ومت 
الغرفة  م��ع  دائ���م  تن�صيق  ه��ن��اك  ي��ك��ون 
ع��م��ل جلنة  و���ص��ي��ت��م  الأم������ور،  ب��ك��اف��ة 
امل��دين  وال��دف��اع  ال��غ��رف��ة  ب��ني  م�صركة 
ال�صناعية  املن�صاآت  بع�ض  على  للك�صف 
الوقاية  مب�صتلزمات  التزامها  من  للتاأكد 

دوري. وب�صكل 

*عمان 
اإدارة  مع  بالتعاون  النقل  وزارة  ب��داأت 
مديرية  يف  واملركبات  ال�صواقني  ترخي�ض 
الأمن العام منذ مطلع العام احلايل، بتنفيذ 
اأو  ت�صجيل  بعدم  ال���وزراء  رئا�صة  تعميم 
تركيب  دون  حكومية  مركبة  اأي  ترخي�ض 

اأجهزة تتبع اإلكروين.
املهند�صة  النقل  اأمني عام وزارة  وقالت 
اإن  �صحفي،  ب��ي��ان  يف  التهتموين  و���ص��ام 
اإلكروين  راب��ط  باإ�صدار  �صتقوم  ال���وزارة 

ال�صواقني  ترخي�ض  اإدارة  م��ع  بالتعاون 
من  احلكومية  اجلهات  لتمكني  واملركبات 
تتبع  اأجهزة  عليها  املثبت  املركبات  معرفة 
جهاز  تركيب  م��ن  وامل�صتثناة  اإل��ك��روين 
ودون  ال�صادرة  التعليمات  ح�صب  التتبع 
احلاجة اإىل املعامالت الورقية. ولفتت اإىل 
مراعاتها  و�صيتم  مربرة  ا�صتثناءات  وجود 
خالل تطبيق التعميم �صريطة اإبراز منوذج 
تتبع  مديرية  عن  �صادر  وخمتوم  معتمد 
وبينت  ال����وزارة.  يف  احلكومية  املركبات 

احلكومية  واجلهات  ال��وزارة  اأن  التهتموين 
املعنية تن�صقان حاليا لإ�صدار قرار ي�صمل 
واآلية  و�صيانتها  احلكومية  املركبات  تاأمني 
نظام  اأن  واأو�صحت  لها.  املحروقات  �صرف 
والآل��ي��ات  للمركبات  الإل��ك��روين  التتبع 
احلكومية يهدف اإىل �صمول كافة املركبات 
هيكلة  واإع���ادة  النظام،  �صمن  احلكومية 
الأ���ص��ط��ول احل��ك��وم��ي م��ن خ���الل ق��اع��دة 
والتوفري  املركبات،  لكافة  �صاملة  بيانات 
�صمن  عملها  ج��راء  العامة  اخلزينة  على 

اإطار العمل الر�صمي فقط.
اإىل  التهتموين  وفق  النظام  ي�صعى  كما 
خف�ض الكلف املالية املرتبة من املحروقات 
وخف�ض  املركبات،  على  وال�صيانة  والتاأمني 
واإج���راء  مراقبتها  خ��الل  م��ن  املخالفات 
خالل  م��ن  املخالفات  ت��ك��رار  عند  ال���الزم 
املركبات  تدوير  واإع��ادة  املحا�صبة،  ديوان 
بالنظام  مراقبتها  خ��الل  م��ن  احلكومية 
واأي�صا  منها  الفائ�ض  وح�صاب  الإلكروين 

حتقيق الر�صا املجتمعي حول ا�صتخدامها.

*عمان 
غرفة  يف  الغذائية  امل���واد  ق��ط��اع  ممثل  ثمن 
جاللة  توجيهات  ح��م��ادة،  رائ���د  الردن  جت���ارة 
القطاعات  بفتح  للحكومة  الثاين  عبداهلل  امللك 
املواطنني  حتمي  م��درو���ص��ة  بطريقة  وامل���دار����ض 

الوطني. والقت�صاد 
اإن  الرب��ع��اء،  �صحفي  ب��ي��ان  يف  ح��م��ادة  وق��ال 
يقدر  واحللويات  واملطاعم  الغذائية  امل��واد  قطاع 
القطاعات  بفتح  للحكومة  امللكية  التوجهات  عاليا 
واإنعا�ض  القت�صاد  عجلة  حتريك  يف  ذلك  لأهمية 

ال�صواق.
ال��ت��ج��اري��ة  ل��ل��ق��ط��اع��ات  ال�����ص��م��اح  وا���ص��اف ان 
اجلمعة  يوم  خ�صو�صا  اعمالها  ممار�صة  واخلدمية 
�صمود  ل��دع��م  اله��م��ي��ة  غ��اي��ة  يف  خ��ط��وة  تعترب 
كما  والنهيار،  التعر  خطر  من  واإنقاذها  املن�صاآت 
من  ال��دول��ة  خزينة  ع��وائ��د  زي��ادة  يف  ت�صهم  انها 

اجلمركية. والر�صوم  ال�صرائب 
من  اأكر  ي�صكل  اجلمعة  يوم  اأن  حمادة  واأو�صح 
بالن�صبة  الأ�صبوع  مبيعات  اإجمايل  من  باملئة   40
للمطاعم وحمال بيع احللويات ما يعني ان ال�صماح 
ن�صاطها  م��ن  يزيد  ال��ي��وم  ه��ذا  خ��الل  بالعمل  لها 
ب��الل��ت��زام��ات  ال��وف��اء  على  ق���درة  اك��ر  ويجعلها 
العمالة  ا�صتقرار  على  واحلفاظ  عليها  املرتبة 

لديها.
تعر�ض  واحل��ل��وي��ات  امل��ط��اع��م  ق��ط��اع  ان  وب��ني 
الإغ���الق  ف��رة  ت��ب��ع��ات  ج���راء  م��ت��ع��ددة  خل�صائر 
فريو�ض  اأزم���ة  بفعل  ن�صاطاتها  وت��وق��ف  الأوىل 
للقطاعات  العمل  �صال�صل  اأن  اىل  لفتا  ك��ورون��ا، 
لبع�صها  ومكملة  مرابطة  واخلدمية  التجارية 
على  يوؤثر  بعينه  قطاع  ن�صاط  توقف  وان  البع�ض، 

التجارية. جممل احلركة 
واحللويات  املطاعم  قطاع  حر�ض  حمادة  واأكد 
للمحافظة  و�صعت  التي  بال�صراطات  الل��ت��زام 
انت�صار  من  واحل��د  املواطنني  و�صحة  �صالمة  على 
اململكة  يف  يوجد  انه  اىل  م�صريا  كورونا،  فريو�ض 

املطاعم  قطاع  يف  يعمل  حمال  الف   18 يقارب  ما 
جلهم  عامل  الف   100 قرابة  توظف  واحللويات 

من الردنيني.
توجيهات  الأردن  جت���ارة  غ��رف��ة  ثمنت  كما 
بفتح  للحكومة  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة 
حتمي  م��درو���ص��ة  بطريقة  وال��ق��ط��اع��ات  امل��دار���ض 

الوطني. والقت�صاد  املواطنني 
وقال رئي�ض الغرفة، نائل الكباريتي، اإن القطاع 
امللك  جاللة  حر�ض  مدى  ويقدر  ي��درك  التجاري 
وحت�صني  املواطنني  و�صحة  الوطن  م�صلحة  على 

الوطني. القت�صاد  وحماية  معي�صتهم 
القت�صادي  ال�صاأن  ي�صع  جاللته  اأن  واأ���ص��اف 
التي  اجلهود  اإىل  م�صريًا  اأول��وي��ات��ه،  بقمة  دائما 
قادها جاللة امللك منذ انت�صار وباء فريو�ض كورونا 
وحماية  اقت�صادية  �صعوبات  اأية  الأردن  لتجنيب 

املواطنني. و�صالمة  �صحة 
الأزمة  بدء  ومنذ  اأدرك  امللك  جاللة  اأن  واأكد 
عن  بعيدًا  القت�صادي  ال�صاأن  يكون  اأن  ���ص��رورة 
اإجراءات  خالل  من  اجلائحة  تفر�صها  تبعات  اأية 
تكون  اأ���ص��راره��ا،  من  والتخفيف  اآث��اره��ا  لتجاوز 

ال�صحي. الو�صع  متوازية مع 
اأن ال�صعوبات القت�صادية التي متر  واأ�صار اإىل 
تتطلب  كورونا  جائحة  ج��راء  اليوم  البالد  على 
لتجاوزها  واح���دة  ب��روح  معًا  العمل  اجلميع  م��ن 
والتعامل معها، موؤكدًا اأن اململكة قادرة على تخطي 

التحديات.
واأكد الكباريتي اأن فتح القطاعات القت�صادية 
اأعمالها  ملمار�صة  بالعودة  لالأخرى  وال�صماح  املغلقة 
بات �صرورة ملحة للحفاظ على املن�صاآت وال�صركات 

املتوقفة منذ نحو عام تقريبا. اأعمالها  وا�صتمرار 
واأ�صار اإىل اأن عودة كل القطاعات القت�صادية 
التجاري  الن�صاط  وترية  ت�صريع  يف  �صي�صهم  للعمل 
وال��ع��ام��ل��ني  ال��ت��ج��ار  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ًا  ينعك�ض  مب��ا 
القت�صاد  باأداء  والرتقاء  عام،  ب�صكل  واملواطنني 

الوطني، وتوليد املزيد من فر�ض العمل.

*عمان 
و�صام  املهند�صة  النقل  وزارة  ع��ام  اأم��ني  قالت 
معهد  مع  بالتعاون  تعقد  ال���وزارة  اإن  التهتموين، 
الإدارة العامة دورات تدريبية لتدريب م�صتخدمي 
النظام  على  احلكومي  الإل��ك��روين  التتبع  نظام 
�صهر  ومل��دة  بعد  عن  تدريبية  تقنيات  با�صتخدام 

كامل.
الدورات  اأن  الأربعاء،  بيان �صحفي  واأ�صافت يف 
عنا�صر  كل  و�صت�صمل  متخ�ص�صة  �صتكون  التدريبية 
للم�صتخدم  يتيح  ال��ذي  الإل��ك��روين  التتبع  نظام 
من  معوقات  اأي  ودون  �صل�ض  ب�صكل  العمل  اإمكانية 
ودون  احلا�صوب  اأجهزة  اأو  الذكية  الهواتف  خالل 

الرئي�ض. امل�صتخدم  لدخول  احلاجة 
تطبيق  ب��ط��رح  �صتقوم  ال�����وزارة  اأن  واأك����دت 

من  احلكومي  الإل��ك��روين  التتبع  لنظام  موبايل 
ال��ذي  )زي���ن(  للم�صروع  امل��ن��ف��ذة  ال�صركة  خ��الل 
للعمل  امل�صتخدمني  فعالية  يف  فعال  ب�صكل  �صي�صهم 
على النظام يف اأي وقت واأي مكان ولتمكني اجلهات 

احلكومية من متابعة مركباتهم دون اأي معوقات.
مراقبة  اإىل  رئي�ض  ب�صكل  ال��ن��ظ��ام  وي��ه��دف 
العمل  اإط���ار  �صمن  احلكومية  امل��رك��ب��ات  و�صبط 
امل��ح��روق��ات وحتقيق  ه���در  م��ن  ال��ر���ص��م��ي واحل���د 
واحلد  املركبات،  ا�صتخدام  حول  املجتمعي  الر�صا 
التوزيع  اإىل  بالإ�صافة  عنها  والك�صف  �صرقتها  من 

للمركبات بني اجلهات احلكومية. العادل 
تتبع  مديرية  ا�صتحدثت  النقل  وزارة  اأن  يذكر 
مبوجب  ا�صتخدامها  ومراقبة  احلكومية  املركبات 

نظام التنظيم الإداري لها نهاية العام 2015.

*عّمان 
منذ  تطّوع  �صاعة   8750 اأمنية  �صركة  �صجلت 
ُن«، املن�صة الوطنية  ان�صمامها عام 2019 ملن�صة »َنححْ
لتطّوع وم�صاركة ال�صباب التي اأُطلقت بال�صراكة بني 
للطفولة  املتحدة  الأم  منظمة  من  وبدعم  »ن��وى« 
العهد  ويل  موؤ�ص�صة  م��ع  بال�صراكة  »اليوني�صف« 

وبالتعاون مع وزارة ال�صباب.
واعُتربت �صركة اأمنية، ح�صب بيان لها من �صمن 
القطاع  �صركات  الأوىل على م�صتوى  الثالثة  املراكز 
اخلا�ض يف جمال العمل التطوعي يف الأردن، بح�صب 
وبح�صب   .2020 عام  نهاية  املن�صة  اأعّدته  تقرير 
التقرير، �صاركت اأمنية ب� 312 متطوعًا من موظفيها 
فر�صة   17 تنفيذ  يف  لل�صباب  اأمنية  ف��ري��ق  وم��ن 
اأنحاء  خمتلف  من  مناطق   7 يف  متنوعة  تطوعية 
اأمنية،  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  واأك��د  اململكة. 
زياد �صطارة، اأهمية العمل التطوعي ودوره يف تعزيز 

الن�صيج املجتمعي عرب تعظيم قيم التكافل والتالحم 
والتعا�صد بني اأفراد املجتمع الواحد.

ُن”، عمران  من جهته، ا�صتعر�ض مدير من�صة “َنححْ
احلمود، اأبرز الفر�ض التطوعية التي نفذتها من�صة 
متت  التي  تلك  وخ�صو�صًا  تاأ�صي�صها،  منذ  “نحن” 

خالل جائحة كورونا.
ي�صار اإىل اأن من�صة “نحن” اأُطلقت بهدف ت�صجيع 
لإح���داث  ال�صبابية  وامل�����ص��ارك��ة  التطوعي  العمل 
من�صة  خالل  من  جمتمعاتهم  يف  الإيجابي  التغيري 
اإلكرونية ت�صم فر�ض تطوعية من خمتلف موؤ�ص�صات 
العام.  والقطاع  اخلا�صة  وال�صركات  املدين  املجتمع 
باإ�صراك  “نحن”  قامت   ،2019 عام  تاأ�صي�صها  ومنذ 
مليون  2ر1  من  اأك��ر  يف  ومتطوعة  متطوع  األ��ف   51
�صاعة من العمل التطوعي من خالل 120 األف فر�صة 
اأّثرت ب�صكل اإيجابي على املجتمعات املحلية يف جميع 

اأنحاء اململكة.

*عمان 
قال املدير التنفيذي للجمعية الردنية للم�صدر 
يف  احلق  مواطن  لكل  اإن  املحا�صنة،  عي�صى  املفتوح 
التكنولوجيا  تلتزم  ان  �صرورة  موؤكدا  اخل�صو�صية، 
خ�صو�صية  واح����رام  احل��ق  ه��ذا  على  ب��احل��ف��اظ 
ال�صخ�صية  بياناتهم  ا�صتخدام  وع��دم  امل�صتخدمني 
لأغرا�ض جتارية. وا�صاف املحا�صنة لوكالة النباء 
الردنية )برا(، يف معر�ض تعليقه على التعديالت 
اخل�صو�صية  �صيا�صة  على  �صتطراأ  التي  اجل��دي��دة 
�صباط  �صهر  يف  اب”  “وات�ض  املحادثة  تطبيق  يف 
احلق  م��واط��ن  لكل  اأن  ت��وؤك��د  اجلمعية  ان  املقبل، 
للتطبيق  اجلديدة  ال�صيا�صة  وان  اخل�صو�صية،  يف 
للم�صتخدمني  ال�صخ�صية  للبيانات  تبادل  �صتفر�ض 
من  اأخرى  اطراف  بوك” مع  “في�ض  �صركة  قبل  من 

اجل تقدمي خدمات جتارية.
واأ�صار اىل انه لن يكون با�صتطاعة امل�صتخدم ال 
اىل  النتقال  او  اجلديدة  ال�صيا�صة  على  باملوافقة 

و  للخ�صو�صية  اكر  احرام  لديها  اخرى  تطبيقات 
“�صيغنال«. وبني املحا�صنة اأن اجلمعية  منها تطبيق 
على  امل��واط��ن��ني  ت�صجيع  على  ���ص��ن��وات  منذ  داأب���ت 
ا�صتخدام تطبيق “�صيغنال”، كونه ل ي�صارك بيانات 
اأنه  كما  اخرى،  جهات  اي  مع  ال�صخ�صية  امل�صتخدم 
يعد تطبيقا مفتوح امل�صدر مبعنى اأنه ميكن الباحثني 
على  والط��الع  اأمانه  من  التحقق  احلا�صوب  وعلماء 
اآلية عمله، ويف حال اكت�صاف اي ثغرة علمية ميكن 
بالإ�صافة  اب”،  “وات�ض  خالف  على  ب�صرعة  حلها 
اىل انه يتبع ملنظمة غري ربحية بخالف “وات�ض اب” 
“في�ض بوك” التي يعترب جزء ا�صا�صي  الذي يتبع ل� 
من عملها بيع العالنات املخ�ص�صة للم�صتخدمني عن 

طريق جمع البيانات.
يذكر اأن ال�صيا�صة اجلديدة لتطبيق “وات�ض اب” 
ت�صمح مب�صاركة بع�ض بيانات م�صتخدميه مع �صركة 
م�صاحة  وتخ�صي�ض  للتطبيق  املالكة  “في�صبوك” 

للتفاعل مع الإعالنات.

*عمان 
املفرو�صة  القيود  اإزال���ة  النقل  وزارة  اأعلنت 
العربية  للمملكة  العابرة  الأردنية  ال�صاحنات  على 
ال�صعودية بجهود وزارتي النقل واخلارجية واجلهات 
النقل مروان اخليطان يف  العالقة. وقال وزير  ذات 
حاليًا  جارية  الت�صالت  اإن  �صحفية،  ت�صريحات 
ال�صاحنات  منح  اأجل  من  قطر  دولة  يف  الأ�صقاء  مع 

وال����ربادات الأردن��ي��ة ت��اأ���ص��ريات ل��دخ��ول الأرا���ص��ي 
القطرية. 

يف  كافة  الأ�صقاء  مع  ي�صعى  الأردن  اأن  واأ�صاف 
اخلليج العربي من اأجل اإزالة كل املعيقات والعقبات 
يف  الأ�صقاء  مع  والتنقل  النقل  حركة  تواجه  التي 
اتفاقيات  تفعيل  اإىل  بالإ�صافة  العربي،  اخلليج 

النقل الربي املوقعة معها.

689 مليون دوالر تمويل النقد الدولي 
لألردن العام الماضي

بحث التعاون بين صناعة األردن 
والدفاع المدني

النقل: منع تسجيل أو ترخيص المركبات 
الحكومية دون أجهزة تتبع إلكتروني

تثمين للتوجيهات الملكية بفتح 
القطاعات بطريقة مدروسة

وزارة النقل: تدريب متخصص لمستخدمي 
نظام التتبع اإللكتروني الحكومي

أمنية تسجل 8750 ساعة 
تطّوعية على منّصة نحن

المصدر المفتوح تنصح بالتحول عن 
واتس أب لتطبيقات تحترم الخصوصية

النقل: إزالة القيود المفروضة على الشاحنات العابرة 
للسعودية واتصاالت لعودة الشحن مع قطر

*عمان 
اخ���ت���ت���م امل���ج���ل�������ض الق���ت�������ص���ادي 
لتقرير  النقا�صية  اجلل�صات  والجتماعي، 
حالة البالد 2020، مبراجعة �صوؤون املراأة 
التنمية  حم��ور  �صمن  الجتماعي  والنوع 

املجتمعية.
لورقة  الأول��ي��ة  امل��راج��ع��ة  واح��ت��وت 
ال��ت��ي ج���رت ع��رب تقنية  امل�����راأة  ����ص���وؤون 
الت�صال املرئي، مب�صاركة عدد من اخلرباء 
واخلا�ض،  العام  القطاعني  من  واملخت�صني 
من  امل���راأة  على  ك��ورون��ا  جائحة  اأث��ر  على 
ال�صيا�صية،  احل��ي��اة  يف  م�صاركتها  خ��الل 
وامل�صاركة يف العمل، والعنف املوجه �صّدها.
حممد  الدكتور  املجل�ض  رئي�ض  وافتتح 
اأهمية  عن  باحلديث  اجلل�صة  احلاليقة، 
نظرًا  ال��ع��ام،  ل��ه��ذا  ال��ب��الد  ح��ال��ة  تقرير 
لدرا�صته اأثر جائحة كورونا على الأ�صعدة 
وال��ق��ط��اع��ات ك���اف���ة، ل��ل��خ��روج ب��درو���ض 

م�صتفادة يف التعامل مع الأزمات الطارئة.

اإىل  حاجة  ثّمة  اأن  احلاليقة  واأ�صاف 
الت�صريعية  املنظومة  يف  النظر  اإع���ادة 
اأو�صاعها،  لتح�صني  امل��راأة  بدور  يت�صل  مبا 

واإي�صالها اإىل اأماكن �صنع القرار.
وقال اأمني عام وزارة ال�صوؤون ال�صيا�صية 
اإرادة  ثّمة  اإن  اخلوالدة،  علي  والربملانية 
�صيا�صية موجودة لتحقيق امل�صاواة وت�صهيل 
و�صول املراأة ملواقع �صنع القرار، م�صيفًا اأن 
ول  كله  املجتمع  ق�صية  هي  امل��راأة  ق�صية 

تخ�ض املراأة وحدها.
يف  امل�صاركة  اأن  اإىل  اخل��وال��دة  ون���وه 
دون  تزال  ما  للمراأة  القت�صادية  احلياة 
اإذ اقت�صرت الن�صبة فيها  امل�صتوى املطلوب، 

على 12 باملئة وفقًا للن�صب الأخرية.
البيان  يف  التزمت،  احلكومة  اأن  واأك��د 
للمراأة  الوطنية  بال�صراتيجية  الوزاري، 
اإدم��اج  و�صيا�صة   ،2025-2020 الأردن��ي��ة 
اللجنة  وجود  اأن  مبينًا  الجتماعي،  النوع 
على  مهم  موؤ�صر  هو  املراأة  لتمكني  الوزارية 

امل���راأة  ق�صايا  جت��اه  احل��ك��وم��ي  الل��ت��زام 
اأهمية  على  امل�صاركون  و���ص��دد  ال��ع��ادل��ة. 
بعمل  املت�صلة  الأولويات  يف  النظر  اإع��ادة 
نقل  ق�صية  اأثر  معرفة  اإىل  اإ�صافة  امل��راأة، 
�صوق  على  اإقبالها  على  التحر�ض  اأو  امل��راأة 
العام  الف�صاء  اأن  امل�صاركون  وبني  العمل. 
املطلوب  امل�صتوى  دون  ي���زال  م��ا  ل��ل��م��راأة 
وخ��ا���ص��ة يف ظ���ّل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، ون��وه 
اإح�صائيات  وج��ود  اأهمية  اإىل  امل�صاركون 
خا�صة تت�صمن عدد الن�صاء اللواتي فقدن 

عملهن خالل جائحة كورونا.
يف  النظر  اإع��ادة  اأهمية  اإىل  واأ���ص��اروا 
النزيالت يف مراكز الإ�صالح  تاأهيل  برامج 
التوعية  برامج  على  والركيز  والتاأهيل، 
تعديل  م��ع  ب��ال��ت��وازي  ب���امل���راأة  املت�صلة 
بخريجي  الهتمام  اإىل  اإ�صافة  القوانني، 

دور الرعاية والركيز عليهم.
وبنّي امل�صاركون اأهمية الدور الذي يقع 
املدار�ض  يف  واملعلمات  املعلمني  عاتق  على 

امل���راأة  وج���ود  باأهمية  ال��ط��الب  لتثقيف 
ومتكني دورها يف املجتمع.

خطة  و�صع  ب�صرورة  املراجعة  واأو�صت 
مع  للتعامل  ل��ل��ط��وارئ  وطنية  ا�صتجابة 
الأزم���ات  اأث��ن��اء  الأ���ص��ري  العنف  ح���الت 
اأهمية  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ط��وارئ،  وح���الت 
امل��دين  املجتمع  منظمات  دع��م  ا�صتمرار 
اخلدمات  تقدمي  يف  ا�صتمراريتها  ل�صمان 

ب�صال�صة وديناميكية اأكرب.
الق��ت�����ص��ادي  امل��ج��ل�����ض  اأن  وي���ذك���ر 
حالة  تقرير  بن�صر  �صيقوم  والجتماعي 
حتكيم  م��ن  الن��ت��ه��اء  بعد   ،2020 ال��ب��الد 
ال��ت��ق��ري��ر  يت�صمنها  ال��ت��ي  امل���راج���ع���ات 
موعد  ع��ن  الإع���الن  و�صيتم  وجت��وي��ده��ا، 
تقرير  ويحتوي  املقبلة.  امل��ّدة  يف  الن�صر 
حماور  ثمانية  على   2020 البالد  حالة 
بحثية،  ورق���ة   21 ت�صمنت  اأ���ص��ا���ص��ي��ة، 
القت�صادية  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  ت��ن��اول��ت 

والجتماعية يف ظلِّ جائحة كورونا.

تقرير حالة الباد 2020 يختتم جلساته 
النقاشية بورقة شؤون المرأة
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*وكاالت
ملعانقة  ال���وح���دات  ف��ري��ق  ي��ت��اأه��ب 
دوري  بطولة  لقب  ح�صم  بعدما  الفرح، 
قبل  ال��ق��دم،  لكرة  الأردين  املحرفني 

نهايته بجولتني.
مع  موعد  على  ال��وح��دات  و�صيكون 
مع  يجمعه  مرتقب  ل��ق��اء  يف  التتويج 
ال�صبت  الفي�صلي،  التقليدي  مناف�صه 
املقبل، يف اجلولة 22 والأخرية من عمر 

م�صابقة بطولة الدوري.
ال��ي��وم  الأخ����رية  اجل��ول��ة  وتنطلق 
فيما  باأ�صرارها  �صتبوح  حيث  اخلمي�ض، 
�صحاب  فريقي  م�صري  بتحديد  يخ�ض 
مبرافقة  م��ه��دد  وك��اله��م��ا  وال�����ص��ري��ح 

الأهلي مل�صاف اأندية الدرجة الأوىل.
للمواجهات  ملخ�صا  ك��ووورة  ويقدم 
وفقا  ومواقفها،  الفرق  وتطلعات  ال�صت 

للتايل:-
اجلزيرة وشباب األردن

يلتقي اجلزيرة و�صباب الأردن اليوم 
يف  ال��دويل،  عمان  �صتاد  على  اخلمي�ض 

مواجهة �صتكون خارج احل�صابات.
الثاين  املركز  �صمن  اجلزيرة  وكان 
ر�صميا، بعدما فاز على الرمثا يف اجلولة 
 41 اإىل  ر�صيده  ورف��ع   )0-1( املا�صية 

نقطة.
على  الفوز  بتحقيق  اجلزيرة  وياأمل 
�صباب الأردن وتاأكيد جدارته بالو�صافة 
ال��ذي  النقطي  ال��ف��ارق  على  والإب��ق��اء 

يف�صل بينه وبني املت�صدر الوحدات.
يطمح  الأردن  �صباب  ف��اإن  املقابل  يف 
الو�صيف  ع��ل��ى  م��ع��ن��وي  ف���وز  بت�صجيل 
وحت�صني موقعه على �صلم الرتيب بعدما 

تراجع تا�صعًا ب� “22 نقطة«.

الصريح والرمثا
املرتقبة  املواجهة  ال�صريح  يرقب 
غ��ٍد  ب��ع��د  ال��رم��ث��ا،  م��ع  �صتجمعه  ال��ت��ي 
اجلمعة، على �صتاد امللك عبداهلل الثاين 
بالقوي�صمة، حيث ي�صعى اإىل حتقيق فوز 

ي�صمن له البقاء.
مرتبطا  ال�صريح  م�صري  و�صيكون 
�صتقام  التي  الأخ��رى  املباريات  بنتائج 
اأي  ح���دوث  لتجنب  ال��ت��وق��ي��ت،  ب���ذات 

تالعب.
العا�صر  باملركز  ال�صريح  وي�صتقر 
ب�”20 نقطة”، وتراجعت نتائجه ب�صورة 
و�صيكون  الأخرية،  املباريات  يف  ملحوظة 
�صتحدد  م��ب��اراة  يف  لنتفا�صة  بحاجة 
م�صريه بالبقاء اأو مرافقة الأهلي مل�صاف 

اأندية الدرجة الأوىل.
يف امل��ق��اب��ل، ت��ب��دو امل���ب���اراة خ��ارج 
الذي  الرمثا  لفريق  بالن�صبة  احل�صابات 
 38 جمع  بعدما  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  �صمن 

نقطة.
ف��وز  ت�صجيل  ع��ن  ال��رم��ث��ا  وي��ب��ح��ث 
ر�صيده  فيه  يعزز  ال�صريح  على  معنوي 

ال��ن��ق��ط��ي، وي��ن��ف�����ض م���ن خ��الل��ه غ��ب��ار 
اجلولة  يف  لها  تعر�ض  ال��ت��ي  اخل�����ص��ارة 

ال�صابقة اأمام اجلزيرة.

احلسني اربد وسحاب
وت���ق���ام اجل��م��ع��ة ك��ذل��ك م��واج��ه��ة 
احل�صني  �صيالقي  الذي  ل�صحاب  م�صريية 
�صيكون  حيث  احل�صن،  �صتاد  على  ارب��د 
نتيجة  وانتظار  الفوز  بتحقيق  مطالبا 

فريق ال�صريح اأمام الرمثا.
الأخ��ري  قبل  املركز  �صحاب  ويحتل 
اأو  ب��ال��ت��ع��ادل  وت��ع��ره  نقطة”  ب�”18 
مل�صاف  ر�صميا  هبوطه  يعني  اخل�صارة 

اأندية الدرجة الأوىل.
اجلولة  يف  حقق  ق��د  �صحاب  وك���ان 
الأردن  �صباب  على  ثمينًا  ف��وزًا  املا�صية 
معنويات  رف��ع  يف  �صاهم  وح��ي��د  ب��ه��دف 

الالعبني قبل مواجهة احل�صني اربد.
ب����دوره ف���اإن احل�����ص��ني ارب���د يبحث 
اأمام  اخل�صارة  بعد  توازنه  ا�صتعادة  عن 
اأي�صًا  ميكنه  ومبا   ”3-2“ العقبة  �صباب 
باملركز  ي�صتقر  حيث  ر�صيده  تعزيز  من 
بفارق  ويتاأخر  نقطة”   27“ ب�  ال�صاد�ض 
املركز  �صاحب  الفي�صلي  عن  الأه���داف 

اخلام�ض.

شباب العقبة والسلط
نظريه  ال��ع��ق��ب��ة  ���ص��ب��اب  ي�صت�صيف 
الأمري  ا�صتاد  على  اجلمعة  غدا  ال�صلط 
بتاأدية  اأ�صبه  لقاء  يف  بالزرقاء،  حممد 

الواجب.
وكان �صباب العقبة قد جنح يف ح�صم 
حيث  املا�صية  اجلولة  يف  البقاء  مقعد 

تقدم للمركز ال�صابع ب� 23 نقطة«.
ملوا�صلة  ي�صعى  ال�صلط  ف��اإن  ب��دوره 
الفوز  ع��ن  والبحث  الواثقة  خطواته 
ح�صم  بعدما  ال��ت��وايل،  على  ال�صاد�ض 
للنقطة  بو�صوله  الرابع  املركز  ر�صميًا 

.»33“

األهلي ومعان
هبط  الذي  الأهلي  فريق  معان  يودع 
ال��درج��ة  ان��دي��ة  مل�صاف  جولتني  قبل 
ال�صبت  ي��ق��ام  ل��ق��اء  يف  وذل���ك  الأوىل، 
الثاين  عبداهلل  امللك  ا�صتاد  على  املقبل 

بالقوي�صمة.
ال��دوري  بداية  منذ  الأه��ل��ي  وعانى 
ليبقى  بقدراته  وا�صحة  حمدودية  من 
 13“ بر�صيد  الأخ���ري  للمركز  م��الزم��ًا 

نقطة«.
بدوره فاإن معان الذي ح�صم بقاءه يف 
يف  له  تاريخية  م�صاركة  وب��اأول  ال��دوري 
امل�صابقة، يبحث عن فوز لتح�صني موقعه 

على �صلم الرتيب العام.
وكان معان قد خ�صر اجلولة املا�صية 
باملركز  لي�صتقر   )3-2( الفي�صلي  اأم��ام 
ال��ث��ام��ن ب����23 ن��ق��ط��ة، وي��ت��اأخ��ر ب��ف��ارق 
�صاحب  العقبة  �صباب  ع��ن  الأه����داف 

املركز ال�صابع.

الفيصلي والوحدات
�صوب  املقبل،  ال�صبت  الأنظار  تتجه 
ا�صتاد عمان الدويل الذي �صيكون �صاهدا 
ال���دوري  بلقب  ال��وح��دات  تتويج  على 
�صيواجه  حيث  تاريخه،  يف   17 للمرة 

الفي�صلي يف مباراة احتفالية.

الفوز  حتقيق  اإىل  الوحدات  ويتطلع 
رقم  وت�صجيل  التقليدي  مناف�صه  على 
جديد يف م�صريته الكروية بالو�صول اإىل 
ر�صيد  اأعلى  �صتكون  والتي   56 النقطة 
يف  م�صاركاته  ت��اري��خ  يف  يحققه  نقطي 

البطولة.
الفرح  ملعانقة  ال��وح��دات  وي�صعى 
الفوز  بتحقيق  التتويج،  من�صة  و�صعود 
امل��ب��اراة  تكت�صي  حيث  الفي�صلي،  على 
اأنها  رغم  الفريقني،  لدى  كبرية  باأهمية 

�صتكون خارج احل�صابات.
وي��ع��اين ال���وح���دات يف امل���ب���اراة من 
الذي  �صمرين  مبهند  يتمثل  وحيد  غياب 
تعر�ض لال�صابة يف املباراة الفائتة اأمام 

ال�صريح.
بت�صجيل  ياأمل  الفي�صلي  فاإن  ب��دوره 
�صيء  وا�صتعادة  البطل  على  معنوي  فوز 
من ثقة جماهريه، بعد موجة النتقادات 

التي طالته يف املو�صم احلايل.
اأمام  ذهابا  خ�صر  قد  الفي�صلي  وكان 
فهد  ال�صوري  �صجلهما   ،)2-0( الوحدات 

اليو�صف وال�صنغايل عبد العزيز انداي.
اخلام�ض  باملركز  الفي�صلي  وي�صتقر 
الأه���داف  ب��ف��ارق  ويتقدم  نقطة  ب����27 
اربد، ويف حال تعره  فقط عن احل�صني 
مر�صحا  �صيكون  التعادل  اأو  باخل�صارة 

للراجع للمركز ال�صاد�ض.
الوحدات  اأمام  الفي�صلي  عن  ويغيب 
ويزيد  يا�صني  معتز  الدوليني  حار�صيه 
اأبو ليلى ب�صبب الإ�صابة، مما ي�صكل قلقا 
مواجهة  يف  نف�صه  �صيجد  ال��ذي  للفريق 
�صعبة اأمام �صاحب اأقوى خط هجوم يف 

امل�صابقة.

*وكاالت
اأكد املدير الفني لفريق اجلزيرة لكرة 
القدم اأجمد ابو طعيمة، اأن ح�صول فريقه 
املحرفني  دوري  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  على 
خلف   ،2020 احل���ايل  ال��ك��روي  للمو�صم 
فريق الوحدات البطل، يعد اجنازا يف ظل 

الظروف ال�صعبة التي رافقت الفريق.
و���ص��م��ن اجل����زي����رة امل���رك���ز ال��ث��اين 
على  واح��دة  جولة  بقاء  رغ��م  ب��ال��دوري، 

ختام مناف�صات البطولة.
اأن فريقه عاين  واأ�صار ابو طعيمة اإىل 

والفنية،  املالية  امل�صاكل  م��ن  الكثري  م��ن 
وال��ع��رات الإداري����ة، وب��ال��رغ��م م��ن ذلك 
احتالل  يف  وجنح  اللقب،  على  بقوة  ناف�ض 

املركز الثاين.
الأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  طعيمة  اب���و  وق���ال 
ان اجلزيرة  الأرب��ع��اء،  الأردن��ي��ة )ب��را( 
يعاين من عقوبة دولية من الحتاد الدويل 
حرمان  يف  تتمثل  “فيفا”،  ال��ق��دم  لكرة 
ب�صبب  ج��دد،  لعبني  ت�صجيل  من  النادي 
ملحرفني  مالية  م�صتحقات  ت�صديد  ع��دم 
كثرية  مالية  م�صاكل  من  عانى  كما  اأجانب، 

اأموال  على  احلجز  نتيجة  ال��دوري،  خالل 
�صرف  �صح  يف  ت�صبب  ال��ذي  الأم��ر  النادي، 
م�صتحقات الالعبني واملدربني، وبالرغم من 
على  اجليدة،  عرو�صه  الفريق  وا�صل  ذلك 

اأمل احل�صول لحقا على امل�صتحقات.
اأن  اإىل  اجل��زي��رة  فريق  م��درب  واأ���ص��ار 
النادي عانى اي�صا من عدم ا�صتقرار اإداري، 
جلنة  وتعيني  الدارة،  ا�صتقالة  نتيجة 
موؤقتة بذلت جهدا كبريا لتاأمني احتياجات 

الفريق �صمن المكانات املتاحة.
الالعبني  ا�صابات  ظ��روف  اإىل  ولفت 

بفريو�ض كورونا، وا�صابات ريا�صية ت�صببت 
مباريات  ع��ن  م��وؤث��ري��ن  لع��ب��ني  اب��ع��اد  يف 
الليبي  املحرف  مغادرة  اإىل  اإ�صافة  مهمة، 
املو�صم  انتهاء  قبل  العبا�صي  عبدالعاطي 
اأ�صار  الفريق  مع  م�صتقبله  وعن  الكروي. 
حتى  يح�صم  مل  اأن��ه  اإىل  اجلزيرة  م��درب 
الأن مو�صوع ا�صتمراره مع الفريق، بانتظار 
عقد جل�صة مع الإدارة بعد انتهاء الدوري 
ر�صميا، لبحث العديد من الأمور، موؤكدا يف 
ولن  الثاين  بيته  اجلزيرة  اأن  الوقت  نف�ض 

يدخر جهدا يف خدمته.

*وكاالت
الأربعاء،  اإ�صباين،  �صحفي  تقرير  اأكد 
املدير  زي���دان،  ال��دي��ن  زي��ن  الفرن�صي  اأن 
الفني لريال مدريد، هو ال�صبب الوحيد يف 
الفريق  مع  ومار�صيلو  اإي�صكو  الثنائي  بقاء 

حتى الآن.
اأف����راد اجليل  وي��ع��د ال��ث��ن��ائ��ي اأح���د 
بطولت   3 حقق  وال��ذي  للريال،  الذهبي 
اأنهما  اإل  اأوروب��ا،  اأبطال  ل��دوري  متتالية 

فقدا بريقهما الذي كانا عليه.
“�صبورت”  ���ص��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����ص��ب 
اإي�صكو  م�صتوى  تراجع  فقد  الكتالونية، 
ومار�صيلو ب�صدة عقب نهائي دوري الأبطال 
يف 2018، حيث فقدا مكانهما يف الت�صكيل 
الأ�صا�صي للمريجني، وهو ما دفع فلورنتينو 
بيعهما  يف  للتفكري  النادي،  رئي�ض  برييز، 

خالل �صيف 2019، قبل عودة زيدان.
مت�صك  �صبب  اأن  ال�صحيفة،  واأو�صحت 
�صعوره  ه��و  الثنائي،  با�صتمرار  زي��دان 
وليته  يف  قدموه  مبا  لهما  مدين  باأنه 

تاريخ  �صناعة  على  وم�صاعدته  الأوىل 
مذهل.

اأول  دي�صمرب/كانون  يف  زي��دان  وق��ال 

يل،  قدماه  ما  كل  اأب��ًدا  اأن�ض  “لن  املا�صي: 
لكن عليهم اأن يعمال بجد«.

حالًيا  وم��ار���ص��ي��ل��و  اإي�����ص��ك��و  وي���ح���اول 
الأداء  خ��الل  م��ن  زي���دان،  ثقة  ا�صتعادة 

القوي يف التدريبات، لكنهم يلقون �صعوبة 
يف امل�صاركة يف ظل تاألق كرو�ض ومودريت�ض 
بالن�صبة  وم��ي��ن��دي  لإي�����ص��ك��و،  بالن�صبة 

ملار�صيلو.

ط��رح  مت  اأن���ه  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر،  واأ����ص���ار 
اإل  الثنائي يف �صوق النتقالت من جديد، 
اأن زيدان ل يزال يعتمد عليهما، و�صيقاوم 

قرار بيعهما.

الوحدات يتأهب للتتويج
 أمام الفيصلي.. 

وسحاب والصريح يتمسكان باألمل

مدرب الجزيرة: حصولنا على المركز الثاني بدوري 
المحترفين في هذه الظروف يعد انجازا

زيدان يحمي ثنائي الريال من غدر بيريز

*وكاالت
قوية  �صربة  الأردين  الفي�صلي  ف��ري��ق  تلقى 
الدويل  مرماه  حار�ض  اإ�صابة  تبني  بعدما  جديدة، 

يزيد اأبو ليلى، وحاجته للراحة ملدة 10 اأيام.
واأكد ثامر العدوان املدير الإداري للفي�صلي عرب 
الثالثاء،  في�صبوك  على  للنادي  الر�صمية  ال�صفحة 
اأح��د  يف  الطبية  للفحو�صات  خ�صع  ليلى  اأب��و  اأن 
بالع�صلة  متزق  من  يعاين  اأنه  “وات�صح  امل�صت�صفيات، 

اخللفية مبنطقة الفخذ«.
لقاء  ع��ن  الغائبني  لقائمة  ليلى  اأب���و  وان�����ص��م 
املقبل،  ال�صبت  ال��وح��دات  اأم��ام  املرتقب  الفي�صلي 

واأبرزهم حار�ض املرمى الدويل معتز يا�صني.

جراحية  لعملية  م��وؤخ��را  خ�صع  يا�صني  وك��ان 
مبنطقة الوجه و�صيغيب عن املالعب ملدة اأ�صبوعني.

قيمة  ذات  تكون  لن  املقبلة  امل��ب��اراة  اأن  ورغ��م 
تناف�صية بعدما ح�صم الوحدات لقب الدوري، لكنها 
تبقى قمة حتظى باهتمام الإعالم واجلمهور يف ظل 

�صراع الفريقني الدائم على الألقاب.
اأم��ام  �صعب  اخ��ت��ب��ار  اأم���ام  الفي�صلي  و�صيكون 
ال���وح���دات يف ظ���ل اف��ت��ق��اده خ���دم���ات ح��ار���ص��ي��ه 

الأ�صا�صيني اأبو ليلى ويا�صني.
نهايته  قبل  ال��دوري  لقب  ح�صم  الوحدات  وكان 
ي�صتقر  فيما  ن��ق��ط��ة،   53 ميتلك  ح��ي��ث  بجولتني 

الفي�صلي باملركز اخلام�ض بر�صيد 27 نقطة.

ضربة قوية للفيصلي 
قبل مواجهة الوحدات

*وكاالت
مراكز  م��ن  ع���ددا  ال��ي��د،  ك��رة  احت���اد  ا�صتحدث 
الواعدين والواعدات يف خمتلف حمافظات اململكة، 

لريفع عدد املراكز اإىل 20.
وتاأتي هذه اخلطوة يف اطار ا�صراتيجية احتاد 
مبا  املناطق،  خمتلف  يف  املواهب  لكت�صاف  اللعبة، 

يرفد الأندية واملنتخبات الوطنية.
تي�صري  الدكتور  اليد  ك��رة  احت��اد  رئي�ض  وب��ني 
املن�صي، اأن خطة تطوير اللعبة ت�صري بخطى ثابتة، 
خا�صة على �صعيد مراكز الواعدين والواعدات التي 

تتواجد حاليا يف معظم مناطق اململكة.
الأربعاء،  الأردنية )برا(  الأنباء  لوكالة  وقال 
 20 ا���ص��ت��ح��داث  يف  الآن  ح��ت��ى  جن��ح  الحت����اد  اأن 
و7  للواعدين  مركزا   13 ان�صاء  مت  بحيث  مركزا، 
بني  يحر�ض  الحت��اد  اأن  مبينا  للواعدات،  مراكز 
لتعزيز  املراكز  عمل  تقييم  على  والآخ��رى  الفينة 

اليجابيات ومعاجلة ال�صلبيات.
ب��داأت  الوطنية  واملنتخبات  الأن��دي��ة  اأن  واأك��د 
جتني ثمار هذه املراكز، مع التطلع ملزيد من الفوائد 

والنتائج الإيجابية.

*وكاالت
الرديف  الوطني  للمنتخب  الفني  اجلهاز  اأعلن 
قائمة  هايل،  اأحمد  امل��درب  بقيادة   ،23 �صن  حتت 
خالل  عمان  يف  تدريبي  مبع�صكر  للدخول  الالعبني 
ا�صتعدادًا  احل��ايل،  الثاين  كانون   31  –  20 الفرة 

خلو�ض الت�صفيات الآ�صيوية ت�صرين الأول املقبل.
القدم،  كرة  احتاد  ن�صر  ما  وفق  القائمة  و�صمت 
على موقعه الر�صمي، 23 لعبًا وهم: اأحمد جعيدي، 
عفانة،  دان��ي��ال  الكواملة،  اأ�صامة  عبا�صي،  قي�ض 
العال،  عبد  يزن  عبيدات،  اأحمد  اجلعربي،  معت�صم 
مهند  دل��دوم،  ب�صام  �صمريي،  ع�صام  القزعة،  �صوقي 
الر�صدان،  نزار  الكا�ض،  اأبو  الرحمن  عبد  طه،  اأبو 
خالد زكريا، مهند العرام�صة، حممد اأبو رزق، حممد 
و�صيم  ال�صيفي،  حمزة  ال�صناينة،  اأمني  عطية،  بني 
و�صاهر  عو�ض  ع��ب��داهلل  ج��ام��و���ض،  عامر  ري���الت، 

�صلباية.
املع�صكر  واإق��ام��ة  التجمع  اأهمية  هايل،  واأك��د 
ينتظره  وال���ذي  “الرديف”،  ل���  الأول  التدريبي 
ا�صتحقاق ت�صفيات كاأ�ض اآ�صيا، م�صريًا اإىل اأن اختيار 
مباريات  ور�صد  متابعة  على  بناء  ج��اء  الالعبني 

دوري املحرفني والدرجة الأوىل.
التي  املكت�صبات  على  للحفاظ  “نتطلع  وق��ال 

حتققت خالل م�صاركة املنتخب الأوملبي يف النهائيات 
الآ�صيوية 2020، وجت�صيد اهتمام الحتاد بالفئات 
يف  م��ث��ايل  ح�����ص��ور  ت�صجيل  خ���الل  م��ن  ال��ع��م��ري��ة، 

الت�صفيات، والعبور اإىل النهائيات.
للمنتخب  الفني  اجل��ه��از  اخ��ت��ي��ار  اأن  واأو���ص��ح 
الأول  املنتخب  م��درب  من  بتن�صيب  ج��اء  ال��ردي��ف 
لحتاد  الفنية  للروؤية  ووف��ق��ًا  بوركلمانز،  فيتال 
الإح��الل  عملية  لتوثيق  تهدف  والتي  القدم،  كرة 
والتبديل للن�صامى، من خالل تعزيز م�صتوى التن�صيق 
برامج  عر�ض  من  ذلك  يت�صمن  وما  املنتخبني،  بني 

التدريبات وخطط الإعداد واختيار الالعبني.
للمنتخب،  والإداري  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از  وي�����ص��م 
يا�صني،  بني  ب�صار  امل���درب  “هايل”،  ل���  بالإ�صافة 
اللياقة  وم��درب  العمايرة،  ل��وؤي  احل��را���ض  وم��درب 
البدنية م�صفر معمر اإىل جانب مدير املنتخب �صفيق 

عوي�ض وامل�صوؤول الإعالمي اأحمد اأبو زيد.
الت�صفيات  ق��رع��ة  ت�صحب  اأن  املنتظر  وم��ن 
املنتخب  ي��ح��ل  اإذ  امل��ق��ب��ل،  اآذار  يف  الآ���ص��ي��وي��ة 
يف  منتخبات  ثمانية  ب��ني  م��ن  الأول،  بالت�صنيف 
والعراق،  اإىل جانب كل من كوريا اجلنوبية،  اآ�صيا، 
وفيتنام،  وال�صعودية،  وال��ي��اب��ان،  واأوزب��ك�����ص��ت��ان، 

واأ�صراليا. وقطر 

*وكاالت
عن  الأرب��ع��اء،  اإجنليزي،  �صحفي  تقرير  ك�صف 
اأمام  الكال�صيكو  لقاء  قبل  ليفربول،  تواجه  اأزم��ة 

مان�ص�صر يونايتد.
مان�ص�صر  الأزيل  غرميه  ليفربول  وي�صتقبل 
يونايتد، يوم الأحد املقبل، على ملعب اآنفيلد، �صمن 

مباريات اجلولة 19 للربميريليج.
فاإن  الربيطانية،  “مريور”  �صحيفة  وبح�صب 
لي�ض  ليفربول،  مدافع  ماتيب،  جويل  الكامريوين 

جاهًزا حتى الآن ملواجهة مان�ص�صر يونايتد.
املقربة  الع�صلة  يف  لإ�صابة  ماتيب  وتعر�ض 
الأول  كانون  دي�صمرب/   27 يف  بروميت�ض  و�صت  �صد 

املا�صي.

وعمل  للرك�ض  عاد  ماتيب  اأن  التقرير،  واأو�صح 
بالكرة على الع�صب، لكنه مل يتدرب بعد مع الفريق، 
لروؤيته  حاجة  يف  كلوب،  يورجن  مدربه  و�صيكون 
يتدرب مرتني من اأجل الثقة يف العتماد عليه يوم 

الأحد.
وا�صطر كلوب لالعتماد على جوردان هندر�صون 
الدفاع خالل مباراة  الو�صط( يف مركز قلب  )لعب 
الو�صط  )لع��ب  فابينيو  ج��وار  اإىل  �صاوثهامبتون، 
�صريًعا،  ماتيب  جاهزية  يف  ي��اأم��ل  لكنه  ��ا(،  اأي�����صً

حلاجته اإىل عودة هندر�صون ملركزه الأ�صلي.
الأحد،  ملباراة  ماتيب  جاهزية  عدم  حالة  ويف 
�صُيعيد كلوب هندر�صون ملركزه الأ�صلي، و�صيعتمد اإما 

على ري�ض ويليامز اأو نات فيليب�ض يف قلب الدفاع.

*وكاالت
الأربعاء،  اإ�صباين،  �صحفي  تقرير  ك�صف 
�صفقة  مفاو�صات  يف  جديدة  انفراجة  عن 
�صيتي،  مان�ص�صر  اإريك جار�صيا، مدافع  انتقال 
ال��ث��اين  ك��ان��ون  ي��ن��اي��ر/  يف  ب��ر���ص��ل��ون��ة،  اإىل 

اجلاري.
ال�صيف  جار�صيا  �صم  بر�صلونة  وح��اول 
اأن مغالة مان�ص�صر �صيتي املادية،  اإل  املا�صي، 

وقفت اأمام اإمتام ال�صفقة.
ديبورتيفو”  “موندو  �صحيفة  وبح�صب 
مع  لتفاق  تو�صل  بر�صلونة  ف��اإن  الإ�صبانية، 
ال�صهر  جار�صيا  �صم  على  �صيتي،  مان�ص�صر 
اجلاري، بعد اأن خف�ض النادي الإجنليزي من 

مطالبه املالية.
وكان مان�ص�صر �صيتي قد ا�صرط احل�صول 
يف  كمتغريات  ومثلها  ي��ورو  ماليني   10 على 
اإىل  الرقم  يخف�ض  اأن  قبل  املا�صي،  ال�صيف 
عقد  نهاية  من  اأ�صهر   6 قبل  وذل��ك  الن�صف، 

جار�صيا.
 5 م��ب��ل��غ  ع��ل��ى  �صيتي  مان�ص�صر  وواف����ق 
بالإ�صافة  كمتغريات،  ومثلهما  ي��ورو  ماليني 
يف  الأ�صا�صي  املبلغ  تقا�صي  على  موافقته  اإىل 
منها  يعاين  التي  الأزم��ة  ظل  يف  املقبل،  العام 

بر�صلونة.
لالنتظار  بر�صلونة  �صي�صطر  ذل��ك،  وم��ع 
حتى الأ�صبوع الأخري من يناير/ كانون الثاين 
وح�صم  جديد،  رئي�ض  ق��دوم  حلني  اجل���اري، 

ال�صفقة مع مان�ص�صر �صيتي.

اتحاد كرة اليد يرفع عدد مراكز 
الواعدين والواعدات إلى 20

إعان تشكيلة المنتخب 
الرديف لكرة القدم

كلوب في حيرة قبل 
مواجهة مانشستر يونايتد

برشلونة يتوصل التفاق 
حول صفقة جارسيا
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*وكاالت
ال�صيارات،  لريا�صة  الأردنية  اأعلنت 
 ،2021 احل��ايل  للعام  اأن�صطتها  روزن��ام��ة 

التي تزخر ب� 24 �صباقا.
اأعلنت  التي  ال�صباقات،  اأب��رز  وم��ن 
ال�����ص��ي��ارات،  ل��ري��ا���ص��ة  الأردن���ي���ة  عنها 
ك��اأ���ض  “بطولة  الأردن  ب��اه��ا  ���ص��ب��اق 
و4  باها”،   – كاونري  للكرو�ض  العامل 
�صمن  منهم  راليان  )يقام  حملية  راليات 
الأو�صط(،  لل�صرق  الأردن  رايل  مناف�صات 
و6  ال���دويل،  الأردن  رايل  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
و5  تي�صت”،  “�صبيد  لل�صرعة  �صباقات 
للدرفت،  �صباقات  و3  للكارتينغ،  �صباقات 
و�صباق  ال��رب��اع��ي  ل��ل��دف��ع  ���ص��ب��اق��ات  و3 
وكاأ�ض  ال��رم��ان،  مرتفع  لت�صلق  احل�صني 
“مينا  اإفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 

الرقمية. زون” لل�صباقات 
واأك���������دت الأردن������ي������ة ل��ري��ا���ص��ة 
ن��ه��ا  اأ ���ص��ح��ف��ي،  ب��ي��ان  ال�������ص���ي���ارات، يف 
�صتعمل، يف ظل وجود وباء كورونا، على 
وفق   ،2021 احلايل  للعام  خطتها  تنفيذ 
املرحلة  تفر�صه  وما  الأمور  م�صتجدات 

. مل�صتقبلية ا
ال�صيارات  لريا�صة  الأردن��ي��ة  ونفذت 
خطتها و�صط جناحات حقيقية على اأر�ض 
الواقع و�صط ظروف اقت�صادية �صعبة متر 

بها املنطقة.
وي��ن��ط��ل��ق م��و���ص��م ري��ا���ص��ة ال�����ص��ي��ارات 
الثاين  اآذار وينتهي يف ت�صرين  الأردنية يف 

املقبلني.
للعام  ال�صيارات  ريا�صة  روزنامة  وتاليا 
الرباعي  الدفع  �صباق  اآذار:   5  *  2021

الأول.

الأردن  ب��اه��ا  اآذار:   20-  19-  18  *
العامل  كاأ�ض  بطولة  من  الرابعة  “اجلولة 

للكرو�ض كاونري – باها«.
* 2 ني�صان: �صباق ال�صرعة الأول.

* 9 ني�صان: الرايل الوطني الأول.
* 18 ني�صان: �صباق الكارتينغ الأول.

* 23 ني�صان: �صباق الدرفت الأول.
* 9 اأيار: �صباق الكارتينغ الثاين.

الأردن  رايل  اأي���ار:   22  -21-  20  *
)اجل��ول��ة   3 واآر   2 واآر  الأو���ص��ط  لل�صرق 

الثالثة من بطولة ال�صرق الأو�صط(.
* 4 حزيران: �صباق الدرفت الثاين.

* 11 حزيران: �صباق ال�صرعة الثاين.
* 25 حزيران : �صباق الدفع الرباعي 

الثاين.
* 9 متوز: �صباق احل�صني لت�صلق مرتفع 

الرمان.
* 16 متوز: �صباق الكارتينغ الثالث.

 12 الثالث*  ال�صرعة  �صباق  اآب:   6  *
اآب: �صباق الكارتينغ الرابع.

الأو�صط  ال�صرق  كاأ�ض  اآب:   27-  26  *
لل�صباقات  زون”  “مينا  اأفريقيا  و�صمال 

الرقمية.
* 3 اأيلول: �صباق ال�صرعة الرابع.

الرباعي  الدفع  �صباق  اأي��ل��ول:   10  *
الثالث.

الكارتينغ  �صباق  �صباق  اأي��ل��ول:   17  *
اخلام�ض.

ال�صرعة  �صباق  الأول:  ت�صرين   1  *
اخلام�ض.

الوطني  ال��رايل  الأول:  ت�صرين   15  *
الرابع.

الدرفت  �صباق  الأول:  ت�صرين   29  *
الثالث.

ال�صرعة  �صباق  ال��ث��اين:  ت�صرين   5  *
ال�صاد�ض.

*وكاالت
الأ�صرالية  فيكتوريا  ولية  يف  الريا�صة  وزير  قال 
ببطولة  الكربى  اأ�صراليا  جائزة  �صباق  اإن  الأرب��ع��اء 
اإىل  اآذار  مار�ض/  من  تاأجل  لل�صيارات   1 فورمول  العامل 
دخول  املمكن  من  يكن  مل  لأنه  الثاين  ت�صرين  نوفمرب/ 
املئات من العاملني يف الفرق للحجر ال�صحي ملدة 14 يوما 

عند الو�صول.
مو�صم  افتتاح  يف  ملبورن  يف  ال�صباق  يقام  ما  وعادة 
فورمول 1، لكنه تاأجل حتى 21 نوفمرب/ ت�صرين الثاين 
عند اإعالن اجلدول املعدل ملو�صم 2021 يوم الثالثاء يف 

خ�صم جائحة كوفيد-19.
و�صيبداأ املو�صم الآن يف البحرين يف 28 مار�ض/ اآذار.

يف  للتن�ض  املفتوحة  اأ�صراليا  بطولة  و�صتنطلق 
وزير  باكول  مارتن  ق��ال  بينما  املقبل،  ال�صهر  ملبورن 
على  الأ�صهل  من  كان  اإنه  فيكتوريا  ولية  يف  الريا�صة 

هذه الريا�صة التعامل مع قيود احلجر.
واأبلغ باكول ال�صحفيني: "كان بو�صع التن�ض التعامل 
لبطولة  بالن�صبة  ممكنا  هذا  يكن  مل  لكن  ذل��ك...  مع 

فورمول 1".
واأ�صاف: "يف مثل هذه الظروف... فمن وجهة نظرنا 
وقت  يف  الكربى  اجلائزة  �صباق  اإقامة  الأف�صل  من  اأنه 

لحق من العام اإذا كان ممكنا".
واأكد وزير الريا�صة اأنه ياأمل عودة �صباق اأ�صراليا 

اإىل موعده املعتاد يف بداية املو�صم يف 2022.

األردنية لرياضة السيارات تصدر 
روزنامة أنشطتها لعام 2021

وزير: أجلنا سباق فورموال 1 في أستراليا لهذا السبب

*وكاالت
�صرب فريق ال�صد عدة ع�صافري بحجر واحد، من 
خالل الفوز الذي حققه على الدحيل بنتيجة )3-

1( يف قمة املرحلة ال�14 لبطولة الدوري القطري، 
وبات قريبا من التتويج بلقب البطولة هذا املو�صم.

املكا�صب  ال��ت��ايل،  التقرير  يف  ك���ووورة  وير�صد 
الذي  النت�صار،  هذا  من  ال�صد  حققها  التي  الكبرية 
جعله قريبا من التتويج بلقب الدوري بن�صبة %99، 
الإع��الن عن  �صداويا حتى  بات  ال��دوري  لقب  اأن  اأي 

ذلك ر�صميا.
املت�صدر  ال�صد  جمعت  والتي  املواجهة،  هذه  قبل 
والدحيل الو�صيف كان الفارق بينهما 8 نقاط وبعد 

اللقاء و�صع الزعيم الفارق اإىل 11 نقطة.
والدحيل  نقطة   38 بات  ر�صيده  حاليا  فال�صد 
27، وهو فارق كبري نظرا لعدد املباريات الباقية على 

ختام مناف�صات الدوري وهي 8 مباريات.
مباريات   8 خ��الل  ال�صد  يفقد  اأن  ال�صعب  وم��ن 
بكل  مناف�صه  يفوز  اأن  الوقت  نف�ض  ويف  نقطة،   11

املباريات الباقية له.
والدحيل  ال�صد  بني  يعد  مل  املباراة  هذه  وبعد   
خاللها  من  يقل�ض  اأن  ميكن  مبا�صرة،  مواجهات  اأي 
لقاء  يف  اأمامه  كانت  الفر�صة  لأن  الفارق،  الدحيل 
اأهدرها  لكنه  نقاط،   5 اىل  الفارق  لت�صييق  الأم�ض، 

باخل�صارة.
نقاط،  ل�5  الفارق  وتقلي�ض  الدحيل  فوز  وك��ان 
بني  مناف�صة  وج��ود  عن  خالله  من  احلديث  ميكن 
اأو  احلديث  ميكن  ل  احلايل  الفارق  لكن  الفريقني، 
رمبا  ال�صد  واأن  تنقلب  �صوف  الأمور  باأن  معه  التوقع 

يفقد قمته التي يجل�ض عليها اأو لقبه.
يف  للزعيم  املتبقية  امل��ب��اري��ات  اإىل  وبالنظر   
فيها  يفقد  اأن  ميكن  مباريات،   8 وعددها  ال��دوري 
اأن  اأنه من ال�صعب  نقاطا، لكن طبيعة الفريق توؤكد 

يفقد هذا العدد من النقاط.
من  الكم  هذا  يخ�صر  لن  ال�صد  اأح��وال  اأ�صواأ  ويف 
مرتبط  غري  الفريق  اأن  خ�صو�صا  ب�صهولة،  النقاط 
بطولة  غ��ري  خارجية  اأو  داخلية  م�صاركات  ب��اأي 

الدوري وكاأ�ض الأمري.
عند  كبريا  حتديا  متثل  البطولة  ه��ذه  اأن  كما 
يح�صد  اأن  يريد  الذي  هرينانديز،  ت�صايف  الإ�صباين 
وهو  ال�صد  مع  ال���دوري  بطولة  يف  له  الأول  اللقب 

مدرب.
فريق  �صخ�صية  من  كثريا  غري  ت�صايف  واحلقيقة 
املخالب  ميتلك  الفريق  واأ���ص��ب��ح  امللعب،  يف  ال�صد 
والأنياب التي من خاللها يحقق املطلوب يف املباريات.

 اأبرز مكا�صب قمة ال�صد والدحيل، كان موا�صلة 
يف  وجناحه  جديد  من  التاألق  اجل��زائ��ري  املهاجم 
يوؤكد  الأم��ر  وهذا  الثالث،  املباراة  اأه��داف  ت�صجيل 
على اأن بوجناح ما زال هو فر�ض الرهان عند ت�صايف، 
واملباريات  املنا�صبة  املواعيد  اأثناء  بقوة  الظهور  يف 

القوية واحلا�صمة.
لهزمية  باقتدار  فريقه  بوجناح  ق��اد  وبالفعل 
بلقب  التتويج  �صوب  قدما  وو�صع  املبا�صر  املناف�ض 
نظرا  ج���دارة،  ع��ن  ال�صد  ي�صتحقه  ال��ذي  ال���دوري 
وعري�صة  ك��ب��رية  نتائج  م��ن  امل��و���ص��م  ه��ذا  حقق  مل��ا 
فريق  اأي  يحققه  مل  ما  وهو  و�صدا�صيات  بخما�صيات 

اآخر يف البطولة.

*وكاالت
ال��ك��رة  ج��ه��از  يف  مطلع  م�����ص��در  اأك���د 
باإنبي، اأن اأ�صامة جالل قريب ب�صكل كبري 
من النتقال ل�صفوف الزمالك خالل فرة 

النتقالت ال�صتوية احلالية.
خا�صة  ت�صريحات  يف  امل�صدر  وق��ال 
لكووورة: “بالفعل هناك مفاو�صات قوية 
من جانب الزمالك للح�صول على خدمات 
ال�صفقة  حت�صم  مل  ولكن  ج��الل  اأ�صامة 

حتى هذه اللحظة ب�صكل ر�صمي«.
على  احل�صول  يف  “نرغب  واأ���ص��اف: 
الزمالك  من  و�صفقة  جنيه  مليون   15
للموافقة على بيع اأ�صامة جالل«. وتابع: 
الزمالك  يقدم  مل  اللحظة  هذه  “حتى 
���ص��وى 12 م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه، وامل��ف��او���ص��ات 
على   وال��الع��ب  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  م�صتمرة 

جميع الأمور املادية«.
يف  ي�صارك  مل  جالل  اأ�صامة  اأن  يذكر 
بالت�صكيل  اإنبي  فريق  مع  احلايل  املو�صم 

الأ�صا�صي خالل م�صابقة الدوري املمتاز.

تشافي ينقل السد إلى ممر 
التتويج بالدوري القطري

إنبي يكشف لكووورة تطورات 
مفاوضات الزمالك بشأن جال

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة 200083721

ا�شتنادا الحكام املادة 28/اأ من قانون ال�شركات رقم 22 ل�شنة 1997 يعلن 
مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة : بان ال�شيد /ال�شادة

ع�������ب�������ر م���������ه���������دي م�������������ش������ل������ح اخل�������������ش������ري
م��������ه��������ا م���������ه���������دي م�������������ش������ل������ح اخل�������������ش������ري 
�������ش������ل������م������ى ه�������ا��������ش�������م خ������ل������ي������ل احل��������������داد
������ش�����ن�����د������س م��������ه��������دي م�����������ش�����ل�����ح اخل�����������ش�����ري 
ن���������������ور م���������ه���������دي م�������������ش������ل������ح اخل�������������ش������ري
حم�������م�������د م���������ه���������دي م�������������ش������ل������ح اخل�������������ش������ري
ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة ورثه مهدي م�شلح خليل اخل�شري وامل�شجلة 
يف �شجل �شركات  تو�شيه ب�شيطه    حتت الرقم 11941   بتاريخ  2006/2/15
قد تقدم بطلب الن�شحابه من ال�شركة  بتاريخ2021/1/13   وقام بابالغ 
�شريكه/�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب 

باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ  2021/1/13
اعتبارا  ي�شري  ال�شركة  ان�شحابه من  فان حكم  القانون  وا�شتنادا الحكام 

من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية
مراقب عام ال�شركات
د. وائل علي العرموطي
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*عمان 
حّثت منظمة ال�صحة العاملية، احلكومات 
على تعزيز الغذاء ال�صحي يف املرافق العامة؛ 
للم�صاعدة يف منع الوفيات ال�صنوية البالغة 8 

ماليني نتيجة الغذاء غري ال�صحي.
اإىل  �صحفي  بيان  يف  املنظمة،  واأ���ص��ارت 
املدار�ض  مثل:  العامة،  لالأماكن  ميكن  اأن��ه 
ومراكز رعاية الأطفال، ودور رعاية امل�صنني، 
الأخ���رى  املقا�صف  وجميع  وامل�صت�صفيات 
رئي�ًصا  دوًرا  تلعب  اأن  العامة،  للموؤ�ص�صات 
ال�صحي،  بالطعام  النا�ض  تزويد  �صمان  يف 
وامل�صاعدة يف منع الوفيات ال�صنوية الناجمة 

عن تناول الغذاء غري ال�صحي.
اجلديد  العمل  اإطار  اإن  املنظمة،  وقالت 

امل�صريات  �صيا�صات  وتنفيذ  لتطوير  لها 
نظام  اأج��ل  من  العامة  الغذائية  واخل��دم��ات 
غذائي �صحي، يهدف اإىل زيادة توفري الغذاء 
التغذية  معايري  و���ص��ع  خ��الل  م��ن  ال�صحي 
لالأغذية املُقّدمة واملباعة يف الأماكن العامة.

اإىل  ا  اأي�صً يهدف  العمل  اإطار  ان  واأ�صافت، 
منها،  الوقاية  ميكن  التي  الأمرا�ض  من  احلد 
العايل  ال�صتهالك  عن  الناجمة  والوفيات 
لل�صوديوم وامللح وال�صكريات والدهون، خا�صة 
الدهون غري امل�صبعة، وال�صتهالك غري الكايف 
واخل�صراوات  والبقوليات  الكاملة  للحبوب 

والفاكهة.
الدكتور  للمنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق���ال 
“الأماكن  اإن  غيربي�صو�ض:  اأدهانوم  تيدرو�ض 
يف  مبا  باأكمله،  املجتمع  تخدم  التي  العامة 
حتوي  اأن  يجب  �صعًفا،  الأك��ر  ال�صكان  ذلك 
اأماكن يرّوج فيها لالأنظمة الغذائية ال�صحية 

ولي�ض تثبيطها«.
للحكومات  ال��وق��ت  ح��ان  “لقد  واأ���ص��اف، 
اأن  �صمان  خ��الل  م��ن  يحتذى،  م��ث��اًل  لتكون 
الطعام الذي يتم تقدميه اأو بيعه يف الأماكن 
العامة ي�صهم يف اتباع اأنظمة غذائية �صحية 
ينبغي  ل  اأن��ه  على  م�صددا  الأرواح”،  وينقذ 

التي  الأغ��ذي��ة  على  عامة  اأم���وال  اأي  اإن��ف��اق 
ت�صاهم يف النظم الغذائية غري ال�صحية.

غذائي  نظام  اتباع  اأن  املنظمة  واأّك��دت 
الأي��ام  وحتى  ال���ولدة  قبل  م��ا  منذ  �صحي 
ملنع  اأم���ًرا حيوًيا  ُي��ع��ّد  احل��ي��اة  م��ن  الأخ���رية 
اأن  مو�صحة  التغذية،  �صوء  اأ�صكال  جميع 
للحكومات  كاأداة  يعمل  اجلديد  العمل  اإطار 
�صيا�صات  وتقييم  ور���ص��د  وتنفيذ  لتطوير 
���ص��راء الأغ��ذي��ة واخل��دم��ات ال��ع��ام��ة التي 
للنظم  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  امل���ب���ادئ  م���ع  ت��ت��واف��ق 
يف  امل��ب��ني  النحو  على  ال�صحية  ال��غ��ذائ��ي��ة 

املنظمة. تو�صيات 

الصحة العالمية تدعو لتعزيز الغذاء الصحي

*واشنطن
لتطوير  الأبي�ض  البيت  فريق  رئي�ض  قّدم 
اللقاح امل�صاد لفريو�ض كورونا امل�صتجد، العامل 
تاأتي  ا�صتقالته،  ال�صالوي،  من�صف  املغربي 
بناء على طلب من الرئي�ض الأمريكي املنتخب 

جو بايدن.
ال�صالوي  اأن  اإىل  مطلعة  م�صادر  واأ�صارت 
�صيبقى يف من�صبه لنحو 30 يوًما خالل الفرة 
كبري  ب�صكل  دوره  تقلي�ض  و�صيتم  النتقالية، 
وتن�صيبه  الد�صتورية  اليمني  بايدن  اأداء  بعد 

رئي�صا يف 20 يناير.
ال�صالوي  �صيخلف  من  الوا�صح  غري  وم��ن 
ب�صاأن  بايدن  لإدارة  العلمي  الفريق  قيادة  يف 
لقاح كورونا، اأو ما اإذا كان ال�صالوي �صيبقى يف 

هذا املن�صب.
وك���ان ال��ع��امل امل��غ��رب��ي ق��د ق��ال يف وق��ت 
لقاحني  و�صول  بعد  التنحي  يعتزم  اإنه  �صابق 
وهو  الأ�صواق،  اإىل   19-Covid ل�  وعالجني 
لقاح  اإقرار  مع  املا�صي  ال�صهر  بالفعل  حدث  ما 

موديرنا.
يف  بقائه  مت��دي��د  ق��رر  اأن���ه  اأك���د  اأن���ه  اإل 
من�صبه من اأجل �صمان ا�صتمرار عملية اإي�صال 
ال�صلطة  انتقال  عملية  تتم  اأن  اإىل  اللقاحات 

�صل�ض.  ب�صكل 
وتقدير  بثناء  ال�صالوي،  حظي  قد  وكان 
وا�صعني بعد تعيينه من قبل الرئي�ض املنتهية 
مبادرة  راأ���ض  على  ت��رام��ب،  دون��ال��د  ولي��ت��ه، 
فريو�ض  �صد  لقاح  لتطوير  الأبي�ض  البيت 

كورونا امل�صتجد )كوفيد 19(.
�صحفي  م���وؤمت���ر  يف  ال�������ص���الوي،  و����ص���رح 
اإىل  ينظر  اأن���ه  الأب��ي�����ض،  البيت  بحديقة 
لتقدمي  وفر�صة  �صرف  مبثابة  التعيني  هذا 
خدمة اإىل الوليات املتحدة والعامل، يف ظل 
مليوين  حواىل  �صحيتها  راح  التي  اجلائحة 

�صخ�ض يف العامل حتى الآن.
املغربي،  ال�صالوي  �صرية  يف  النب�ض  وعند 
والتحديات  التح�صيل  من  طويل  م�صار  يربز 
ثم النجاح؛ لأن العامل املعني من قبل ترامب، 

ب�صرورة  دوما  واآمن  خمتلفة  بلدان  بني  تنقل 
املرء،  اأم��ام  لحت  ما  متى  الفر�صة  اقتنا�ض 

بح�صب ما قال يف لقاء �صحفي.
يف   1959 �صنة  يف  ال�صالوي  من�صف  ول��د 
الأطل�صي  املحيط  على  املطلة  اأغادير  مدينة 
ح�صل  اأن  اإىل  اململكة  يف  ودر���ض  امل��غ��رب،  يف 
العامة(  )الثانوية  البكالوريا  �صهادة  على 
البي�صاء،  الدار  ثانوية حممد اخلام�ض يف  من 

يدر�ض  حتى  فرن�صا  اإىل  ذل��ك  بعد  �صافر  ثم 
عدد  غ��رار  على  ع�صرة،  ال�صابعة  وهو  الطب 
اإكمال  يختارون  الذين  املغاربة  الطلبة  من 

درا�صتهم يف اخلارج.
اأوىل،  اأم���ل  بخيبة  مني  ال�����ص��الوي  لكن 
اجلامعة  يف  نف�صه  ي�صجل  اأن  ي�صتطع  ومل 
انتهى،  الت�صجيل كان قد  اأجل  الفرن�صية، لأن 
ولذلك، قرر اأن ينتقل �صوب بلجيكا املجاورة، 
وه���ي ب��ل��د ف��ران��ك��ف��وين اأي�����ص��ا، ث��م در����ض يف 

�صهادة  على  وح�صل  احلرة  بروك�صيل  جامعة 
البيولوجيا. “الإجازة” يف 

الدكتوراه  �صهادة  نال  موالية،  مرحلة  يف 
عدة  تلقى  ث��م  اجل��زي��ئ��ي،  الأح��ي��اء  علم  يف 
دورات يف جامعات اأمريكية مرموقة مثل كلية 
اأما يف احلياة  هارفارد للطب وجامعة تافت�ض، 
مونز  بجامعة  اأ�صتاذا  ال�صالوي  فعمل  املهنية، 
البلجيكية وكتب ما يقارب مئة ورقة بحثية.
البتكار  عن  مواقفه  يف  ال�صالوي  وداف��ع 

عناية  اإيالء  على  وحث  ال�صيدلة،  جمال  يف 
هذه  اإح��دى  يف  وق��ال  العلمي،  للبحث  ك��ربى 
للعلماء  تقدم  التي  امليزانيات  اإن  اللقاءات 
يجب اأن ت�صمى بال�صتثمار لأنها تب�صر بعائد 
نفع  ذات  اأدوي���ة  بتطوير  وتتكلل  ملمو�ض، 

عظيم.
يعمل  وه��و  عاما  ثالثني  ال�صالوي  ق�صى 
�صميث كالين” العمالقة  “غالك�صو  �صركة  يف 
�صنة  ويف  عاملية،  بريطانية  موؤ�ص�صة  وه��ي 
ق�صم  راأ�����ض  ع��ل��ى  بتعيينه  ق��ام��ت   ،2006

والتطوير. البحوث 
واأعلن خطة لإن�صاء جمموعة خمت�صة يف 
ال�صينية،  �صنغهاي  مبدينة  الع�صبية  العلوم 
وراه����ن ع��ل��ى ال���ص��ت��ع��ان��ة مب��ا ي��ق��ارب األ��ف 
موظف، يف م�صروع قدرت تكلفته مبئة مليون 

دولر، وتوقفت املبادرة يف 2017.
ال�����ص��الوي  اأ����ص���رف   ،2008 ���ص��ن��ة  ويف 
الربيطانية  ال�صيدلية  �صركة  ق��ي��ام  على 
“�صبرييت  �صركة  على  بال�صتحواذ  والعاملية 
اإىل  فارما�صوتيكالز” يف �صفقة و�صلت قيمتها 
720 مليون دولر، ثم اأ�صرف اأي�صا على �صراء 
بثالثة  �صاين�صز”  جينوم  “هيومان  �صركة 

مليارات دولر.

العامل  اأ�صرف  الأكادميية،  م�صريته  خالل 
اللقاحات؛  م��ن  ع��دد  تطوير  على  امل��غ��رب��ي 
الوقاية  لأج���ل  “�صريفاريك�ض”  ل��ق��اح  مثل 
لقاح  ع��ن  ف�صال  ال��رح��م،  عنق  ���ص��رط��ان  م��ن 
التهاب  من  الأطفال  حلماية  “روتاريك�ض” 
وب��اء  لقاح  ث��م  الفريو�صي،  والأم��ع��اء  امل��ع��دة 
27 عاما وهو يجري  ال�صالوي  اإيبول. وق�صى 
للوقاية  “�صريفاريك�ض”  لقاح  ح��ول  بحوثا 
الأدوية  وكالة  اعتمدته  اأن  اإىل  املالريا،  من 
الأوروبية يف �صنة 2015، وهو الأول من نوعه 

يف العامل.
البيت  يف  كلمته  يلقي  ال�صالوي  كان  حني 
اأوائل  الأمريكي  الرئي�ض  جانب  اإىل  الأبي�ض 
املطروحة  التحديات  اأن  ك�صف  تعيينه،  فرة 
اأع��رب  لكنه  بال�صهلة،  لي�صت  امل��ب��ادرة  اأم��ام 
جرعات  من  املاليني  مئات  اإنتاج  يف  ثقته  عن 
اللقاح �صد وباء كورونا امل�صتجد، بحلول العام 

اجلاري.
وا�صطر الباحث اإىل ال�صتقالة من �صركة 
تفاديا  ال�صيدلة،  يف  املخت�صة  “موديرنا” 
عمله  اإىل  نظرا  م�صالح”،  “ت�صارب  يف  للوقوع 
اأن  ال�صعب  وم��ن  فيدرالية،  مبادرة  �صمن  يف 

يظل موظفا يف �صركة خا�صة.

استقالة منصف الساوي رئيس فريق ترامب لتطوير لقاح كورونا

*واشنطن
اأعلن نائب الرئي�ض الأمريكي مايك بن�ض ر�صميًا 
والع�صرين  اخلام�ض  التعديل  اإىل  اللجوء  رف�صه 
قرار  يف  ترامب،  دونالد  الرئي�ض  لتنحية  للد�صتور 
�صابقة  يف  يوّجهوا،  لأن  الدميوقراطيني  �صيدفع 
للمرة  اتهامية  لئحة  املتحدة،  الوليات  تاريخ  يف 
يف  ملحاكمته  وليته  املنتهية  الرئي�ض  �صّد  الثانية 

جمل�ض ال�صيوخ بهدف عزله.
اإىل رئي�صة جمل�ض النواب  وقال بن�ض يف ر�صالة 
الدميوقراطية نان�صي بيلو�صي اإّنه “مع بقاء ثمانية 
والكتلة  اأن��ِت  الرئي�ض،  ولي��ة  ف��رة  يف  فقط  اأي��ام 
تفعيل  احلكومة  ومن  مّني  تطلبان  الدميوقراطية 
التعديل اخلام�ض والع�صرين” للد�صتور، والذي يجيز 
اأغلبية  مع  بال�صراك  يقّرر  ب��اأن  الرئي�ض  لنائب 

الوزراء تنحية الرئي�ض اإذا ما وجدوه غري قادر على 
حتّمل اأعباء من�صبه.

واأ�صاف “ل اأعتقد اأّن مثل هذا الإجراء ي�صّب يف 
م�صلحة اأّمتنا اأو يتما�صى مع د�صتورنا«.

ليز  اجلمهورية  النائبة  قالت  اأخ��رى،  جهة  من 
احلزب  قيادة  يف  رفيعا  من�صبا  تتوىل  التي  ت�صيني، 
�صت�صوت  اإنها  الأمريكي  النواب  مبجل�ض  اجلمهوري 

مل�صاءلة الرئي�ض دونالد ترامب.
هذا  “ا�صتدعى  ترامب  اأن  اإىل  اأ�صار  بيان  ويف 
مبنى  على  الهجوم”  ه��ذا  �صعلة  احل�صد...واألهب 
ت�صيني  قالت  يناير،  من  ال�صاد�ض  ي��وم  الكابيتول 

الرئي�ض«. مل�صاءلة  “�صاأ�صوت 
وت�صيني هي ابنة ديك ت�صيني النائب اجلمهوري 

ال�صابق للرئي�ض جورج دبليو بو�ض.

*رام اهلل 
اأ�صيب م�صن فل�صطيني وجنله بالراأ�ض، الأربعاء، 
وجنود  اليهود  املتطرفني  امل�صتوطنني  اعتداء  بعد 
يف  امل��ربح،  بال�صرب  عليهما  الإ�صرائيلي  الحتالل 
�صرق  جنوب  عقربا،  قرية  �صرق  الطويل  خربة 

نابل�ض �صمال ال�صفة الغربية.
وقال جمل�ض قروي عقربا، يف بيان، اإن عددا من 
امل�صتوطنني وجنود الحتالل، اعتدوا بال�صرب على 
املواطنني الذين بداأوا بحراثة اأرا�صيهم يف اخلربة، 
ما اأدى اىل اإ�صابة اأب وابنه من قرية املجدل بجروح 
يف الراأ�ض، نقال على اأثرها للم�صت�صفى لتلقي العالج. 
وكان عدد من امل�صتوطنني، بداأوا منذ يومني بحراثة 
حماولة  يف  الطويل،  خربة  يف  املواطنني  اأرا���ص��ي 

لال�صتيالء عليها.

الحتالل  لقوات  تابعة  اآليات  جرفت  ذلك،  اإىل 
ال�صرائيلي الأربعاء، ارا�صي واقتلعت ا�صجارا �صرق 
ال�صفة  جنوب  اخلليل  مدينة  �صمال  اأمر  بيت  بلدة 
ال��غ��رب��ي��ة. وق���ال م�����ص��وؤول جلنة م��ق��اوم��ة اجل��دار 
اإن  بيان،  يف  عو�ض،  حممد  اأمر  بيت  يف  وال�صتيطان 
دومنات  ثمانية  حوايل  جرفت  الحتالل  جرافات 
يف  ول��وزي��ات  زي��ت��ون  �صجرة   80 م��ن  اأك��ر  واقتلعت 
منطقة القرن �صرق البلدة تعود ملكيتها اىل املواطن 
ع�صام فائق ح�صن ابو عيا�ض. وا�صار عو�ض، اىل ان 
يف  العمل  عيا�ض  ابو  للمزارع  ي�صمح  كان  الحتالل 
وهو  الإ�صرائيلية،  العليا  املحكمة  من  بقرار  ار�صه 
التي  الأر���ض  لهذه  مللكيته  الثبوتية  الوراق  ميتلك 
مر،  كيلو  من  اأك��ر  القد�ض  اخلليل  �صارع  عن  تبعد 

وعن ال�صارع اللتفايف حوايل 3 كيلو مرات.

*دمشق
اأفادت الوكالة العربية ال�صورية لالأنباء )�صانا( 
يف  مناطق  ا�صتهدف  اإ�صرائيليا  هجوما  اأن  الأربعاء 

دير الزور والبوكمال.

وقالت الوكالة نقال عن م�صدر ع�صكري: “يف متام 
ال�صاعة 1،10 من فجر اليوم قام العدو الإ�صرائيلي 
ومنطقة  ال���زور  دي��ر  مدينة  على  ج��وي  ب��ع��دوان 

البوكمال ، ويتم حاليًا تدقيق نتائج العدوان.«

نائب الرئيس األميركي يرفض اللجوء 
للتعديل الـ25 لتنحية ترامب

االحتال يعتقل 
11 فلسطينيا

*رام اهلل 
اع��ت��ق��ل��ت ق����وات الح��ت��الل 
يف  فل�صطينيا   11 الإ�صرائيلي 
ح��م��ل��ة اع��ت��ق��الت وم��داه��م��ات 
خمتلفة  مبناطق  نفذتها  وا�صعة 

املحتلة. الغربية  بال�صفة 
وق���������ال ن���������ادي الأ������ص�����ري 
اإن  ل���ه،  ب��ي��ان  يف  الفل�صطيني 
ال�صرائيلي  الح��ت��الل  ق���وات 
كثيف  اإط���الق  و���ص��ط  اقتحمت 
ل��ل��ن��ريان م��ن��اط��ق م��ت��ف��رق��ة يف 
والبرية  وطوبا�ض  طولكرم  مدن 
واع��ت��ق��ل��ت  وج��ن��ني  اهلل  ورام 
بزعم  ع�صر  الأح���د  امل��واط��ن��ني 
حلم  بيت  ويف  مطلوبون.  اأن��ه��م 
ا����ص���ت���ول���ت ق������وات الح���ت���الل 
زراعية  من�صاأة  على  ال�صرائيلي 
بيت  مدينة  �صرق  تقوع  بلدة  يف 
تقوع  بلدية  رئي�ض  واأفاد  حلم. 
اأن  ب��ي��ان  يف  م��ف��رح،  اب��و  تي�صري 
على  ا�صتولت  الح��ت��الل  ق��وات 
م��ن�����ص��اأة زراع���ي���ة ل��ب��ي��ع ال���ورد 
مملوكة  ال��زراع��ي��ة  وال���ص��ت��ال 
بعد  ح��م��دان،  �صليم  للمواطن 
ترخي�ض  وج��ود  رغم  تفكيكها، 

. فيها
وب��ح�����ص��ب اب����و م��ف��رح ف���اإن 
فرة  منذ  تتعر�ض  تقوع  بلدة 
قبل  م���ن  ي��وم��ي��ة  لن��ت��ه��اك��ات 
بالقتحامات  تتمثل  الحتالل 
والعتقالت،  املنازل  ومداهمة 

مداخلها. واغالق 
اآل��ي��ات  ج��رف��ت  ذل����ك،  اىل 
الح������ت������الل ال����ص���رائ���ي���ل���ي 
م�����ص��اح��ات وا���ص��ع��ة م��ن ارا���ص��ي 
مدينة  جنوب  عينابو�ض  قرية 
الغربية  ال�صفة  �صمال  نابل�ض، 
م�����ص��وؤول ملف  وق���ال  امل��ح��ت��ل��ة. 
اإن  دغل�ض  غ�صان  ال�صتيطان 
ج���راف���ات الح���ت���الل ���ص��رع��ت 
منطقة  يف  جت��ري��ف  ب��ع��م��ل��ي��ات 
ميالدي” �صمال عينابو�ض،  “اأبو 
ال��ق��ري��ب��ة م���ن م�����ص��ت��وط��ن��ة “ 
هناك  اأن  م�صيفا  يت�صهار”، 
ال�صتيالء  عمليات  يف  ت�صاعدا 
ل�صالح  وجتريفها  الأرا�صي  على 
ح�صاب  على  امل�صتوطنات  تو�صيع 

املواطنني. ارا�صي 

إصابات إثر اعتداء المستوطنين على 
مزارعين في خربة الطويل شرق نابلس

هجوم إسرائيلي على مناطق 
في دير الزور والبوكمال في سوريا


