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وفاة شخص تعرض للضرب
 والقبض على الجناة

*عمان 
�أُلقي  �صخ�صني  قبل  من  لل�صرب  تعر�صه  �إثر  �صخ�ص  تويف 

�لقب�ص عليهما قبل �أ�صبوعني تقريبًا.
وقال م�صدر �أمني يف بيان �صحايف �ل�صبت، �نه قبل �أ�صبوعني 
تقريبا �أُ�صعف �أحد �ملو�طنني للم�صت�صفى �ثر تعر�صه لل�صرب 
وعلى  �لو�صطى،  �لبادية  مناطق  �إحدى  يف  �صخ�صني  قبل  من 

�لفور بو�صرت �لتحقيقات بالق�صية وحتديد هوية �ل�صخ�صني 
ومكاين وجودهما، و�ألقي �لقب�ص عليهما يف �ليوم ذ�ته بعد �أن 
تو�ريا عن �لأنظار. و�أ�صار �إىل �إحالة �ملقبو�ص عليهما للق�صاء 
�أم�ص  �إليهما، ويف �ول  �مل�صندة  يف حينه وتوقيفهما عن �لتهم 
تويف �ملو�طن �ملعتدى عليه متاأثرً� باإ�صابته، و�لق�صية ما ز�لت 

منظورة �أمام �لق�صاء.
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*عمان 
�أكد م�صدر �أمني �أن �لفتاة �لتي تعر�صت 
على  تقريبا  �صهر  قبل  �صقيقها  من  لل�صرب 
قيد �حلياة ول �صحة لوفاتها وهي ما تز�ل 

قيد �لعالج.
ودعا �مل�صدر �جلميع �إىل �صرورة �لتاأكد 
ن�صرها  قبل  معلومات  من  يردهم  ما  كل  من 

وتد�ولها.

و�أ�صدرت جلنة �ملر�أة يف جمل�ص �لأعيان، 
م�صاء  �لنجار،  هيفاء  �لعني  ترت�أ�صها  �لتي 
جامعية  فتاة  تعر�ص  ح��ول  بياًنا  �ل�صبت، 
�أف���ر�د  �أح���د  قبل  م��ن  و�لتعنيف  لل�صرب 
�أ�صرتها. وقالت �للجنة �إنها “تتابع باهتمام 
بالغ وقائع وجمريات �جلرمية �لأليمة �لتي 
تعر�صت لها �لفتاة �جلامعية يوم 24 كانون 
�أ�صرتها  �أف��ر�د  �أحد  قبل  من   ،2020 �لأول 

وذلك بالعتد�ء عليها بال�صرب و�لتعنيف، 
بليغه  �آث���ار  م��ن  �لآن  �لفتاة  ت��ع��اين  حيث 
على  ترقد  ز�ل��ت  ول  �جلرمية  عن  ناجتة 

�صرير �ل�صفاء يف �مل�صت�صفى«.
و�أ�صارت يف بيانها �إىل “�أن ظاهرة �لعنف 
تهدد  ودخيلة  خطرية  �أ�صبحت  �لأ���ص��ري 
و�لعاد�ت  �لقيم  �صاحب  �لأردين  �ملجتمع 

و�لتقاليد �لعريقة”.                    

*راس العني
تو��صل  �لإرهابية  �مللي�صيات  ت��ز�ل  ل 
قمع �ل�صكان �لأ�صليني يف بلدتي ر�أ�ص �لعني 
يف  �حتلتهما  �لتي  �ل�صوريتني،  �أبي�ص  وتل 

�لتا�صع من �أكتوبر 2019.
عفرين،  مدينة  يف  فعلت  ما  غر�ر  وعلى 
�إىل  �لإرهابية  �مليلي�صيات  ممار�صات  تهدف 
عن  �لنزوح  على  �لأ�صليني  �ل�صكان  �إجبار 
ونهب  �صلب  عمليات  تنفيذ  عرب  �أر��صيهم، 
�صبه  ب�صكل  و�ختطاف  للن�صاء،  و�غت�صاب 

يومي.
�حلمزة”  “فرقة  ميلي�صيا  و�أق��دم��ت 
 10 �خ��ت��ط��اف  على  �أي���ام  قبل  �لإره��اب��ي��ة 
مدنيني من قرية مريكي�ص بالريف �ل�صرقي 
لر�أ�ص �لعني، و�صط ��صتباكات يومية ب�صبب 
�مل�صروقات،  تق�صيم  على  بينهم  �خل��الف 

بح�صب �ملر�صد �ل�صوري حلقوق �لإن�صان.
ر�أ�ص  مدينة  من  نازح  �صاب  جميل،  �آز�د 
�لعني يعي�ص يف �أحد مر�كز �لإيو�ء مبدينة 
عربية”،  نيوز  “�صكاي  ملوقع  قال  �حل�صكة، 
��صتوطنت  قد  حم�ص  مدينة  من  عائلة  �إن 

منزله يف ر�أ�ص �لعني.
معه  تو��صلت  �لعائلة  “هذه  وت��اب��ع: 
���ص��ر�ء  عليه  وع��ر���ص��ت  ج����اره،  ب��و����ص��ط��ة 
جو�ز�ت �صفره وعائلته، و�أور�قهم �لثبوتية 
�ألف   20 مبلغ  مقابل  �ل�صخ�صية،  و�صورهم 

دولر«.
يوم  زوج��ت��ي  “كانت  جميل:  و�أ���ص��اف 
يف  �ل��ث��اين  مولودنا  ت�صع  �ملدينة  �ح��ت��الل 
م�صفى ر�أ�ص �لعني، ومل �أمتكن من �لعودة �إىل 
زوجتي  وم�صاغ  �أور�قنا  و��صطحاب  �ملنزل 
ومبلغ مايل كبري كنت قد �أودعته يف �ملنزل، 
ما  كل  على  ��صتولت  �لإرهابية  و�مليلي�صيات 

�أملك«.
م���ا ح����دث جل��م��ي��ل ح��ال��ة  ي��ك��ن  ومل 

لالبتز�ز  �صخ�ص  فيها  تعر�ص  ��صتثنائية 
�مل�صتوطنة  و�لعائالت  �مليلي�صيات  قبل  من 
روى جو�ن  �لأكر�د، حيث  �لفارين  بيوت  يف 
نيوز  “�صكاي  ملوقع  حديثه  خ��الل  حممد 
عربية”، تفا�صيل �لبتز�ز �لذي تعر�ص له 

و�صقيقه و�صديقه.
�مل�صتوطنة،  “�لعائالت  حممد:  وق��ال 
حلب  وري��ف  وحماة  حم�ص  من  وغالبيتهم 
�مل��ن��ازل  �أ���ص��ح��اب  م��ع  يتو��صلون  و�إدل����ب، 
ويح�صلون على �أرقام هو�تفهم من �جلري�ن«.
�صقيقي  وم��ع  معي  “تو��صلو�  وت��اب��ع: 
هوياتنا  �صر�ء  علينا  وعر�صو�  و�صديقي، 
�أور�ق  �أو  �جلامعية  �صهاد�تنا  �أو  �ل�صخ�صية 
وحتى  و�أر��صينا،  وحمالتنا  منازلنا  ملكية 

�صورنا �ل�صخ�صية، مقابل مبالغ كبرية ».
حمو  �صيخ  يو�صف  �ل�����ص��وري  �ل�صحفي 
و�ل��ذي  �ل��ع��ني،  ر�أ����ص  م��ن مدينة  �مل��ت��ح��در 
�ملالب�ص  لبيع  جتاريا  حمال  فيها  ميلك  كان 

�ل�صخ�صية  �صفحته  على  كتب  �لن�صائية، 
�مليلي�صيات  �أن  “في�صبوك”،  مب��وق��ع 
�لأ�صلحة  لبيع  ملتجر  حولته  �لإره��اب��ي��ة 

و�لذخائر و�لقنابل.
نيوز  “�صكاي  مل��وق��ع  ي��و���ص��ف  وحت���دث 
�أمله بعد م�صاهدته ل�صور  عربية” عن مدى 
مزد�نة  �لبلور  رفوف  “كانت  قائال:  حمله، 
�لزجاجية  �ملحل  و�جهة  وعلى  باملالب�ص، 
�ليوم  �لن�صائية.  �لأزي����اء  �أع��ر���ص  كنت 
بالذخرية  مكتظة  �أ�صبحت  �ل��رف��وف  تلك 

و�لقنابل، ويف و�جهته تعر�ص �لبنادق«.
وك���ان���ت ه��ي��ئ��ة �لإغ���اث���ة �لإن�����ص��ان��ي��ة 
حولت  قد   iHH با�صم  �ملعروفة  �لرتكية 
منازل �ملدنيني ملعاهد لتعليم �لقر�آن. وك�صف 
�أجل  من  “�صوريون  منظمة  �أعدته  تقرير 
�ملجل�ص  ت��ورط  عن  و�لعد�لة”،  �حلقيقة 
على  �ل�صتيالء  ق�صية  يف  �ملعار�ص  �ملحلي 

تلك �ملنازل �أي�صا.

األمن العام ينفي وفاة فتاة 
تعرضت للضرب من شقيقها

سرقة ونهب و »احتالل«..الميليشيات 
تقمع أكراد رأس العين السورية

القبض على مجموعة تمتهن 
االحتيال من خالل شراء مركبات

إنقاذ العشرات من المهاجرين 
قبالة السواحل الليبية

خبراء دوليون يشددون على ضرورة إدراج 
المهاجرين ببرامج التحصين ضد كورونا

مطالب بإعادة النظر بكلف 
اإلنتاج لقطاع التعبئة والتغليف

ضبط مستحضرات تجميل 
تحوي مواد محظورة

*عمان 
�ألقت �إد�رة �لبحث �جلنائي �لقب�ص على جمموعة متتهن �لحتيال 
مو�قع  ع��رب  مبوبة  �إع��الن��ات  بو��صطة  م��رك��ب��ات  ���ص��ر�ء  خ��الل  م��ن 

�إلكرتونية.
�لعاملني يف  �إن  �لعام  �لأمن  با�صم مديرية  �لإعالمي  �لناطق  وقال 
�إد�رة �لبحث �جلنائي �ألقو� �لقب�ص على جمموعة متتهن �لحتيال من 
خالل �لتو��صل مع �لأ�صخا�ص �لذين يعر�صون مركباتهم للبيع باإعالنات 

مبوبة عرب �ملو�قع �لإلكرتونية ومو�قع �لتو��صل �لجتماعي.
و�أو�صح �أن �لأ�صلوب �جلرمي يتخل�ص باأن �ملحتالني يعطون �صاحب 
�ملركبة دفعة من ثمنها على �أن يتم �صد�د بقية �لثمن ب�صكل �أق�صاط، 
من  �أقل  ب�صعر  ثالث  لطرف  ببيعها  يقومون  �إليهم  ملكيتها  نقل  وبعد 

ثمنها، ويتو�رون عن �لأنظار وينقطع �لت�صال بهم.
و�أكد �لناطق �لإعالمي �نه وبعد �لتحقيق يف عدد من تلك �لق�صايا، 
�أُلقي �لقب�ص على جميع �ملتورطني يف تلك �لق�صايا، و�لذين �عرتفو� من 
�لق�صايا و�لحتيال على  تلك  من  بارتكاب عدد  معهم  �لتحقيق  خالل 

�أ�صحاب �ملركبات، وجرت �إحالتهم للق�صاء.

*طرابلس
�إ�ص  �أو  »�إ���ص  ملنظمة  �لتابعة  فايكينغ«  »�أو�صن  �ل�صفينة  �أنقذت 
�ملتو�صط« 149 �صخ�صا قبالة �صو�حل ليبيا ، بعد �صاعات من �إنقاذ 119 
�صخ�صا �آخر، وفق ما �أعلنت �ملنظمة غري �حلكومية �لتي تتخذ مر�صيليا 

جنوب فرن�صا مقر�.
وقالت �ملنظمة �إن �لناجني �لذين كانو� على منت “قاربني منكوبني” 
�لطبي  �لطاقم  �أن  مو�صحة  �لربد”،  من  ويرجتفون  “مرهقني  كانو� 

لل�صفينة توىل رعايتهم.
�أطفال  وع��دة  �لأق��ل  على  حامل  و�ح��دة  “�مر�أة  �لناجني  وب��ني 

يحتاجون �إىل عناية طبية خا�صة«.
وبهذه �لعملية يرتفع عدد �لأ�صخا�ص �لذين �أنقذتهم �ل�صفينة يف 

�أقل من 24 �صاعة �إىل 268.
خالل  �صخ�صا   119 �خلمي�ص  �أنقذت  قد  فايكينغ”  “�أو�صن  وكانت 
عملية �إنقاذ هي �لأوىل منذ معاودة ن�صاطها. وبني �لناجني �ملتحدرين 
ع �أحدهم يبلغ  من دول �إفريقيا جنوب �ل�صحر�ء 58 قا�صر� و�أربعة ر�صّ

�صهر� فقط.
بعدما  يناير،   11 يف  مر�صيليا  من  ن�صاطها  �ل�صفينة  و��صتاأنفت 
�لقيام  عليها  وفر�صت  �أ�صهر  خلم�صة  �لإيطالية  �ل�صلطات  �حتجزتها 

باأ�صغال �صيانة مكلفة.

*عمان 
�إىل  �لدول  جميع   ، �ملتحدة  لالأمم  تابعون  حقوقيون  خرب�ء  دعا 
كوفيد-19  �صد  �لوطنية  �لتح�صني  بر�مج  يف  �ملهاجرين  �إدر�ج  �صمان 
على  �لتناف�ص  �إنهاء  على  وحّثو�  للجميع،  �لعادل  �لو�صول  توفري  مع 
�خلبري�ن  �أكد  �ملتحدة،  �لأمم  �أخبار  مركز  نقله  بيان  ويف  �للقاحات. 
غونز�لي�ص  فيليب  للمهاجرين،  �لإن�صان  بحقوق  �ملعني  �خلا�ص  �ملقرر 
مور�لي�ص، وتاللنغ موفوكينغ، �ملقررة �خلا�صة �ملعنية بحق كل �إن�صان 
�أن  و�لعقلية،  �لبدنية  �ل�صحة  من  ممكن  م�صتوى  باأعلى  �لتمتع  يف 
�لو�صول �لعاملي �إىل لقاحات ك�وفيد-19 لكل من يحتاج �إليها هو �حلل 
�لوحيد، فقد �أبرزت �جلائحة �أنه لن يكون �أي �صخ�ص يف �لعامل يف ماأمن 

حتى ي�صبح �جلميع يف �أمان.

*عمان 
طالب �صناعيون يعملون يف قطاع �لتعبئة و�لتغليف باإعادة �لنظر 
متويلية  نو�فذ  وتوفري  �لكهرباء،  �أثمان  وتخفي�ص  �لإنتاج  كلف  يف 
فر�صتها  �لتي  �ل�صعوبات  جتاوز  من  �ملن�صاآت  لتمكني  مي�صرة  ب�صروط 

جائحة فريو�ص كورونا.
�ملعاملة  �ل�صبت، على �صرورة تطبيق  لقاء �صحفي،  و�صددو� خالل 
�إىل  �لوطنية  �ملنتجات  دخ��ول  تعيق  ت��ز�ل  ل  �لتي  �ل��دول  مع  باملثل 
بهدف  جديدة  ت�صديرية  �أ�صو�ق  عن  �لبحث  �إىل  �إ�صافة  �أ�صو�قها، 
فر�ص  من  �ملزيد  وتوفري  �لن��ت��اج  وزي���ادة  �لقت�صاد  عجلة  حتريك 
�لعمل لالأردنيني. و�أ�صارو� �إىل �أن جائحة كورونا �أثرت �صلبا على قطاع 
�نتاج  وزي��ادة  بن�صاط  كبري  ب�صكل  مرتبطا  كونه  و�لتغليف  �لتعبئة 
بوجود  مرهون  �لن�صاط  �أن  موؤكدين  �لأخ��رى،  �ل�صناعية  �لقطاعات 
�لقطاعات  وفتح  �ملن�صاآت  ودعم  �لقت�صادي  للتعايف  و��صحة  خطط 
�ملغلقة. وقال ممثل قطاع �لتعبئة و�لتغليف يف غرفة �صناعة �لأردن 
حكيم ظاظا �إن �لغرفة ت�صعى لتعزيز �لرت�بط و�لت�صبيك بني �لقطاع 
�صمن  �لد�خلة  �مل�صتوردة  �ملنتجات  ��صتبد�ل  �إىل  و�ل�صعي  �ل�صناعي 

�لعملية �لإنتاجية باملنتجات �ملحلية.
وبني ظاظا �أن منتجات �لتعبئة و�لتغليف �أ�صبحت ركيزة �أ�صا�صية 
�مل�صتهلك  ت�صتهدف  �لتي  تلك  وخا�صة  �مل�صنعة،  �ملنتجات  ملختلف 
�إذ تعطي منتجاتها مز�يا عديدة للمنتجات �ل�صناعية، منها  �لنهائي؛ 

توفري �حلماية مبختلف جو�نبها، وتطوير �ملز�يا �لت�صويقية.
�صادر�ت  على  �مل�صتجد  كورونا  فريو�ص  جائحة  تاأثري  �إىل  و�أ�صار 
قطاع �لتعبئة و�لتغليف، حيث �نخف�صت �لعام �ملا�صي �إىل 110 ماليني 
دولر مقابل 150 مليون دولر خالل عام 2019 لت�صجل بذلك تر�جعا 

بن�صبة 27 باملئة.
فيما  من�صاأة،   982 و�لتغليف  �لتعبئة  قطاع  ي�صم  ظاظا،  وبح�صب 
 5 ت�صكل  �صنويا  دينار  مليار  نحو  للقطاع  �لقائم  �لنتاج  حجم  ي�صل 
حقيقية  فر�ص  وجود  موؤكد�  �لوطنية،  �ل�صادر�ت  �إجمايل  من  باملئة 
�لهند�صي  بخا�صة  �ل��ق��ط��اع��ات،  م��ن  ع��دد  م��ع  و�ل��ت��ك��ام��ل  ل��ل��رت�ب��ط 

تابع �ص3 و�لإن�صائي و�جللدية و�ملحيكات.     

*عمان 
عبوة  �ألف  نحو  �ل�صبت،  و�لدو�ء،  للغذ�ء  �لعامة  �ملوؤ�ص�صة  �صبطت 
�ل�صعر  ومتلي�ص  فرد  م�صتح�صر�ت  بينها  �لتجميل،  م�صتح�صر�ت  من 
)بروتني( لحتو�ئها على مادة �لفورمالديهايد �ملحظورة د�خل من�صاأة 

لت�صنيع وتد�ول م�صتح�صر�ت جتميل خمالفة وغري جمازة يف عمان.
كو�در  �إن  مهيد�ت  حممود  نز�ر  �لدكتور  �ملوؤ�ص�صة  عام  مدير  وقال 
�لرقابة و�لتفتي�ص يف مديرية �مل�صتلزمات و�لأجهزة �لطبية باملوؤ�ص�صة 
�صبطت هذه �ملن�صاأة �ملخالفة بالتعاون مع كو�در �ل�صرطة �مللكية للبيئة 

و�ل�صياحة فرع �لعا�صمة.
و�أو�صح مهيد�ت يف بيان �صحايف، �ليوم �ل�صبت، �أن �ملوؤ�ص�صة وبح�صب 
ل�صنة 2016، حتظر  �ل�صيدلنية  �لتجميل  �أ�ص�ص تد�ول م�صتح�صر�ت 
لعدم  نظر�  �مل�صتح�صر�ت  �إنتاج  يف  �لفورمالديهايد  م��ادة  ��صتخد�م 
بيع  لغايات  ح�صر�  مرخ�صة  �ملخالفة  �ملن�صاأة  �أن  عن  ف�صال  ماأمونيتها 
و�لتفتي�ص  �لرقابة  فرق  �أن  وبني  ت�صنيعها.  ل  �لتجميل  م�صتح�صر�ت 
و�صتتخذ  �لأحمر،  بال�صمع  �ملخالفة  �ملن�صاأة  �أغلقت  للموؤ�ص�صة  �لتابعة 
من  �ملوؤ�ص�صة  �أن  �إىل  م�صري�  �ملخالفني،  بحق  �لالزم  �لقانوين  �لإج��ر�ء 
خالل جولتها �لتفتي�صية �مل�صتمرة ت�صعى لتوفري م�صتح�صر�ت جتميل 
�آمنة وفعالة �صمن �ملعايري �ل�صحية �ملعتمدة مبا يكفل �صحة و�صالمة 

م�صتخدميها.
تابع �ص3

العدد  )1801(250 فلس

10 وفيات و608 إصابات بكورونا و1250 حالة شفاء

الصحة:لم نتلق أي بالغ عن أعراض زائدة عن الحد لمتلقي لقاح كورونا
*عمان

لالأوبئة  �لوطنية  �للجنة  ع�صو  �ك��د 
�حل��ال��ة  م��وؤ���ص��ر�ت  �إن  ح���ج���اوي،  ب�����ص��ام 
نهاية  يف  �لأردن  �أن  �إىل  ت�صري  �لوبائية 

�ملنحنى �لوبائي، لفريو�ص كورونا.
 10 ت�صجيل  �ل�صحة  وز�رة  و�أع��ل��ن��ت 
كورونا  بفريو�ص  �إ���ص��اب��ات  و608  وف��ي��ات 
�لعدد  لريتفع  �ل�صبت،  �ململكة  يف  �مل�صتجّد 
و319519  وف���اة   4217 �إىل  �لإج��م��ايل 

�إ�صابة.
�أن  �إىل  �لإع���الم���ي  �مل���وج���ز  و�أ����ص���ار 
�إىل  و�صل  حالّيًا  �لن�صطة  �حل��الت  ع��دد 
�ىل  �أُدِخلت  �لتي  و�حل��الت  حالة،   9056
 24 غ��ادرت  فيما  حالة،   41 �مل�صت�صفيات 

حالة.
�حل��الت  ع��دد  �إج��م��ايل  �أن  �إىل  ولفت 
�مل�صت�صفيات  يف  �لعالج  تتلقى  �لتي  �ملوؤّكدة 
عدد  �إجمايل  بلغ  حني  يف  حالة،   396 بلغ 
�مل�صت�صفيات  يف  �مل�صتخدمة  �لعزل  �أ���ص��ّرة 
بن�صبة   328 و�مل�صتبهة  �مل��وؤّك��دة  للحالت 
�إجمايل  بلغ  فيما   ، باملئة   8 بلغت  �إ�صغال 
�مل�صتخدمة  �حلثيثة  �لعناية  �أ�صّرة  عدد 
و�مل�صتبهة  �ملوؤّكدة  للحالت  �مل�صت�صفيات  يف 

121 بن�صبة �إ�صغال بلغت 13 باملئة.
�لتنّف�ص  �أجهزة  عدد  �إجمايل  بلغ  كما 
�مل�صت�صفيات  يف  �مل�صتخدمة  �ل�صطناعي 
جهاز�   73 و�مل�صتبهة  �مل��وؤّك��دة  ل��ل��ح��الت 

بن�صبة �إ�صغال بلغت 8 باملئة.
 1250 ت�صجيل  �إىل  �ملوجز  �أ���ص��ار  كما 

حالة يف �لعزل �ملنزيل و�مل�صت�صفيات، لي�صل 
 306246 �إىل  �ل�صفاء  ح���الت  �إج��م��ايل 

حالة.
خم��ربّي��ًا  فح�صًا   13019 �أن  و�أ���ص��اف 
�لفحو�صات  عدد  �إجمايل  لي�صبح   ، �أجري 
�لآن  وحتى  �لوباء  بدء  منذ  �أجريت  �لتي 
ن�صبة  �أن  �إىل  لفتا  فح�صًا،   3691350
قر�بة  �إىل  و�صلت  �لإيجابّية  �لفحو�صات 

67ر4 باملئة.
�أم��ني  م�صاعد  �أك���د  �ل�صياق  ذ�ت  ويف 
�ل�صحة  وز�رة  يف  �ل�صحية  �لرعاية  ع��ام 
تتلق  مل  �لوز�رة  �أن  �صرك�ص  غازي  �لدكتور 

�أي بالغ بوجود �أعر��ص ز�ئدة عن �حلد من 
�ملطعمني باللقاح �مل�صاد لفريو�ص كورونا.

�لأردنية  �لأنباء  لوكالة  �صرك�ص  وقال 
خفيفة  ظهرت  �لتي  �لأعر��ص  �أن  )برت�( 
موقع  يف  �أمل  مثل  مطعوم؛  لأي  ومتوقعة 
�حلقن  موقع  يف  و�حمر�ر  ت��ورم  �أو  �حلقن 
وحر�رة  �ملفا�صل  يف  �آلم  و�أحيانا  و�صد�ع 

خفيفة.
يتابعون  فريقا   150 هناك  �أن  و��صاف   
وج��ود  ع��ن  ل�صوؤ�لهم  �ملطعمني  �لأ���ص��خ��ا���ص 
و�أن  �للقاح،  تلقي  بعد  جانبية  �أعر��ص  �أية 
وعلى  �صل�ص  ب�صكل  ت�صري  �لتطعيم  عملية 

�للقاح  متلقي  ع��دد  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار  ي��ر�م.  ما 
 30 جتاوز  �ململكة  يف  كورونا  لفريو�ص  �مل�صاد 
و�لكو�در  �لرئي�صة  �لفئات  من  �صخ�ص  �لف 
�ملن�صة  يف  �مل�صجلني  عدد  بلغ  فيما  �ل�صحية، 
�ملو�طنني  د�عيا  �صخ�ص،  �لف   300 من  �أكرث 
للت�صجيل عرب �ملوقع �لإلكرتوين �ملخ�ص�ص من 
�أجل �أخذ �للقاح وحجز دور لهم. ي�صار �إىل �أن 
�ل�صهر  من  �لثاين  كانون   13 يف  بد�أت  �لوز�رة 
�حلايل �لربنامج �لوطني للتطعيم �صد فريو�ص 
كورونا �مل�صتجد، بعد و�صول �أوىل كميات لقاح 
ولقاح  �لإم��ار�ت��ي(  )�ل�صيني  “�صينوفارم” 

�ململكة. -بيونتيك” �إىل  “فايزر 

مؤشـــرات كورونــا...
األردن في نهاية المنحنى الوبائي 

العايد: خّط ساخن لتلقي 
استفسارات اإلعالميين 

التنمية: تطعيم 47 مسًنا ومسنة بلقاح كورونا

دعوة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل لعام 2020

*عمان 
�لناطق  �لإع��الم،  ل�صوؤون  �لدولة  وزي��ر  �أعلن 
�لر�صمي با�صم �حلكومة علي �لعايد، عن تخ�صي�ص 
عرب  �لإعالميني  ��صتف�صار�ت  لتلّقي  �صاخن  خّط 
�لرقم  على  وذل��ك  »و�ت�����ص��اب«،  وتطبيق  �لهاتف 
�صباح  من  �عتبارً�   ،)0790445000( �ل��ت��ايل: 
�ليوم �لأحد. و�أكد �لعايد �أن توفري هذه �خلدمة 
ياأتي للت�صهيل على �لزميالت و�لزمالء �لإعالميني 
بي�صر  �مل��ع��ل��وم��ات  على  �حل�����ص��ول  م��ن  ومتكينهم 
�لإعالمي  �لعمل  متطلبات  ير�عي  ومبا  و�صرعة، 

و�للتز�م بنهج �ل�صفافية وتدفق �ملعلومات. 

خم�ص�صة  �صتكون  �خل��دم��ة  ه��ذه  �أن  و�أو���ص��ح 
و��صتف�صار�تهم  �لإع��الم��ي��ني  �أ�صئلة  ل�صتقبال 
�صباحًا  �لتا�صعة  �ل�صاعة  من  يومّيًا،  ومالحظاتهم 
وحّتى �ل�صاد�صة م�صاًء، منّوهًا �إىل �أّنه �صيتم متديد 
�صاعات �إد�مة هذه �خلدمة، يف �حلالت و�ملنا�صبات 

�لتي تتطلب ذلك.  
ك�صف  قد  �لإع��الم  ل�صوؤون  �لدولة  وزير  وكان 
عرب  �لبلد”  نب�ص   “ برنامج  يف  ��صت�صافته  خالل 
�أن  �ملا�صي  �لأ�صبوع  �لف�صائّية  روؤي��ا  قناة  �صا�صة 
هاتف  رق��م  تخ�صي�ص  على  �صتعمل  �حل��ك��وم��ة 

ل�صتقبال ��صتف�صار�ت �لإعالميني.

*عمان 
�لجتماعية  و�لتنمية  �ل�صحة  وز�رت��ا  نفذت 
حملة تطعيم �صملت 47 منتفعا ومنتفعة من مر�كز 

ودور رعاية كبار �ل�صن بلقاح فريو�ص كورونا.
وقال مدير مديرية �لأ�صرة و�حلماية يف وز�رة 
�لتنمية �لجتماعية حممود �جلبور لوكالة �لأنباء 
�ل�صحية  �ل��ك��و�در  �إن  �ل�صبت،  )ب���رت�(،  �لأردن��ي��ة 
�أجرت تطعيما ل��� 47 م�صًنا وم�صنة يف بيت �لعناية 
م�صًنا   370 �أ�صل  من  �لفحي�ص  مبنطقة  �لإن�صانية 
وم�صنة حتت�صنهم مر�كز ودور �لرعاية �لتي ت�صرف 

عليها �لوز�رة.
بعد  �مل�صنني  ير�قب  �لتطعيم  فريق  �أن  و�أو�صح 

�ملر�صية،  �صريتهم  در��صة  بعد  معينة  ملدة  تطعيمهم 
فيما ير�قب كادر طبي ومتري�صي موجود �أ�صال يف دور 
ومر�كز �لرعاية هوؤلء �مل�صنني دوريا. و�أ�صار �إىل �أن 
مر�كز   9 تبلغ  �ل�صن  كبار  رعاية  ودور  مر�كز  عدد 
�لقطاعني  يف  و�مل�صنات  للم�صنني  خدماتها  تقدم 
�لتطوعي و�خلا�ص، بالإ�صافة �إىل خدمات �لرعاية 
�ل�صالمة  لإج����ر�ء�ت  وفقا  �حتياجاتهم  وت��اأم��ني 
و�لوقاية. وبني �جلبور �أن �لوز�رة تتفقد با�صتمر�ر 
جميع دور �لإيو�ء يف �لقطاعني �خلا�ص و�لتطوعي 
�ملنتفعني و�لتاأكد من  �أحو�ل  ب�صكل فجائي، ملتابعة 
�نت�صار  �لوز�رة �لحرت�زية للحد من  تطبيق خطة 

فريو�ص كورونا.

*عمان 
�ملكلفني  و�ملبيعات  �لدخل  �صريبة  د�ئرة  دعت 
عام  عن  �لدخل  �صريبة  �إق��ر�ر�ت  بتقدمي  �ملبادرة 

2020 ودفع �ملبالغ �ملعلنة �إلكرتونيا.
�ل�صبت،  �صحايف  بيان  يف  �ل��د�ئ��رة  و�أو���ص��ح��ت 
�لو�قعية  باملعلومات  �لإق����ر�ر�ت  تعبئة  �همية 
�حلقيقي  �ملكلف  دخل  عن  تعرب  �لتي  و�ل�صحيحة 

�ملبالغ  ودفع  �ملا�صي،  �لعام  خالل  �أعماله  لأن�صطة 
�ملعلنة فيها.

و�أ�صارت �إىل �أن �ل�صخ�ص �لطبيعي )�مل�صتخدمني 
و�لأفر�د( ملزم بتقدمي �إقر�ر �صريبة �لدخل حال 
من  ن�صاط  �أو  م�صدر  �أي  من  �لإجمايل  دخله  جتاوز 
�آلف   9 عن  و�لأج���ور  �ل��رو�ت��ب  فيها  مبا  �لأع��م��ال 
دينار لغري �ملعيل، و18 �ألف دينار للمعيل. تابع �ص3
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*عمان 
�لدكتور  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزي���ر  �أك���د   
ترجمة  على  �ل��وز�رة  حر�ص  �لنعيمي  تي�صري 
�ملعاين �لكبرية ملئوية �لدولة �لأردنية مفهوما 
على  تعليمية  و�أن�صطة  مو�قف  �إىل  و�إجن��از�ت 
تعزيز�  �ل�صفية،  و�لغرفة  �ملدر�صة  م�صتوى 
ملفاهيم �لولء و�لنتماء و�ملو�طنة �حلّقة لدى 

�لطلبة .
�جتماع  خ��الل  �لنعيمي  �ل��دك��ت��ور  وق���ال 
مبئوية  �ل����وز�رة  �ح��ت��ف��الت  للجنة  �ل�صبت 
�لعامني  �لأمينني  بح�صور  �لأردن��ي��ة،  �لدولة 
نفخر  �أن  �لوطن  هذ�  يف  لنا  يحق  �إنه  للوز�رة، 
مبرور مئة عام من عمر �لدولة �لأردنية �لتي 
�لها�صمية  وقيادتها  باإن�صانها  بالبنان  لها  ي�صار 
ب�صرعياتها �لد�صتورية و�لتاريخية و�لدينية، 
وما حققته من �جناز�ت، وب�صفتها دولة قانون 

وموؤ�ص�صات منذ ن�صاأتها.

و�أ�صاف �أن �لدولة �لأردنية و�صعت �لإن�صان 
بقطاع  �لهتمام  فجاء  �أولوياتها؛  مقدمة  يف 
حقق  �لذي  باإجناز�ته،  نفاخر  �لذي  �لتعليم 
�ملباركة،  �مل�صرية  ه��ذه  خ��الل  كبرية  ق��ف��ز�ت 
خطو�ت  خطى  �لأردن  يف  �لتعليم  �أن  مبيًنا 
وتناف�صيتهم  قدرتهم  خريجوه  و�ثبت  و��صعة، 
من خالل �مل�صاهمة يف بناء �لأنظمة �لتعليمية 

يف دول �صقيقة وما ز�ل .
تعزيز  على  �ل����وز�رة  ح��ر���ص  �إىل  و�أ���ص��ار 
�حلقة  و�ملو�طنة  �لوطنية  �لرتبية  مفاهيم 
و�لعتز�ز بتاريخ �لأردن لدى �لطلبة من خالل 

ت�صمينها يف �لكتب �ملدر�صية.
�لها�صمية  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ن  “ن�صتلهم  وق��ال 
�ملوؤ�ص�ص،  ع��ب��د�هلل  �مللك  م��ن  ب��دء�  �ملتعاقبة 
�أ�صا�ص  ب��ن��اء  يف  �صاهمو�  �ل��ذي��ن  و�لأردن���ي���ني 
�لدولة �لأردنية، ثم �مللك طالل �صانع �لد�صتور، 
و�مللك �لباين �حل�صني بن طالل طيب �هلل ثر�ه، 

و�مل��ل��ك �مل��ع��زز ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين �ب��ن �حل�صني، 
�لبناء  وت��رية  يف  ت�صريعا  عهده  ي�صهد  �ل��ذي 
يف  و�لبتكار  �لتميز  نحو  و�لإجن��از  و�لتحول 
لتكون  و�ل��درو���ص  �ملحطات  �لب�صرية  �مل��و�رد 
�ن  معترب�  �أبنائنا”،  ل��دى  تعليمية  مو�قف 
�لدولة،  عمر  يف  و�عتز�ز  فخر  �ملحطات  هذه 

ومر�حل �إجناز رغم �صح �ملو�رد .
�أن  �صرورة  و�لتعليم،  �لرتبية  وزير  و�أك��د 
تكون �لحتفالت مت�صقة مع �خلطة �لوطنية 
�لعامة و�أن تكون �لإجناز�ت مب�صتوى �حلدث، 
�جلهات  م��ع  بت�صاركية  �لتخطيط  و���ص��رورة 
وطلبتها  �ملدر�صة  م�صاركة  �أهمية  مع  �ملعنية، 
�لرتبية  وم��دي��ري��ات  و�إد�ر�ت���ه���ا  ومعلميها 
و�لتعليم ومركز �لوز�رة يف هذ� �جلهد �لوطني 
وجميع  �ملكلفة  �للجنة  جهود  مثمنا  �لكبري، 
�مل�صاندين  و�ل�صركاء  �خلطة  مبتابعة  �لكو�در 

للوز�رة يف تنفيذ �لن�صاطات.

*عمان 
�إد�رة غرفة جتارة عمان  بحث جمل�ص 
�ململكة  �صفرية جمهورية �صريلنكا لدى  مع 
�لعالقات  تنمية  �ُصبل  دي�صانايكا،  �صانيكا 
تبادل  �لبلدين من خالل  �لقت�صادية بني 
زيار�ت �لوفود و�لبعثات �لتجارية كخطوة 

مهمة لتن�صيط �ملبادلت �لتجارية.
�لغرفة،  ع��ن  �صحفي  ب��ي��ان  وبح�صب 
�ل�����ص��ب��ت، �أك����د �مل��ج��ل�����ص ح��ر���ص �ل��ق��ط��اع 
م�صتورد�ته  قاعدة  تو�صيع  على  �لتجاري 
م���ن �مل��ن��ت��ج��ات �ل�����ص��ريلن��ك��ي��ة ك��ال�����ص��اي 
و�لبهار�ت وجوز �لهند و�ملنتجات �لأخرى، 
�أردين  �أعمال  جمل�ص  �إن�صاء  بفكرة  مرحبا 

–�صريلنكي م�صرتك.
و��صار �ملجل�ص �إىل �أبرز معيقات �لتجارة 
خطوط  وجود  بعدم  �ملتمثلة  �لبلدين  بني 
مبا�صرة لل�صحن �لبحري و�جلوي، ما يوؤثر 
مدد  ويزيد  �لب�صائع  و�صول  �صرعة  على 
من  بدًل  يومًا   40 لنحو  بالرت�نزيت  �لنقل 

�أ�صبوعني، و�صرورة ت�صهيل �إ�صد�ر تاأ�صري�ت 
�أ�صحاب  د�ع��ي��ا  �ل��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  �ل��دخ��ول 
لزيارة  �صريلنكا  يف  و�مل�صتثمرين  �لأعمال 
�ل�صتثمارية  �لفر�ص  على  لالطالع  �لأردن 

�ملتوفرة بعدد من �لقطاعات.
و�صدد على �صرورة دعم فر�ص �لتعاون 
و�صريالنكا،  �لأردن  بني  �لقائم  �ل�صياحي 
�ل�صياحة  لت�صجيع  �ملمكنة  �ل�صبل  وبحث 
�صركات  ب��ني  �ل��رب��ط  و�إم��ك��ان��ي��ة  بينهما، 
�لبلدين  كال  يف  و�ل�صفر  �ل�صياحة  ووكالء 

لرتويجهما �صياحيًا.
تعمل  �لغرفة  �أن  �إىل  �ملجل�ص  ون���وه 
حاليًا على �إن�صاء من�صة �إلكرتونية تت�صمن 
�لأردن  ل��دى  �ملتوفرة  �لتجارية  �لفر�ص 
خمتلفة  بيانات  �أي�صًا  وت�صم  �أخرى،  ودول 
لت�صريع  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��غ��رف  �أع�����ص��اء  ع��ن 
�حتياجات  �ملعلومات و�لطالع على  تبادل 

�لأ�صو�ق من �ل�صلع و�لب�صائع.
��صتعد�ده  �لغرفة  �إد�رة  و�أبدى جمل�ص 

جت��ارة  غرفة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  لتوقيع 
“كولومبو” �أو �أي غرفة �أخرى جتارية يف 

�صريالنكا.
و�أكد رئي�ص �لغرفة خليل �حلاج توفيق، 
ل��زي��ادة  تتطلع  �ل��غ��رف��ة  �أن  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
وزي��ادة  �لأردن  يف  �صريلنكا  ��صتثمار�ت 
حجم �ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري وت��ب��ادل زي��ارة 
�جلائحة،  �نتهاء  بعد  �لتجارية  �ل��وف��ود 
و��صتثمارية  جتارية  فر�ص  �أي��ة  وتعميم 
مبينًا  منت�صبيها،  على  �صريلنكا  يف  متوفرة 
بت�صدير  قوية  رغبة  لديها  �ململكة  �أن 
�لكثري من منتجاتها �إىل �صريلنكا وبخا�صة 
م��ن��ت��ج��ات �ل��ب��ح��ر �مل��ي��ت و�ل��ت��م��ور وزي��ت 
دي�صانايكا  �ل�صفرية  و�أ���ص��ارت  �ل��زي��ت��ون. 
�لبلدين  تربط  �لتي  �ملمّيزة  �لعالقات  �إىل 
و�لتي ت�صهد تطورً� م�صتمرً�، موؤكدة وجود 
خاللها  من  ميكن  عديدة  وفر�ص  جم��الت 
�لعالقات  ودع���م  �ل��ت��ج��ارة  حجم  زي���ادة 

�لقت�صادية �مل�صرتكة.

بني  �لتعاون  �أو��صر  تعزيز  �إىل  ودعت 
مو�صحة  �لطرفني،  من  �لأعمال  جمتمعي 
�أن حجم �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين �أقل 
عمليات  زي��ادة  يتوجب  ما  �لطموحات  من 
جمل�ص  وت��اأ���ص��ي�����ص  للمنتجات،  �ل��رتوي��ج 
ما  و�صريالنكا  �لأردن  بني  م�صرتك  �أعمال 
ي�صهم بتعزيز �لعالقات �لتجارية �مل�صرتكة 
و����ص��ت��ق��ط��اب �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت �مل�����ص��رتك��ة 

و�لتعريف مبنتجات �لبلدين.
�ملنتجات  �أهمية  �إىل  �ل�صفرية  و�أ�صارت 
وخا�صًة  �مل�صافة  �لقيمة  ذ�ت  �لأردن��ي��ة 
م��ن��ت��ج��ات �ل��ب��ح��ر �مل��ي��ت ع��ال��ي��ة �جل���ودة 
وزي��ت  �ل�����ص��ريلن��ك��ي��ة  ل��ل�����ص��وق  بالن�صبة 
باأ�صماء  ب��ت��زوي��ده��ا  مطالبة  �ل��زي��ت��ون، 
بزيت  تتعامل  �لتي  �لأردن��ي��ة  �ل�صركات 
ن��ائ��ب رئي�ص  �ل��ل��ق��اء  �ل��زي��ت��ون. وح�����ص��ر 
جمل�ص  وع�����ص��و  �خل��ط��ي��ب  نبيل  �ل��غ��رف��ة 
عام  ومدير  بدر�ن  جمال  �ملهند�ص  �لإد�رة 

�لغرفة ه�صام �لدويك.

*عمان 
قطاع  يف  يعملون  �صناعيون  ط��ال��ب 
كلف  يف  �لنظر  باإعادة  و�لتغليف  �لتعبئة 
�لإنتاج وتخفي�ص �أثمان �لكهرباء، وتوفري 
لتمكني  مي�صرة  ب�صروط  متويلية  نو�فذ 
�ملن�صاآت من جتاوز �ل�صعوبات �لتي فر�صتها 

جائحة فريو�ص كورونا.
�ل�صبت،  �صحفي،  لقاء  خالل  و�صددو� 
مع  باملثل  �ملعاملة  تطبيق  ���ص��رورة  على 
�لدول �لتي ل تز�ل تعيق دخول �ملنتجات 
�إ�صافة �إىل �لبحث  �أ�صو�قها،  �لوطنية �إىل 
بهدف  ج��دي��دة  ت�صديرية  �أ����ص���و�ق  ع��ن 
�لنتاج  وزي��ادة  �لقت�صاد  عجلة  حتريك 

وتوفري �ملزيد من فر�ص �لعمل لالأردنيني.
�أثرت  كورونا  جائحة  �أن  �إىل  و�أ�صارو� 
كونه  و�لتغليف  �لتعبئة  قطاع  على  �صلبا 
�نتاج  وزيادة  بن�صاط  كبري  ب�صكل  مرتبطا 
موؤكدين  �لأخ��رى،  �ل�صناعية  �لقطاعات 
�أن �لن�صاط مرهون بوجود خطط و��صحة 
وفتح  �ملن�صاآت  ودع��م  �لقت�صادي  للتعايف 

�لقطاعات �ملغلقة.
و�لتغليف  �لتعبئة  قطاع  ممثل  وق��ال 
�إن  ظاظا  حكيم  �لأردن  �صناعة  غرفة  يف 
و�لت�صبيك  �لرت�بط  لتعزيز  �لغرفة ت�صعى 
بني �لقطاع �ل�صناعي و�ل�صعي �إىل ��صتبد�ل 
�ملنتجات �مل�صتوردة �لد�خلة �صمن �لعملية 

�لإنتاجية باملنتجات �ملحلية.
�لتعبئة  م��ن��ت��ج��ات  �أن  ظ��اظ��ا  وب���ني 
و�ل��ت��غ��ل��ي��ف �أ���ص��ب��ح��ت رك��ي��زة �أ���ص��ا���ص��ي��ة 
تلك  وخا�صة  �مل�صنعة،  �ملنتجات  ملختلف 
�إذ  �ل��ن��ه��ائ��ي؛  �مل�صتهلك  ت�صتهدف  �ل��ت��ي 
للمنتجات  عديدة  مز�يا  منتجاتها  تعطي 
مبختلف  �حلماية  توفري  منها  �ل�صناعية، 

جو�نبها، وتطوير �ملز�يا �لت�صويقية.
ف��ريو���ص  ت��اأث��ري ج��ائ��ح��ة  �إىل  و�أ����ص���ار 
قطاع  ����ص���ادر�ت  ع��ل��ى  �مل�صتجد  ك��ورون��ا 
�لعام  �نخف�صت  حيث  و�لتغليف،  �لتعبئة 
�ملا�صي �إىل 110 ماليني دولر مقابل 150 
لت�صجل   2019 ع��ام  خ��الل  دولر  مليون 

بذلك تر�جعا بن�صبة 27 باملئة.
�لتعبئة  قطاع  ي�صم  ظاظا،  وبح�صب 

ي�صل  ف��ي��م��ا  م��ن�����ص��اأة،   982 و�ل��ت��غ��ل��ي��ف 
مليار  نحو  للقطاع  �لقائم  �لن��ت��اج  حجم 
�إجمايل  من  باملئة   5 ت�صكل  �صنويا  دينار 
فر�ص  وجود  موؤكد�  �لوطنية،  �ل�صادر�ت 
من  ع��دد  مع  و�لتكامل  للرت�بط  حقيقية 
و�لإن�صائي  �لهند�صي  بخا�صة  �لقطاعات، 

و�جللدية و�ملحيكات.
�ملنتج  بحماية  �حلكومة  ظاظا  وطالب 
�لدول  �أن  وخ�صو�صا  �مل�صتورد  من  �ملحلي 
�مل�صدرة لالأردن تدعم منتجاتها عن طريق 
منح حو�فز ت�صدير و�عفاء�ت �أو �أن �أ�صعار 
�لطاقة فيها منخف�صة جد� وكلف �لعمالة 
من  يزيد  �لذي  �لأمر  �لأردن  من  �أقل  فيها 

�صعوبة �ملناف�صة.
�ل�صتفادة  تعزيز  �صرورة  على  و�صدد 
�إز�لة  �إىل  و�ل�صعي  �لتقليدية  �لأ�صو�ق  من 
�لعر�قية  �ل�صوق  �إىل  �لت�صدير  معيقات 
�أو  �جلمركية  بالر�صوم  يتعلق  ما  خا�صة 
لل�صناعة  حماية  �ملنتجات  دخ��ول  منع 
�لطاقة  �أ�صعار  بدعم  طالب  كما  �ملحلية. 
تعرفة  و�إ���ص��د�ر  �ل�صناعية  للقطاعات 
ت�صتفيد  �لطاقة  لأ�صعار  خمف�صة  ليلية 
منها �مل�صانع �لتي تعمل باأكرث من وردية يف 
�ليوم وتوفري برنامج متويلي خا�ص للقطاع 
�ل�صناعي وب�صروط مي�صرة و�صهلة، �إ�صافة 
قيمة  �ح��ت�����ص��اب  تعليمات  ت�صهيل  �إىل 

�صادر�ت �أن�صطة �لقطاع �ل�صناعي.
�صرق  م�صتثمري  جمعية  رئي�ص  و�أك��د 
�أن  �ل�صعودي  زكي  حممد  �ل�صناعية  عمان 
على  �صلبا  �أث��رت  كورونا  فريو�ص  جائحة 
خمتلف �لقطاعات �ل�صناعية ولكن بن�صب 
�ل�صناعية  �لقطاعات  �أن  مبينا  متفاوتة، 
تاأثرت ب�صبب �لغالقات وما نتج عنها من 

تر�جع �لطلب و�لنتاج.
و�أ���ص��اف �أن �إغ���الق �ل���دول ح��دوده��ا، 
وب��اء  تف�صي  م��ن  وللحد  وق��ائ��ي  ك��اإج��ر�ء 
�ل�صلع  خمتلف  على  �لطلب  �أ�صعف  كورونا، 
�لتعقيم،  ومو�د  �لغذ�ئية  �ل�صلع  با�صتثناء 
عدد  على  �لطلب  معه  تر�جع  �لذي  �لأمر 

من �ل�صلع و�ملو�د.
�لقت�صادية  �لقطاعات  لدعم  ودع��ا 

�صيما  ل  كورونا  جائحة  من  ت�صررت  �لتي 
�لتمويل  وتوفري  و�لتغليف  �لتعبئة  قطاع 
هي  �ل��ت��ي  �ل�صناعية  للقطاعات  �ملي�صر 
�لنقدية  �ل�صيولة  �ىل  �حل��اج��ة  باأم�ص 

لت�صتطيع �ل�صتمر�ر يف �عمالها.
ب�صروط  �لتمويل  �أن  �ل�صعودي  وب��ني 
م��ي�����ص��رة ي��ع��د �أه����م م��ط��ل��ب ل��ل��ق��ط��اع��ات 

�ل�صناعية �ملت�صررة من جائحة كورونا.
�لقدرة  تر�جع  �إىل  �ل�صعودي  ولفت 
على  �لطلب  ��صعف  ما  حمليا  �ل�صر�ئية 
خمتلف �ملو�د و�ملنتجات و�أدخل �لقت�صاد 
�إىل �صرورة حت�صني  يف حالة ركود، م�صري� 
عجلة  لدفع  للمو�طنني  �ل�صر�ئية  �لقدرة 

�لقت�صاد.
عارف  �لب�صام،  م�صنع  عام  مدير  و�أكد 
�صلبيا  �أث���رت  ك��ورون��ا  جائحة  �أن  عبيد 
ك��ون  و�لتغليف  �لتعبئة  �صناعة  ع��ل��ى 
�ل�صناعية  �لقطاعات  على  يعتمد  �لقطاع 
�لوطنية  لل�صناعات  مكمال  ويعد  �لأخرى 
يتعلق  م��ا  خا�صة  ت��ر�ج��ع��ا  �صهدت  �ل��ت��ي 

بال�صادر�ت.
�ملجال  هذ�  يف  يعمل  �لذي  عبيد  وبني 
منذ عام 1999 �أن �ل�صادر�ت �لوطنية تعد 
وحتريك  �لقت�صادي  �لنمو  مفتاح  مبثابة 
عجلة �لنتاج يف خمتلف �لقطاعات يف ظل 

�صغر حجم �ل�صوق �ملحلية.
ولفت �إىل �أن �لغالقات �لتي قامت بها 
�أثرت  كورونا،  وباء  مع  للتعامل  �حلكومة 
و�لتغليف  �لتعبئة  قطاع  على  كبري  ب�صكل 
�لذي يعتمد على قطاع �ملطاعم و�ل�صياحة 
عمله  تر�جع  حيث  كبري  ب�صكل  و�لفنادق 
مع  مقارنة  �ملا�صي  �لعام  باملئة   20 بن�صبة 

عام 2019.
ودعا عبيد لتخفي�ص كلف �لطاقة �لتي 
�لنتاج،  كلف  من  باملئة   35 حو�يل  ت�صكل 
و�إعادة �لنظر بال�صر�ئب و�لر�صوم وتوفري 
لتمكني  مي�صرة  ب�صروط  متويلية  نو�فذ 

�لقطاع من �ل�صتمر�ر باأعماله.
�لتعبئة  ق��ط��اع  يف  �مل�صتثمر  وق����ال 
على  �لطلب  �إن  عكا�صة  خالد  و�لتغليف 
�لعام  تر�جع  و�لتغليف  �لتعبئة  خدمات 

كورونا  جائحة  تد�عيات  ج��ر�ء  �ملا�صي 
وما ر�فقها من �إغالقات وتوقف عمل �أغلب 

�لقطاعات �لقت�صادية.
هذ�  يف  �لعمل  بد�أ  �لذي  عكا�صة  وبني 
�لتعبئة  قطاع  �أن   1997 عام  منذ  �ملجال 
�لقطاعات  خمتلف  مع  يت�صابك  و�لتغليف 
يف  ��صا�صيا  �نتاج  مدخل  ويعد  �ل�صناعية 

هذ� �لقطاع.
خدمات  على  �لطلب  زي��ادة  �إن  وق��ال 
بفتح  مرتبط  و�لتغليف  �لتعبئة  قطاع 
�لنتاج  عجلة  وع��ودة  �ملغلقة  �لقطاعات 
�إع��ادة  �أهمية  م��وؤك��د�  �صابقا،  كانت  كما 
يتعلق  م��ا  بخا�صة  �لن��ت��اج  بكلف  �لنظر 
ب��اأث��م��ان �ل��ط��اق��ة و�ل�����ص��ر�ئ��ب و�ل��ر���ص��وم 

�جلمركية.
بت�صنيف  �حلكومة  عكا�صة  وط��ال��ب 
�لقطاعات  �صمن  و�لتغليف  �لتعبئة  قطاع 
�لأك����رث ت�����ص��رر� ل��ال���ص��ت��ف��ادة م��ن ب��ر�م��ج 
بربنامج  يتعلق  م��ا  ول���ص��ي��م��ا  �حل��ك��وم��ة 
يف  �لعاملني  ي��دع��م  �ل���ذي  “��صتد�مة” 
و�لعاملني  بالعمل،  لها  �مل�صرح  غري  �ملن�صاآت 
يف �لأن�صطة �لأكرث ت�صرر� جر�ء �جلائحة 
على  �ملالية  و�لكلف  �لأعباء  من  للتخفيف 
�لن�صاط  تر�جع  ظل  يف  �ملن�صاآت  �أ�صحاب 

�لقت�صادي ب�صكل ملحوظ.
�لتابع  �لتعليب  م�صنع  عام  مدير  وقال 
�إن  �أمني،  ر�مي  �ملهند�ص  �ل�صايغ  ملجموعة 
كبري  ب�صكل  قل�صت  �لطاقة  كلف  �رتفاع 
على  و�لتغليف  �لتعبئة  قطاع  ق��درة  من 
�أن  �إىل  لفتا  �مل�صتوردة،  �ملنتجات  مناف�صة 
�لكلف  من  باملئة   35 ت�صكل  �لطاقة  كلفة 

�لإجمالية ملنتجات �لتعبئة و�لتغليف.
�لتي  �لدول  مع  باملثل  باملعاملة  وطالب 
�إىل  �لأردن��ي��ة  �لب�صائع  �ن�صياب  تعرقل 
ر�صوما  تفر�ص  �لتي  �ل��دول  �أو  �أ�صو�قها، 
مبينا  �لأردن��ي��ة،  �ملنتجات  على  مرتفعة 
ر�صوما  تفر�ص  �لعربية  �ل��دول  بع�ص  �أن 
�لتعبئة  �صناعات  م��ن  م�صتورد�تها  على 
يفر�ص  ل  بينما  �لأردن���ي���ة،  و�لتغليف 
�لأردن �أية ر�صوم على م�صتورد�ته من تلك 

�لدول.
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تجارة عمان تبحث تعزيز العالقات 
االقتصادية مع سيرالنكا

مطالب بإعادة النظر بكلف اإلنتاج 
لقطاع التعبئة والتغليف

*عمان 
و�ل����دو�ء،  ل��ل��غ��ذ�ء  �ل��ع��ام��ة  �ملوؤ�ص�صة  �صبطت 
�لتجميل،  م�صتح�صر�ت  من  عبوة  �ألف  نحو  �ل�صبت، 
)بروتني(  �ل�صعر  ومتلي�ص  فرد  م�صتح�صر�ت  بينها 
�ملحظورة  �لفورمالديهايد  م��ادة  على  لحتو�ئها 
جتميل  م�صتح�صر�ت  وتد�ول  لت�صنيع  من�صاأة  د�خل 

خمالفة وغري جمازة يف عمان.
حممود  نز�ر  �لدكتور  �ملوؤ�ص�صة  عام  مدير  وقال 
مديرية  يف  و�لتفتي�ص  �لرقابة  ك��و�در  �إن  مهيد�ت 
�مل�صتلزمات و�لأجهزة �لطبية باملوؤ�ص�صة �صبطت هذه 
�ملن�صاأة �ملخالفة بالتعاون مع كو�در �ل�صرطة �مللكية 

للبيئة و�ل�صياحة فرع �لعا�صمة.
�ل�صبت،  �ليوم  �صحايف،  بيان  يف  مهيد�ت  و�أو�صح 
م�صتح�صر�ت  ت��د�ول  �أ�ص�ص  وبح�صب  �ملوؤ�ص�صة  �أن 
�لتجميل �ل�صيدلنية ل�صنة 2016، حتظر ��صتخد�م 

نظر�  �مل�صتح�صر�ت  �إنتاج  يف  �لفورمالديهايد  مادة 
�ملخالفة  �ملن�صاأة  �أن  ع��ن  ف�صال  ماأمونيتها  ل��ع��دم 
مرخ�صة ح�صر� لغايات بيع م�صتح�صر�ت �لتجميل ل 
�أن فرق �لرقابة و�لتفتي�ص �لتابعة  ت�صنيعها. وبني 
�لأحمر،  بال�صمع  �ملخالفة  �ملن�صاأة  �أغلقت  للموؤ�ص�صة 
�ملخالفني،  بحق  �لالزم  �لقانوين  �لإج��ر�ء  و�صتتخذ 
م�صري� �إىل �أن �ملوؤ�ص�صة من خالل جولتها �لتفتي�صية 
�آمنة  جتميل  م�صتح�صر�ت  لتوفري  ت�صعى  �مل�صتمرة 
يكفل  مبا  �ملعتمدة  �ل�صحية  �ملعايري  �صمن  وفعالة 

�صحة و�صالمة م�صتخدميها.
يف  معها  للتو��صل  �مل��و�ط��ن��ني  �ملوؤ�ص�صة  ودع��ت 
بهذ� �خل�صو�ص  �أو مالحظة  �صكوى  �أية  حال وجود 
�لإلكرتوين  و�لربيد   117114 �ملجاين  �لهاتف  على 
info@JFDA.Jo وعرب تطبيق �لو�ت�ص �أب على 

�لرقم 0795632000.

*عمان 
�ملكلفني  و�ملبيعات  �لدخل  �صريبة  د�ئ��رة  دعت 
عام  عن  �لدخل  �صريبة  �إق��ر�ر�ت  بتقدمي  �ملبادرة 

2020 ودفع �ملبالغ �ملعلنة �إلكرتونيا.
و�أو�صحت �لد�ئرة يف بيان �صحايف �ل�صبت، �همية 
و�ل�صحيحة  �لو�قعية  باملعلومات  �لإق��ر�ر�ت  تعبئة 
�لتي تعرب عن دخل �ملكلف �حلقيقي لأن�صطة �أعماله 

خالل �لعام �ملا�صي، ودفع �ملبالغ �ملعلنة فيها.
و�أ�صارت �إىل �أن �ل�صخ�ص �لطبيعي )�مل�صتخدمني 
�إقر�ر �صريبة �لدخل حال  و�لأفر�د( ملزم بتقدمي 
من  ن�صاط  �أو  م�صدر  �أي  من  �لإجمايل  دخله  جتاوز 
�لأعمال مبا فيها �لرو�تب و�لأجور عن 9 �آلف دينار 

لغري �ملعيل، و18 �ألف دينار للمعيل.
و�أو�صحت �لد�ئرة �أن �قتطاع �صريبة �لدخل من 

تتجاوز  �لذين  �ملكلفني  يعفي  ل  و�لأج��ور  �لرو�تب 
دخولهم �ل�صنوية �حلد �ملقرر لالإعفاء�ت من تقدمي 
�لإق���ر�ر�ت  بتقدمي  �ملكلفني  مطالبة  �لإق����ر�ر�ت، 
ر�بط  �ملا�صي من خالل  للعام  �ملتحققة  عن دخولهم 
www.istd. موقعها  عرب  �لإلكرتونية  �خلدمات 

�أن باإمكان �ملكلفني �لذين يحملون  gov.jo. وبينت 
�أرقاما �صريبية من غري �مل�صرتكني بخدمات  �حلكومة 
من  لال�صتفادة  �صر  كلمة  على  �حل�صول  �لإلكرتونية 
�خلدمات  �إلكرتونيا دون مر�جعة �لد�ئرة من خالل 
�ختيار  ثم  �لإلكرتونية،  �خلدمات  �يقونة  �ختيار 
عنو�ن  م�صتخدم جديد، وعند فقد�ن �أو ن�صيان كلمة 
و�حل�صول  ��صرتجاعها  باإمكانهم  بهم  �خلا�صة  �ل�صر 
�صمن  �ل���د�ئ���رة  م��ر�ج��ع��ة  �إل��ك��رتون��ي��ا  دون  عليها 

�جر�ء�ت �آمنة. 

*عّمان 
�لتي  �لأع��ي��ان،  �مل��ر�أة يف جمل�ص  �أ���ص��درت جلنة 
بياًنا  �ل�صبت،  م�صاء  �لنجار،  هيفاء  �لعني  ترت�أ�صها 
من  و�لتعنيف  لل�صرب  جامعية  فتاة  تعر�ص  حول 

قبل �أحد �أفر�د �أ�صرتها.
وقائع  بالغ  باهتمام  “تتابع  �إنها  �للجنة  وقالت 
وجمريات �جلرمية �لأليمة �لتي تعر�صت لها �لفتاة 
قبل  م��ن   ،2020 �لأول  ك��ان��ون   24 ي��وم  �جلامعية 
�أ�صرتها وذلك بالعتد�ء عليها بال�صرب  �أفر�د  �أحد 
بليغه  �آث��ار  من  �لآن  �لفتاة  تعاين  حيث  و�لتعنيف، 
�صرير  على  ترقد  ز�ل��ت  ول  �جل��رمي��ة  ع��ن  ناجتة 

�ل�صفاء يف �مل�صت�صفى«.
و�أ�صارت يف بيانها �إىل “�أن ظاهرة �لعنف �لأ�صري 
�لأردين  �ملجتمع  تهدد  ودخيلة  خطرية  �أ�صبحت 

�صاحب �لقيم و�لعاد�ت و�لتقاليد �لعريقة«.
جلنة  ت�صكيل  “�رتاأت  �أن��ه��ا  �للجنة  و�أ���ص��اف��ت 
حثيثات  كافة  على  للوقوف  �أع�صائها  من  م�صغرة 
�جل���رمي���ة ودو�ف���ع���ه���ا ووق��ائ��ع��ه��ا و�ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
و�لإج������ر�ء�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة �ل��ت��ي مت �ت��خ��اذه��ا من 

جميع  عن  �لك�صف  ل�صمان  �ملخت�صة،  �جلهات  كافة 
�حلماية  وتوفري  �جلرمية  هذه  بارتكاب  �مل�صاركني 
�ل�صرورية للمجني عليها و�صمان حقها وحق �ملجتمع 
و�إحالتهم  �رتكابها  ع��ن  �مل�صوؤولني  ك��ل  مبالحقة 

للمحكمة �ملخت�صة لينالو� عقابهم �لر�دع«.
وبينت “�أن �حرت�م �إن�صانية �لإن�صان ومتكني مبد�أ 
�صيادة �لقانون و�لعمل بالقو�عد و�لقيم �لأخالقية 
�لو�صعية  �ل�صماوية و�لقو�نني  �ل�صر�ئع  �لتي ر�عتها 
�لتخاطب  و  �حلو�ر  لغة  تكون  �أن  وت�صتنكر  ترف�ص 
على  و�لتعدي  �لعنف  على  تقوم  �لأف��ع��ال  ردود  �أو 
من  و�لنف�صية  �جل�صدية  باحلماية  �ملحفوظ  حقه 
منطق  �لح���و�ل  بكل  يغلب  و�أن  وتعنيف  �أذى  كل 
�لكر�مة  و�ح��رت�م  �لعقل  وحتكيم  �لقانون  تطبيق 

�لإن�صانية«.
عملها  برنامج  �صمن  من  “�أنه  �للجنة  و�أك��دت 
�مل���ر�أة  مت�����ص  �ل��ت��ي  �لت�صريعات  ك��اف��ة  م��ر�ج��ع��ة 
ب�صورة خا�صة و�لأ�صرة ب�صورة عامة و�لعمل على 
�لأعيان  جمل�ص  دور  من  �نطالقًا  وذلك  تعديلها، 

�لت�صريعي”.

*عمان 
�ملكلفة  �حلكومية  و�جل��ه��ات  �ل���وز�ر�ت  تو��صل 
�للتز�م  ملتابعة  و�لأف��ر�د  �ملن�صاآت  على  بالتفتي�ص 
�لأف���ر�د  على  �ملكثفة  حمالتها   ،20 �ل��دف��اع  ب��اأم��ر 
و�ملن�صاآت ل�صمان �لتقيد مبتطلبات �ل�صالمة و�ل�صحة 
�لوقائية بارتد�ء �لكمامة ومر�عاة م�صافات �لتباعد 
 13 ونفذت  كورونا.  وباء  ملو�جهة  �لكتظاظ  وعدم 
زي��ارة  �أل��ف   181864 نحو  حكومية  وجهة  وز�رة 
ملن�صاآت خمتلفة بعد �صدور �أمر �لدفاع خالل �لفرتة 
من 25 ت�صرين �لأول �ملا�صي وحتى 22 كانون �لثاين 
للبيانات  ووفقا  �ململكة.  مناطق  خمتلف  يف   2021
و�لتجارة  �ل�صناعة  وز�رة  عن  �ل�صادرة  �لإح�صائية 
لعمل  �ملن�صقة  �جلهة  باعتبارها  �ل�صبت،  و�لتموين 
�جلهات �لرقابية مبوجب �أمر �لدفاع، جرى خمالفة 
�لقطاعات،  خمتلف  من  من�صاأة   2520 نحو  و�غ��الق 
وحترير خمالفات بحق 5029 مو�طنا لعدم �للتز�م 
نفذت  كما  �ل��ف��رتة.  تلك  خ��الل  �لكمامة  ب��ارت��د�ء 
�جلهات �لرقابية 1096 زيارة ملن�صاآت �أم�ص �جلمعة، 

وخمالفة  من�صاأة   40 وخمالفة  �غالق  خاللها  جرى 
101 مو�طن لعدم �رتد�ء �لكمامة. و�أ�صارت �لوز�رة 
�إىل �أن �جلهات �لرقابية م�صتمرة بعمليات �لرقابة 
وطيلة  �ملحافظات  جميع  يف  و�لأف��ر�د  �ملن�صاآت  على 
للتاأكد  �حلظر  رفع  بعد  �جلمعة  يوم  فيه  مبا  �ليام 
�لوقائية  و�ل�صحة  �ل�صالمة  مبتطلبات  �للتز�م  من 
و�أخذ �لإجر�ء�ت �لالزمة بحق �ملخالفني. و��صندت 
وفقا لأمر  �ملن�صاآت  و�لتفتي�ص على  �لرقابة  عمليات 
و�لتموين  و�لتجارة  �ل�صناعة  ل��وز�ر�ت   20 �لدفاع 
و�لبيئة  و�لعمل  و�لآث����ار  و�ل�صياحة  و�ل��زر�ع��ة 
)�لبلديات  �ملحلية  و�لإد�رة  �لجتماعية  و�لتنمية 
و�أمانة عمان( و�ملوؤ�ص�صة �لعامة لل�صمان �لجتماعي 
�لعامة  و�ملوؤ�ص�صة  و�ملقايي�ص  �ملو��صفات  وموؤ�ص�صة 
وهيئة  �لربي  �لنقل  تنظيم  وهيئة  و�لدو�ء  للغذ�ء 
�ملن�صاآت  وت�صمل  و�مل��ع��ادن.  �لطاقة  قطاع  تنظيم 
و�صناعية  جت��اري��ة  قطاعات  زيارتها  ج��رى  �لتي 
كاملو�د �لغذ�ئية و�ملولت ومطاعم وحمالت حلويات 

ومن�صاآت �صياحية وحمطات حمروقات وغريها.

ضبط نحو ألف عبوة من مستحضرات 
التجميل تحوي مواد محظورة

دعوة لتقديم إقرارات 
ضريبة الدخل لعام 2020

لجنة المرأة في األعيان تتابع قضية االعتداء 
على الفتاة الجامعية من قبل أحد أفراد أسرتها

استمرار الرقابة على األفراد والمنشآت 
لضمان التقيد بمتطلبات السالمة

محلي
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*عمان 
معركتها  يف  �لعلي  عايدة  �خلم�صينية  �نت�صرت 
جديدة  �أمن��اط  و�أتباع  بالوعي  كورونا  فريو�ص  مع 
�لنا�ص  �أق��رب  مع  حتى  �لجتماعية  �لعالقات  يف 
�ليها، خا�صة بعد حالة �لفو�صى �لتي �صهدها �لعامل 
�لبع�ص �لأ�صاليب  �تباع  �لوباء، وعدم  جر�ء تف�صي 

و�لجر�ء�ت �لحرت�زية للوقاية من �لفريو�ص.
ورغم عدم تنا�صب در��صة �لعلي مع �لتخ�ص�صات 
�ل�صحية  �لثقافة  �أن  جيد�  تعي  �أنها  �ل  �لطبية، 
لي�صت حكر� على �أ�صحاب �لخت�صا�ص، فاجلميع �أيا 
تقيهم  �لتي  �لو�صائل  على  �لأطالع  باإمكانهم  كانو�، 
ومن حولهم من �ل�صابة بفريو�ص كورونا، ول �صيما 
�لب�صر،  بني  و�لتعامل  �حلياة  بنمط  �أرتبط  و�أن��ه 
عايدة  تقول  ��صتثناء.  دون  �لعامل  دول  جميع  يف 
كورونا  �لعاملية،  �ل�صحة  منظمة  �إع��الن  وم��ع  �أنها 
مت�صارع  ب�صكل  �لب�صر  بني  ينتقل  و�أن��ه  عامليا  وب��اء 
بالتعرف  “بد�أت  �ل�صيطرة  �أ�صبح خارج حدود  وقد 
�ل�صابة  من  تقي  �لتي  و�لر���ص��اد�ت  �لطرق  على 
بهذ� �لفريو�ص، وجمعت ما يكفي من �ملعلومات �لتي 
�تخذتها فيما بعد نهجا حلياتي و�أ�صرتي، بناء على 

تعليمات وز�رة �ل�صحة وجلنة �لوبئة و�صول �ي�صا 
منظمة  بها  خرجت  �لتي  �لعلمية،  �لبحاث  لنتائج 
�ل�صحة �لعاملية و�جلامعات �لغربية، وكانت �لأقرب 
لوكالة  و�أ���ص��اف��ت  �لأمر”.  ب��د�ي��ة  يف  �حل��دث  �ىل 
�لوقاية  من  �تخذت  �أنها  )برت�(،  �لردنية  �لنباء 
�ىل  �لدخول  من  ومنعه  �لفريو�ص،  ملحاربة  لقاحا 
�لتعقيم  مثل  �صهلة،  تقليدية  و�صائل  عرب  بيتها، 
عن  و�لع��ت��ذ�ر  �ملخالطة  وع��دم  �لكمامة  و�رت��د�ء 
و�لتجمعات  �لجتماعية  �ملنا�صبات  كافة  ح�صور 
تغري�  و�صكلت  �صعبة  كانت  �لقر�ر�ت  هذه  نعم   “
ولكن  �ملعتادة،  �لجتماعية  حياتنا  على  حموريا 
كان لبد منها لنقي �أنف�صنا و�أ�صرنا من �لوباء فنحن 
بطبيعتنا �جتماعيون، ومل نتخيل �أبد� �أن نعتذر عن 
�أ�صتقبال زو�رنا، لقد و�صل فينا �لأمر �أن نبعد فلذ�ت 
�أكبادنا عنا، مرغمني ل خمريين “.  و��صارت عايدة 
�لأكرب  �أبنها  عاد  حيث  �لفريو�ص،  مع  حكايتها  �ىل 
�لدكتور �صد�م �ىل �لوطن، من �حدى �لدول �لغربية 
بعد �ن �نهى در��صته، وح�صل على درجة �لدكتور�ه، 
فح�ص  �ج��ر�ء  �ل�صفر  �صروط  عليه  حتتم  وحيث 
�لكورونا قبل 72 �صاعة من �لو�صول �ىل مطار �مللكة 

علياء، ��صافة �ىل �جر�ء �لفح�ص مرة �خرى د�خل 
�ملطار، وعند و�صوله �ىل �ملنزل قررنا عزله كليا ملدة 
14 يوما، مع �لعلم �ن �لتعليمات ل جتربنا على عدم 
�أنا  �حت�صانه  �و  م�صافحته  حتى  �و  به،  �لختالط 
و�أبيه خا�صة و�أن هذه �للحظة �نتظرناها ل�صنو�ت.

وت�����ص��ي��ف “ ل��ق��د ت��ع��ر���ص��ت ل��ل��وم م��ن �لأ���ص��رة 
�حلر�ص،  هذ�  كل  ي�صتحق  ل  �لأم��ر  و�أن  وخارجها، 
وكان  �أي��ام  بعد  �يجابية  ظهرت  �أبني  نتيجة  ولكن 
يف  نف�صي  تلقاء  من  �تخذته  �ل��ذي  بعزله  ق��ر�ري 
هو  �لتعليمات  �أتباع  �أن  متاما  �أيقنت  حينها  مكانه، 
�لوقاية،  هو  لقاحنا  و�ن  �لوباء  ملكافحة  �صالحنا 
و�حت�صنت �أبني بعد �ليوم 17 حني تاأكدنا من خالل 

�لفحو�صات خروج �لفريو�ص من ج�صمه “.
�لكربى  �أبنتها  ق�صة  ب�صرد  عايدة  �أ�صتمرت   
�لدكتورة �ل�صيدلنية حال، و�لتي ��صرت لأكرث من 
و�بناءها  زوجها  برفقة  و�لدتها،  زي��ارة  على  مرة 
�لثالثة، ولكنها -و�لكالم لعايدة- كانت ترف�ص هذه 
حال  �بنتي   “ �صحتهم،  على  منها  حر�صا  �لزيار�ت، 
بعيدة  تكون  �أن  ف�صلت  ذلك  ومع  �يل  �لنا�ص  �أقرب 
قد  منا  �أيا  نعلم  ل  فنحن  �ل�صتيني  �أبيها  وعن  عني 

يكون م�صابا، لقد قر�أت لكبار �لطباء �أن �لعر��ص 
�أتعامل  ما يجعلني  �أيام، وهذ�  بعد  �ل  قد ل تظهر 
مع �أي �صخ�ص على �أنه م�صاب باملر�ص “، م�صرية �ىل 
�أن �لطريف يف �لأمر �أن �لفريو�ص بعد �أيام متكن من 
حال وزوجها و�بناءها، وهنا تثبت عايدة مرة �أخرى 
يف  �لعاطفة  تغلب  �لوقاية  و�أن  حق  على  كانت  �أنها 
تلك �ملو�قف. �صفي جميع �بناء عادة من �لفريو�ص، 
وجنحت هي يف ��صر�رها على عدم دخول “كورونا” 
�لذي  �لطبيب،  وزوجها  نف�صها  وحماية  بيتها  �ىل 
�ل�صحة  وز�رة  يف  كطبيب  خ��ربت��ه  بحكم  ي��وؤك��د 
�أن مناعة �لن�صان تتناق�ص كلما  لع�صر�ت �ل�صنو�ت 
ز�دت �صنو�ت �لعمر و�أن �لفريو�ص ي�صكل خطر� على 

�صحة �لكبار وقد يكون قاتال يف بع�ص �لحيان.
�ل��دور  �أن   “  : بالقول  حديثها  عايدة  وتختم 
عاتق  على  يقع  �لفريو�ص،  من  �لوقاية  يف  �لأك��رب 
ب��الإج��ر�ء�ت  �لتز�مه  خ��الل  من  نف�صه،  �ل�صخ�ص 
�ل�صادرة عن �جلهات �ملخت�صة �لأكرث در�ية ومعرفة 
يف هذ� �ل�صاأن، د�عية �ىل عدم �لرتدد يف �أخذ �للقاح 
حياتنا  �ىل  لنعود  و�ي��ج��ازه،  �ختباره  مت  �أن  بعد 

�لطبيعية. )برت�-ر�صمي �خلز�علة(

*البقعة 
�لوطني  �ملركز  بها  قام  بحثية  در��صة  ك�صفت 
�ردنيتني  جامعتني  مع  بالتعاون  �لزر�عية  للبحوث 
�ن �لتحاليل �جلينية توؤكد مركزية ن�صوء �لزيتون 

يف �لأردن عرب �لع�صور.
�ملركز  عام  مدير  �لبحثي  �لفريق  رئي�ص  وقال 
نز�ر حد�د، يف  �لدكتور  �لزر�عية  للبحوث  �لوطني 
بيان �ل�صبت، �إن زيتون �ملهر��ص، يف منطقة �ملي�صر يف 
بلدة �لها�صمية �لتابعة ملحافظة عجلون، ُيعترب من 
�أقدم �ل�صاللت �جلينية للزيتون يف مناطق حو�ص 
�خلريطة  حتاليل  بّينت  حيث  �ملتو�صط،  �لبحر 
�جلينية للمهر��ص �أنها �لأقرب جينيًا لتكون �لأ�صل 
مع  و�لو�قعة  وقرب�ص  و�إيطاليا  �إ�صبانيا  لزيتون 
بح�صب  �لور�ثية،  �ملجموعة  ذ�ت  �صمن  �ملهر��ص 

خُمرجات �لدر��صة.
وطنية  خطة  �صمن  ياأتي  �لبحث  �ن  و��صاف 
يقودها �ملركز �لوطني للبحوث �لزر�عية بال�صر�كة 
�لأردن��ي��ة  �جلامعات  يف  �لباحثني  من  �لعديد  مع 
�لنباتات  م��ن  ل��ع��دد  �جلينية  �خل��ر�ئ��ط  لتوثيق 
و�حليو�نات �ملزرعية؛ حيث مت فّك ون�صر �خلريطة 
�ل�صيفرة  ت�صجيل  و�أي�صًا  �لبلدي  للنحل  �لور�ثية 
للبحوث  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  وم��رج��ع��ي��ة  �ل��ور�ث��ي��ة 
�لأردن��ي��ة  �لعو��صي  �أغ��ن��ام  ل�����ص��اللت  �ل��زر�ع��ي��ة 

�ملح�صنة.
و�لتقنيات  �ل��ور�ث��ة  جم��ال  يف  �لباحث  وب��ني 
�لزر�عية،  للبحوث  �لوطني  �مل��رك��ز  يف  �حليوية 
�أ�صاًل  يعترب  �ملهر��ص  �أن  مقد�دية،  ح�صني  �لدكتور 
و�أثبتت  �لع�صور،  عرب  كيانه  على  حافظ  عريقًا 
�لب�صمة �لور�ثية له �لتنوع �لور�ثي �لغني و�لفريد 
�ملتو�صط،  حو�ص  يف  للزيتون  �لور�ثية  �لطرز  بني 
لقدر�ته على  مّيز�ت جينية ذ�ت دللت هامة  مع 
�لقا�صية  و�لبيئات  �ملناخية  �لتغري�ت  مع  �لتكّيف 

و�حلفاظ على نوعية زيت مميزة.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال رئ��ي�����ص ق�����ص��م �ل��ب�����ص��ت��ن��ة يف 
�أهم  �إن من  �ل�صدر  �لدكتور منذر  �لأردنية  �جلامعة 
�لأ�صول  من  �ل�صتفادة  تعظيم  �مل�صروع  هذ�  نتائج 
�جلغر�فية  �ملوؤ�صر�ت  طريق  عن  �لأردنية  �لور�ثية 
�لت�صل�صل  نتائج  �ن  مو�صحا  �ملوّثق،  �ملهر��ص  لزيت 

�متالكه  بّينت  قد  �ملهر��ص  جلينوم  �لنيكلوتيدي 
لتنوع ور�ثي فريد على �مل�صتوى �جلزيئي، و�أن هناك 
�أ�صجار  على  حدثت  �لتي  �لطفر�ت  من  هائاًل  كّمًا 
�لدر��صة  بح�صب  عددها  فاق  �ل�صنني  عرب  �لزيتون 
15 مليون طفرًة هامًة؛ كان منها حو�يل ن�صف مليون 
طفرًة يف �ملناطق �جلينية ذ�ت �لتاأثري �لكبري بتغيري 

�لأحما�ص �لأمينية.

يف  �حل��ي��وي��ة  �لتقنيات  يف  �ملخت�ص  ب��نّي  فيما 
جامعة جر�ص، �لدكتور حممد بريك، �أهمية �لربط 
�لدر��صة و�لكت�صافات �لأثرية  بني خمرجات هذه 
�أ�صجار  عرفت  ب�صرية  م�صتوطنات  �أن  �أثبتت  �لتي 
�لزيتون كانت يف قرية ›ه�صيب �لريح �لأردنية‹ يف 
قبل  عام   5400 �إىل  تاريخها  يعود  و�لتي  رم  و�دي 
للبحوث  �لوطني  �ملركز  ي�صعى  �لذي  �لأم��ر  �مليالد، 

�لزيتون  قطاع  ل�صالح  توظيفه  �إىل  �ل��زر�ع��ي��ة 
�ملهند�ص  �ملعمرة  �لزر�عة  باحث  بح�صب  �لأردين، 
�لن�صبية  �مليزة  تعزيز  خالل  من  �صيني،  �أبو  يحيى 

و�لقيمة �مل�صافة لزيتون �ملهر��ص �لأردين �ملعّمر.
�ملركز  يف  �لب�صتنة  بحوث  مديرية  مدير  وبنّي 
�أن  �أيوب  �صالم  �لدكتور  �لزر�عية  للبحوث  �لوطني 
�رتفاع  �أثبتت  �ملركز  نفذها  �لتي  �لدر��صات  نتائج 
ن�صبة �لزيت يف ثمار زيتون �ملهر��ص و�لتي ت�صل �إىل 
30 باملئة وهي من �أعلى �لن�صب لأ�صناف �لزيتون يف 
�لعامل، كما يتميز �لزيت برتكيب مميز لالأحما�ص 
و�لتي  �لأولييك  حم�ص  ن�صبة  �رتفاع  مع  �لدهنية 
�إ�صافًة  تبلغ 70 باملئة وت�صاهي �لأ�صناف �لعاملية، 
�ملميزة  �لفاكهية  و�لنكهة  �إىل �خل�صائ�ص �حل�صية 

لزيت �ملهر��ص حتديدً�.
من  ب��دًل  »�مل��ه��ر����ص«  ��صم  �ختيار  �صبب  وع��ن 
�أن  �إىل  ح��د�د  �لدكتور  �أ���ص��ار  �ل��روم��ي،  �لزيتون 
بني  ميّيز  عجلون،  يف  ول�صيما  �لثقايف،  �مل���وروث 
�أحجام �أ�صجار �لزيتون حيث ُيطلق ��صم »عود« على 
�ل�صجرة غري �ملعّمرة، و��صم »�لقرعود« على �صجرة 
�أن  ح��ني  يف  �حل��ج��م،  متو�صطة  �مل��ع��ّم��رة  �ل��زي��ت��ون 
كبرية  �ملعّمرة  �لزيتونة  على  يطلق  »�ملهر��ص«  ��صم 
لتطويقها،  رجال  ثالثة  لأذرع  حتتاج  �لتي  �حلجم 
منح  يتم  �أن  للجينات  �لعاملي  �لبنك  ي�صرتط  حيث 
عن  مييزها  رمز  �أو  �لكامل  للجينوم  حملية  �أ�صماء 

باقي �ملُدخالت.
تعزيز  �إىل  �ملركز  ي�صعى  �أخ��رى،  ناحية  وم��ن 
�لقت�صادية  �لقيمة  �صل�صلة  يف  �لن�صبية  �مليزة 
يف  وتوظيفها  ومنتجاتها  وزيتها  �لزيتون  لأ�صجار 

�ل�صياحة �لبيئية �لزر�عية.
وطنيًة  خطًة  �ملركزو�صع  �أن  ح��د�د  و�و���ص��ح 
�ملهر��ص،  لزيتون  ور�ثية  جمّمعات  ثالثة  لإن�صاء 
كما �أنه �صيتم وبالتعاون مع �لزمالء يف م�صاتل وز�رة 
لغايات  �ملهر��ص  زيتون  من  �أ�صتال  �إنتاج  �لزر�عة، 
من  ع��دد  يف  لتفوقه  وذل��ك  �مل��ز�رع��ني،  ب��ني  ن�صره 
�خل�صائ�ص حتى على �صنف �لنبايل و��صع �لنت�صار 
يف �لأردن، كما وت�صري �إح�صاء�ت وز�رة �لزر�عة �إىل 
 18 بنحو  �لأردن  يف  �لزيتون  �أ�صجار  عدد  تقدير 

مليون �صجرة.

أردنية تنتصر في معركتها مع كورونا بالوعي والوقاية

الوطني للبحوث الزراعية يؤكد مركزية 
نشوء الزيتون في األردن عبر العصور

*عمان 
نظمت مديرية �لرتبية و�لتعليم يف لو�ء ناعور 
�لعجارمة  ع�صائر  جمل�ص  قاعة  يف  نقا�صية  حلقة 
بعنو�ن »�لوقف �لتعليمي و�ل�صر�كة �ملجتمعية بني 

�لو�قع و�ملاأمول«.
ودعا �أمني عام وز�رة �لرتبية و�لتعليم لل�صوؤون 
بح�صور  �ل��ع��ج��ارم��ة،  ن���و�ف  �ل��دك��ت��ور  �لتعليمية 
جمل�ص  �أع�صاء  من  وعدد  �ل�صو�عري  فر��ص  �لنائب 
ورئي�ص  �لالمركزية  وجمل�ص  �لعا�صمة  حمافظة 
�ملجتمع  و�أبناء  �لرتبوي  �لتطوير  جمل�ص  و�أع�صاء 
�لر�ئدة لدعم  �لتجارب  �إىل �ل�صتفادة من  �ملحلي، 
جتربة �لوقف �لتعليمي، وجتذير مفهوم �ل�صر�كة 
و�إن�صاء �صندوق خريي وقفي  �ملجتمعية وتعزيزها 
خمتلف  يف  و�صيانتها  �حلكومية  �مل��د�ر���ص  لبناء 

مناطق �ململكة.
و�أو�صح �أن �خلطة �ل�صرت�تيجية للوز�رة تركز 
�ملجتمعية  لل�صر�كة  �مل�صرتك  �لفهم  تفعيل  على 
�خل��رب�ت  وت��ب��ادل  �لتعليمية  �لتنمية  وعمليات 
وتعزيز  �مل��د�ر���ص  �صبكات  ب��ني  �لنجاح  وق�ص�ص 
�لنوعي بكفاءة وتفعيل دور  �لتعليم  دورها ل�صمان 
�ملوؤ�ص�صات و�لقيادة �ملدر�صية، ودر��صة �لحتياجات 
ذ�ت  �ملجالت  وحتديد  �ملد�ر�ص،  ل�صبكة  �مل�صرتكة 

�لأولوية.
و�لعمل  �لتعاون  ثقافة  تطوير  �أن  �إىل  و�أ�صار 

�لتطوعي يف �ملد�ر�ص ت�صكل �إحدى �لأولويات �ملهمة 
�لتطوعية  �لفر�ص  �ملمكن حتقيقها بتوفري  �لتي من 

لأفر�د �ملجتمع �ملحلي.
يف  �مل�صيئة  �لنقاط  لأب��رز  �لعجارمة  وعر�ص 
تاريخ �لتعليم يف �لأردن، م�صري� �إىل �أن �أحد وجهاء 
يف  �لأولد  لتعليم  مكتبا  �فتتح  �إرب��د  يف  ملكا  قرية 
�بتد�ئي  مكتب  و�إن�صاء   ،1872 عام  و�ح��دة  غرفة 
 ،1885 عام  يف  طالبا   30 ل���  �إرب��د  ق�صبة  يف  و�حد 
طالبا   39 ل��  �إرب���د  يف  تعليميني  مكتبني  و�إن�����ص��اء 
وجر�ص ل��� 51 طالبا عام 1892، ومكتب تعليمي يف 
بلدة �حل�صن و�آخر يف كفرجنة عام 1893، وُ�ن�صئت 
حيث   ،1900 عام  عمان  يف  تعليمية  مكاتب  ثالثة 
قبل  من  ُيغطى  �لتعليمية  �ملكاتب  على  �لإنفاق  كان 

�لأهايل.
و�أ�صار �إىل �أن �أول �إح�صاء للتعليم يف عام 1921 

�آن��ذ�ك  بلغت  �حلكومية  �مل��د�ر���ص  ع��دد  �أن  �أظ��ه��ر 
مدر�صتني �بتد�ئيتني كاملتني و23 مدر�صة �بتد�ئية 

غري كاملة يعمل فيها 53 معلما و6 معلمات.
مبادرة  �إط��الق  �صهد   2017 �لعام  �أن  �إىل  ولفت 
حلث  �ملجتمعية  و�ل�����ص��ر�ك��ات  �لتعليمي  �ل��وق��ف 
�ملوؤ�ص�صات و�ملو�طنني على �لتربع و�لوقف يف جمال 
و�أعمدته  �لتعليم  ركائز  �أح��د  باعتباره  �لتعليم 
يف  ودوره  �جلامعة،  �إىل  و�صول  �لكتاب  من  �نطالقا 

رفع جودة �لعملية �لتعليمية.
هز�ع  �لدكتور  �لثقافة  وز�رة  ع��ام  �أم��ني  و�أك��د 
�مل�صانع  �أ���ص��ح��اب  حتفيز  ���ص��رورة  على  �ل����رب�ري، 
وت�صجيعهم  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  و�ل�����ص��رك��ات 
وتوفري  �لتعليمية  �لعملية  بدعم  �لهتمام  على 
�لتحتية  �لبنية  حت�صني  يف  و�مل�صاهمة  متطلباتها، 
وحركات  �لإقليمية  �لظروف  �إىل  م�صري�  �للو�ء،  يف 
�مل���و�رد  ع��ل��ى  ك��ب��ري�  �صغطا  �صكلت  �ل��ت��ي  �ل��ل��ج��وء 

�لوطنية.
ودعا �إىل �إن�صاء �صندوق خا�ص للو�ء ناعور ي�صهم 
�ملنطقة  �أبناء  من  و�خلريين  �مل�صانع  �أ�صحاب  به 

لتح�صني �لبنية �لتحتية يف مد�ر�ص �ملنطقة.
�لتوعية  �أهمية  �ل�صو�عري  فر��ص  �لنائب  وبني 
�ملوؤ�ص�صات  وتوجيه  �لتعليمي،  بالوقف  �لإعالمية 
يف  �جلهود  ودع��م  للم�صاهمة  و�لأف���ر�د  و�ل�صركات 
هذ� �ملجال، م�صيفا �أن �لأردن ��صتقبل موجات كبرية 
�لإقليمية  �لظروف  نتيجة  �أر��صيه  �إىل  �للجوء  من 
مديرة  و�أ�صارت  م��و�رده.  على  كبري�  �صغطا  �صكل  ما 
و�صحى  �لدكتورة  ناعور  للو�ء  و�لتعليم  �لرتبية 
�ملحارب �أن �حللقة �لنقا�صية حول �لوقف �لتعليمي 
�لتعليم  �أهمية  لتاأكيد  ياأتي  �ملجتمعية،  و�ل�صر�كة 
باعتباره ركيزة �أوىل يف بناء نه�صة �لوطن وتقدمه.
من  و�لحتياجات  �لتحديات  لأب��رز  وعر�صت 
و�لإ�صافات  �ل�صيانة  و�أع��م��ال  �ملدر�صية  �لأبنية 

�ل�صفية و�ملد�ر�ص �ملهنية وريا�ص �لأطفال و�مل�صاغل 
�لريا�صية يف  �ملهنية وخمترب�ت �حلا�صوب و�ملر�فق 

�للو�ء.
جلنة  ت�صكيل  �إىل  �حللقة  يف  �مل�صاركون  ودع��ا 
�لرتبوي  �لتطوير  وجمل�ص  �لالمركزية  جمل�ص  من 
�لوقف  ومتابعة  لن�صر  و�لتعليم  �لرتبية  ومديرية 
�لتعليمي، و�لتغطية �لإعالمية للمبادر�ت �لوقفية، 
و�إن�صاء  وخارجه،  �للو�ء  من  �لد�عمني  و��صتقطاب 
وت�صكيل  �ملديرية  يف  �لتعليم  لدعم  وقف  �صندوق 

جلنة لالإ�صر�ف عليه.
�لوقف  �أهمية  حول  فيديو  �حللقة  وت�صمنت 
و�ل�صركات  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صات  وت�صجيع  �لتعليمي، 
ع��ل��ى دع���م �ل��وق��ف، وع��ر���ص من���اذج م��ن �ل��وق��ف 
حول  ونبذة  �ململكة،  مناطق  خمتلف  يف  �لتعليمي 
�لرتبية  وز�رة  يف  �لتعليمي  �ل��وق��ف  ق�صم  ن�صاأة 

و�لتعليم. 

عودة ضخ المياه في محطة 
زي بعد إصالح العطل الفني

الجمعية األردنية لرياضة 
الصيد تحتفل بيوم الشجرة

*عمان 
�لأردن  مياه  و�صركة  �ملياه  �صلطة  و�ل��ري/  �ملياه  وز�رة  �أعلنت 
)مياهنا( عن عودة حمطة زي ل�صخ �ملياه �ل�صبت �إىل جميع �ملناطق 
�إ�صالح  �لتوزيع �ملعد بعد  �لعا�صمة عمان و�لبلقاء بح�صب برنامج  يف 

�لعطل �لفني جر�ء �نقطاع �لتيار �لكهربائي.
وقالت �لوز�رة يف بيان �ليوم �إن �صخ �ملياه يف حمطة زي عاد بعد 
�نتهاء �لأعمال �لفنية �إىل جميع �ملناطق يف �لعا�صمة عمان و�لبلقاء 
جميع  ��صتكمال  بعد  �ل�صبت،  �صباح  من  �عتبار�  �لربنامج  بح�صب 
�لأعمال �لفنية و�ل�صيانة �لطارئة لإحدى حمطات �لرفع �لرئي�صة 

يف حمطة �ملياه.
وقال �لناطق �لإعالمي با�صم �لوز�رة عمر �صالمة �إن �صلطة �ملياه 
و�ل�صرف  �ملياه  خدمات  لتلبية  جهودهما  تكر�صان  مياهنا  و�صركة 
�أن  �إىل  م�صري�  للمو�طنني يف جميع مو�قعهم،  �ملياه  و�إي�صال  �ل�صحي  
�لكو�در عملت على مد�ر �ل�صاعة لإعادة �لأمور �إىل طبيعتها باأق�صر 
ومتتعهم  �ملياه  مع  �لد�ئم  تعاونهم  للمو�طنني  �صالمة  وثمن  وق��ت. 
باأعلى درجات �مل�صوؤولية �لتي تنم عن �لوعي �لوطني و�حلر�ص على 
�مل�صلحة �لعامة، موؤكد� �أن �أجهزة وكو�در �لوز�رة و�ل�صركة يف جميع 
�أف�صل  وفق  لهم  �خلدمات  �أف�صل  تقدمي  يف  جهد�  تدخر  لن  �ملناطق 

�ملو��صفات �لفنية.

*عمان 
يف  �حتفال  �ل�صبت،  �ل�صيد،  لريا�صة  �لأردنية  �جلمعية  نظمت 

منطقة جاو� بيوم �ل�صجرة.
ودعا مدير �لت�صال و�لتوعية و�لإعالم �لبيئي يف وز�رة �لبيئة 
بالزر�عة  �لهتمام  �إىل  �حلفل،  خ��الل  عبيد�ت،  �أحمد  �لدكتور 
م�صروع  �إىل  م�صري�  �لوز�رة،  بها  تعنى  �لتي  �لأولويات  من  تعد  �لتي 
�لتحريج �لوطني �لهادف �إىل زر�عة ع�صرة ماليني �صجرة حرجية 
وحت�صني  �خل�صر�ء  �لرقعة  زي��ادة  بهدف  �ملقبلة  �ل�صنو�ت  خالل 

�لبيئة.
�ل�صجرة  بيوم  �لحتفال  �إن  ن��ز�ل  �حمد  �جلمعية  رئي�ص  وق��ال 
ينطلق من بعد بيئي وجمايل و�نتماء �صادق لالأر�ص و�ملحافظة على 
كمظلة  �لوز�رة  مع  �مل�صرتك  �لعمل  �إىل  د�عيا  ونقية،  جميلة  �لبيئة 
تقدم  ت�صمن  �لتي  �لوطنية  �لأه��د�ف  حتقيق  يف  للجمعيات  رئي�صة 

و�زدهار �لوطن.
وت�صمن �حلفل زر�عة 250 �صجرة حرجية و�صتلة زينة.

تربية ناعور تنظم حلقة نقاشية
 عن التعليم والشراكة المجتمعية

مقال رئيس التحرير

م�صهور:  تركي  مثل  يقول 
»دخل �أكرب، م�صاكل �أقل«، و�لعك�ص �صحيح طبعا، هذ� 

ما نعي�صه بال�صبط يف �لردن �لكثري �لكثري من �مل�صاكل �لتي يعانيها 
�لفرد و�ملجتمع �صببها �لفقر، �لذي قال عنه علي بن �أبي طالب: »لو 
م�صوؤولة  �لفا�صلة  �حلكومات  �صادة،  يا  نعم  لقتلته«،  رجال  �لفقر  كان 

عن �لفقر �لذي يتكاثر بني �ملو�طنني مثل �لأر�نب يف حقل �جلزر .
�ل�صحة،  و�صالمة  �لبال،  ر�حة  �لردنيني  ماليني  ي�صلب  ل  �لفقر 
و�صلوكهم  ثقافتهم  ي�صوه  بل  �لعي�ص،  ومنط  و�ل�صكن  �لتعليم  وجودة 
�لإر�دة،  م�صلوبي  �أغلبهم  ويجعل  �ملجتمع،  يف  تفكريهم  ومن��ط 
�لفقر يجعل كر�متهم  م�صت�صلمني للذل و�لهو�ن و�لظلم �لجتماعي، 

بال قيمة، وحياتهم بال قيمة، وم�صتقبلهم بال م�صتقبل. 
نوبل  جائزة  على  �حلائز  هيكمان،  جيم�ص  �لربوفي�صور  يقول 
لالقت�صاد: »�إن �لأطفال �لذين ين�صوؤون يف بيئات فقرية وحمرومة ل 
تقل فقط  �حتمالت جناحهم يف �ملدر�صة �أو �ملجتمع، بل �أي�صا تتدنى 

فر�صهم يف �أن يكونو� بالغني �أ�صحاء..
�صنة   75 من  �أك��رث  م��رور  وبعد  بالدنا،  يف  �حلكومية  �ل�صيا�صات 
على نيل �ل�صتقالل، هي �مل�صوؤولة رقم و�حد عن بقاء ثالثة ماليني 
ون�صف فقري �ردين  حتت خط �لفقر �أو فوقه بقليل ومبعنى �أدق ثلث 
�لردنيني فقر�ء، وهذ� �لرقم وحده كاف ليكون عنو�نا كبري� لف�صل 
�إىل  ول  فل�صفة  �إىل  �لأمر  يحتاج  ول  �حلكومية  و�خلطط  �مل�صاريع 
مباح  فيها  �لت�صول  ي�صبح  رمبا  بالد  نحن   … جد�ل  �إىل  ول  تربير 

ترعاه جهات عدة، وت�صهر على دو�مه و��صتمر�ره. 
و�لقت�صادية  �ملعي�صية  �لأو�صاع  من  �لتذمر  قيا�ص  يحتاج  ل  قد 
بالأردن �لكثري من مقايي�ص �لر�أي ل�صيما مع �صيوع حالة عامة تعرب 
�أن  ��صتيائها من موجات �لغالء و�ل�صر�ئب و�رتفاع �لأ�صعار، غري  عن 
باتت  للمو�طنني  �لقت�صادية  �لأو�صاع  �أن  �أكدو�  للر�أي  ��صتطالعني 

هي �ل�صو�أ و�صتكون �أ�صو�أ من �ل�صو�أ بعد جائحة فايرو�ص كورونا .
 �أن �حلكومات »ف�صلت« يف معاجلة �لق�صايا ذ�ت �لأولوية لالأردنيني 
وفر�ص  �لأ�صعار  �رتفاع  معاجلة  على  بقدرتها  �لثقة  تر�جعت  حيث 
�ل�صر�ئب، �إ�صافة لرت�جع �لثقة بالقدرة على معاجلة ق�صايا حماربة 
�لف�صاد وحتقيق مبد�أ تكافوؤ �لفر�ص وتنفيذ بر�مج �لطاقة �لبديلة 
�صغال يف و�صفات  ز�ل  ما  و�لفقر وفيتامني )و�و(  �لبطالة  و�حلد من 
و�ملح�صوبية  و�ل�صللية  و�ملناطقية  �ملحا�ص�صة  عن  عد�ك  �لو��صطات 

�ملتف�صية يف �أروقة �صنع �لقر�ر .
و�صلت �و�صاع �ل�صعب �لردين  من متدين �لدخول �ىل �حل�صي�ص 
منذ   تذكر  زيادة  �أي  �حلكومات  عليها  جتري  مل  �ليتيمة  فالرو�تب 
�لذي  �لقت�صادي  بالت�صخم  تعرتف  ل  �حلكومات  �ن  ويبدو  �صنو�ت 
من  �ملتدنية  �لرو�تب  و��صحاب  �ملتدنية  �لطبقات  �صهامه   ��صابت 
�لذين  �ل�صمان  ومتقاعدي  �لع�صكريني  و�ملتقاعدين  و�لع�صكر  �لعمال 
�لرو�تب  �صلمت  �ذ�  هذ�  دينار   )300-200( بني  �ل�صهري  خلهم  د 
وم�صاريف  و�ل�صيكات  و�لكمبيالت  و�لقرو�ص  �لديون  كو�بي�ص  من  

�جلامعات .
غري  م�صتويات  �ىل  و�صل  �لدنيا  �لطبقات  من  �ملو�طنني   �أو�صاع 
ول  عدو  ت�صر  ل   ( فهي  و�لعوز  و�لبطالة  و�جلوع  �لفقر  يف  م�صبوقة 
وثرو�ت  �لطبيعية  �مل��و�رد  من  ببحر  �ململكة  تزخر  حني  يف  �صديق( 
و�لفقر�ء  باجلياع  مليئة  �أزقتها  ترى  �ملقابل  ويف  �ملعادن  من  هائلة 

و�ملحتاجني .
�لفا�صلة   �حلكومات  تو�رثته  همًا  �لأردن  يف  �ملتفاقم  �لفقر  ميثل 
�أن ت�صهم �خلطط و�لرب�مج �حلكومية يف �حلد من معدلتها  من دون 
�ملتفاقمة وقد �رتفعت ن�صبة �لفقر يف �لأردن، بح�صب بيانات ر�صمية 
فاهلل  كورونا  بعد  �لن�صب  �ما   .  %20 �إىل  �ملا�صي  �لعام  بد�ية  �أعلنت 
�ملوؤ�ص�صات  من  �لعديد  و�ن  خا�صة  بها  �لعلم  هو  وتعاىل  �صبحانه 
متدنية  برو�تب  يعي�صون  �لذين  �ملوظفني  من  �لكثري  عن  ��صتغنت 

يبحثون عن �ل�صترية فقط 
�لأو�صاع �ملعي�صية للمو�طنني يف �نحد�ر م�صتمر منذ  �صنو�ت، وهذ� 
�لعام كان �ل�صو�أ ) و�هلل ي�صرت من �لعام �لقادم(، فهناك زيادة لعدد 
�لفقر�ء هناك تاآكل م�صتمر للطبقة �ملتو�صطة �لتي كانت ت�صكل %41 
من �إجمايل �ل�صكان عام 2008، بينما �أ�صحت 28% حاليًا، على �لرغم 
من �لإعالنات �حلكومية �مل�صتمرة بالعمل على حمايتها لكن �حلكومات 
يتحول  بحيث  �لطبقة  هذه  تال�صي  على  م�صممة  لتكون   �أن  ناأمل 

�ملجتمع �ىل ) فقر�ء و�أثرياء و�صادة وعبيد(  .

خالد خازر الخريشا

الفقراء يتكاثرون مثل 
االرانب في حقل الجزر..!!

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
و��صلت �للجنة �ملالية �لنيابية برئا�صة 
مل�صروعي  مناق�صتها  �ل�صليحات  منر  �لنائب 
�لوحد�ت  ومو�زنات  �لعامة  �ملو�زنة  قانون 

�حلكومية لل�صنة �ملالية 2021.
ناق�صت  �للجنة  �أن  �ل�صليحات،  وب��ني 
مو�زنة وز�رة �ل�صناعة و�لتجارة و�ملوؤ�ص�صة 
�ملو��صفات  وموؤ�ص�صة  �ملدنية  �ل�صتهالكية 
لتطوير  �لأردن��ي��ة  و�ملوؤ�ص�صة  و�ملقايي�ص 
مر�قبة  ود�ئ���رة  �لإقت�صادية  �مل�صاريع 
لل�صو�مع  �ل��ع��ام��ة  و�ل�����ص��رك��ة  �ل�����ص��رك��ات 

و�لتموين.
و�لتجارة  �ل�صناعة  وزي��رة  وعر�صت 

�لدور  �لجتماع  خالل  علي  مها  و�لتموين 
�ل���ذي ق��ام��ت ب��ه �ل����وز�رة خ��الل جائحة 
�ل��وز�رة  �تخذتها  �لتي  و�لقر�ر�ت  كورونا 
�لأ�صا�صية  ب��امل��و�د  �لأ����ص���و�ق  ت��اأم��ني  يف 
و�ملحافظة على �ملخزون �ل�صرت�تيجي من 
�ل�صلع وكذلك �أبرز �لقر�ر�ت يف �لتن�صيق مع 
�ملو�د  من  �ملخزون  لتعزيز  �خلا�ص  �لقطاع 
�لغذ�ئية وتب�صيط �لإجر�ء�ت، فيما يتعلق 

بال�صلع غري �ملنتجة حمليًا.
و�ك���دت �ل��وزي��رة على ت��وف��ر خم��زون 
ملدد  يكفي  و�ل�صعري  �لقمح  من  ��صرت�تيجي 

طويلة و�منة.
�لتي  �لبيانات  قاعدة  �أن  �ىل  و�أ�صارت 

�ملبكر  �لن���ذ�ر  ون��ظ��ام  �ل���وز�رة  يف  تتوفر 
م�صرية  �لعامة،  �لإح�صاء�ت  مع  بالتعاون 
�ل�صقوف  بع�ص  يف  �ل�����وز�رة  ت��دخ��ل  �ىل 
�صهدت  �لتي  �ل�صا�صية  للمو�د  �ل�صعرية 

�رتفاعات غري مربرة .
�لتي  �لتحديات  �أب��رز  علي  وعر�صت 
�ىل  م�صرية  �ل�صناعي،  �لقطاع  ت��و�ج��ه 
و��صحة  ��صرت�تيجية  لديها  �حلكومة  �أن 
�لأولوية  �لوطنية  �ملنتجات  �عطاء  يف 
ب��رن��ام��ج  بتطبيق  ك��ذل��ك  و�ل���ص��ت��م��ر�ر 
وز�رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  للت�صدير  ح��و�ف��ز 

. �ملالية 
يف  لال�صتمر�ر  �ل����وز�رة  �صعي  و�أك���دت 

�لتي تقدمها  �للكرتونية  تعزيز �خلدمات 
من خالل د�ئرة مر�قبة �ل�صركات وغريها 
مر�جعة  حت��ت��اج  ل  بحيث  �لعمليات  م��ن 
�مل�صتثمر  رحلة  م�صروع  وك��ذل��ك  �ل���وز�رة 
�صاحب  �أي  ليخدم  �ل��و�ح��دة  و�ل��ن��اف��ذة 
�مل�صاريع  ����ص��ح��اب  فقط  ولي�ص  م�����ص��روع 
بر�مج  جمموعة  علي  وعر�صت  �ل��ك��ربى. 
ل��ت��ط��وي��ر �مل�����ص��اري��ع �ل�����ص��غ��رية م��ن حيث 
وم�صاعدتها  �لإد�ري  و�لتطوير  �لإنتاجية 

على عمليات �لت�صدير .
�لوزيرة  �أجابت  �لجتماع  نهاية  ويف 
��صئلة  على  �ملختلفة  �ل��دو�ئ��ر  وم����در�ء 

و��صتف�صار�ت �لنو�ب .

*القاهرة
�لفتاح  عبد  �مل�صري  �لرئي�ص  �فتتح 
�ل�صي�صي، �ل�صبت، م�صروع �لفريوز لال�صتزر�ع 
مبحافظة  �ل��ت��ف��ري��ع��ة  ب�����ص��رق  �ل�صمكي 
يف  نوعه  من  �لأك��رب  يعد  و�ل��ذي  بور�صعيد 

�ل�صرق �لأو�صط.
�ملتحدث  �صفحة  ن�صرته  بيان  وق��ال 
ل��رئ��ا���ص��ة �جل��م��ه��وري��ة على  �ل��ر���ص��م��ي 
�صرق  يف  �لفريوز  “م�صروع  “في�صبوك”: 

بور�صعيد يعترب �لأكرب من نوعه يف �ل�صرق 
ل�صل�صلة  جديد�  �إجن��از�  لي�صيف  �لأو�صط، 
�لتي  �ل��ع��م��الق��ة  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �لإجن������از�ت 
�لأخ��رية  �ل�صنو�ت  خ��الل  م�صر  ت�صهدها 

حتت قيادة �ل�صي�صي«.
�لعمالق  �مل�صروع  “ي�صاهم  و�أ���ص��اف: 
تنمية  يف  �صخمة  م�صافة  بقيمة  كذلك 
ج��زي��رة  و���ص��ب��ه  �ل�صوي�ص  ق��ن��اة  منطقة 
�صناعية  جمتمعات  باإن�صاء  وذل��ك  �صيناء 

وعمر�نية جديدة بها، حيث يوفر �مل�صروع 
وغ��ري  م��ب��ا���ص��رة  ع��م��ل  ف��ر���ص��ة  �آلف   10
و�لتخ�ص�صات  �ملهن  من  �لعديد  يف  مبا�صرة 

بهذ� �ملجال«.
“يهدف  �مل�صروع  �إن  قائال  �لبيان  وتابع 
و�ل�صتهالك  �لإنتاج  بني  �لفجوة  لتقلي�ص 
وحت��ق��ي��ق �لك��ت��ف��اء �ل���ذ�ت���ي و�حل����د من 
�لت�صدير  ف��ر���ص  م��ن  وي��زي��د  �ل���ص��ت��ري�د، 
مما  و�لأوروب���ي���ة  �لعربية  �لأ���ص��و�ق  �إىل 

�لقت�صاد  ويدعم  �ل�صعبة  �لعملة  يوفر 
�لوطني«.

“يفتتح  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  �أن���ه  و�خ��ت��ت��م 
كونفرن�ص  بالفيديو  �أي�صا  �لرئي�ص  �ل�صيد 
باإنتاج  �خلا�صة  �مل�صروعات  من  �آخر  عدد 
و�لعني  �صدر  ب��ر�أ���ص  و�لغر�نيت  �ل��رخ��ام 
م�����ص��روع��ات  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  �ل�����ص��خ��ن��ة، 
بالنوبارية  �حل��ي��و�ين  و�لإن��ت��اج  لالألبان 

و�لفيوم”.

*وكاالت
 500 بورز  �أند  �صتاندرد  �ملوؤ�صر�ن  �أغلق 
قيا�صية  م�صتويات  عند  �ملجمع  ون���ازد�ك 
مرتفعة مدعومني بالتفاوؤل حيال مزيد من 
�لإغاثة من تد�عيات �جلائحة حتت �إد�رة 
بايدن لدعم �لقت�صاد بعد بيانات �أظهرت 

تعافيا �صعيفا ل�صوق �لعمل.
�ملتقدمني  �لأم��ريك��ي��ني  ع��دد  وت��ر�ج��ع 

�إع��ان��ة  على  للح�صول  ج��دي��دة  بطلبات 
�ملا�صي  �لأ�صبوع  �أل��ف   900 �إىل  �لبطالة 
�جلائحة  و�صط  مرتفعا  رقما  يظل  لكنه 
�لتي تع�صف بالبالد، مما يزيد من خماطر 
فقد �لوظائف لل�صهر �لثاين على �لتو�يل يف 
يف  قوة  �أظهرت  �أخ��رى  بيانات  لكن  يناير. 
�لتحويلية  و�ل�صناعات  �لإ�صكان  قطاعات 

مما يخفف �ل�صدمة عن �لقت�صاد.

وقال مهند �لأعمى، �لع�صو �ملنتدب لدى 
بيم كابيتال ماجنمنت يف نيويورك، “بد�أنا 
قوي  بزخم  بايدن  �إد�رة  و��صتقبلنا  �لعام 
للغاية... نظر� لفر�ص �صيك حتفيزي �أكرب 

ومزيد من �لإنفاق عموما.«
وبناء على بيانات غري ر�صمية، تر�جع 
نقطة   12.37 �ل�صناعي  جونز  د�و  �ملوؤ�صر 
 31176.01 �إىل  باملئة   0.04 يعادل  مبا 

نقطة، وز�د �صتاندرد �أند بورز 1.23 نقطة 
نقطة،   3853.08 م�صجال  باملئة   0.03 �أو 
 0.55 �أو  نقطة   73.67 نا�صد�ك  وتقدم 

باملئة �إىل 13530.90 نقطة.
تدعم نا�صد�ك بقفزة لأ�صهم �ل�صركات 
و�أم����ازون. و�أب���ل  �أل��ف��اب��ت  مثل  �لعمالقة 

�لأ�صابيع  خالل  نتائجها  �إعالن  قبيل  كوم 
�ملقبلة.

*عّمان 
�لعام  �أمنية  �صركة  عمالء  تربعات  �إجمايل  بلغ 
 60376 كوين«  »�أمنية  �لولء  برنامج  عرب  �ملا�صي، 

دينارً� �أردنيًا.
�إن  �ل�صبت،  �صحايف،  بيان  يف  �ل�صركة  وذك��رت 
وطنية  موؤ�ص�صات  جهود  لدعم  ج��اءت  �لتربعات 
�لتد�عيات  مو�جهة  يف  و�إن�صانية  خريية  ومنظمات 

�ل�صلبية جلائحة كورونا وغريها من �لظروف.
بت�صجيع  �ملا�صي  �ل��ع��ام  خ��الل  �أمنية  وجنحت 
�ملوؤ�ص�صات  م��ن  ع��دد  ل�صالح  �ل��ت��ربع  على  عمالئها 
�لأم���ان  ك�صندوق  و�لوطنية  �ملحلية  و�مل���ب���ادر�ت 
مو�جهة  يف  وطن  هّمة  و�صندوق  �لأي��ت��ام،  مل�صتقبل 
�لقطاع  ل��دع��م  �ل�صحة  ووز�رة  ك��ورون��ا،  جائحة 
ة “نوى”  �ل�صحي، وحملة “يوميتهم علينا” مع من�صّ
لدعم  “همتنا”  وم��ب��ادرة  �مل��ي��اوم��ة،  ع��ّم��ال  ل��دع��م 
تاأهيل �ملر�كز �ل�صحية يف �لأردن، و�لهيئة �خلريية 
�أدفى”  �ل�صتا  “خلي  وحملة  �لها�صمية،  �لأردن��ي��ة 
لل�صرطان،  �حل�صني  ومركز  �ملحتاجة،  �لأ�صر  لدعم 
“بر�مج  لدعم  �ل�صحية  للتوعية  �مللكية  و�جلمعية 
وقرى  للخري”،  “بادر  ومبادرة  �ل�صحية”،  �ملد�ر�ص 
�لأطفال “��ص �و ��ص”، و�ليوني�صيف، وتكية �أم علي.

زياد  �أمنية،  ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  وقال 
�لإن�صانية  �لقيم  يعك�ص  �لدعم  ه��ذ�  �إن  �صطارة، 
جهة،  من  �لأردين  �ملجتمع  يف  �لر��صخة  و�لنبيلة 
�أبرز  من  و�حدة  باعتبارها  بها  �أمنية  عمالء  وثقة 
قنو�ت �لتربع للموؤ�ص�صات و�ملنظمات �خلريية، لفتا 
جائحة  خالل  �أمنية  لعبته  �لذي  �ملميز  �لدور  �ىل 
ل���وز�رة  �ل��ت��ربع��ات �مل��ال��ي��ة  ك��ورون��ا، حيث ق��دم��ت 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  جهود  ودعمت  �ل�صحة، 
ُبعد”  عن  “�لتعليم  لربنامج  بالتوجه  يتعلق  فيما 
در�َصك  ملن�صة  �ملجاين  �لدخول  �إتاحة  خ��الل  من 
�إىل  �ل�صخ�صية،  �لنرتنت  حزم  من  �خل�صم  وعدم 
جودة  لتح�صني  �حلديثة  تقنياتها  ت�صخري  جانب 
م�صوؤوليتها  بر�مج  خ�ص�صت  كما  �لتعليمية،  �مل��و�د 
حملة  لدعم  �ملبارك  رم�صان  �صهر  خالل  �ملجتمعية 

علينا«. “يوميتهم 
�ملا�صي  �لعام  �أ�صافت  �أمنية  �صركة  �أن  �ىل  ي�صار 
�ل�صحة،  وز�رة  وهي  �لولء  لربنامج  موؤ�ص�صات  عدة 
��ص” ،  �و  “ ��ص  �لأطفال  قرى  وطن،  همة  �صندوق 
من�صة  مع  علينا”  يوميتهم  “حملة  �ملياومة  وعمال 
هذه  وم�صاندة  �لتربع  على  عمالءها  وحّثت  “نوى” 

�جلهات و�لفئات خالل �جلائحة.

*عمان 
�أكد �لحتاد �لعام لنقابات عمال �لأردن، دعمه 
�لعمل  وز�رة  عنه  �أعلنت  �ل��ذي  »توكيد«،  لربنامج 
و�لأن�صطة  �لقطاعات  فتح  ��صتمر�رية  ل�صمان 
�لقت�صادية، مما ُيعزز �إجر�ء�ت �ل�صالمة و�ل�صحة 
�ملخاطر  من  �لعمال  ويحمي  �لعمل،  بيئة  يف  �ملهنية 

�ملهنية.
ت�صريح  يف  �ملعايطه  مازن  �لحت��اد  رئي�ص  وقال 
�لقطاعات  �إغ���الق  �إىل  �ل��ع��ودة  ق���ر�ر  �ن  �صحايف 
باهظة  كلفة  ل��ه  �لقت�صادية،  �لأن�صطة  وحظر 
يدفع ثمنها �لعمال و�أ�صحاب �لعمل على حد �صو�ء، 
�لوطني  �لقت�صاد  على  ثقيلة  بتد�عيات  ويلقي 
�أن �حتاد �لعمال  ويعطل عجلة �لنتاج. و�أ�صار �إىل، 
طالب  �لنتاجية  �لعملية  ��صتمر�رية  على  وحر�صا 
يف  �لعمل  �أ�صحاب  ك��ورون��ا؛  جائحة  ب��د�ي��ة  ومنذ 

�ملن�صاآت �لقت�صادية، ب�صرورة تفعيل جلان �ل�صحة 
�لقانون  باأحكام  عمال  �ملن�صاآت  يف  �ملهنية  و�ل�صالمة 

و�لنظام �لذي ينظم هذه �مل�صاألة.
�إج��ر�ء�ت  تطبيق  لغايات  ذل��ك  “كان  و�أ���ص��اف، 
تو�جد  و�أماكن  �لعمل  بيئة  �صمن  �لعامة  �ل�صالمة 
وعدم  بينهم  �ل��ع��دوى  نقل  فر�ص  وتقليل  �لعمال، 
موؤكد�  و�حلظر”،  �لإغ���الق  �صيناريو  �إىل  �للجوء 
�لعمل  و�أ���ص��ح��اب  �لعمال  ب��ني  �لت�صاركية  ���ص��رورة 
�لر�هنة  �ملرحلة  عبور  و�صمان  �لربنامج  لإجن��اح 

وجتاوز �لتحديات �لتي فر�صتها.
يف  �لعمل  وز�رة  ج��ه��ود  �لحت���اد  رئي�ص  وث��م��ن 
ومر�عاتها  بالربنامج،  �ملتعلقة  �لربوتوكولت  �إجناز 
�لأمر  وم�صاحتها،  و�أحجامها  �ملن�صاآت  عمل  لطبيعة 
�لذي ل يحملها تكاليف �إ�صافية وي�صمن ��صتمر�رية 

ن�صاطها �لقت�صادي.

*عمان 
�أكادمييتها  ع��رب  �لأردن  �أور�جن  �صركة  متنح 
�لإنرتنت  عرب  جمانيًا  متخ�ص�صًا  تدريبًا  للربجمة 
�لعاملي  �ليوم  لالأطفال، مبنا�صبة  �لربجمة  يف جمال 

للمخرتعني �ل�صغار.
�نه  �ل�صبت،  �صحايف،  بيان  يف  �ل�صركة  وذك��رت 
�لتدريب،  لهذ�  لالن�صمام  طالبًا   40 �ختيار  مت 

“هلو وورلد كيدز” �ملتخ�ص�صة  وذلك بال�صر�كة مع 
من�صتها  خ��الل  م��ن  ل��الأط��ف��ال  �ل��ربجم��ة  تعليم  يف 
�لتفاعلية هلو كود، لتعزيز مهار�تهم يف هذ� �ملجال 
�لهام وت�صجيع �جلانب �لإبد�عي لديهم، لفتة �ىل 
له  ملا  �لربجمة،  على  مبكرً�  �ل�صغار  تدريب  �أهمية 
من  ومتّكنهم  �لطلبة  تقدم  م��دى  يف  كبري  �ث��ر  من 

�لرقمي. �لبتكار 

*عمان 
�أ�صعار  �ملدنية  �ل�صتهالكية  �ملوؤ�ص�صة  خف�صت 
بن�صب  غذ�ئية،  وغري  غذ�ئية  �صلعة   300 من  �كرث 
من  �عتباًر�  باملئة،   35 �ىل   5 من  ت��رت�وح  متفاوتة 

�ل�صبت وحتى �لر�بع من �صباط �ملقبل.
يف  �لق�صاة  �صلمان  �ملوؤ�ص�صة  عام  مدير  و�أو�صح 
�لعديد  كذلك  �أج��رت  �ملوؤ�ص�صة  �أن   ، �صحفي  بيان 
تخفي�ص  �ىل  ��صافة  �ل��رتوي��ج��ي��ة،  �ل��ع��رو���ص  م��ن 
��صو�ق  جميع  يف  متوفرة  �صتكون  �لتي  �ل�صلع  ��صعار 
�لبالغ  �ململكة  و�لوية  مبحافظات  �ملنت�صرة  �ملوؤ�ص�صة 
�ملو�طنني  د�عيًا  كبرية،  وبكميات  �صوقًا   67 عددها 
و�لتخفي�صات  �لعرو�ص  ه��ذه  م��ن  لال�صتفادة  �ىل 
�لفي�ص   ( على  �لر�صمية  �ملوؤ�ص�صة  ل�صفحة  و�لرجوع 
هذه  و��صعار  �ل�صناف  تفا�صيل  على  لالطالع  بوك( 

�لعرو�ص و�لتخفي�صات.
��صتمر�رً�  �أن دفعة �لتخفي�صات تاأتي  �إىل  و�أ�صار 
ول  �ملو�طنني،  كاهل  عن  بالتخفيف  �ملوؤ�ص�صة  لنهج 
وحمايتهم  و�ملتو�صط  �مل��ح��دود  �لدخل  ذوي  �صيما 
�ملو�د  كافة  ب��اأن  �لق�صاة  وبني  �ل�صعار.  �رتفاع  من 
�ملخف�صة �جتازت �لفحو�ص �ملخربية و�ل�صرت�طات 
م�صددً�  لالأ�صو�ق،  طرحها  قبل  �ل��الزم��ة  �ل�صحية 
و�لفحو�ص  �جل��ودة  معيار  تعتمد  �ملوؤ�ص�صة  �أن  على 

�ملخربية ��صا�صًا ل�صر�ء �ل�صلع وبيعها.
ودعا �لق�صاة �ملو�طنني مرتادي ��صو�ق �ملوؤ�ص�صة 
و�ل�صالمة  �لوقاية  ب��اإج��ر�ء�ت  �لل��ت��ز�م  ب�صرورة 
�جل�صدي،  و�لتباعد  �لكمامة  �رت���د�ء  من  �لعامة 
�ملوؤ�ص�صة  موظفي  و�صالمة  �صالمتهم  على  حر�صًا 

�لقائمني على خدمتهم.

*القاهرة
وقعت م�صر، �لثنني، عقد� مع �ل�صني، لإنتاج �أول 
�صيارة كهربائية يف �لبالد، يف �إطار �جلهود �ملبذولة 
�لتحول  رحلة  وبدء  �لكربونية  �لنبعاثات  لتقليل 

�إىل �ل�صيار�ت �لكهربائية.
ه�صام  �مل�صري،  �لأع��م��ال  قطاع  وزي��ر  و���ص��ارك 
تقنية  ع��رب  مت��ت  �ل��ت��ي  �لتوقيع  م��ر����ص��م  ت��وف��ي��ق، 
�صركة  م�صانع  د�خ��ل  �ل�صيارة  و�صُتنتج  �لفيديو. 

“�لن�صر” لل�صيار�ت، بعد �تفاق تطويرها.
لل�صيارة  عقدين  توقيع  مت  �أن��ه  توفيق  و�أو�صح 
�لكهربائية، �أولهما بدء �إنتاج e70 من قبل �ل�صركة 
باإجمايل 3.5 مليون �صيارة، و�لثاين هو عقد تاأهيل 

�مل�صنع مع �صركة �أخرى.

وتابع: “�لتوقيع �صبقه جمهود 6 �أ�صهر، بالتعاون 
لل�صحن،  �لكهرباء  �صعر  لتحديد  �لكهرباء،  وز�رة  مع 
لل�صيار�ت،  �ل��ع��ادي  �ل��وق��ود  ل�صعر  م��و�زي��ة  ولتكون 
�إىل  �ل�صحن،  نقاط  لن�صر  �ملحلية  �لتنمية  وكذلك 
�صهر  منذ  �أ���ص��درت  �ل��ت��ي  �لد�خلية  وز�رة  ج��ان��ب 

تر�خي�ص ل�300 �صيارة كهربائية يف م�صر«.
“لي�ص  �ل�صيارة  هذه  من  �أي�صا  �لهدف  �أن  و�أك��د 
�لت�صنيع فقط، و�إمنا عمل مركز �أبحاث لتوطني هذه 
ذلك  لتحقيق  �لعمل  مت  �أن��ه  �إىل  لفتا  �ل�صناعة”، 
“لتكون م�صر نقطة �نطالقة لهذه  �أو 3،  منذ عامني 
�إنتاجه  �أن �مل�صنع �صيبد�أ  �ل�صناعة«. و�أو�صح توفيق 
ب�”�ملوديل �لأحدث” لل�صيارة عام 2021، وفق ما ذكر 

موقع “�مل�صري �ليوم”.

اللجنة المالية النيابية تناقش موازنة 
وزارة الصناعة والدوائر التابعة لها

السيسي يفتتح مشروعا ضخما 
»لألسماك« في بورسعيد

ذروة قياسية لنازداك وسط تفاؤل 
حيال خطة بايدن التحفيزية

60 ألف دينار تبرعات عمالء 
أمنية عبر برنامج الوالء 2020

اتحاد العمال: برنامج توكيد يعزز 
إجراءات الصحة المهنية في بيئة العمل

أورانج األردن تمنح تدريبًا 
مجانيًا في البرمجة لألطفال

تخفيضات على بعض السلع في 
المؤسسة االستهالكية المدنية

مصر تعلن موعد صناعة أول 
سيارة من نوعها في البالد

تراجع مستمر ألكثر 
العمالت المشفرة رواجا

*وكاالت
تذبذبت بيتكوين، �جلمعة، وتتجه �صوب �أ�صو�أ �نخفا�ص �أ�صبوعي 
منذ �صبتمرب �أيلول، �إذ �أدت �ملخاوف ب�صاأن �لتنظيم و�رتفاعها �لز�ئد 
�إىل تر�جعها عن م�صتويات قيا�صية مرتفعة بلغتها يف �لآونة �لأخرية. 
و�نخف�صت �أكرث �لعمالت �مل�صفرة رو�جا يف �لعامل، ما يزيد عن خم�صة 
باملئة �إىل �أدنى م�صتوى تقريبا يف ثالثة �أ�صابيع، عند 28 �ألفا و800 
�ألفا.   32 قرب  ت�صتقر  �أن  قبل  �آ�صيا،  يف  �ملبكرة  �لتعامالت  يف  دولر 
وخ�صرت �لعملة 11 باملئة منذ بد�ية �لأ�صبوع، يف �أكرب �نخفا�ص منذ 
ن�صرته  تقرير�  �إن  متعاملون  ويقول  �صبتمرب.  يف  باملئة   12 تر�جعت 
بتكوين  من  جزء  �أن  �إىل  ي�صري  تويرت،  على  لالأبحاث  ميك�ص”  “بت 
رمبا يكون جرى �إنفاقه مرتني كان كافيا لإطالق عمليات بيع، حتى 
�إذ� جرت تهدئة هذه �ملخاوف لحقا. وُتتد�ول بتكوين منخف�صة ما 
يزيد عن 20 باملئة عن م�صتو�ها �لقيا�صي �ملرتفع �لبالغ 42 �ألف دولر 
�ملخاوف  تنامي  ظل  يف  خ�صائر  لتتكبد  �أ�صبوعني،  قبل  بلغته  �لذي 
�لذي  �لوقت  ويف  �لأ�صعار،  فقاعات  من  عدد  بني  من  و�حدة  �أنها  من 

ت�صرتعي فيه �لعمالت �مل�صفرة �نتباه �جلهات �لتنظيمية.

*عمان 
�لأردن  �صناعة  غرفتي  رئي�ص  �فتتح 
�خري�،  �جلغبري،  فتحي  �ملهند�ص  وعمان 
معر�ص  �صمن  �مل��ق��ام  �لأردين  �جل��ن��اح 
بالعا�صمة  �مل��ق��ام  �ل����دويل  �خل���رط���وم 
���ص��رك��ة   17 مب�����ص��ارك��ة  �ل�����ص��ود�ن��ي��ة، 

�أردنية. �صناعية 
�صناعة  لغرفة  �صحفي  بيان  وح�صب 
�ل�صوق  �ن  �جلغبري  �ملهند�ص  قال  عمان 
بالن�صبة  �ملهمة  �لأ�صو�ق  من  �ل�صود�نية 
ل��ل�����ص��ادر�ت �لأردن����ي����ة ب��اع��ت��ب��اره من 
على  �لقادرة  و�لكبرية  �لو�عدة  �لأ�صو�ق 
�لقطاع  منتجات  من  �لعديد  ��صتيعاب 
يحظى  �جلناح  �ن  �ىل  لفتا  �ل�صناعي، 
كبري،  ���ص��ود�ين  و�صعبي  ر�صمي  باهتمام 
ع��ّم��ان  ���ص��ن��اع��ة  غ��رف��ة  �أن  �ىل  م�����ص��ري� 
قامتا  �ل�صتثمار،  هيئة  م��ع  بالتعاون 
ثنائية  عمل  ل��ق��اء�ت  لعقد  بالرتتيب 
�مل�صاركني يف  �لأردنيني  �ل�صناعيني  جتمع 
�صود�نيني،  �أعمال  برجال  �ملعر�ص  هذ� 
�لأردنية  �ل�صفارة  مع  بالتن�صيق  وذل��ك 
�ل�صفري  ب����دور  م�����ص��ي��د�  �خل���رط���وم،  يف 
�ل��رد�ي��دة  �صائد  �خل��رط��وم  يف  �لأردين 
�لأردين  �لوفد  �لذي حر�ص على متابعة 

�ملعر�ص. يف  م�صاركته  وت�صهيل 
ف��رتة  خ����الل  “�صيتم  �أن�����ه  و�ك�����د 
تعزيز  �أمام  �لعو�ئق  �إز�لة  بحث  �ملعر�ص 
�لبلدين  ب��ني  �لق��ت�����ص��ادي��ة  �ل��ع��الق��ات 

�لعالقة  رغ��م  متو��صعة  ز�ل��ت  ما  و�لتي 
�لتاريخية«.

�أهمية  على  �جلغبري  �ملهند�ص  و�صدد 

�ن�صياب  تعرت�ص  �ل��ت��ي  �ملعيقات  �إز�ل���ة 
�لأردن  و�أن  خ�صو�صا  �لبلدين،  بني  �ل�صلع 
�مل��و�د  م��ن  �لكثري  �ل�����ص��ود�ن  م��ن  ي�صتورد 
�لغذ�ئية،  لل�صناعات  �لالزمة  �لأول��ي��ة 

من  �لكثري  �ل�صود�ن  ي�صتورد  �ملقابل  ويف 
�لأردنية. �ل�صناعات 

�أهمية  �لرد�يدة  �ل�صفري  �كد  بدوره، 
ف��ت��ح �أ����ص���و�ق ج��دي��دة �م���ام �ل�����ص��ادر�ت 

من  �ل�����ص��ود�ن  �أن  �ىل  م�صري�  �لأردن��ّي��ة، 
�أن  ي��ج��ب  و�ل��ت��ي  �لرئي�صية  �لأ����ص���و�ق 
�لأردنية  �مل�صانع  �صادر�ت  حجم  يرتفع 

ككل. �لتجاري  �لتبادل  وحجم  �ليها 

افتتاح الجناح االردني 
بمعرض الخرطوم الدولي

*واشنطن
�رتفع �لنفط بفعل �لتوقعات باأن تطلق �إد�رة 
�قت�صاديا  حتفيز�  بايدن  جو  �لأمريكي،  �لرئي�ص 
�صريفع  مبا  �جلائحة،  تد�عيات  لتخفيف  �صخما 
�صيا�صات  �إق���ر�ر  عن  ف�صال  �ل��وق��ود،  على  �لطلب 

�صتف�صي �إىل �صح �ملعرو�ص من �خلام.
�إىل  �لفور،  على  بايدن  يعمد  �أن  �ملنتظر  ومن 
�لنفط  �صناعة  جماح  لكبح  �إج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ 
�تفاقية  �إىل  للعودة  خطة  ت�صمل  �لأم��ريك��ي��ة، 
�أنابيب  خ��ط  ترخي�ص  و�إل��غ��اء  للمناخ،  باري�ص 
�لتنقيب  �أعمال  ووقف  �إك�ص.�إل،  كي�صتون  �لنفط 

يف �لقطب �ل�صمايل.
ليتحدد  �صنتا،   18 ب��رن��ت  خ��ام  و�رت��ف��ع 

للربميل.  دولر   56.08 عند  �لت�صوية  �صعر 
م���ريك���ي، غ���رب ت��ك�����ص��ا���ص  غ���ل���ق �خل����ام �لأ و�أ
ل��ل��ربم��ي��ل،  دولر   53.24 ع��ن��د  �ل��و���ص��ي��ط 

�صنتا.  26 مرتفعا 
وزي��رة  ملن�صب  �ملر�صحة  يلني  جانيت  وكانت 
�خلز�نة �لأمريكية حثت �مل�صرعني، على “حترك 
جائحة  من  �لإغاثة  �إنفاق  يخ�ص  فيما  كبري” 

كورونا، وهو ما عزز �أ�صعار �لنفط.
�أج��ني  ل��دى  �ل�صريك  ك��ي��ل��دوف،  ج��ون  وق���ال 
متجددة  “ثمة�آمال  �إن��ه  نيويورك،  يف  كابيتال 
جيدة  �لأ���ص��و�ق  يف  �ملعنويات  �لتحفيز،  حيال 
�لطلب  و�أن  تقدم  باإحر�ز  �صعور  ثمة  عام،  بوجه 

�صيتح�صن.”.

تنصيب بايدن يصعد
 بأسعار النفط بفضل »التحفيز«
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*وكاالت
�إىل  �صعوده  �جلمعة،  �جلليل  ح�صم 
دوري �ملحرتفني، بعد جتاوزه �ل�صرحان 
بثنائية دون رد يف �لأ�صبوع �لثاين ع�صر، 
وقبل �لأخري من دوري �لدرجة �لأوىل 

.2020
وك�صف �جلليل عن نو�ياه يف �حل�صم، 
�مل��ب��ار�ة  جم��ري��ات  على  �صيطر  �أن  بعد 
�لدر�ي�صة،  وليد  عرب  هدفني  لي�صجل 
�أع��ل��ن��ا �صعود  �ل��ل��ذي��ن  م��ق��اب��ل��ة  ول��ي��ث 
فريقهما ر�صميًا لدوري �لأ�صو�ء للمو�صم 

.2021
بخطف  حظوظه  ر����ص  ذ�ت  وع��زز 
بطاقة �ل�صعود �لثانية باحتالله �ملركز 
�لثاين، بفوزه �لثمني على �صيفه �حتاد 
�ل�صلوح  ع��الء  �إم�صاء  من   1-3 �لرمثا 
فيما  �لنعيمات،  ورعد  �حلجاج  و�أحمد 
�صجل هدف �حتاد �لرمثا �لوحيد ح�صام 

�ل�صرعة.
بهدف  كفر�صوم  على  �لبقعة  وف��از 
وحيد �صجله �صالح �أبو �ل�صيد بالدقائق 

�لأخرية من زمن �ملبار�ة.
بال�صعود  �آماله  على  �لطرة  و�بقى 
لهدف،  بهدفني  بلعما  على  بفوزه  قائمة 
جز�ء،  ركلتي  من  �لربي  خالد  �صجلهما 

فيما �أحرز هدف بلعما خالد �مل�صاعيد.
بني  من�صية  على  �لكرمل  ف��از  كما 
للفائز  �صجل  ل��ه��دف،  ب��ه��دف��ني  ح�صن 
من  ملوك  �أب��و  وحممد  �ر�صيد،  �أح��م��د 
ركلة جز�ء، فيما �صجل للمن�صية �أحمد 

�ملز�ودة.
�لريموك  على  �ل�صرحان  مغري  وفاز 
بثالثية دون رد عرب عمر �أبو جحي�صه، 

وموؤيد �أبو رومي )هدفني(.
�ل���دو�ء  �ل��ع��رب��ي ع��ل��ى د�ر  وت��غ��ل��ب 
موؤيد  عاقولة،  �أبو  حممد  �صجلهم   ،0-4

�لغو�منة، وعمرو ربابعة )هدفني(.
تقام  �لبطولة  مناف�صات  �أن  يذكر 
م�صدد  �صحي  بروتوكول  تطبيق  و�صط 

حفاظا على �ل�صالمة �لعامة.

*وكاالت
�ملمتاز،  �مل�صري  �ل��دوري  ج��دول  و�صع 
�ل��زم��ال��ك يف م��و�ج��ه��ات ق��وي��ة م��ع بد�ية 
�ملو�صم، و�لتي توقع معها �لكثريون، �صقوط 

�أبناء ميت عقبة. 
وو�جه �لزمالك يف �لأ�صابيع �لأوىل من 
�لقوية،  �ملو�جهات  �لدوري، بع�ص  م�صابقة 
للم�صاركة  �لعائد  �لعرب  باملقاولون  بد�أها 
�لأفريقية يف �ملو�صم �حلايل، ثم بري�ميدز 

و�صموحة.
يف  �لأبي�ص  �لفار�ص  �لقرعة،  و�أوقعت 
مو�جهة �لأهلي باجلولة �لر�بعة و�لتي مت 
تاأجيلها لأجل غري م�صمى، ثم مو�جهة �أمام 
�إنبي وطالئع �جلي�ص و�مل�صري �لبور�صعيدي 

و�جلونة.
�صحوة زملكاوية 

عك�ص  ب��ق��وة  مو�صمه  �ل��زم��ال��ك،  ب���د�أ 
دوري  لقب  خ�صارة  بعد  �لبع�ص  توقعات 
توديع  ثم  �لأه��ل��ي،  �أم��ام  �أفريقيا  �أب��ط��ال 
على  �لنهائي  ن�صف  من  م�صر  كاأ�ص  بطولة 

يد طالئع �جلي�ص. 
�ملقاولون  من  �لثاأر  يف  �لزمالك  وجنح 
�لعرب بعد �خل�صارة منه يف مو�جهة �لدور 
يف  �لفوز  حمقًقا  �ملا�صي،  �ملو�صم  من  �لثاين 
بهدفني  �جلديد  باملو�صم  مبارياته  �أوىل 
�لوحيد  �لزمالك  تعادل  وج��اء  رد.   دون 
�أمام  �مل�صري،  �لدوري  مب�صابقة  �لآن  حتى 
لكل  بهدف  �لثانية  �جلولة  يف  بري�ميدز 

فريق.
 5 ذل��ك،  بعد  عقبة  ميت  �أبناء  وحقق 
�صموحة  ح�صاب  على  متتالية  �نت�صار�ت 
و�جلونة،  و�مل�صري  �جلي�ص  وطالئع  و�إنبي 

غري  لأج���ل  �لقمة  م��ب��ار�ة  ت��اأج��ل��ت  فيما 
م�صمى. 

�لبع�ص  ت��وق��ع��ات  �ل��زم��ال��ك،  وخ��ال��ف 
لقوة  نظًر�  مبار�ة  من  �أك��رث  يف  بال�صقوط 
وح�صد  �لأوىل،  �لأ�صابيع  يف  �ملناف�صني، 
19 نقطة من 7 مباريات، حيث ياأتي ثانيا 
�ملت�صدر  �لأه��ل��ي  خلف  �ل���دوري  ب��ج��دول 

بر�صيد 20 نقطة من 8 مباريات. 
خماوف بي�صاء  

�أن  �إل  للزمالك،  �لقوية  �لبد�ية  رغم 
هناك بع�ص �ملخاوف من تر�جع �لنتائج يف 

�ملباريات �ملقبلة.
�ل�صقوط يف  �لزمالك كثرًي� من  ويعاين 
�لفني،  �مل�صتوى  يف  �لأقل  �لفرق  مو�جهات 

عك�ص ظهوره بقوة يف �ملباريات �ل�صعبة.
بد�ية  من  �لزمالك  م�صجعو  ويخ�صى 

�أحد  �أ�صو�ن،  مو�جهة  يف  �ل�صقوط  م�صل�صل 
�ل��دوري  يف  �لبقاء  على  �مل�صارعة  �لفرق 
�لأبي�ص  منه  وتلقى  �صبق  بعدما  �ملمتاز، 
�لثاين  �ل��دور  مو�جهة  يف  ا  �أي�صً �خل�صارة 

باملو�صم �ملا�صي. 
مو�جهات  يف  �ل��زم��ال��ك  ت��ف��وق  ورغ���م 
�ملا�صي، حيث حقق  �لفرق �لكربى باملو�صم 
و�لفوز  و�إياًبا،  ذهاًبا  بري�ميدز  على  �لفوز 
على �لأهلي 3-1 يف مو�جهة �لدور �لثاين، 
بعدما رف�ص خو�ص مبار�ة �لدور �لأول، �إل 
�أن �ل�صقوط يف عدد من �ملباريات �أمام فرق 
�ملوؤخرة، ت�صبب يف خ�صارته للقب �لدوري. 

يف  �ل��زم��ال��ك  ت��ع��ادل  ن�صيان  ميكن  ول 
�أبرز  �أحد  �صي م�صر،  �إف  مع  �ملا�صي  �ملو�صم 
عالمات �صقوط �لزمالك �أمام فرق �ملوؤخرة 

بجدول �لدوري.

*وكاالت
ه نادي ريال مدريد، تهديًد� و��صًحا  وجَّ
�أ�صرف  �ملغربي  �صفقة  ب�صاأن  ميالن،  لإنرت 

حكيمي، ظهري �لنري�تزوري.
مدريد  ري��ال  م��ن  �نتقل  حكيمي،  ك��ان 
 40 نظري  �ملا�صي  �ل�صيف  يف  ميالن  لإن��رت 

مليون يورو، مق�صمة �إىل دفعات.
ديللو  “كوريري  �صحيفة  وح�����ص��ب 

�لتوتر  م��ن  حالة  ظهرت  فقد  �صبورت”، 
ت�صديد  وريال مدريد، عقب عدم  �إنرت  بني 
�صفقة  من  �لأوىل  للدفعة  �لنري�تزوري، 

�لظهري �ملغربي.
قيمتها  تزيد  �لدفعة  �أن  و�أو���ص��ح��ت 
قلياًل عن 10 ماليني يورو، وكانت ت�صتحق 

يف دي�صمرب/كانون �أول �ملا�صي.
ماروتا،  جوزيبي  لدى  �أن  �إىل  و�أ�صارت 

موقعة  �تفاقية  لإن��رت،  �لتنفيذي  �ملدير 
 30 �إىل  �لدفعة  بتاأجيل  مدريد  ري��ال  من 

مار�ص/�آذ�ر �ملقبل.
�إن فلورنتينو برييز رئي�ص ريال  وقالت 
�إ�صافية  �صمانات  �إن��رت،  من  طلب  مدريد، 
على دفع �أمو�ل �صفقة حكيمي يف موعدها، 
�إىل  �ل��الع��ب  �إع���ادة  على  بالعمل  وه���دد 

�ملريجني، يف حال �لإخالل بالتفاق.

حكيمي  �صفقة  �أن  �ل�صحيفة  وذك��رت 
تهدد م�صاركة �إنرت يف �لبطولت �لأوروبية، 
ملنح  ت�صرتط  �لقاري  �لحت��اد  لئحة  لأن 
 31 ي��وم  �ملناف�صات  يف  �مل�صاركة  رخ�صة 
�لديون  �لنادي �صدد  �أن يكون  مار�ص/�آذ�ر، 
�ملتاأخرة جتاه �لأندية �لأخرى، و�لنا�صئة 
ع��ن �لن��ت��ق��الت �ل��ت��ي ح��دث��ت ح��ت��ى 31 

دي�صمرب/كانون �أول �ل�صابق.

*وكاالت
�ل�صبت،  �إ�صباين،  ك�صف تقرير �صحفي 
�ل�صيفي  �ملريكاتو  ب�صاأن  جديد  تطور  عن 

لفريق بر�صلونة.
بر�صلونة  �لتقارير  من  �لعديد  وربطت 
مان�ص�صرت  جنم  �أج��وي��رو،  �صريجيو  ب�صم 
ميونخ،  بايرن  جنم  �ألب��ا،  ود�فيد  �صيتي، 

خالل �ل�صيف �ملقبل.
ديبورتيفو”  “موندو  ل�صحيفة  ووفًقا 
�أزم��ة  يعي�ص  بر�صلونة  ف��اإن  �لإ�صبانية، 
�ملر�صحون  يعمل  ل��ذ�  كبرية،  �قت�صادية 
�إبر�م �أكرث من �صفقة  يف �لنتخابات على 

جمانية يف يونيو/حزير�ن �ملقبل.
و�ألب����ا  �أج���وي���رو  �أن  �إىل  و�أ����ص���ارت 
�ل��وك��الء  قبل  م��ن  بالفعل  عر�صهما  مت 
بر�صلونة  يف  �ل��رئ��ا���ص��ة  م��ر���ص��ح��ي  ع��ل��ى 

بالنتخابات �ملقبلة.
حالًيا  �لريا�صية  �لإد�رة  �أن  و�أو�صح 
�ملر�صحني  فكر  على  ت�صري  بر�صلونة  يف 
مثل  ف��ق��ط،  جم��ان��ي��ة  �صفقات  وت��ر�ق��ب 
ممفي�ص ديباي وجورجيو فينالدوم و�إريك 

جار�صيا.
�لتجديد  ينوي  ل  �أجويرو  �إن  وقالت 
�أر�صل وكيله خيار  مع مان�ص�صرت �صيتي، لذ� 

ل  بر�صلونة،  مر�صحي  �إىل  معه  �لتوقيع 
�صد�قة  بعالقة  يرتبط  �لالعب  �أن  �صيما 

قوية مع ليونيل مي�صي، قائد �لبار�صا.
�إىل  بحاجة  بر�صلونة  �أن  و�أ���ص��اف��ت 

لوت���ارو  �صم  يف  ويفكر  �صريح  مهاجم 
�إيرلينج  �أو  ميالن  �إن��رت  جنم  مارتينيز، 
م�صتقباًل،  دورمتوند  بورو�صيا  من  هالند، 
�لق��ت�����ص��ادي  �ل��و���ص��ع  يتح�صن  ع��ن��دم��ا 
�ملتاح  �خليار  يبقى  �أجويرو  لكن  للنادي، 

حالًيا.
�ألب��ا  وكيل  ز�ه���ايف  بيني  �أن  وذك���رت 
�ل��ب��ار���ص��ا،  مر�صحي  ع��ل��ى  م��وك��ل��ه  ع��ر���ص 
خا�صة �أنه يرتبط بعالقة جيدة مع خو�ن 

لبورتا.

�صيلعب  �لذي  �لنادي  �ألبا  يح�صم  ولن 
�نتهاء  عقب  �إل  �ملقبلة،  �مل��و����ص��م  يف  ل��ه 
�لأزم��ة  تبقى  لكن  بر�صلونة،  �نتخابات 
�لالعب  يطلبه  �ل��ذي  �ل�صخم  �لر�تب  يف 

�لنم�صاوي من �ملر�صحني.

الجليل يصعد لدوري المحترفين األردني
والمنافسة تشتعل على البطاقة الثانية

الزمالك يطمح للهروب من الفخ المعتاد

ريال مدريد يهدد إنتر بعودة حكيمي

كشف تفاصيل ارتباط أجويرو
 وأالبا باالنتقال لبرشلونة

*وكاالت
�ل��ودي��ة  م��ب��ار�ت��ه  �لأردين،  �ملنتخب  يخو�ص 
�لأوىل يف دبي، عندما يلتقي دينامو كييف مت�صدر 
مع�صكره  �صمن  �لأح��د،  �ليوم  �لأوك���ر�ين،  �ل��دوري 
فرب�ير/�صباط   16 حتى  ي�صتمر  و�لذي  �لتدريبي، 

�ملقبل، تاأهًبا ل�صتكمال ت�صفيات �ملونديال.
وفنية  بدنية  ت��دري��ب��ات  �لن�صامى،  وي��ج��ري 
مكثفة، عرب متارين �صباحية وم�صائية، على مالعب 
�ملع�صكر،  ب��دء  منذ  دب���ي،  يف  �لإم���ار�ت���ي  �لحت���اد 
�لتح�صري،  م�صتوى  رفع  �أج��ل  من  �ملا�صي،  �لأربعاء 

��صتعد�ًد� لال�صتحقاقات �ملقبلة.
و�إىل جانب مو�جهة دينامو كييف �لذي و�صعه 
�ل��� 11 �صمن  م��وؤخ��ًر� يف �ملركز  �لحت��اد �لأوروب���ي 
قائمة �أف�صل �لأندية �لتي �صاركت يف دوري �لأبطال 
ا،  �أي�صً يت�صمن  �لن�صامى  مع�صكر  فاإن  �لتاريخ،  عرب 
خو�ص وديات �أمام طاجيك�صتان يومي 1 و5 فرب�ير/

�صباط، و�أوزبك�صتان يوم 15 من �ل�صهر ذ�ته.
�لتي  �لطبية  �لفحو�صات  �أظهرت  �ملقابل،  يف 

�إىل  و�صوله  ف��ور  �لأردين  �ملنتخب  وف��د  لها  خ�صع 
�لن�صامى، هادي �حلور�ين  �إ�صابة مد�فع  مطار دبي، 
�إقامة  مقر  نف�ص  يف  عزله  ليتم  ك��ورون��ا،  بفريو�ص 

�لوفد. 
ي�صم  دب��ي،  يف  �لأردين  �ملنتخب  وف��د  �أن  يذكر 
�لالعبني: عامر �صفيع، �أحمد عبد �ل�صتار، عبد �هلل 
يزن  خطاب،  ط��ارق  �لكو�ملة،  حممود  �لفاخوري، 

فر��ص  �هلل،  خري  مهند  خ��ي��زر�ن،  �أب��و  رو�د  �لعرب، 
حممد  �لعجالني،  �صامل  ح���د�د،  �إح�صان  �صلباية، 
�أحمد  �ل��رو�ب��دة،  نور  �جل��زر،  �أب��و  يو�صف  �لدمريي، 
ر�ت��ب،  �صالح  هيكل،  ف�صل  �ل��رو���ص��ان،  �صعد  �صمري، 
حماد،  �أن�ص  �صعادة،  �إبر�هيم  جلبو�ص،  �أبو  يو�صف 
�أبو زريق، يزن  �أبو عابد، حممد  �أحمد عر�صان، زيد 
�لنعيمات، حمزة �لدردور، حممد و�ئل �لزعبي وعلي 

علو�ن، �إىل جانب �حلور�ين.

إصابة مدافع منتخب األردن بكورونا

*وكاالت
مر�صي،  حممود  �لأردين  �ل���دويل  �لنجم  �أك��د 
�لتي  �ل�صحي،  �حلجر  فرتة  من  �لنتهاء  ب�صدد  �أنه 
ُعمان، متهيًد� خلو�ص جتربة  �صلطنة  لها يف  يخ�صع 

�حرت�فية جديدة.
ل�”كووورة”  خا�صة  ت�صريحات  يف  مر�صي  وقال 
�ل�صحي،  �حلجر  فرتة  من  و�نتهي  “�صاعات  �ل�صبت: 

على �أن �أوقع غًد� لفريق ُعمان«.
لثالثة  ُعمان  فريق  مع  ميتد  “عقدي  و�أ�صاف: 

�صهور فقط، و�أ�صعى لتحقيق �لإ�صافة �ملطلوبة«.
منتخب  مع�صكر  ع��ن  تخلف  ق��د  مر�صي  وك���ان 

�لأردن يف دبي ب�صبب خو�ص جتربة �حرت�فية هي 
�لأوىل له يف �ملالعب �لُعمانية.

فيفا،  �أي��ام  خ��ارج  دبي  يف  �لأردن  مع�صكر  ويقام 
مما دفع �ملدير �لفني �لبجليكي فيتال بوركلمانز �إىل 
ح�صر خيار�ته من �لالعبني باملحليني غري �ملرتبطني 

بتجارب �حرت�ف خارجية.
وكان مر�صي قدم م�صتوى مميًز� مع �جلزيرة يف 
2020 وقاده لحتالل مركز �لو�صافة ببطولة دوري 
�لكرة  لعبي  �أب��رز  من  مر�صي  ويعترب  �ملحرتفني. 
�لكويتي،  �لعربي  مع  �لحرت�ف  له  و�صبق  �لأردنية 

وحملًيا لعب للجزيرة و�لفي�صلي و�لأهلي.

*وكاالت
�أهدى �لأردين عدي �ل�صيفي، فوز �لقاد�صية على 
ح�صاب �لفحيحيل، يف �نطالقة م�صو�ر �لدوري �ملمتاز 
�ن�صباطية  بعقوبة  �ملوقوفني  �لفريق  لنجمي   ،stc

حمد �لظفريي ور�صا هاين.
على  �ل��ف��وز  عقب  ت�صريح  يف  �ل�صيفي،  وق���ال 
�لالعبني  �إخ��و�ين  �أ�صكر  هلل،  “�حلمد  �لفحيحيل: 
على �أد�ئهم وحتقيق 3 نقاط مهمة، يف ظل �لظروف 
ويل  كاأ�ص  نهائي  خ�صارة  عقب  �لفريق  بها  مر  �لتي 

�لعهد«.
�ملبار�ة،  خالل  يق�صرو�  مل  “�لالعبون  و�أ�صاف: 

�ملطوع  لبدر  �ملهمة  �لغيابات  تعوي�ص  يف  وجنحو� 
�أحمد �لظفريي ور�صا هاين«.

و�أن  �لقد�صاوي،  �جلمهور  لإ�صعاد  “ن�صعى  وز�د: 
�ملمنوحة  �لثقة  قدر  وعلى  ظنهم  ح�صن  عند  نكون 

لنا«.
�ل��ن��ادي  جن��وم  م��ن  كوكبة  ح�صور  �أن  و�أو���ص��ح 
�ل�صابقني،  و�لالعبني  �لأندية  روؤ�صاء  من  �ل�صابقني 
ترك  بالالعبني،  و�لجتماع  �لد�عمني  جانب  �إىل 

�أثار� �إيجابية، وهو مبثابة حافز كبري لنا.
ين�صب  وتركيزنا  بنجاح،  �ملبار�ة  “�أنهينا  و�أمت: 

على ما هو قادم؛ من �أجل حتقيق �لأف�صل”.

*وكاالت
وجد مان�ص�صرت �صيتي �صالته �أخرًي� يف خط �لدفاع 
بعد �لتعاقد مع روبن دياز، �لذي عو�ص �لفريق عن 
بف�صل  كومباين،  فين�صينت  �ل�صابق  مد�فعه  رحيل 
�لعرو�ص �لدفاعية �ملميزة �لتي يقدمها هذ� �ملو�صم.

نظافة  على  �حلفاظ  يف  �صيتي  مان�ص�صرت  وجنح 
بها  �صارك  لقاء   23 �أ�صل  من  مبار�ة   15 يف  �صباكه 

دياز، و�هتزت �صباك �لفريق ب�9 �أهد�ف فقط.
�ل�صيتي  مع  تاألقه  ور�ء  �ل�صبب  دياز عن  وحتدث 
“ما  ق��ائ��اًل:  �لربيطانية  ميل”  “ديلي  ل�صحيفة 
طبيعة  �أو  �لعمر  يهم  ل  �إن��ه  نف�صي  عن  قوله  ميكن 

�صخ�صيتك، كل ما يهم هل �أنت جاهز �أم ل؟«.
و�أ�صاف: “بعد �إحدى �ملباريات �أتى �صخ�ص وقال 
باأن  حينها  وقلت  �أخ��رى،  نظيفة  �صباك  مذهل  يل 
نظيفة،  ب�صباك  �خل��روج  لي�ص  ي�صعدين  �صيء  �أكرث 
بل حرمان �لفريق �خل�صم من ت�صديد �أي كرة، و�أل 

يحتاج حار�صنا للقيام باأي ت�صدي«.

يف  �لفكرة  للدفاع،  هنا  �أنا  مد�فع،  “�أنا  وتابع: 
�لأيام �حلالية �أنه يتوجب على �ملد�فع �لقيام باأمور 
�أخرى، وتركيزي ين�صب على �لتح�صن و�لقيام بتلك 
�لأمور، ولكن دون ن�صيان �أنني مد�فع يف �ملقام �لأول، 
�صروري  دو�عي  من  �صيد�فع؟  من  بذلك  �أقم  مل  فاإذ� 
د�ئًما �أن ت�صعر �لفرق �لأخرى بقلة �حليلة �أمامنا«.

�صتونز:  جون  مع  �لدفاعية  �صر�كته  على  وعلق 
“�لتو��صل بيننا ر�ئع، ولكن �لأمر ل يتعلق بي وجون، 
فمع تقدمنا على بر�يتون 1-0 على �صبيل �ملثال، كنا 
نعاين، وحينها جتد لعبني مثل كيفني )دي بروين( 
للخلف  بالعودة  �مللعب  يف  يقاتالن  وج��ون��دوج��ان 
يرك�صان  جتدهما  وعندما  �لأم���ام،  �إىل  و�لتقدم 
هكذ� ويقدمان كل �صيء للفريق، من لن يفعل �لأمر 
وعندما  �لثقة،  تكت�صب  �أن  “يجب  و�أمت:  نف�صه؟«. 
تبني تلك �لنظرة �لدفاعية باأن �صباكنا ل ت�صتقبل 
يجعل  وه��ذ�  �لنت�صار،  من  قريبني  نكون  �أه��د�ًف��ا، 

�لفريق �أقوى”.

*وكاالت
�صيتي،  مان�ص�صرت  مدرب  جو�رديول،  بيب  طالب 
�خلطط  م��ع  �لربميريليج،  على  �حل��ف��اظ  ب�صرورة 
�ل�صوبر  دوري  بطولة  بتد�صني  �خلا�صة  �جلديدة 

�لأوروبي.
�لدوري  يف  �لكربى  �ل�صتة  �لأندية  �إغر�ء  ويتم 
مقابل  �جلديدة  �لبطولة  يف  للم�صاركة  �لإجنليزي 
�حل�صول على 310 ماليني �إ�صرتليني لكل ناد، �إ�صافة 
�صنوًيا  تقدير  �أقل  على  �إ�صرتليني  مليون   130 �إىل 
للم�صاركة يف �لبطولة �لبديلة لدوري �أبطال �أوروبا.

نقلت  ما  بح�صب  بيب  ق��ال  �لبطولة،  تلك  وع��ن 
حماية  يف  “�أرغب  �صن” �لربيطانية:  “ذ�  �صحيفة 

�لدوريات �ملحلية، �أحب �للعب �أمام لي�صرت وبر�يتون 
وبرينلي و�آر�صنال وو�صت بروميت�ص وليفربول«.

�أوروب���ي  �صوبر  دوري  تد�صن  “كي  و�أ����ص���اف: 
خالل  من  مذهل  برميريليح  تد�صني  عليك  مذهل، 
�لقيام به حًقا،  ما يجب علينا  �لفرق،  تقلي�ص عدد 
و�صعه  من  �أق��وى  �أوروب��ا  يف  دوري  كل  جنعل  �أن  هو 
�ل��ف��رق وك��ذل��ك �حل���ال يف  �حل���ايل، بتقلي�ص ع��دد 
و�لثانية،  �لأوىل  �لدرجة  ودوري  �لت�صامبيون�صيب 

وبالتايل �لهتمام باجلودة ولي�ص �لعدد«.
خ�صارة  يجب  ل  باأنه  �صعور  لدي  “ولكن  وتابع: 
ما تعنيه �لدوريات �ملحلية، وما يعنيه �للعب يف كاأ�ص 

ا”. �لحتاد �لإجنليزي �أي�صً

*وكاالت
عثمان  �لفرن�صي  لعر�ص  بر�صلونة  نادي  يخطط 
دميبلي، جناح �لفريق، للبيع خالل �ملريكاتو �ل�صيفي 

�ملقبل، �إذ� مل يظهر ولوؤه للنادي �لكتالوين.
ف��اإن  �لإ�صبانية،  “�صبورت”  ل�صحيفة  ووف��ًق��ا 
�لفرتة  يف  بر�صلونة  مع  �لفنية  قيمته  �أظهر  دميبلي 

�لأخرية، لكن �لأزمة حالًيا تتعلق بالو�صع �لتعاقدي 
للنادي �لكتالوين.

بر�صلونة  يف  �لريا�صية  �لإد�رة  �إىل  و�أ���ص��ارت 
لكن  �صابق،  وق��ت  يف  دميبلي  عقد  جتديد  حاولت 
�أي  �إىل  �ل�صتماع  يف  يرغبا  مل  ووكيله  �ل��الع��ب 

عرو�ص.

مرضي يستعد لتوقيع عقد مع ُعمان

الصيفي يهدي نقاط 
الفحيحيل للظفيري وهاني

دياز: سعادتي ليست في 
الخروج بشباك نظيفة

جوارديوال يطالب بتقليص أندية 
البريميرليج بسبب »دوري السوبر«

برشلونة يرد على عناد 
ديمبلي بقرار حاسم
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*عجلون 
تنفذ مديرية ثقافة حمافظة عجلون 
مبنا�صبة  وتثقيفي  توعوي  برنامج   100

مئوية �لدولة �لردنية .
فريحات  �صامر  �لثقافة  مدير  وق��ال 
�ن  “برت�”  �لردن���ي���ة  �لن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
فعاليات  لتنفيذ  خطة  و�صعت  �ملديرية 
وبر�مج ثقافية تنوعت ما بني �ملحا�صر�ت 
و�مل�صابقات  �مل��ب��ادر�ت  و�ط��الق  و�ل��ن��دو�ت 
�لهيئات  مب�صاركة  و�ملهرجانات  و�ملعار�ص 

و�ملنتديات .
مع  �صيتالءم  �خلطة  تنفيذ  �ن  وب��ني، 

و�لتاريخية،  �لوطنية  �ملنا�صبة  �همية 
فر�صة  �ملنا�صبة  هذه  �إحياء  �أن  �إىل  م�صري� 
�مل�صتقبل  �أجل  �لعمل من  ملو��صلة  تاريخية 
�لإجن��از،  يف  لال�صتمر�ر  �لإر�دة  وتعزيز 
و��صتح�صار  و�لإبد�ع  �لريادة  قيم  و�إعالء 
و��صتذكار  و�لآب����اء  �لأج����د�د  �إجن����از�ت 

بطولت �ل�صهد�ء و�لفخر مبا مت �جنازه.
�صتت�صمن  �لفعاليات  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار 
مهار�تي”  �ع��زز  “ب�صغفي  برنامج  تنفيذ 
و�إق����ام����ة ح��ف��ل ت��ك��رمي مب��ن��ا���ص��ب��ة ي��وم 
و�ملتقاعدين  �لقد�مى  للمحاربني  �لوفاء 
يت�صمن   ) متنقل  )كرنفال  و  �لع�صكريني 

عرو�صا و�إعمال م�صرحية لالأطفال وحفل 
ذك��رى  مبنا�صبة  وخ��ط��اب��ي  دي��ن��ي  �ن�����ص��اد 
ت�صكيلي  فن  و�صمبوزيوم  و�ملعر�ج  �ل�صر�ء 
خالل  من  �لكر�مة  معركة  ذكرى  وكرنفال 
تنظيم م�صرية �صبابية مب�صاحبة مو�صيقات 
م�صروع  و�طالق  �لردنية  �مل�صلحة  �لقو�ت 
ومهرجان  جد�ريات  ور�صم  �جمل  حارتي 

�ل�صعود �ىل �لقمة .
فعاليات  تت�صمن  �خل��ط��ة  �ن  وب���ني، 
رم�صانية و�نا�صيد دينية و�ل�صيام ولقاء�ت 
ح���و�ري���ة وت��ن��ظ��ي��م م��ه��رج��ان �ل��ع��ب��اءة 
�لقرية  يف  �أي����ام  ث��الث��ة  مل���دة  �خل�����ص��ر�ء 

خمتلفة  ف��ع��ال��ي��ات  يت�صمن  �حل�����ص��ري��ة 
)بنك  ب��ع��ن��و�ن  �صيفي  م��رك��ز  وت��ن��ظ��ي��م 
�لثقايف  �لفعل  رو�د  م��ن  ل��ع��دد  �لأف��ك��ار( 

و�لهو�ة من �ل�صباب .
�صريكز  �لرب�مج  هذه  تنفيذ  �ن  و�كد، 
للتوعية  �حلو�رية  �جلل�صات  على  ا  �ي�صً
تفتك  �لتي  و�لآفات  �ل�صلبية  بالظو�هر 
�لنارية  �لعيار�ت  �إطالق  ومنها  باملجتمع 
وح���ر�ئ���ق �ل���غ���اب���ات و�أف�����ة �مل���خ���در�ت 
وت��ن��ظ��ي��م ل��ق��اء ح����و�ري ح���ول م��ف��ه��وم 
مثقفني  م��ع  خ��الل  م��ن  للوطن  �لن��ت��م��اء 

. و�عالميني  ومبدعني 

*عجلون 
 تفقد م�صاعد �أمني عام �ل�صوؤون �لفنية 
وز�رة  يف  �مل�صت�صفيات  و�إد�رة  و�ل�صحية 
�ل�صبت،  �لتميمي،  ط��ه  �لدكتور  �ل�صحة 
من  وع���دد�  �حلكومي  �لإمي���ان  م�صت�صفى 
�ملر�كز �ل�صحية وحمطات فح�ص كورونا يف 

حمافظة عجلون.
�آل��ي��ات  ت��ع��زي��ز  �إىل  �ل��ت��م��ي��م��ي  ودع����ا 
و�ل��ل��ج��ان  �ل���ك���و�در  جميع  ب��ني  �لتن�صيق 
�نت�صار  من  للحد  �ل�صحية وتكثيف �جلهود 
�ملالحظات  جميع  مع  و�لتعامل  �لفريو�ص 
�صالمة  على  حفاظا  �ملمكنة  بال�صرعة 

�جلميع.

م�صتمر  ب�صكل  تعمل  �ل��وز�رة  �إن  وق��ال 
على تاأمني �حتياجات �مل�صت�صفيات و�ملر�كز 
ب��ال��ك��و�در و�لأج���ه���زة و�مل��ع��د�ت �ل��الزم��ة 
مو�جهة  يف  �ل�صحية  �ملنظومة  لإجن���اح 

�جلائحة يف كل �لظروف.
�تخاذ  �أه��م��ي��ة  �إىل  �لتميمي  و����ص��ار 
و�لوقائية  �ل�صحية  �لإج����ر�ء�ت  جميع 
و�ل�صتمر�ر  ك��ورون��ا،  ل��ق��اح  �إع��ط��اء  عند 
�ملر�جعني  من  �لعينات  و�أخذ  بالفحو�صات 
م�صيد�  �ل�صحية،  و�مل��ر�ك��ز  للم�صت�صفى 
باجلهود �لتي يبذلها �جلميع لل�صيطرة على 

�لفريو�ص و�حتو�ئه.
يف  �ل�صحية  �ل�����ص��وؤون  م��دي��ر  وع��ر���ص 

ب��دوره،  عناب،  تي�صري  �لدكتور  �ملحافظة 
و�للجان  �مل��دي��ري��ة  ك���و�در  عمل  لآل��ي��ات 
�ل�صحية و�جلهود �ملبذولة للحد من �نت�صار 
�لفريو�ص، مبينا �أن هناك متابعات م�صتمرة 
للمر�كز �ل�صحية و�مل�صت�صفى لتاأكيد �أهمية 
�لكاملة  و�لتد�بري  و�لحتياطات  �لو�صائل 
�ل�صحية  �لكو�در  وحماية  �لعدوى  ل�صبط 

و�ملر�جعني.
�لإمي���ان  م�صت�صفى  �جل��ول��ة  و�صملت 
و�لأم��ري  و��صتفينا  عجلون  �صحة  ومر�كز 

ح�صن يف كفرجنة.
�صحي  م��رك��ز  رئ��ي�����ص  ق���ال  ذل���ك،  �إىل 
ن�صر  بني  �حمد  �لدكتور  �ل�صامل  عجلون 

�إن عدد �لأ�صخا�ص �لذي تلقو� لقاح كورونا 
منذ بد�ية حملة �لتطعيم حتى �ليوم بلغ 
�لعينات  عدد  �أن  �إىل  لفتا  �صخ�صا،   651
 64177 �إىل  و�صل  �ملحافظة  يف  �لرت�كمي 

عينة.
و�أ����ص���اف ل��وك��ال��ة �لأن���ب���اء �لردن��ي��ة 
�إج��ر�ء�ت  �صمن  يعطى  �للقاح  �أن  )ب��رت�(، 
م�صتمرة  �حلملة  و�أن  ووق��ائ��ي��ة،  �صحية 
لإعطاء �للقاح، وخا�صة ملن تزيد �أعمارهم 

عن 50 عاما ومن لديهم �أمر��ص مزمنة.
�ملو�طنني  ن�صر  بني  �ل��دك��ت��ور  ودع���ا 
على  ح��ف��اظ��ا  �مل��ط��ع��وم  و�أخ����ذ  للت�صجيل 

�ل�صحة و�ل�صالمة �لعامة.

*إربد 
مقرر  �لثقافة،  وز�رة  ع��ام  �أم��ني  رع��ى 
�لرئي�صية  للخطة  �ل���وز�ري���ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�ل��دول��ة  تاأ�صي�ص  مب��ئ��وي��ة  ل��الح��ت��ف��الت 
باإ�صاءة  �لإحتفال  �لرب�ري  �لأردنية هز�ع 
�صعار مئوية �لدولة �لأردنية على و�جهات 
ثقافة  مدير  بح�صور  �لثقايف،  �إرب��د  مركز 
�ل�صحفيني  من  وعدد  خو�لدة  عاقل  �إرب��د 

و�ملثقفني و�صباب حمافظة �إربد.
وقال �لرب�ري لوكالة �لأنباء �لأردنية 
مع  وبالتعاون  �لثقافة  وز�رة  �أن  )ب��رت�( 
و�خلا�صة،  �لر�صمية  و�ملوؤ�ص�صات  �ل��وز�ر�ت 
لالحتفال  متكاملة  وطنية  خطة  و�صعت 

مبئوية تاأ�صي�ص �لدولة �لأردنية.
�صعار  و�إ���ص��اءة  تد�صني  �أن  �ىل  و�أ���ص��ار 
على  يدل  �لثقايف  �إرب��د  مركز  على  �ملئوية 
حتتها  �صتقام  �لتي  �ملظلة  هو  �مل��رك��ز،  �أن 
و�لأم�صيات  �لفنية  �لفعاليات  من  �لعديد 
و�ل��ن��دو�ت  �لفنية  و�مل��ع��ار���ص  �ل�صعرية 
�لفكرية �صمن �لربوتوكول �ل�صحي �ملعتمد 
�صعار  �أن  �ل��رب�ري،  وبني  باملئوية.  �حتفال 
ليكون  �ختري  �مل�صرية”،  و”ت�صتمر  �ملئوية 
رمزً� �حتفاليًا للمملكة يف ذكرى تاأ�صي�صها، 
لفتًا �ىل �أن ذكرى مئوية �لتاأ�صي�ص تذكرنا 
ب��ال��ت��اري��خ �ل��وط��ن��ي �حل��اف��ل ب��الإجن��از�ت 

�ملتتالية يف عهد �لها�صميني.

وقال مدير ثقافة �إربد عاقل خو�لدة، 
بالتطوير  م�صتمر  �لثقايف  �إرب��د  مركز  �أن 
جاللة  ي��ري��ده  ك��م��ا  ليبقى  و�ل��ت��ح��دي��ث 
لالحتفالت  وطنيًا  ثقافيًا  مركزً�  �مللك، 
�ل��ع��ام،  م���د�ر  وع��ل��ى  و�مل��ت��ن��وع��ة  �ملختلفة 
وموطنا لالأبد�ع �لثقايف يف خمتلف جمالت 
�لإع��الم��ي��ة  و�حل��ق��ول  �ل��ف��ن��ون،  و  �لأدب 
نقلها  �صيتم  و�لتي  و�ملعرفية،  و�ملعلوماتية 
و�ل�صا�صات  �لإلكرتونية  �ملن�صات  خالل  من 

�لتلفزيونية.
عر�ص  �ل�صعار  �إ���ص��اءة  حفل  وت�صمن 
فرتة  عن  تتحدث  ق�صرية  وثائقية  م��ادة 
�إىل  �إ�صافة  �لأردن،  �صرق  �إم��ارة  تاأ�صي�ص 

حملت  وطنية  مو�صيقية  مقطوعات  عزف 
قدمها  بالدي”،  ي��ا  ��صمك  “لكتب  ����ص��م 
�إربد بقيادة �ملاي�صرتو  �أع�صاء فريق مغناة 
هيثم �للحام. يذكر �أن �للوحة �مل�صيئة �لتي 
مبنى  و�جهة  وتو�صح  �ملئوية  �صعار  حتمل 
مديرية �لثقافة “مركز �إربد �لثقايف”، بلغ 
م�صاحتها 64 مرت� مربعا، وميكن م�صاهدتها 
باجتاه  �لأردن��ي��ة  �ملحافظات  م��ن  للقادم 
وتاأتي  �لعام،  �ل�صارع  عرب  �إرب��د  حمافظة 
�لتنفيذية  �جلهود  �صمن  �لحتفالية  هذه 
لالحتفالية  �لوطنية  للخطة  و�لإعالمية 
ومناطق  حمافظات  كافة  يف  �صتقام  و�لتي 

�ململكة �لأردنية.

*جرش 
ز�ر �ملفو�ص �لعام لوكالة �لأمم �ملتحدة 
لإغاثة وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني يف 
�ل�صرق �لأدنى )�لأونرو�( فيليب لز�ريني، 
�لرب��ع��اء،  �أم�����ص  و���ص��وف  ج��ر���ص  خميمي 
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي و�ج��ه��ت 
�لقطاعات  بجميع  �ملخيمني  يف  �لعاملني 

لز�ريني  و��صتمع  كورونا.  جائحة  خالل 
مدير  خاللها  ر�فقه  �لتي  �ل��زي��ارة  خ��الل 
لورنزو،  مارتا  �لأردن  يف  �لوكالة  ���ص��وؤون 
د�نيلز،  �أوغوت�صي  �لعاملني  هيئة  ورئي�ص 
�لفل�صطينية  �ل�صوؤون  د�ئ��رة  ع��ام  ومدير 
من  �صامل  لإيجاز  خرفان،  رفيق  �ملهند�ص 
�لتي  �لتحديات  بخ�صو�ص  �لوكالة  موظفي 

للعمل خالل  �لقاهرة  و�لظروف  يو�جهونها 
�جل��ائ��ح��ة. وع��رب لز�ري��ن��ي ع��ن تقديره 
�لتي عملت على مد�ر  �لأونرو�  جلهود فرق 
كافة  ��صتمر�ر  �صمان  �أج��ل  م��ن  �ل�صاعة 
�خل��دم��ات ب��ال��رغ��م م��ن ح���الت �لإغ���الق 
معظم  �أن  �إىل  لفتا  �ل�صحية،  و�ملخاطر 
�لعاملني يف �ملجالت �ل�صحية و�لجتماعية 

�ملخيمني.  �بناء  من  �أنف�صهم  هم  وغريهم 
�ل��ع��ام على �لإج����ر�ء�ت  �مل��ف��و���ص  و�ط��ل��ع 
ممثالت  خ��الل  م��ن  و�ل�صحية  �ل��وق��ائ��ي��ة 
خميم  �إن���اث  مدر�صة  يف  �ملدر�صي  �ل��ربمل��ان 
جر�ص �لإعد�دية، لتفادي تف�صي �لفريو�ص 
عرب  �لدرو�ص  �إىل  �لو�صول  �صبل  وحتديات 

�لإنرتنت يف ظل جائحة كورونا.

100 برنامج توعوي بمناسبة 
مئوية الدولة االردنية

جولة تفقدية لمستشفى اإليمان 
الحكومي بعجلون

إضاءة شعار مئوية الدولة األردنية 
على واجهات مركز إربد الثقافي

المفوض العام لألونروا يزور
 مخيمي جرش وسوف

*الطفيلة 
على  لالإ�صر�ف  جلنة  �لطفيلة  حمافظة  �صكلت 
برنامج �حتفالتها مبنا�صبة مئوية �ململكة بالتعاون 
مع �لدو�ئر �لر�صمية و�ملوؤ�ص�صات و�لهيئات �لثقافية 

و�خلريية.
�جلبور  خالد  �لدكتور  �لطفيلة  حمافظ  وق��ال 
يت�صمن  �ل��ربن��ام��ج  �إن  �ل�صبت  �صحايف  ت�صريح  يف 
موؤمتر�ت  بني  تتنوع  و�لتي  �لعام  خالل  �لفعاليات 
�صعرية  و�أم�صيات  فنية  ومعار�ص  ووطنية  ثقافية 

وندو�ت حو�رية ت�صتذكر م�صرية �لوطن.
و��صاف �أن دخول �لأردن �ملئوية �لثانية مينحنا 
�ملزيد من �لعطاء و�لإجناز للمحافظة على ما حتقق 
عرب هذه �مل�صرية، م�صري� �إىل �أن �جلهاز �لتنفيذي يف 
ل�صرت�طات  وفقا  لالحتفال  �خلطط  و�صع  �لطفيلة 

�ل�صالمة �لعامة.
�صتنتظم  �لفرعية  �لحتفالت  �أن  �إىل  و��صار 
بالعتبار  �آخذين  باأول  �أول  ومتابعتها  �لعام،  طو�ل 

�لظروف �لوبائية.

*عجلون 
لتوزيع  حملة  عنجرة  ط���و�رئ  �صندوق  �أط��ل��ق 

ك�صوة �ل�صتاء على �أ�صر حمتاجه وفقرية.
�لزغول  خالد  �ل�صندوق  �أع�صاء  �أح��د  وق��ال 
خالل  �صيتم  �نه  “برت�”  �لردنية  �لأنباء  لوكالة 
�لأ���ص��ر  م��ن   600 على  م�����ص��اع��د�ت  ت��وزي��ع  �حلملة 
�صتتم  �لتوزيع  عملية  �أن  م�صري�  �ملعوزين،  و�لأطفال 

بعد�لة و�صمن ك�صوفات باأ�صماء �لفئات �لفقرية. 

�صابق  وقت  يف  �طلق  �ل�صندوق  �أن  �إىل  و��صار 
عائالت  على  غذ�ئية  م��و�د  لتوزيع  خريية  حملة 
فريو�ص  وم�صابي  �لعمل  عن  ومتعطلني  حمتاجة 
�أن  وب��ني،  ��صر�.  �أو  �أ�صخا�صا  كانو�  �صو�ء  كورونا 
�لتكافل  تعزيز  باب  من  تاأتي  �حلمالت  هذه  مثل 
�لتي  �جلهود  كافة  جانب  �ىل  للوقوف  �ملجتمعي 
فريو�ص  �نت�صار  من  للحد  �ملعنية  �جلهات  تبذلها 

كورونا. 

*الزرقاء 
فو�ز  �لدكتور  �لها�صمية  �جلامعة  رئي�ص  بحث 
يف  �لها�صمية  �جلامعة  م�صاركة  �إمكانية  �ل��زب��ون، 
�ملعلمني  وتاأهيل  لإعد�د  �لأمريكية  �لوكالة  برنامج 

قبل �خلدمة يف �لأردن .
جاء ذلك خالل لقائه مدير �لربنامج يف �لوكالة 
كامريون   )USAID( �لدولية  للتنمية  �لأمريكية 
�ل�صر�كات  ومديرة  زبانه،  هالة  �ملدير  ونائبة  مريز� 
نو�ب  �للقاء  ح�صر  كما  �ملومني،  لنا  �جلامعات  مع 
رئي�ص �جلامعة، وعمد�ء �لتطوير �لأكادميي وكلية 
مركز  وم��دي��ر  �لطلبة  و���ص��وؤون  �ل��رتب��وي��ة  �ل��ع��ل��وم 

تكنولوجيا �ملعلومات .
و�أكد �لدكتور �لزبون خالل �للقاء، �أهمية طرح 
تلبي  �لتي  �لنوعية  و�لتدريبية  �لتاأهيلية  �لرب�مج 
�لتي تركز على  للمعلمني، خا�صة  �ملتغرية  �حلاجات 
�ىل  م�صري�  �لتدري�ص،  طرق  يف  نوعية  نقلة  �إح��د�ث 
جديدة  بطريقة  �ملعلمني  ومتكني  تاأهيل  �أهمية 

تو�كب �ملتغري�ت �لعلمية و�لحتياجات �حلياتية .
و�أ�صاف، �أن �جلامعة حتر�ص على بناء �ل�صر�كات 
�مل��ث��م��رة و�مل�����ص��ت��د�م��ة م��ع �مل��وؤ���ص�����ص��ات �ل��ر�ئ��دة يف 
على  بالفائدة  تعود  �لتي  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاعني 
و�إعد�د  و�لتعليم  �لرتبية  مثل  �حليوية  �لقطاعات 

�ملعلمني وتاأهيليهم.
وق���دم م��دي��ر �ل��ربن��ام��ج ك��ام��ريون م���ريز� عر�صًا 
ح��ول �أه����د�ف وروؤي����ة ور���ص��ال��ة �ل��ربن��ام��ج و�آل��ي��ات 
�ل�صركاء،  وو�ج��ب��ات  وم��ه��ام  �مل��ق��رتح��ة  �ل�صر�كة 
�لدولية  للتنمية  �لأمريكية  �لوكالة  �أن  �ىل  م�صريً� 

�لرتبية  وز�رتي  مع  بال�صر�كة  عملت   )USAID(
�لتعليم  موؤ�ص�صات  �عتماد  وهيئة  �لعايل  و�لتعليم 
على  �ملعلمني  لتدريب  ر�نيا  �مللكة  و�أكادميية  �لعايل 
باإعد�د  يقوم  �خلدمة  قبل  تعليمي  برنامج  �إط��الق 
�أنحاء  جميع  يف  �جلامعات  يف  �لطموحني  �ملعلمني 
�ململكة لي�صبحو� معّلمني معتمدين مزودين باملهار�ت 

�لرتبوية و�لتعليمية و�لتعليمة �لأ�صا�صية.
“م�صروع �إعد�د وتاأهيل �ملعلمني قبل  �أن  و�أ�صاف 
�خلدمة يف �لأردن” �صينفذ يف ثالث جامعات ب�صورة 

مكّملة لل�صهاد�ت �لتي مُتنح يف مو�د معينة.
وذكر �أع�صاء �لفريق، �أن �لربنامج �صيتيح للطلبة 
�لتفاعلي،  و�لتعلم  �ملتنوعة،  �لتدري�ص  طرق  تعلم 
و�لإد�رة �لفعالة لل�صف �لدر��صي، �إىل جانب كيفية 
دمج ق�صايا معينة يف عملية �لتدري�ص، مثل �مل�صاو�ة 
�خلا�صة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ودم���ج  �جلن�صني  ب��ني 
بناًء  �لربنامج  تكييف  �صيتم  حيث  �لبيئي،  و�لوعي 
قبل  مهني  �لعليا/دبلوم  �ل��در����ص��ات  دب��ل��وم  على 
�ملعلمني،  لتدريب  ر�نيا  �مللكة  �أكادميية  يف  �خلدمة 
و�لذي يتم تقدميه حاليًا يف عّمان فقط، كما �صيعمل 
�مل�صروع مع �جلامعات عن كثب ل�صمان تدريب كو�در 
وتو�فر  �لربنامج  لإد�رة  منا�صب  ب�صكل  �جلامعات 

�آليات ل�صمان جودة �خلريجني.
�أهمية  و�لعمد�ء  �جلامعة  رئي�ص  ن��و�ب  و�أك��د 
ومعمقة  م�صتمرة  ومناق�صات  كافية  در��صات  �إجر�ء 
�لربنامج،  هذ�  لإجن��اح  منا�صبة  �صيغ  �إىل  للو�صول 
و�خل��رب�ت  �لعلمية  �لكفاء�ت  توفر  �إىل  م�صريين 
�لفنية و�لإمكانات �للوج�صتية �ملتطورة يف �جلامعة.

*الكرك 
عرفات  �ل��دك��ت��ور  م��وؤت��ه  جامعة  رئي�ص  بحث 
�صبل  �ل��ع��ذ�رى  حيدر  �لعر�قي  �ل�صفري  مع  عوجان 
تعزيز �لتعاون �لأكادميي و�لعلمي بني جامعة موته 

و�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية �لعر�قية.
خطة  �صمن  ي��اأت��ي  �ل��ل��ق��اء  �ن  ع��وج��ان،  وق���ال 
�جلامعة �لهادفة ل�صتقطاب �ملزيد من طلبة �لدول 
�ل�صقيق،  �لعر�ق  بينها  وم��ن  و�ل�صديقة  �ل�صقيقة 
بني  �لخوية  و�لعالقات  �لرو�بط  عمق  �ىل  م�صري� 
مر�حل  و��صتعر�ص  �مل��ج��الت.  مبختلف  �ل�صعبني 

مبختلف  حققتها  �لتي  و�لإجن��از�ت  �جلامعة  تطور 
�صمن  للطلبة  تقدمها  �لتي  و�لت�صهيالت  �ملجالت 

�أجو�ء علمية �آمنة .
�لعالقات  �ل��ع��ذ�رى  �ل�صفري  ثمن  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
�لعلمية  و�ل����رو�ب����ط  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني  �لخ���وي���ة 
و�لردن��ي��ة  �لعر�قية  �جلامعات  بني  و�لك��ادمي��ي��ة 

و�مل�صتوى �ملتميز للجامعات �لردنية.
�لدكتور  �لعر�قي  �لثقايف  �مللحق  �للقاء  وح�صر 
�لدكتور  مبوؤتة  �لطلبة  �صوؤون  وعميد  كامل  حيدر 

�صليمان �ل�صر�يرة.

*الرمثا 
عبد�هلل  �ملوؤ�ص�ص  �مللك  م�صت�صفى  يف  �أج��ري��ت 
نوعية ملري�صة تعاين من  �جلامعي عملية جر�حية 
نزيف دماغي حاد ناجت عن وجود ت�صوه �صرياين يف 

�ل�صريان �لقاعدي �لأ�صا�صي من جذع �لدماغ.
وبني ��صت�صاري جر�حة �لدماغ و�لأع�صاب �أ�صتاذ 
حممد  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جامعة  يف  �لطب  كلية 
من  تعاين  كانت  �ملري�صة  �ن   ، )ب��رت�(  ل�  �لرببر�وي 
نزيف دماغي حاد ب�صبب ت�صوه �صرياين يف �ل�صريان 
�لقاعدي �لأ�صا�صي يف جذع �لدماغ،وكان من �ل�صعب 

�إجر�ء تد�خل �إ�صعاعي لإ�صالح �لت�صوه.
بالغة  ب��ظ��روف  �أج��ري��ت  �لعملية  �إن  و�أ���ص��اف، 
�لدقة  عالية  وبتح�صري�ت  �لت�صوه  لإغالق  �لتعقيد 
كافه  قدمت  �لتي  �مل�صت�صفى  �إد�رة  من  كامل  ودعم 
مثل  �أن  م��وؤك��دً�  �لعملية،  ه��ذه  لنجاح  �لت�صهيالت 
وجمهزة  متخ�ص�صة  مر�كز  يف  جترى  �لعمليات  هذه 
باأحدث �لإمكانيات وتعترب هذه من �حلالت �لنادرة 
�مل�صت�صفى  يف  جت��رى  ح��ال��ة  ك���اأول  وتوثيقها  ومت 

و�أكد  عالية.  وم�صاعفات  خطورة  وحتمل  و�لأردن 
بدون  �لتام  لل�صفاء  متاثلت  �ملري�صة  �أن  �لرببر�وي 
�ل�صعاعية  �ل�����ص��ور  �أظ��ه��رت  حيث  م�صاعفات  �أي 
كامل  ب�صكل  �لت�صوه  �غالق  مت  �نه  �مللونة  �ملقطعية 
�لعملية  �أن  �ىل  م�صري�  تذكر،  جانبية  �آثار  �أي  دون 
مدير  نائب  دور  مثمنًا  �صاعات،   8 حو�يل  ��صتغرقت 
على  �لعمري  عبد�لكرمي  �لدكتور  �مل�صت�صفى  ع��ام 
دعمه �ملتو��صل للكو�در �لطبية �لتي �صاركت يف عالج 
�مل�صت�صفى  عام  مدير  عرب  جهته،  من  �حلالة.  هذه 
�لدكتور حممد �لغزو عن �عتز�زه بالنجاحات �لتي 
يحققها �لكادر �لطبي للم�صت�صفى وتعامله �لأمثل مع 
�أحدث  با�صتخد�م  �صعوبة  �لأكرث  �ملر�صية  �حلالت 
جمهز  �مل�صت�صفى  �ن  �إىل  لفتًا  �لطبية،  �لأج��ه��زة 
كافة،  �لعمليات  �ل�صرورية لإجر�ء  �ملعد�ت  باأحدث 
و�لبحثية  �لأكادميية  �لبيئة  يوفر  �مل�صت�صفى  و�ن 
يف  �ملتخ�ص�ص  و�لأك��ادمي��ي  �لطبي  للكادر  �ملنا�صبة 
كلية �لطب يف جامعة �لعلوم و�لتكنولوجيا لإجر�ء 

مثل هذه �لعمليات.

الطفيلة تعد برنامجا لالحتفاء بمرور 
مئة عام على تأسيس المملكة

طوارئ عنجرة يطلق حملة 
لتوزيع كسوة الشتاء

الجامعة الهاشمية تبحث المشاركة ببرنامج 
الوكالة األميركية إلعداد وتأهيل المعلمين 

بحث تعزيز التعاون بين جامعة مؤتة 
والمؤسسات التعليمية العراقية

عملية نوعية في الدماغ بالملك المؤسس
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*وكاالت
جا�صنت  �لكندي  �ل����وزر�ء  رئي�ص  �أج���رى 
�لأمريكي  �لرئي�ص  مع  هاتفيا  �ت�صال  ترودو 
ج��و ب���اي���دن، �جل��م��ع��ة، �ت��ف��ق��ا خ��الل��ه على 

�لجتماع يف وقت لحق من �ل�صهر �ملقبل.
وق����ال م��ك��ت��ب رئ��ي�����ص �ل�����وزر�ء �ل��ك��ن��دي 
�لت�صال  خ��الل  تعهد�،  وب��اي��دن  ت���رودو  �إن 
فريو�ص  ملكافحة  �جلهود  بتوحيد  �لهاتفي، 

كورونا يف �أمريكا �ل�صمالية.
�لعالقات  تعزيز  على  ت���رودو  وح��ر���ص 
من  و�لتخل�ص  �جلديد  �لأمريكي  �لرئي�ص  مع 
�صابها  ما  كثري�  �لتي  تر�مب  دونالد  �صنو�ت 
يتحدث  �أجنبي  زعيم  �أول  وكان  �ل�صطر�ب، 

مع جو بايدن منذ تن�صيبه يوم �لأربعاء.
�لزعيمني  �إن  بيان  يف  ترودو  مكتب  وقال 
“�عرتفا باأن �لأولوية �لأ�صا�صية للبلدين هي 
�إنهاء جائحة كوفيد-19 �لعاملية “، كما ناق�صا 

�لتعاون يف جمال �للقاحات.
وقال م�صدر باحلكومة �لكندية طلب عدم 
�ملوقف،  حل�صا�صية  نظر�  هويته  عن  �لك�صف 
�لجتماع  ك��ان  �إذ�  ما  �لو��صح  من  لي�ص  �إن��ه 

�ل�صهر �ملقبل �صيكون مبا�صر� �أم �فرت��صيا.

من جهته، قال �لبيت �لأبي�ص �إن �لزعيمني 
�صدد� على “�لأهمية �ل�صرت�تيجية للعالقات 
على  �لتعاون  وناق�صا  �لكندية”  �لأمريكية 
مكافحة  ذلك  يف  مبا  �لنطاق  و��صعة  �أجندة 
�لهاتفية  �ملكاملة  و��صتغرقت  ك��وف��ي��د-19. 
وودودة  د�ف��ئ��ة  باأنها  وو�صفت  دقيقة،   30
حتدث  كبري  حكومي  مل�صوؤول  وفقا  وجماعية، 
�لإخبارية  �صي”  بي  “�صي  �صبكة  �إىل  �صر� 
علنا  بالتحدث  خم��ول  غ��ري  لأن���ه  �لكندية 
�لتو�فق  “مت  �مل�صوؤول  وقال  �لأمر.  حول هذ� 
�أن  �إىل  م�صري�  �لأولويات”،  من  �لعديد  على 
ما  بح�صب  ك��ن��د�،  م��ع  جيدة  عالقة  لبايدن 

ذكرت �صبكة �صي بي �صي.
تتح�صن  �أن  و��صع  نطاق  على  �ملتوقع  من 
�ملكتب  يف  ب��اي��دن  م��ع  �لبلدين  ب��ني  �لعالقة 
�ل��ب��ي�����ص��اوي ح��ي��ث ي�����ص��رتك ه���و و�حل����زب 
مع  �ل�صيا�صية  �لقيم  �لدميقر�طي يف عدد من 

ترودو و�لليرب�ليني.
ووفق ما ت�صرب عن مكتب رئي�ص �لوزر�ء، 
ب�صاأن  م�صرتكة  �أر���ص��ي��ة  �ل��زع��ي��م��ان  وج���د 
و�لنتعا�ص  كوفيد-19،  مكافحة  مثل  ق�صايا 
�لقت�صادي، و�لتغري �ملناخي، و�لأمن �لقاري، 

و�ل��ع��الق��ات  �لأ�صلية  �ل�صعوب  م��ع  و�ل��ع��م��ل 
�لدولية.

ت��رودو  �أع��رب  �لكندي،  للم�صوؤول  ووفقا 
عن خيبة �أمله من حترك بايدن �ملبكر لإلغاء 
خالل  من  �إل”  �إك�ص  “كي�صتون  �أنابيب  خط 
�ملهم  �لنفطي  �لأنابيب  خط  ت�صريح  �إلغاء 
لكند�. وقال �مل�صوؤول �إن بايدن �أقر بال�صعوبة 
د�فع  لكنه  كند�،  على  �لقر�ر  �صيخلفها  �لتي 
ب��وع��د قطعه  �إن���ه يفي  ب��ال��ق��ول  ق���ر�ره  ع��ن 
خالل حملته �لنتخابية، ويعيد �لقر�ر �لذي 
�أوباما  بار�ك  �ل�صابق  �لرئي�ص  �إد�رة  �تخذته 
فر�ص  فكرة  �أن  �مل�صوؤول  و�أ���ص��اف  �ل�صابقة. 
عقوبات �نتقامية �صد �لوليات �ملتحدة، وهو 
�أمر كان يدعو �إليه رئي�ص وزر�ء ولية �ألربتا 
جي�صون كيني، مل يتم طرحها خالل �ملحادثة 

بني ترودو وبايدن.
قبل  �صحفي  موؤمتر  يف  قال  ت��رودو  وك��ان 
ق��ر�ر  �أن  �ل��و����ص��ح  “من  �لهاتفي  �لت�����ص��ال 
)بايدن( ب�صاأن كي�صتون �إك�ص �إل �صعب للغاية 
و�صا�صكات�صو�ن  �أل��ربت��ا  يف  للعمال  بالن�صبة 
�ل�صنو�ت  يف  عديدة  لهز�ت  تعر�صو�  �لذين 

�ملا�صية«.

بايدن وترودو في اتصال هاتفي: 
األولوية إنهاء جائحة كوفيد-19

*بغداد
�أظهرت لقطات فيديو حلظة ��صتهد�ف 
مطار بغد�د ب�صو�ريخ كاتيو�صا، مع ت�صدي 
للهجوم  �أم��ريك��ي��ة  ج��وي  دف���اع  منظومة 

�ل�صاروخي.
يف  عر�قية،  �صحفية  م�صادر  و�أك��دت 
�نفجار�ت  دّوي  �صماع  �ل�صبت،  مبكر  وقت 
�لعا�صمة  غربي  بغد�د،  مطار  حميط  يف 
تكون  �أن  �مل�����ص��ادر  ورج��ح��ت  �ل��ع��ر�ق��ي��ة، 
�أربعة  �صقوط  ع��ن  ناجمة  �لن��ف��ج��ار�ت 

�صو�ريخ “كاتيو�صا” على �لأقل.
كذلك قالت م�صادر �أخرى �إن منظومة 
�لتابعة  فكتوري  بقاعدة  �جل��وي  �لدفاع 
للجي�ص �لأمريكي ت�صدت لهجوم �صاروخي 
�لفيديو  �أظ��ه��ر  حيث  �مل��ط��ار،  ��صتهدف 
�لذي  �لت�صدي  لعملية  �ل�صوء  من  وم�صات 
مل يك�صف على �لفور  �إذ� ما كان قد ت�صبب 

يف �صقوط خ�صائر.
وق��ال��ت خ��ل��ي��ة �لإع�����الم �لأم���ن���ي يف 
مطار  خارج  �صقطا  �صاروخني  �إن  �لعر�ق، 
بغد�د، فيما �صقط �لثالث على منزل �أحد 

�ملو�طنني �لعر�قيني.
وج����اء �ل��ه��ج��وم ع��ل��ى م��ط��ار ب��غ��د�د 

�حلكومة  فيه  ت��و����ص��ل  �ل���ذي  �ل��وق��ت  يف 
للقب�ص  �أمنية  عمليات  تنفيذ  �لعر�قية 
يف  “د�ع�ص”  تنظيم  وخاليا  عنا�صر  على 

�لأر��صي �لعر�قية.
بالتنظيم  حّلت  �لتي  �خل�صائر  ورغ��م 
قادر�  م��از�ل  فاإنه  �صنو�ت،  قبل  �لإرهابي 

على تنفيذ هجماته يف �أكرث من مكان.
�لتنظيم  فاإن  �أمريكية  تقارير  وبح�صب 

كل  يف  و�ملخابئ  �لكهوف  ب��اآلف  يحتفظ 
عنا�صر  يحتفظ  كما  و�لعر�ق،  �صوريا  من 
و�لذخائر  و�لأ�صلحة  باملعد�ت  �لتنظيم 
و�مل��ت��ف��ج��ر�ت وم���ع���د�ت �أخ�����رى يف ه��ذه 
�إن�صاء  على  “د�ع�ص”  ويعمل  �مل��خ��اب��ئ. 
�ملدن  مر�كز  عن  بعيدة  مناطق  يف  مو�قعه 
�إذ  �إليها،  �لو�صول  �حلكومة  على  ي�صعب 
�لتي متتلك حدود�  تعترب حمافظة نينوى 
عنا�صر  ت�صم  �لتي  �ملناطق  من  �صوريا  مع 

�صالح  حمافظتا  وتعد  لد�ع�ص.  وخاليا 
�ملناطق  من  بغد�د  �صمايل  وكركوك  �لدين 
�لتي ت�صهد ن�صاطا خلاليا “د�ع�ص”، وتنفذ 
مع  بالتعاون  �لعر�قية  �مل�صلحة  �ل��ق��و�ت 
عمليات  د�ع�����ص  �صد  �ل���دويل  �لتحالف 
يختبئ  �لتي  �لأماكن  بها  ت�صتهدف  كثرية 
هذ�  �أن  �إل  وعنا�صره،  �لتنظيم  قادة  فيها 
ل يعني �أن �لتنظيم بات عاجز� عن تنفيذ 
هجمات �إرهابية. و�أعلنت �لقو�ت �مل�صلحة 

“ثاأر  عملية  �نطالق  �جلمعة،  �لعر�قية، 
�ل�صهد�ء”، و�لتي ت�صتهدف بقايا “د�ع�ص«. 
ج��اءت  �ل��ت��ي  �لعملية  ع��ل��ى  وي�����ص��رف 
�مل�صلحة،  للقو�ت  �لعام  �لقائد  من  بتوجيه 
مكافحة  جهاز  رئي�ص  �لكاظمي،  م�صطفى 
ع�صابات  ب��ق��اي��ا  وت�����ص��ت��ه��دف  �لإره������اب، 
دقيقة  معلومات  من  م�صتفيدة  “د�ع�ص”، 
ووفق �أو�مر ق�صائية، ح�صبما جاء يف بيان 

جلهاز مكافحة �لإرهاب.

*لندن
هيرثو  مطار  يف  �حل�صود  م�صهد  �أث��ار 
من  فتكا«  »�لأك���رث  �ل�صاللة  م��ن  خم��اوف 
ف��ريو���ص ك��ورون��ا، خم���اوف ك��ب��رية تتعلق 
باإجر�ء�ت �لتباعد �لجتماعي يف �ملطار.

لقاعة  ملتقطة  ���ص��ورة  �أظ��ه��رت  فقد 
مكتظة  ح�صود�  هيرثو  مطار  يف  �ملغادرين 
تخلو�  �مل�صافرين  �أن  ويبدو  �ملطار،  د�خل 
عن �حلذر ب�صاأن �لتباعد �لجتماعي، رغم 

�لتز�مهم بارتد�ء �لكمامة.
ون�صر �ل�صفري �لربيطاين �ل�صابق، بيرت 
يوم   2 رق��م  للمبنى  �صورة  وي�صتماكوت، 
مطار  يف   2 “مبنى  �لتعليق:  مع  �جلمعة 
هيرثو بعد ظهر يوم �جلمعة.. ل تهوية.. 

تاأخري طويل.. �نت�صار فائق«.
لطو�بري  فيديو  ومقاطع  �صور  وظهرت 
طويلة ملر�قبة جو�ز�ت �ل�صفر على و�صائل 
�لأخرية،  �لأيام  يف  �لجتماعي  �لتو��صل 
كبري،  حد  �إىل  �ل��دويل  �ل�صفر  حظر  رغم 

بح�صب ما ذكر موقع “�صكاي نيوز«.
بال�صفر  ل��ل��ربي��ط��ان��ي��ني  ي�صمح  ول   

و”لأ�صباب  قليلة  ب��اأع��د�د  �إل  ل��ل��خ��ارج 
قانونية” خالل فرتة �لإغالق، فيما يطلب 
فح�ص  نتائج  على  �حل�صول  �لقادمني  من 
قبل  �صاعة   72 قبل  �صلبية  ك��وف��ي��د-19 

�ل�صماح لهم بالدخول �إىل �لبالد.
حكومة  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر  �أن  غ��ري 
�لظل، �لتابعة حلزب �لعمال، نيك توما�ص 
باأنها  �ملطار  يف  �مل�صاهد  و�صف  �صيموند�ص، 

“مقلقة للغاية«.
“تتاأرجح  ك��ان��ت  �حل��ك��وم��ة  �أن  وزع���م 
�إن��ه��م  و�أ����ص���اف  �أخرى”،  �إىل  �أزم����ة  م��ن 
تباعد  وجود  عدم  “مع  بالغ  ب�صكل  قلقون 
يخاطرون  �أنهم  �لو��صح  ومن  �جتماعي.. 
�لفريو�ص  هذ�  �صاللت  من  �ملزيد  بانتقال 
�ل�صيطرة  �إىل  بحاجة  �ل���وزر�ء  �مل���روع.. 

حلماية �لأو�صاع �ل�صحية يف بالدنا«.
وقال متحدث با�صم �حلكومة �إن �لأمر 
�لفردية  للمطار�ت  �لنهاية  يف  “مرتوك 

ل�صمان �لتباعد �لجتماعي يف �ملوقع«.
“�صرطة  �أن  زعم  هيرثو  مطار  �أن  غري 
عن  �ل��و�ق��ع  يف  �مل�����ص��وؤول��ة  ه��ي  �حلدود” 
�أن  م�صيفا  �مل��ط��ار،  يف  �ل��ق��و�ع��د  تطبيق 
�ملطار�ت  د�خل  �ملرتين”  “م�صافة  قاعدة 

مل تكن ممكنة على �لإطالق.
وقالت �إد�رة �ملطار: “لقد كنا و��صحني 
�لجتماعي  �لتباعد  �أن  �ملا�صي  مايو  منذ 
لو�صع  حقا..  ممكنة  لي�صت  �ملطار  بيئة  يف 
طائرة  هناك  كانت  �إذ�  �ل�صياق،  يف  ذل��ك 
و�حدة فيها 300 �صخ�ص، على �صبيل �ملثال، 
حو�يل  طوله  يبلغ  طابور  �إىل  ف�صتحتاج 
�لتباعد  ق��اع��دة  طبقت  م��ا  �إذ�  كيلومرت 

�ل�صيف  فر�صنا  �ل�صبب  ولهذ�  �لجتماعي، 
�ملا�صي تغطية �لوجه يف �ملطار«.

�صرطة  �أن  ع��ل��ى  �حل��ك��وم��ة  وت�����ص��ر 
�لذين  �أولئك  على  �لعقوبة  تغلظ  �حلدود 
يخالفون قاعدة �لنتيجة �ل�صلبية لختبار 
�لغر�مة  ت�صل  حيث  �جلديدة،  كوفيد-19 

�إىل 500 جنيه �إ�صرتليني.
وكان رئي�ص �لوزر�ء �لربيطاين، بوري�ص 
يف  �إخبارية  �إحاطة  يف  �ق��رتح  جون�صون، 
�ق��رتح  �جلمعة،  �أم�����ص  �صرتيت،  د�ونينغ 
�أكرث  �ل�صفر  قيود  ت�صديد  يتعني  قد  �أن��ه 
و�صط خماوف من �أن �ل�صاللة �جلديدة من 

فريو�ص كورونا “�أكرث فتكا«.
تعري�ص  ن��ري��د  “ل  جون�صون  وق���ال   
من  للخطر  �لفريو�ص  على  �ل�صيطرة  جهود 

خالل عودة متغري جديد«.

قو�عد  على  �لت�صديد  ه��ذ�  �صاأن  وم��ن 
عزلهم  باإكمال  �لأ�صخا�ص  مطالبة  �ل�صفر 
�لذ�تي ملدة 10 �أيام يف فنادق �ملطار، بدل 
منازلهم  �إىل  بالتوجه  لهم  �ل�صماح  م��ن 
وج��ود  م��ع  �أول،  وجهتهم  �إىل  �ل�صفر  �أو 

�إعفاء�ت حمدودة للغاية.
ت�صري  �أدلة  هناك  �أن  جون�صون  وك�صف 
كورونا  لفريو�ص  �ملتحورة  �ل�صاللة  �أن  �إىل 
و�أ�صاف  �أعلى،  وفيات  مبعدل  ترتبط  قد 
�أن  �إىل  �إ�صافة  �أنه  �ليوم  “علمنا  مو�صحا 
�ل�صاللة �جلديدة �أ�صرع �نت�صار� فاإنه يبدو 

�لآن �أنها قد ترتبط مبعدل وفيات �أكرب«. 
من  �مل��ت��ح��ورة  �ل�صاللة  �أن  �إىل  ي�صار 
لندن  يف  مرة  لأول  ظهرت  كورونا  فريو�ص 
وج��ن��وب ���ص��رق��ي �إجن��ل��رت� �أو�خ����ر �ل��ع��ام 

�ملا�صي.

قصف صاروخي على مطار بغداد

كوفيد-19 ومطار هيثرو.. 
كيف حدث هذا المشهد؟

*واشنطن
قال زعيم �لأغلبية يف جمل�ص �ل�صيوخ �لأمريكي 
دونالد  �ل�صابق  �لرئي�ص  م�صاءلة  �إن  �صومر  ت�صاك 
تر�مب يف جمل�ص �ل�صيوخ �صتجري يف �لأ�صبوع �لذي 
جمل�ص  ي�صلم  �أن  بعد  ف��رب�ي��ر  م��ن  �لثامن  يف  ي��ب��د�أ 

�لنو�ب ر�صميا �تهامات �مل�صاءلة للمجل�ص.
ب�صرعة  �لتحرك  ���ص��رورة  على  �صومر  و���ص��دد 
بايدن  جو  �لرئي�ص  حكومة  �أع�صاء  على  للت�صديق 

وم�صوؤولني �إد�ريني رئي�صيني �آخرين.
وقال �صومر �إنه �صيكون لدى مديري �مل�صاءلة يف 
يف  عامني  كمدعني  يعملون  و�لذين  �لنو�ب  جمل�ص 
حماكمة جمل�ص �ل�صيوخ وفريق دفاع تر�مب �لوقت 
توجيه  فيه  يتم  �لذي  �لوقت  بني  فيما  لال�صتعد�د 
�لتحري�ص  بتهمة  تر�مب  مب�صاءلة  �خلا�ص  �لبند 

على �لع�صيان يوم �لثنني وبدء �ملحاكمة.

تلك  “خالل  �ل�صيوخ  جمل�ص  يف  �صومر  وق���ال 
م�صالح  مبا�صرة  �ل�صيوخ  جمل�ص  �صيو��صل  �لفرتة، 
جمل�ص  تر�صيحات  مثل  �لأخ��رى،  �لأمريكي  �ل�صعب 
كورونا  فريو�ص  من  �لإغاثة  قانون  وم�صروع  �لوزر�ء 
�لذي �صيخفف �ملعاناة عن ماليني �لأمريكيني �لذين 

يعانون خالل هذه �جلائحة«.
�لأ�صبوع  �ل�صيوخ  جمل�ص  زعيم  �صومر  و�أ�صبح 
�إع��ادة  جولتي  يف  �لدميقر�طيني  ف��وز  بعد  �ملا�صي 
مبجل�ص �ل�صيوخ يف ولية جورجيا يف وقت �صابق من 
�أن طلب  �لتوقيت حال و�صطا بعد  �ل�صهر. ومثل هذ� 
ماكونيل  ميت�ص  �ل�صيوخ  مبجل�ص  �جلمهوريني  زعيم 
�لدميقر�طيون  ي��ق��وده  �ل���ذي  �ل��ن��و�ب  جمل�ص  م��ن 
ودعا  �ملقبل،  �خلمي�ص  حتى  �لتهم  �إر���ص��ال  تاأجيل 
فرب�ير  منت�صف  حتى  �ملحاكمة  تاأجيل  �إىل  �صومر 

ملنح تر�مب مزيد� من �لوقت لإعد�د دفاعه.

*الرياض
�أعلن �لتحالف �لعربي لدعم �ل�صرعية يف �ليمن، 
�ل�صبت، �عرت��ص وتدمري هدف جوي معادي �أطلقته 

ميلي�صيات �حلوثي جتاه مدينة �لريا�ص.
وكان �لتحالف �لعربي قد �أعلن �إحباط عمليتني 
�إرهابيتني حاولت ميلي�صيات �حلوثي تنفيذها �صباح 

�جلمعة.
زورق  وتدمري  �عرت��ص  عن  �لتحالف  �أعلن  كما 

مفخخ جنوبي �لبحر �لأحمر.
طيار  بدون  طائرة  تدمري  �إىل  �لتحالف  و�أ�صار 
مفخخة، �أطلقتها ميلي�صيات �حلوثي �ملو�لية لإير�ن 

باجتاه �ل�صعودية.
�عرت�ص  ق��د  ك��ان  �لعربي  �لتحالف  �أن  يذكر 
مفخخة،  م�صرية  طائر�ت   3 ودمر  �ملا�صي  �لأ�صبوع 
�لأر����ص��ي  ب��اجت��اه  �حل��وث��ي  ميلي�صيات  �أطلقتها 

�ل�صعودية.
ويف �حلادي ع�صر من يناير، قال وزير �خلارجية 
ت�صنيف  ق��ررت  ب��الده  �إن  بومبيو،  مايك  �لأمريكي، 
“جماعة  �ليمن  يف  �مل��ت��م��ردة  �حل��وث��ي  ميلي�صيات 

�إرهابية«.
�إىل  “يهدف  �لت�صنيف  �أن  ب��ي��ان  يف  و�أ���ص��اف 
حما�صبة �حلوثيني على �أعمالهم �لإرهابية، مبا فيها 
�لهجمات �لعابرة للحدود �لتي تهدد �ل�صكان �ملدنيني 

و�لبنية �لتحتية و�ل�صحن �لتجاري«.
�لكونغر�ص بنيتها  �أن وز�رته �صتخطر  �إىل  ولفت 
ت�صنيف �جلماعة �ملو�لية لإير�ن “منظمة �إرهابية 
“�أعتزم  قائال:  �لأمريكي  �لوزير  وتابع  �أجنبية«. 
�أي�صا �إدر�ج 3 من قادة �حلوثي على قائمة �لإرهابيني 
بدر  �خلالق  وعبد  �حلوثي  �مللك  عبد  هم  �لدوليني، 

�لدين �حلوثي وعبد �هلل يحيى �حلكيم”.

*القاهرة 
حظر  معاهدة  بدخول  �لعربية  �جلامعة  رّحبت 
باعتبارها  �جلمعة،  �لنفاذ  حيز  �لنووية  �لأ�صلحة 
�لنت�صار  وعدم  �ل�صالح  نزع  ملنظومة  هامة  �إ�صافة 

�لنووي يف �لعامل.
و�أعرب �لأمني �لعام للجامعة �لعربية �أحمد �أبو 
مرحلة  �لتطور  هذ�  يد�صن  �أن  يف  �أمله  عن   ، �لغيط 
�لدولية  �جلهود  لتكثيف  حافًز�  وي�صكل  جديدة، 
لتحقيق �لهدف �لأ�صمى، وهو �لتخل�ص من �لأ�صلحة 

�لنووية ب�صكل نهائي ول رجعة فيه.
حان  �أنه  �لعامة،  بالأمانة  م�صوؤول  م�صدر  وذّكر 
�ملنطقة  لإن�صاء  �لدولية  �جلهود  لتكثيف  �لوقت 
�لأو�صط،  �ل�صرق  يف  �لنووية  �لأ�صلحة  من  �خلالية 
وهذ�  �ملعاهدة،  هذه  �أهد�ف  مع  متامًا  تتو�فق  و�لتي 
�لأمر مطلب دويل ولي�ص عربيا، كما يزعم �لبع�ص، 
�لنووية  �لأ�صلحة  حظر  معاهدة  �أن  على  م�صدًد� 
ولي�صت  �لنووي  �ل�صالح  نزع  منظومة  وتكمل  تدعم 

بديال لها.

*وكاالت 
�إغ��الق  �ل��رب�زي��ل��ي��ة،  ب��اول��و  �صاو  ولي��ة  �أعلنت 
 20،00 �ل�صاعة  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  و�مل��ط��اع��م  �حل��ان��ات 
ذلك  يف  مبا  �لأ�صبوع  �أي��ام  ط��و�ل  �ملحلي  بالتوقيت 
كورونا  فريو�ص  �نت�صار  من  �حل��د  لأج��ل  �لعطل،  يف 

�مل�صتجد �لذي يقتل �صخ�صا و�حد� كل �صت دقائق.
حيز  �لإج����ر�ء�ت  ه��ذه  تدخل  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
من  �ل�صابع  حتى  �ملقبل  �لثنني  من  �بتد�ء  �لتنفيذ 
فرب�ير يف مدينة �صاو باولو �لكربى ومعظم بلديات 
�أك���رب ع��دد من  �ل��رب�زي��ل وت�صم  �أغ��ن��ى ولي���ة يف 
�ل�صكان. وقال حاكم �لولية جو�و دوريا �إن “موجة 
�لعامل  ت�صرب  �مل�صتجد  كورونا  فريو�ص  من  ثانية 
باولو”.  �صاو  وولية  �لرب�زيل  يف  ملمو�صة  و�آثارها 
�لذين  وع��دد  �لإ�صابات  ع��دد  “�رتفاع  �أن  و��صاف 

يدخلون �مل�صت�صفيات مقلق جد�«.

كورونا  مكافحة  خلية  من�صق  �صرح  جهته،  من 
�صت  ك��ل  و�ح���دة  وف��اة  “هناك  �أن  غ��اب��اردو  ج��و�و 
دقائق” ب�صبب كوفيد-19 يف ولية �صاو باولو، وفقا 
�لأيام  “�صيناريو  �أن  حمذر�  و�أ�صاف  بر�ص.  لفر�ن�ص 
وخَطر  قامت  بالعك�ص.�إنه  بل  مطمئنا،  لي�ص  �ملقبلة 
نق�ص يف �أ�صرة �لعناية �ملركزة و�رد �إذ� مل تتخذ �صاو 

باولو �إجر�ء�ت خالل وقت ق�صري«.
�لرغم  لن يرت�جع على  �أن��ه  دوري��ا  و�أك��د ج��و�و 
جايري  و�لرئي�ص  �لقت�صادية  �لأو�صاط  �صغوط  من 
بول�صونارو �لذي يعار�ص �أي �صكل من �أ�صكال �لعزل �أو 

�إبطاء �لن�صاط �لقت�صادي.
�جلاري  �لأ�صبوع  خالل  �أطلقت  �لرب�زيل  وكانت 
 212 عددهم  �لبالغ  ل�صكانها  وطنية  تلقيح  حملة 
ب�صرعة  تو�جه  �أن  �خل��رب�ء  ويتوقع  ن�صمة.  مليون 

نق�صا كبري� يف �جلرعات.

زعيم األغلبية في الشيوخ 
يحدد موعدا لمحاكمة ترامب

التحالف العربي يدمر »هدفا 
حوثيا« أطلق تجاه الرياض

الجامعة العربية ترحب بدخول معاهدة 
حظر األسلحة النووية حيز النفاذ

»كورونا” يقتل شخصا كل
 6 دقائق في ساو باولو


