
تأجيل بدء دوام الوزارات 
والمؤسسات الرسمية اليوم 

*عمان 
قرر رئي�س الوزراء الدكتور ب�صر اخل�ص�ونة ت�أخري 
الر�صمية  واملوؤ�ص�ص�ت  وال��دوائ��ر  ال���وزارات  دوام  بدء 
وذلك  �صب�ح�  الع��صرة  ال�ص�عة  اىل  االثنني  اليوم 

ب�صبب الظروف اجلوية ال�ص�ئدة.
ومب��وج��ب ال��ق��رار مت ت��ف��وي�����س امل��ح���ف��ظ��ني يف 
وح�صب  ال��ي��وم  دوام  ب�����ص���أن  امل��ح���ف��ظ���ت  خمتلف 

احل�ل. مقت�صى 
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زيادة عدد األصناف الدوائية 
المصدرة 2021 بنسبة %18

البلديات: التعيينات تتم من 
خالل ديوان الخدمة المدنية 

بطلب أميركي.. أمر روسي بسجن 
أعضاء في مجموعة قرصنة

رفع حجم االمطار التراكمية 
الى 32,7 بالمئة من المعدل العام

»12« وفاة و »3493« إصابة
 بفيروس كورونا في المملكة

 نقل أماكن التطعيم 
في محافظتي العاصمة وإربد

*عمان 
للغذاء  الع�مة  املوؤ�ص�صة  اإح�ص�ئي�ت  اأظهرت 
والدواء اأن عدد االأ�صن�ف الدوائية امل�صدرة خالل 
ع�م 2021 �صجلت ارتف�ع� بن�صبة 18 ب�ملئة مق�رنة 

بع�م 2020.
وق�ل مدير ع�م املوؤ�ص�صة، الدكتور نزار مهيدات، 
خالل  �صدرت  اململكة  اإن  االأح��د،  �صحفي،  بي�ن  يف 
2021 م� يزيد عن 2294 �صنف� دوائي� مت انت�جه� 
حملي�، وبقيمة اإجم�لية تقدر مب� يزيد عن ن�صف 

ملي�ر دين�ر اأردين.
ق�ئمة  ت�صدرت  احليوية  امل�ص�دات  اأن  وب��ني 
فيم�  الكمية،  حيث  من  ت�صديًرا  االأك��ر  االأدوي��ة 
االأدوي��ة  ق�ئمة  املن�عة  مثبط�ت  اأدوي��ة  ت�صدرت 
مهيدات  واأ���ص���ف  م�لية.  قيمة  االأع��ل��ى  امل�صدرة 
ب�ل�ص�درات  للنهو�س  م�صتمر  املوؤ�ص�صة  �صعي  اأن 
خطة  �صمن   2022 ع�م  خالل  الوطنية  الدوائية 
الق�ئمني  مع  ب�لتن�صيق  الغ�ية،  لهذه  ا�صرتاتيجية 

على القط�ع وتقدمي الدعم الالزم لتحقيق ذلك.

*عمان 
اأكد ن�ئب رئي�س الوزراء ووزير االإدارة املحلية توفيق كري�ص�ن، اأن 
خالل  ومن  البلدي�ت  موظفي  لنظ�م  وفق�  تتم  البلدي�ت  يف  التعيين�ت 
خمزون ديوان اخلدمة املدنية، وح�صب ال�صواغر املتوفرة يف البلدي�ت، 
وبعد خ�صوع املر�صحني للتعيني المتح�ن�ت ومق�بالت تن�ف�صية مللء هذه 

ال�صواغر، وذلك ا�صتن�دا اإىل نظ�م اخلدمة املدنية.
ه�م�س  على  الوزير  ق�ل  االحد،  ال��وزارة،  عن  �ص�در  بي�ن  وبح�صب 
اللق�ءات  هذه  اإن  ثالث�ء،  يوم  كل  املواطنني  مع  االأ�صبوعية  لق�ءاته 
اأم�م  املج�ل  الإت�حة  واإمن���  البلدي�ت،  يف  للتعيين�ت  خم�ص�صة  لي�صت 
البلدية  ب�ل�صوؤون  تتعلق  وم�ص�كل  ق�ص�ي�  لديهم  الذين  املواطنني 
م�  ومع�جلته�  مت�بعته�  على  العمل  ت�صريع  ل�صم�ن  املحلية،  واالإدارة 

اأمكن.
ب�ال�صتم�ع  الوزارة  �صي��صة  من  انطالق�  ت�أتي  اللق�ءات  ان  وا�ص�ف 
لهموم جميع املواطنني املرتبطة ب�لبلدي�ت، تنفيذا لتوجيه�ت جاللة 
امللك عبداهلل الث�ين ب�لتوا�صل مع املواطنني واال�صتم�ع لهم، وترجمة 
لق�ص�ي�هم  حلول  واإي��ج���د  املواطنني  مع  لاللتق�ء  احلكومة  خلطة 

وم�ص�كلهم.

وك�الت
اإلكرتونيني  قرا�صنة  ثم�نية  ب�صجن  مو�صكو،  يف  حمكمة  ق�صت 
احتي�طي� ملدة �صهرين، يف وقت ت�صن رو�صي� حملة ت�صتهدف جمموعة 

وا�صنطن. طلب  على  بن�ء  "ريفيل" للقر�صنة، 
اأمرت ب�الإبق�ء  اإنه�  وق�لت حمكمة منطقة تفري�صكوي يف مو�صكو، 
حتى  حمتجزين  الب�رزة  "ريفيل"  جمموعة  من  اأع�ص�ء  ثم�نية  على 

منت�صف م�ر�س.
ح�ل  يف  �صنوات  �صبع  حتى  ال�صجن  عقوبة  املوقوفون  وي��واج��ه 

اإدانتهم.
واأعلنت رو�صي�، اجلمعة، اأنه� فككت جمموعة "ريفيل"، التي نفذت 
الربجمي�ت  �صركة  ا�صتهدف  امل��صي،  الع�م  كبريا  اإلكرتوني�  هجوم� 

االأمريكية "ك��صي�".
اإنه  بي�ن،  يف  بي(  اأ�س  )اأف  الرو�صي  الفدرايل  االأم��ن  جه�ز  وق�ل 
هذه املجموعة االإجرامية املنظمة"، بعد عملية  لوجود  حدا  "و�صع 

نفذته� اأجهزة االأمن الرو�صية وال�صرطة الرو�صية.
واأ�ص�ف اأن عملي�ت بحث متت "بن�ء على طلب ال�صلط�ت االأمريكية 
املخت�صة"، ا�صتهدفت 14 �صخ�ص� و25 عنوان� يف خم�س من�طق رو�صية، 

اأبرزه� الع��صمة مو�صكو و�ص�نت بطر�صربغ، ث�ين مدينة يف البالد.
قد  ب�يدن  جو  واالأمريكي  بوتن  فالدميري  الرو�صي  الرئي�ص�ن  وك�ن 
اأعرب� خالل قمة عقدت يف يونيو، عن رغبتهم� يف تعزيز تع�ونهم� يف 
متكررة  واته�م�ت  اأزم�ت  خلفية  على  االإلكرتونية،  اجلرائم  مك�فحة 

ملو�صكو يف هذا االإط�ر.
برامج  "طوروا  املجموعة  اأع�ص�ء  اإن  الفدرايل،  االأمن  جه�ز  وق�ل 
�ص�رة ونظموا اختال�س اأموال من ح�ص�ب�ت م�صرفية ملواطنني اأج�نب".

*عمان 
املنخف�س اجلوي  اإن  والري،  املي�ه  وزارة   ق�لت 
االخري رفع حجم االمط�ر الرتاكمية ال�ص�قطة من 
حتى  اململكة  حم�فظ�ت  جميع  على  املو�صم  بداية 
ال�صنوي  املعدل  من  ب�ملئة   32،7 اىل  االحد،  �صب�ح 

طويل االمد الب�لغ 8،1 ملي�ر م3.
ن�صبة هطول  اعلى  ان  بي�ن،  الوزارة يف  واكدت 
ملم،   52،8 ال�صلط  يف  �صجلت  ام�س،  �صب�ح  حتى 
يحت�ج  وال�صيول  االودية  يف  اجلري�ن  ان  مو�صحة 

اىل م� بني 24 -48 �ص�عة للو�صول اىل ال�صدود.
وا�ص�فت، ان كمي�ت املي�ه الداخلة اىل ال�صدود 
لرتفع  م3  مليون   1،3 نحو  بلغت  ال�صب�ح  حتى 
بن�صبة  م3  مليون   90 نحو  اىل  الكلي  التخزين 
الكلية  ط�قته�  م��ن  ب�ملئة   26،77 كلية  تخزين 

الكمي�ت  وت��رك��زت   ، م3  مليون   336،4 الب�لغة 
الداخلة يف �صد امللك طالل بنحو 1،660 مليون م3 
. وحول معدالت الهطول، بينت ان حمط�ت الر�صد 
عم�ن  الع��صمة  حم�فظ�ت  يف  �صجلت  له�  الت�بعة 
معدال بلغ 22،4 ملم، البلق�ء 32،4 ملم، م�أدب� 16،7 
ملم، الزرق�ء 7،3 ملم، جر�س 18،8 ملم، املفرق 6 ملم 
، اربد 10،1 ملم، عجلون 24،1 ملم، الكرك 4 ملم، 
الطفيلة 2،2 ملم، مع�ن 1،3 ملم، العقبة 0،2 ملم. 
اال�صتف�دة  �صرورة  اىل  اجلميع  ال��وزارة،  ون��صدت 
يف  املخلف�ت  الق�ء  وع��دم  املطرية  الهطوالت  من 
جم�ري االودية والت�أكد من عدم ربط مزاريب مي�ه 
االمط�ر على �صبك�ت ال�صرف ال�صحي، والت�أكد اي�ص� 
من حم�ية عدادات املي�ه ومرافق املي�ه املنزلية من 

االجنم�د املتوقع خالل االي�م املقبلة.

*عمان 
 12 ت�صجيل  عن  االأحد،  ال�صحة،  وزارة  اأعلنت 
يف  كورون�  بفريو�س  جديدة  اإ�ص�بة  و3493  وف���ة 
اململكة، لريتفع العدد االإجم�يل اإىل 12986 وف�ة 

و1100967 اإ�ص�بة.
 11.77 االإيج�بّية  الفحو�ص�ت  ن�صبة  وبلغت 
ب�ملئة، بح�صب املوجز االإعالمي ال�ص�در عن الوزارة. 
واأ�ص�ر املوجز اإىل اأن عدد احل�الت الن�صطة ح�ليً� 
احل�الت  عدد  بلغ  بينم�  ح�لة،   26772 اإىل  و�صل 
وعدد  ح�لة،   92 امل�صت�صفي�ت  اإىل  اأدخلت،  التي 
فيم�  ح�لة،   69 امل�صت�صفي�ت  غ�درت  التي  احل�الت 

تتلقى  التي  املوؤكدة  للح�الت  االإجم�يل  العدد  بلغ 
العالج يف امل�صت�صفي�ت 608 ح�الت.

�صف�ء،  ت�صجيل 2033 ح�لة  اإىل  املوجز  واأ�ص�ر 
املتوقعة  ال�صف�ء  حل�الت  االإجم�يل  العدد  لي�صل 

بعد انته�ء فرتة العزل اإىل 1061250 ح�لة.
ليبلغ  فح�صً�،   29681 اإج���راء  اإىل  اأ���ص���ر  كم� 
العدد االإجم�يل للفحو�ص�ت التي اأجريت منذ بدء 

الوب�ء 14095738 فح�صً�.
االأوىل  اجلرعة  متلقي  عدد  اأن  املوجز  واأظهر 
و�صل  فيم�   ،4516101 اإىل  و�صل  كورون�  لق�ح  من 

عدد متلقي اجلرعتني اإىل 4109437. 

*عمان 
اأعلن املركز الوطني لالأمن واإدارة االأزم�ت نقل 
 19 ولغ�ية   17 من  الفرتة  خالل  التطعيم  اأم�كن 
ك�نون الث�ين احل�يل يف حم�فظتي الع��صمة واإربد 
على النحو الت�يل: حدائق احل�صني اإىل ق�ع�ت "ي� 
�ص�لة  اإىل  املق�بلني  عبداهلل  امللك  وحدائق  هال"، 

االأول/  ع��ب��داهلل  امللك  وح��دائ��ق  في�صل،  االأم���ري 
وادي �صقره اإىل ق�عة "ي� هال 2"، ومدينة احل�صن 

احل�صن. مدينة  �ص�لة  اإىل   Drive thru
ج�ء  االأم�كن  نقل  ق��رار  اأن  اإىل  املركز  واأ�ص�ر 
نظرا للح�لة اجلوية التي توؤثر على اململكة، موؤكدا 

بق�ء عمل مراكز التطعيم االأخرى ك�ملعت�د.

*عمان 
اطلع جاللة امللك عبداهلل الث�ين، خالل 
اجتم�ع عقد يف ق�صر احل�صينية االأحد، على 
اخلطة الوطنية للزراعة امل�صتدامة لالأعوام 

) 2022 - 2025( التي اأعدته� احلكومة.
وبني جاللة امللك، خالل االجتم�ع الذي 
عبداهلل  ب��ن  احل�صني  االأم���ري  �صمو  ح�صره 
اأن ينعك�س تنفيذ  اأهمية  العهد،  الث�ين، ويل 
العمل  ف��ر���س  ت��وف��ري  على  اإي��ج���ب��ً�  اخل��ط��ة 

للم�ص�همة يف احلد من الفقر والبط�لة.
اإدخ����ل  ����ص���رورة  اإىل  واأ����ص����ر ج��الل��ت��ه 
الزراعي،  القط�ع  يف  احلديثة  التكنولوجي� 
ال��ت��ي م��ن ���ص���أن��ه��� اإن��ت���ج ك��م��ي���ت واف����رة من 

املح��صيل، بكمي�ت قليلة من املي�ه.
التع�ون بني  اأهمية  امللك  اأكد جاللة  كم� 
بني  ال�صراكة  وتعزيز  املوؤ�ص�ص�ت،  خمتلف 

القط�عني الع�م واخل��س لتنفيذ اخلطة.
ب�صر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  وا�صتعر�س 

خ�لد  املهند�س  ال��زراع��ة  ووزي��ر  اخل�ص�ونة 
ج��رى  ال��ت��ي  اخل��ط��ة  تف��صيل  احل��ن��ي��ف���ت، 
احلكومية  اجله�ت  قبل  من  عليه�  التوافق 

واملعنية ب�لقط�ع الزراعي.
احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  اخل�����ص���ون��ة  ول��ف��ت 
�صتطلق اخلطة عقب اجتم�ع جمل�س الوزراء 
اأن  مبينً�  اليوم،  الحق  وقت  يف  �صيعقد  الذي 
ب�ملوازنة  مرتبطة  ملراجع�ت  خ�صعت  اخلطة 
وب�لتحدي�ت امل�ئية.                       ت�بع �س2

الملك: أهمية انعكاس الخطة 
الزراعية على الفقر والبطالة

*عمان 
اأو�صت جلنة التخطيط املركزية يف وزارة الرتبية والتعليم خالل 
اجتم�عه� االأحد بت�أجيل بدء الف�صل الدرا�صي الث�ين للع�م الدرا�صي 
لل�صفوف  الوطني  الربن�مج  ذات  املدار�س  يف  للطلبة   2022  /  2021
املقبل،  �صب�ط   20 يوم  اإىل  ع�صر  احل���دي  ال�صف  وحتى  الرو�صة  من 
التو�صية  اإن  بي�ن  الوزارة يف  املدار�س احلكومية واخل��صة. وق�لت  يف 
العلي� خالل اجتم�عه� املقبل التخ�ذ  �صتعر�س على اللجنة االإط�رية 
الث�ين  ال�صف  دوام  اأن  البي�ن  يف  ال��وزارة  وا�ص�فت  املن��صب.  القرار 
يف  وج�هي�  موعده  يف  �صيبقى  التو�صية-  بح�صب   - )التوجيهي(  ع�صر 
االأول من �صهر �صب�ط 2022، فيم� ميتد الف�صل الدرا�صي الث�ين لبقية 
وفيم�   .2022 متوز   6 اإىل  واخل��صة  احلكومية  املدار�س  يف  ال�صفوف 
االختي�ر  حرية  له�  فيرتك  الدولية؛  الربامج  ذات  املدار�س  يخ�س 
وانته�ء  بدء  موعد  حيث  من  الوطنية  املدار�س  بربن�مج  االلتزام  بني 
به�  املدر�صي اخل��س  التقومي  بعد وفق  ب�لتعليم عن  البدء  اأو  الف�صل، 
حتى 20 �صب�ط 2022، ثم االنتظ�م ب�لتعليم الوج�هي. وبينت الوزارة 
اأن هذه التو�صية ت�أتي نظرا لظروف ج�ئحة كورون� يف االأردن والع�مل.

*عمان 
ك�صف رئي�س ديوان اخلدمة املدنية �ص�مح الن��صر، عن ا�صتحداث 
لوزارة   2500 منه�   ،2022 ع�م  ت�صكيالت  جدول  على  وظيفة   7281
الدوائر،  لب�قي  و1281  والتعليم،  الرتبية  ل��وزارة  و3500  ال�صحة، 

وهو مق�رب لعدد اال�صتحداث الذي طراأ ع�م 2021.
واأو�صح الن��صر يف ردا على وك�لة االأنب�ء االأردنية )برتا( االأحد، 
من   36 امل�دة  مبوجب  امل�صكلة  الب�صرية  للموارد  املركزية  اللجنة  اأن 
جدول  م�صروع  خال�ص�ت  رفعت  ب��ه،  املعمول  املدنية  اخلدمة  نظ�م 
ت�صكيالت الوظ�ئف احلكومية للع�م 2022 اإىل دائرة املوازنة الع�مة. 
مبوجب  ي�صدر  احلكومية  الوظ�ئف  ت�صكيالت  جدول  اأن  اإىل  واأ�ص�ر 
جمل�س  قبل  من  ح�لي�  من�ق�صته  يتم  ال��ذي  الع�مة  امل��وازن��ة  ق�نون 
النواب متهيدا الإقراره ح�صب االأ�صول. من جهة اأخرى، ق�ل الن��صر 
اجراءات  ا�صتكم�ل  لغ�ي�ت  احلكومية  الدوائر  على  عمم  الديوان  اإن 
 ،2019 ع�م  التعيين�ت  اإيق�ف  مدة  خالل  تن�صيبهم  مت  من  التعيني 
وحتى   2021 حزيران  من  الفرتة  خالل  ك�فة  املن�صبني  تعيني  موؤكدا 
ت�ريخه، والذي ج�ء يف �صوء قرار جمل�س الوزراء واللجنة املركزية 

للموارد الب�صرية ب��صتحداث 4 اآالف �ص�غر جديد.

*عمان 
خلود  االجتم�عي  ال�صم�ن  ام��وال  ا�صتثم�ر  �صندوق  رئي�صة  اأعلنت 
ال�صق�ف، عن ارتف�ع موجودات ال�صندوق بنحو 1.1 ملي�ر دين�ر لت�صل اإىل 
12.3 ملي�ر دين�ر يف نه�ية ع�م 2021، مق�رنة مع 11.2 ملي�ر دين�ر يف نه�ية 
االأولية  امل�لية  البي�ن�ت  ح�صب  ب�ملئة،   10 بلغت  منو  وبن�صبة   ،2020 ع�م 
�صندوق  اأن  االأح��د،  �صحفي  موؤمتر  خالل  ال�صق�ف  وبينت   .2021 لع�م 
اال�صتثم�ر حقق يف ع�م 2021 دخاًل من عوائد املح�فظ اال�صتثم�رية بلغ 
575 مليون دين�ر، مق�رنة مع 509 ماليني دين�ر يف ع�م 2020، وبن�صبة منو 
املتحققة  العوائد  من  رئي�صي  ب�صكل  االرتف�ع  هذا  وج�ء  ب�ملئة،   13 بلغت 
عوائد  اإىل  ب�الإ�ص�فة  النقدي  ال�صوق  واأدوات  ال�صندات  يف  اال�صتثم�ر  من 

حمفظة اال�صتثم�ر يف االأ�صهم واملح�فظ االخرى.                         ت�بع �س2

*عمان 
ا�صت�صهد النقيب حممد ي��صني مو�صى اخل�صريات واأ�صيب ثالثة 
اإح��دى  على  االأح��د،  فجر  مهربني  مع  م�صلح  ا�صتب�ك  يف  اأف���راد، 
م�صوؤول  م�صدر  و�صرح  ال�صرقية.  ال�صم�لية  احلدودية  الواجه�ت 
يف القي�دة الع�مة للقوات امل�صلحة االأردنية – اجلي�س العربي اأنه 
ويف مت�م ال�ص�عة الرابعة من فجر االأحد، وعلى اإحدى الواجه�ت 
املهربني  من  جمموعة  اأطلقت  ال�صرقية  ال�صم�لية  احل��دودي��ة 
قواعد  وتطبيق  ب�ملثل  الرد  فتم  احلدود،  حر�س  قوات  على  الن�ر 
ال�صوري.  العمق  داخ��ل  الفرار  اإىل  املهربني  دفع  مم�  اال�صتب�ك 
حممد  النقيب  ا�صت�صه�د  عن  اأ�صفر  اال�صتب�ك  اأن  امل�صدر  واأ�ص�ف 
اإىل  اخالوؤهم  مت  اأفراد  ثالثة  واإ�ص�بة  اخل�صريات  مو�صى  ي��صني 

م�صت�صفى امللك طالل الع�صكري ويجري مت�بعة ح�لتهم ال�صحية.
وبني اأنه بعد تفتي�س املنطقة مت �صبط كمي�ت كبرية من املواد 
القوات  اأن  امل�صدر  واأكد  املخت�صة.  اجله�ت  اإىل  وحتويله�  املخدرة 
امل�صلحة االأردنية - اجلي�س العربي تتع�مل بكل قوة وحزم مع اأي 
ت�صول  من  ومنع  احلدود  حلم�ية  تهريب  حم�ولة  اأو  ت�صلل  عملية 
له نف�صه العبث ب�الأمن الوطني االأردين. واإذ تنعى القي�دة الع�مة 
للقوات امل�صلحة ال�صهيد البطل خ�صريات، �ص�ئلًة اهلل عز وجل اأن 
يتغمده بوا�صع رحمته ومغفرته ويلهم اأهله وذويه ورف�ق ال�صالح 

جميل ال�صرب وح�صن العزاء، وتتمنى ال�صف�ء الع�جل للم�ص�بني.

جاللته يطلع على الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ) 2022 – 2025(

الملك: ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي

توصيه بتأجيل دوام الفصل 
الثاني حتى 20 شباط 

الخدمة المدنية: 7281 وظيفة 
على جدول تشكيالت 2022

12.3 مليار دينار موجودات 
صندوق استثمار اموال الضمان 

استشهاد النقيب الخضيرات
 في اشتباك مسلح مع مهربين

 شخصية العام  2022

الشخصية التربوية المثالية 
العربية االولى لعام 2022

مجلة نجوم

  واضواء العربية 

 تكرم وتختار 

 سعادة الدكتور

 ماجد خليل 

 الشامـــي 

ابو خالد حفظه اهلل ورعاه 

االعالمية الرائعة

 شذى فيصل
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*عمان 
املح�مي  النواب  جمل�س  رئي�س  ا�صتقبل 
منف�صلني  لق�ءين  الدغمي، يف  الكرمي  عبد 
االأح���د،  ال��ن��واب  جمل�س  ب���دار  مكتبه  يف 
وال�صفرية  �صمري  حممد  امل�صري  ال�صفري 
الكندية يف عّم�ن دونيك� بوتي ، حيث جرى 
خمتلف  يف  امل�صرتك  التع�ون  اأوج��ه  بحث 

املج�الت.
ال�صفري  لق�ئه  خ��الل  ال��دغ��م��ي  وق����ل 
الرا�صخة  االأخوية  العالق�ت  اإن  امل�صري، 
دع�ئمه�  اأر���ص��ى  التي  وم�صر  االأردن  ب��ني 
ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث���ين واأخ����وه 
الرئي�س عبد الفت�ح ال�صي�صي تت�صم ب�لعمق 
والت�ريخ على خمتلف ال�صعد، موؤكدًا مت�نة 
تلك العالق�ت وتط�بق وجه�ت النظر حول 

خمتلف الق�ص�ي� العربية.
�صحفي  بي�ن  ح�صب  الدغمي،  و���ص��دد 
اأ�صدره املجل�س اليوم، على اأن االأردن وم�صر 

نيل  اأجل  الفل�صطيني من  ال�صعب  مع  يقف�ن 
امل�صتقلة  دولته  واإق�مة  امل�صروعة  حقوقه 
ع��ل��ى خ��ط��وط ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران ع���م 
االأردنية  الثالثية  القمة  وح��ول   .1967
هذه  اأن  الدغمي  اأك��د  العراقية  امل�صرية 
وخطوة  للتق�رب  ع��ن��وان��ً�  ت�صكل  القمة 
تعك�صه  مل�  التع�ون  طريق  على  اإيج�بية 
من دور اإيج�بي يف تعزيز الت�ص�من العربي 
العمل  اأط���ر  اح��ي���ء  الإع�����دة  ن���واة  لتكون 

العربي امل�صرتك.
مت�نة  امل�صري،  ال�صفري  اأك��د  جهته  من 
امل�صرية واحلر�س على  االأردنية  العالق�ت 
اىل  م�صريًا  ك�فة،  ال�صعد  على  تطويره� 
اأهمية التك�مل الربمل�ين العربي، وخ�صو�ص� 
واأهمية  واالأردين  امل�صري  ال��ربمل���ن  ب��ني 
يف  الربمل�ن�ت  تلك  به  تقوم  التي  االأدوار 
جم�الت التحديث والتطوير يف الت�صريع�ت 
وخمتلف  واالج��ت��م���ع��ي��ة  االق��ت�����ص���دي��ة 

املج�الت.
للدغمي  التهنئة  امل�صري  ال�صفري  وقدم 
عن  معربً�  النواب،  جمل�س  برئ��صة  بفوزه 
تقديره للدور الذي ي�صطلع به املجل�س على 

خمتلف ال�صعد.
ويف اللق�ء مع ال�صفرية الكندية دونيك� 
اأكد الدغمي اأهمية تعزيز العالق�ت  بوتي 
والعمل  ال�صديقني،  البلدين  بني  امل�صرتكة 
على تطوير اآف�ق اال�صتثم�ر املتب�دل، مثمنً� 

دور كندا يف دعم االأردن.
بدوره� اأكدت ال�صفرية الكندية تقدير 
للدور االأردين بقي�دة جاللة  بالده� ع�ليً� 
امللك عبد اهلل الث�ين يف ال�صعي نحو حتقيق 

االأمن واال�صتقرار يف املنطقة.
تعزيز  على  بالده�  حر�س  عن  وعربت 
اآف�ق التع�ون التج�ري املتب�دل واإيج�د اآف�ق 
البلدين  كال  على  ب�لنفع  تعود  ا�صتثم�رية 

ال�صديقني.

*عمان 
ام��وال  ا�صتثم�ر  �صندوق  رئي�صة  اأعلنت 
ال�صم�ن االجتم�عي خلود ال�صق�ف، عن ارتف�ع 
دين�ر  ملي�ر   1.1 بنحو  ال�صندوق  م��وج��ودات 
ع�م  نه�ية  يف  دي��ن���ر  ملي�ر   12.3 اإىل  لت�صل 
نه�ية  يف  دين�ر  ملي�ر   11.2 مع  مق�رنة   ،2021
ع�م 2020، وبن�صبة منو بلغت 10 ب�ملئة، ح�صب 

البي�ن�ت امل�لية االأولية لع�م 2021.
وبينت ال�صق�ف خالل موؤمتر �صحفي االأحد، 
اأن �صندوق اال�صتثم�ر حقق يف ع�م 2021 دخاًل 
 575 بلغ  اال�صتثم�رية  املح�فظ  ع��وائ��د  م��ن 
دين�ر  ماليني   509 مع  مق�رنة  دي��ن���ر،  مليون 
ب�ملئة،   13 بلغت  منو  وبن�صبة   ،2020 ع�م  يف 
العوائد  من  رئي�صي  ب�صكل  االرتف�ع  هذا  وج�ء 
واأدوات  ال�صندات  يف  اال�صتثم�ر  من  املتحققة 
اإىل عوائد حمفظة  النقدي ب�الإ�ص�فة  ال�صوق 

اال�صتثم�ر يف االأ�صهم واملح�فظ االخرى.
توزعت  ال�صندوق  موجودات  اأن  واأو�صحت 
على عدد من املح�فظ اال�صتثم�رية وهي اأدوات 
 12.9 ن�صبته  م�  �صكلت  والتي  النقدي  ال�صوق 
ب�ملئة من املحفظة الكلية لل�صندوق، وال�صندات 
57 ب�ملئة ، والقرو�س 3.4 ب�ملئة، اال�صهم 16.6 
ب�ملئة،   6.1 العق�رية  واال�صتثم�رات  ب�ملئة، 
واال�صتثم�رات ال�صي�حية 2.4 ب�ملئة، موؤكدة اأن 
اال�صرتاتيجي  التوزيع  مع  تتوافق  الن�صب  هذه 
امل�صتهدف واملُقر من قبل جمل�س اإدارة ال�صم�ن.

بور�صة  اداء  يف  التح�صن  اأن  بينت  كم� 
على  اإيج�ب�  انعك�س   2021 ع���م  خ��الل  عم�ن 
والتي  ال�صندوق،  يف  االأ�صهم  حمفظة  اأداء 
بلغت   2021 ع�م  دفرتية  تقييم  اأرب�ح  �صجلت 
خ�ص�ئر  مق�بل  دي��ن���ر،  مليون   411 ح���وايل 
تقييم دفرتية بلغت حوايل 371 مليون دين�ر 
خالل  ال�صندوق  قي�م  اىل  م�صرية   ،2020 لع�م 
الع�م امل��صي ب�صراء اأ�صهم يف عدد من ال�صرك�ت 
امل�صريف وال�صن�ع�ت  القط�ع  الكربى خ��صة يف 
التحويلية والدوائية لت�صبح اإجم�يل حمفظة 
والتي  دين�ر  ملي�ر   2 ح��وايل  الكلية  االأ�صهم 

ال�صوقية  القيمة  من  ب�ملئة   12 حوايل  ت�صكل 
لبور�صة عم�ن.

�صوق  يف  ال�صندوق  ا�صتثم�رات  اأن  واكدت، 
ا�صرتاتيجية  ا�صتثم�رات  ه��ي  امل����يل  ع��م���ن 

طويلة االآجل تخلو من عملي�ت امل�ص�ربة.
وق�لت رئي�صة ال�صندوق اإن حجم املحفظة 
العق�رية ارتفع خالل ع�م 2021 نتيجة قي�م 
يف  االأرا�صي  قطع  من  عدد  ب�صراء  ال�صندوق 
اأم�كن مميزة يف خمتلف املح�فظ�ت يف اململكة 
حجم  لي�صل  دين�ر،  مليون   18 ح��وايل  مببلغ 
مليون   735 ح��وايل  اإىل  العق�رية  املحفظة 
اأن  اإىل  م�صرية   ،2021 ع���م  نه�ية  يف  دي��ن���ر 
راأ�صم�لية  عوائد  حتقيق  ي�صتهدف  ال�صندوق 
من اال�صتثم�ر العق�ري، ويقوم بتح�صني الع�ئد 
على املحفظة العق�رية من خالل اإبرام عقود 
الت�أجري  ع�ئد  بلغ  حيث  منه�،  للعديد  ت�أجري 
اإ�ص�فة  دين�ر،  مليون   3.6 حوايل   2021 ع�م 
مع  تف�هم  مذكرة  ال�صندوق  وق��ع  ذل��ك  اإىل 
احل�صري  والتطوير  لالإ�صك�ن  الع�مة  املوؤ�ص�صة 
جم�ل  يف  املوؤ�ص�صتني  ب��ني  ال��ت��ع���ون  ل��ت���أط��ري 

التطوير العق�ري.
املخطط  على  املوافقة  اخ��ريا  ج��رى  كم� 
لل�صم�ن  مملوكة  اأرا����س  لتطوير  ال�صمويل 
االجتم�عي يف منطقة احلمر لغ�ي�ت جت�رية 
بلغت  فقد  ال�صندات،  حمفظة  ام���  متعددة. 
ن�صبته� 57 ب�ملئة من املحفظة الكلية لل�صندوق 

يف نه�ية ع�م 2021، وبلغ الع�ئد عليه� حوايل 
تلك  على  ع���ئ��د  ومب��ع��دل  دي��ن���ر  مليون   411
معدالت  اأع��ل��ى  م��ن  وه��ي  ب���مل��ئ��ة،   6 املحفظة 
اال�صتثم�رية  االأدوات  حتققه�  التي  العوائد 
امل�صتثمر به� من قبل �صندوق اال�صتثم�ر مق�رنة 

مع م�صتوى املخ�طر املتدين املرتبط به�.
اأجنز  ال�صندوق  اأن  اإىل  ال�صق�ف  واأ�ص�رت 
امل��صي  الع�م  خالل  املهمة  امل�ص�ريع  من  العديد 
من  الكهرب�ء  لتوليد  حمط�ت   3 اإن�ص�ء  اأبرزه� 
على  العمل  ب��صرت  والتي  ال�صم�صية  الط�قة 
الع�مة  للموؤ�ص�صة  اململوكة  الفن�دق  تغذية 

املوؤ�ص�صة  وف��روع  ومبنى  االجتم�عي  لل�صم�ن 
�صي�صرتد  وال��ت��ي  اال�صتثم�ر،  �صندوق  ومبنى 
يبلغ  حيث  �صنوات   3 خالل  تكلفته�  ال�صندوق 
الكهرب�ء  م�صروف  يف  املتوقع  ال��وف��ر  حجم 

حوايل 5 ماليني دين�ر �صنوي�.
ال�صق�ف،  بح�صب   ،2021 ع���م  �صهد  كم� 
يف  لل�صندوق  الزراعي  امل�صروع  يف  العمل  بدء 
املدورة من خالل �صركة متخ�ص�صة يف  منطقة 
اال�صتثم�ر الزراعي، حيث �صيكون لهذا امل�صروع 
للمح��صيل  الغذائي  االمن  حتقيق  يف  م�ص�همة 
من  الع�ملة  االأي��دي  وت�صغيل  اال�صرتاتيجية، 

اأبن�ء املجتمع املحلي.

ال�صي�حية  املحفظة  تن�ف�صية  ول��زي���دة 
وتنويع املنتج ال�صي�حي، فقد ا�صتمر العمل ومن 
ال�صي�حية  للتنمية  الوطنية  ال�صركة  خالل 
واالأجنحة  الغرف  بع�س  ت�أهيل  اإع���دة  على 
العقبة،   / انرتكونتننت�ل  فندق  يف  الفندقية 
م�ص�ريع  اإق���م��ة  ب��درا���ص��ة  ال��ب��دء  ج��رى  كم� 
مملوكة  اأرا������س  ع��ل��ى  وت��رف��ي��ه��ي��ة  �صي�حية 

للموؤ�ص�صة يف مدينة العقبة.
اي�ص�  ج����ر  ال��ع��م��ل  اأن  ال�����ص��ق���ف  وب��ي��ن��ت 
البرتا   / بالزا  كراون  فندق  ت�أهيل  ال�صتكم�ل 
والذي من املتوقع افتت�حه نه�ية الع�م احل�يل 
2022، مو�صحة اأنه مت تعديل اجلدول الزمني 

وظروف  اأثر  نتيجة  م�صبق�  واملحدد  لالإجن�ز 
الفندق  موقع  وخ�صو�صية  ك��ورون���،  ج�ئحة 
بع�س  ظهور  اإىل  اإ�ص�فة  اأث��ري��ة،  منطقة  يف 
والتي  ب�ملبنى  املتعلقة  اجل��دي��دة  املتطلب�ت 

يحت�ج تنفيذه� اىل وقت اإ�ص�يف.
وا�ص�رت اإىل اأن ال�صندوق يف الفرتة املقبلة 
�صي�صتهدف درا�صة اال�صتثم�ر يف م�ص�ريع البنية 
تطرحه�  التي  وامل�ص�ريع  ال��ك��ربى  التحتية 
وحدة ال�صراكة بني القط�عني الع�م واخل��س 
�صكل  على  وذلك  الوطني  الن�قل  م�صروع  مثل 
م�ص�همة يف ملكية �صركة امل�صروع مع االئتالف 
 15 اإن�ص�ء  وم�صروع  امل�صروع،  بتنفيذ  الف�ئز 
عط�ء  ط��رح  مت  وال���ذي  حكومية،  م��در���ص��ة 

الت�أهيل الفني له اخريا.
اي�ص�  مهتم  ال�صندوق  اإن  ال�صق�ف  وق�لت 
ال�صن�ع�ت  ق��ط���ع  يف  ا�صتثم�راته  بتو�صيع 
درا�صة  خالل  من  والتحويلية  اال�صتخراجية 
القط�ع  هذا  يف  جديدة  م�ص�ريع  يف  اال�صتثم�ر 
وب���مل�����ص���رك��ة م��ع ال�����ص��رك���ت واجل���ه����ت ذات 

العالقة.
امل�صتمرة  املت�بعة  اإط����ر  يف  ا���ص���رت  كم� 
زي�رات  نفذ  ال�صندوق  اأن  اإىل  لال�صتثم�رات، 
ي�ص�هم  ال��ت��ي  ال�صرك�ت  م��ن  ل��ع��دد  ميدانية 
امل�ص�ريع  وك��ذل��ك  االجتم�عي،  ال�صم�ن  به� 
للوقوف  ال�صرك�ت  تلك  بتنفيذه�  تقوم  التي 
خططه�  على  واالط��الع  فيه�  العمل  �صري  على 

امل�صتقبلية.
من ج�نب اآخر، ا�صتعر�صت ال�صق�ف منظومة 
احلوكمة املوؤ�ص�صية والرق�بة التي حتكم عمل 
اال�صتثم�ري  القرار  اتخ�ذ  واآلية  ال�صندوق، 
�صن�ديق  الإدارة  الع�ملية  املم�ر�ص�ت  اأف�صل  وفق 

التق�عد.
موؤ�ص�صة  لبن�ء  ال�صندوق  �صعي  اإط���ر  ويف 
ا�صتثم�رية متخ�ص�صة ومميزة، اأكدت ال�صق�ف، 
برامج  من  ع��ددا  عقد  اال�صتثم�ر  �صندوق  اأن 
مت  كم�  ملوظفيه،  املتخ�ص�صة  ال��ق��درات  بن�ء 
حتديث الدليل اال�صرت�ص�دي ملمثلي املوؤ�ص�صة يف 

الع�م 2021 وتعميمه على املمثلني، اإ�ص�فة اىل 
املوؤ�ص�صة  ملمثلي  العمل  ملتقي�ت  من  عدد  عقد 
مع  وب�ل�صراكة  ال�صرك�ت  اإدارة  جم�ل�س  يف 
االأمم  وهيئة  االإمن�ئي  االأمم  املتحدة  برن�مج 
املتحدة للمراأة يف االأردن بهدف تعميق املعرفة 
جم�الت  يف  الع�ملية  املم�ر�ص�ت  على  واطالعهم 

احلوكمة.
ل�صندوق  امل�صتقبلية  ال��ت��وج��ه���ت  وع���ن 
اأن اخلطة  ال�صندوق،  رئي�صة  اال�صتثم�ر، بينت 
 /  2022  ( لالأعوام  لل�صندوق  اال�صرتاتيجية 
البن�ء  جرى  حيث  اخريا  اإقراره�  مت   )2024
على م� مت حتقيقه من اإجن�زات خالل ال�صنوات 
امل�يل  املركز  مت�نة  تعزيز  بهدف  ال�ص�بقة، 

للموؤ�ص�صة الع�مة لل�صم�ن االجتم�عي.
االقت�ص�دية  القط�ع�ت  حتديد  مت  كم� 
فيه�،  اال�صتثم�ر  ال�صندوق  ي�صتهدف  ال��ت��ي 
واإدراك������ منه  ال�����ص��ن��دوق  ق��ي���م  اإىل  اإ���ص���ف��ة 
الأعم�له  امل�صتدام  التنموي  البعد  الأهمية 
وا�صتثم�راته مبراع�ة مب�دئ احلوكمة البيئية 
واأه��داف   )ESG( واملوؤ�ص�صية  واالجتم�عية 
�صمن  وذل��ك   )SDGs( امل�صتدامة  التنمية 

اأهدافه اال�صرتاتيجية.
اأن  ال�����ص��ق���ف  اأك����دت  ال��ل��ق���ء،  ن��ه���ي��ة  ويف 
اال�صتدامة  لتعزيز  جد  بكل  يعمل  ال�صندوق 
اأم��وال  وتنمية  االجتم�عي،  لل�صم�ن  امل�لية 
االجتم�عي،  ال�صم�ن  ومتق�عدي  منت�صبي 
م��ن خ���الل ا���ص��ت��ث��م���رات جم��دي��ة يف ع���دد من 
حتفيز  يف  ي�صهم  ومب���  احل��ي��وي��ة،  القط�ع�ت 
ال��ن�����ص���ط االق��ت�����ص���دي يف امل��م��ل��ك��ة، واي��ج���د 
يف  الثقة  تعزيز  اإىل  ب�الإ�ص�فة  العمل  فر�س 
م�صددة  اململكة،  يف  واالأعم�ل  اال�صتثم�ر  بيئة 
املع�يري  اأف�صل  ب�تب�ع  ال�صندوق  التزام  على 
خالل  من  واالف�ص�ح  ال�صف�فية  يف  واملم�ر�ص�ت 
لل�صندوق  الربعي  امل���يل  االأداء  تق�رير  ن�صر 
وامل�ص�ريع  ب�ال�صتثم�رات  اخل��صة  واملعلوم�ت 
لل�صندوق:  الر�صمي  االل��ك��رتوين  املوقع  على 

.  www.ssif.gov.jo
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السقاف: ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان لعام 2021 إلى 12.3 مليار دينار

*عمان 
خالل  الث�ين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اطلع 
على  االأح��د،  احل�صينية  ق�صر  يف  عقد  اجتم�ع 
اخلطة الوطنية للزراعة امل�صتدامة لالأعوام ) 

2022 - 2025( التي اأعدته� احلكومة.
الذي  االجتم�ع  خالل  امللك،  جاللة  وبني 
ح�صره �صمو االأمري احل�صني بن عبداهلل الث�ين، 
اخلطة  تنفيذ  ينعك�س  اأن  اأهمية  العهد،  ويل 
يف  للم�ص�همة  العمل  فر�س  توفري  على  اإيج�بً� 

احلد من الفقر والبط�لة.
اإدخ�����ل  ����ص���رورة  اإىل  ج��الل��ت��ه  واأ����ص����ر 
ال��زراع��ي،  القط�ع  يف  احلديثة  التكنولوجي� 
التي من �ص�أنه� اإنت�ج كمي�ت وافرة من املح��صيل، 

بكمي�ت قليلة من املي�ه.
بني  التع�ون  اأهمية  امللك  جاللة  اأك��د  كم� 
بني  ال�صراكة  وت��ع��زي��ز  امل��وؤ���ص�����ص���ت،  خمتلف 

القط�عني الع�م واخل��س لتنفيذ اخلطة.
ب�صر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  وا�صتعر�س 
خ�لد  املهند�س  ال��زراع��ة  ووزي���ر  اخل�ص�ونة 
احلنيف�ت، تف��صيل اخلطة التي جرى التوافق 
واملعنية  احلكومية  اجل��ه���ت  قبل  م��ن  عليه� 

ب�لقط�ع الزراعي.
احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  اخل�����ص���ون��ة  ول���ف���ت 
ال��وزراء  جمل�س  اجتم�ع  عقب  اخلطة  �صتطلق 
اأن  مبينً�  اليوم،  الحق  وقت  يف  �صيعقد  ال��ذي 
ب�ملوازنة  مرتبطة  ملراجع�ت  خ�صعت  اخلطة 

وب�لتحدي�ت امل�ئية.
و�صعت  الزراعية  اخلطة  اأن  اإىل  واأ���ص���ر 
اال�صتثم�رية،  الفر�س  من  لال�صتف�دة  مع�يري 

وقد ا�صرتطت يف االإط�ر الع�م اأن يكون املتقدم 
املجتمع�ت  اأبن�ء  بت�صغيل  تلتزم  واأن  �صركة 

املحلية، لكي تكون ن�فذة توظيفية.
املهند�س  ال��زراع��ة  وزي��ر  ق���ل  جهته،  من 
للتنفيذ،  وق�بلة  ممولة  اخلطة  اإن  احلنيف�ت 
مع  التوا�صل  بعد  عليه�  التوافق  مت  اأن��ه  كم� 
املمثلة  والهيئ�ت  واملزارعني  اخل��س  القط�ع 

لهم.
بنية  اإن�ص�ء  تعمل على  اأن اخلطة  واأو�صح 
امل�ص�فة  القيمة  الزراعي لرفع  للقط�ع  حتتية 
للمنتج�ت ومب� ينعك�س اإيج�بً� على املزارعني، 
ا�صتخدام  ب��ه��دف  التكنولوجي�  وت��وظ��ي��ف 
امل�ص�ح�ت  وا�صتغالل  االأم��ث��ل،  ب�ل�صكل  املي�ه 

الزراعية.
احلكومة  اأن  اإىل  ال��زراع��ة  وزي��ر  واأ���ص���ر 
املتعلقة  التحدي�ت  االع��ت��ب���ر  بعني  اأخ���ذت 
ب���ل��ت��غ��ري امل��ن���خ��ي و���ص��ح االأم���ط����ر، وك��ذل��ك 
على  �صلبً�  انعك�صت  التي  االإقليمية  الظروف 
التمويل  م�ص�در  توفري  وحت��دي  ال�����ص���درات، 

الالزمة للم�ص�ريع الراأ�صم�لية.
�ص�عفت  احلكومة  اأن  احلنيف�ت  وب��ني 
اإذ  امل��صي،  الع�م  عن  الراأ�صم�يل  االإن��ف���ق 
لهذا  دين�ر  مليون   30 املوازنة  يف  خ�ص�صت 
اأ�صل  من  اخلطة،  بنود  تنفيذ  اأجل  من  الع�م 
تبلغ  دين�ر،  مليون  ب�389  له�  املقدرة  القيمة 
والتي  مليونً�،   170 منه�  اخلزينة  ح�صة 
ب�ل�صراكة  ���ص��ن��وات،   4 م���دار  على  �صتنفذ 
االإق��را���س  وموؤ�ص�صة  اخل������س  ال��ق��ط���ع  م��ع 

الزراعي.

الملك:أهمية انعكاس الخطة الزراعية في توفير فرص العمل 

إعالن نتائج تقييم واقع 
التربية على حقوق اإلنسان

  
*عمان 

واقع  تقييم  نت�ئج  االأح��د،  االإن�ص�ن،  حلقوق  الوطني  املركز  اأعلن 
التقدم  نتيجة  بلغت  والتي  االأردن،  يف  االإن�ص�ن  حقوق  على  الرتبية 
املحرز فيه� 68 ب�ملئة ب�صكل ع�م. وق�ل املفو�س الع�م حلقوق االإن�ص�ن، 
كل  يف  االإن�ص�ن  حقوق  دعم  على  نحر�س  اإنن�  العرموطي،  الدين  عالء 
وزارة  اأن  اإىل  م�صريًا  ثق�فتن� وح�ص�رتن�،  من  يعد جزءا  الأنه  املج�الت، 
الرتبية والتعليم �صب�قة يف ا�صتنب�ط هذه االأفك�ر. واأ�ص�ف اأن من�هجن� 
تعد  الوزارة  اأن  اإىل  الفت�  املن�صودة،  والقيم  املب�دئ  على  احتوت  لط�مل� 
بواقع  تتعلق  موؤ�صرات  وج��ود  من  البد  وك���ن  للمجتمع،  اأ�ص��صي�  ركن� 
الرتبية على حقوق االإن�ص�ن، لنعرف من خالله موقعن� بني دول الع�مل 
يف هذا املج�ل. وبني العرموطي اأن هذا العمل ا�صتغرق وقت� وجهدا كبريا 
لنت�ئج  تو�صلوا  اأنهم  موؤكدا  التقييم،  هذا  يف  عليه  هو  م�  على  ليخرج 
م�صرفة مع وجود بع�س املالحظ�ت والتو�صي�ت لتح�صينه� م�صتقبال. من 
جهته، عر�س مدير اإدارة احلقوق االقت�ص�دية واالجتم�عية والثق�فية 
يف املركز، حممد احللو، نت�ئج تقييم واقع الرتبية على حقوق االإن�ص�ن 
تعترب  التي  التقييم  اأداة  مو�صح�  له،  الت�بعة  والتو�صي�ت  االأردن  يف 
و�صيلة جلمع املعلوم�ت حول التقدم املحرز يف عن��صر التثقيف يف جم�ل 
حقوق االإن�ص�ن. واأو�صح اأن هذه االأداة التي تتخذ �صكل اال�صتبي�ن على 
واملن�هج  ال�صي��ص�ت،  حمور  وهي  عن��صر،   5 حول  متحورت  االنرتنت، 
الدرا�صية، وتثقيف املعلمني، وتقييم الطالب، والبيئة التعليمية، مبين� 

نت�ئج التقدم املحرز يف كل بند من بنود هذه املح�ور.

المهندسين تستحدث إدارة النفايات ضمن 
التخصصات العاملة في المكاتب الهندسية

  
*عمان 

املهند�صني  نق�بة  يف  الهند�صية  وال�صرك�ت  املك�تب  هيئة  اأعلنت 
ي�صمل  وال��ذي  النف�ي�ت،  اإدارة  تخ�ص�س  ا�صتحداث  عن  االأردن��ي��ني، 
وا�صت�ص�رات  واالإدارة،  الت�صميم  وا�صت�ص�رات  النف�ي�ت،  اإدارة  جم�الت 
اإدارة  مبفهوم  للتعريف  ن��دوة  �صمن  ذل��ك  ج���ء  والقي��س.  التدقيق 
اأ�ص�س  النف�ي�ت، والتي عقده� جمل�س الهيئة ب�لتع�ون مع جلنة و�صع 
ومتطلب�ت مق�بالت روؤ�ص�ء االخت�ص��س الإدارة النف�ي�ت، اأم�س ال�صبت، 
وال�صرك�ت  املك�تب  هيئة  رئي�س  وق���ل  املهنية.  النق�ب�ت  جممع  يف 
الهند�صية يف نق�بة املهند�صني املهند�س عبداهلل غو�صة، اإن ا�صتحداث 
املك�تب  دعم  على  الهيئة  حر�س  يوؤكد  جديدة  هند�صة  تخ�ص�ص�ت 
الهند�صية، وتوفري الفر�س وا�صتحداث االخت�ص��ص�ت مب� يالئم ح�جة 
ال�صوق الهند�صي، وي�صهم يف تنظيم مزاولة املهنة واالرتق�ء مب�صتواه� 
اأن  وبني  الهند�صي.  العلمي  البحث  ودع��م  وتن�صيط  واملهني،  العلمي 
العمل يف اإدارة النف�ي�ت بف�صل التكنولوجي� احلديثة والتقدم العلمي 
مل يعد حكرا على طرق الطمر والتدوير والفرز التقليدية بل تطور 
ك�فة  الهند�صي  العمل  اخت�ص��ص�ت  ت�صمل  وتقني�ت  اأنظمة  اإىل  اأي�ص� 
�صواء يف الهند�صة الكيمي�ئية اأو امليك�نيكية اأو املدنية. وعر�س خبري 
التعليم�ت  اأعدت  التي  اللجنة  رئي�س  املتجددة،  والط�قة  اال�صتدامة 
�صي�م،  نبيل  املهند�س  النف�ي�ت،  اإدارة  ب�خت�ص��س  اخل��صة  واالأ�ص�س 
لواجب�ت ومهم�ت املك�تب الهند�صية كبيوت خربة هند�صية، حيث �صمل 

العر�س اأنواع االخت�ص��ص�ت املتعلقة ب�إدارة النف�ي�ت.

جاللته يطلع على الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ) 2022 - 2025(

ــي ــزراع ــي الــقــطــاع ال ــــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة ف ــــرورة إدخ الــمــلــك: ض
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*عمان 
خالل  الني�بية  امل�لية  اللجنة  ن�ق�صت 
اجتم�عه�، االحد، برئ��صة املهند�س حممد 
يف  الد�صتورية  املحكمة  موازنة  ال�صعودي، 
املوازنة  ق�نوين  مل�صروعي  من�ق�صته�  اإط���ر 
الع�مة وموازن�ت الوحدات احلكومية للع�م 

.2022
الذي  االجتم�ع  خالل  ال�صعودي  وق�ل 
حممد  الد�صتورية  املحكمة  ع�صو  ح�صره 
اللطيف  عبد  املحكمة  ع�م  واأم��ني  الذويب 
ع�تقه�  على  يقع  املحكمة  اإن  النجداوي، 
الد�صتورية  الن�صو�س  تف�صري  يف  كبري  دور 
والرق�بة على د�صتورية القوانني واالنظمة 

الن�فذة.
املحكمة  موازنة  بنود  اللجنة  ون�ق�صت 
�صيم�  ال  دين�ر،  األف  و558  مليون�  الب�لغة 

ال��روات��ب  املت�صمنة  اجل���ري��ة  ال��ن��ف��ق���ت 
الت�صغيلية،  والنفق�ت  والعالوات  واالجور 
اأي��ة  تت�صمن  ال  م��وازن��ت��ه���  اأن  اىل  الف��ت��� 

اإيرادات اأو نفق�ت راأ�صم�لية.
ورمزي  النرب  عمر  الن�ئب�ن  وا�صتف�صر 
يف  ال����واردة  البنود  بع�س  ع��ن  العج�رمة 
مت  التي  الق�ص�ي�  وحجم  املحكمة  موازنة 

ف�صله� خالل االأعوام امل��صية.
الدور  الذويب،  املحكمة  ع�صو  وعر�س 
الذي ت�صطلع به املحكمة ور�ص�لته� الق�ئمة 
الع�مة  واحل��ري���ت  احل��ق��وق  حم�ية  على 
الف�صل  مبداأ  و�صم�ن  الد�صتور  يف  ال��واردة 
يف  ف�صلت  املحكمة  اأن  مبين�  ال�صلط�ت،  بني 
الذي  الع�م  امل��صي خم�س ق�ص�ي� ويف  الع�م 

�صبقه �صبع ق�ص�ي�.
جمل�س  به�  ق���م  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  وث��م��ن 

ال���ن���واب اأخ�����ريا يف اإق������رار ال��ت��ع��دي��الت 
مب�داأ  تر�صيخ  �ص�نه�  من  التي  الد�صتورية 
بني  الف�صل  مبداأ  وتكري�س  الق�نون  �صي�دة 

ال�صلط�ت.
املحكمة  م���وازن���ة  اأن  اإىل  واأ����ص����ر 
خم�ص�صة  دين�ر  األف  و41  مليون�  تت�صمن 
ت�صغيلية،  نفق�ت  األ��ف  و500  للرواتب 
�صبط  اىل  ت�صعى  امل��ح��ك��م��ة  اأن  مبين� 
بقيمة  ع��ط���ء  ط��رح��ت  ح��ي��ث  ال��ن��ف��ق���ت 
ال��ت��وف��ري  ل��ت��ح��ق��ي��ق  دي���ن����ر  ل����ف  اأ  130

الط�قة. بف�تورة 
ب�ملئة   70 اأن  اىل  ال��ن��ج��داوي  واأ���ص���ر 
نفق�ت  ب�ملئة  و30  روات��ب  هي  املوازنة  من 
ت�صغيلية م�صتعر�ص� بنود النفق�ت اجل�رية 
التي  واالإج���راءات  الد�صتورية  للمحكمة 

اتخذته� ل�صبط النفق�ت.

*عمان
الوطني  التوجيه  جلنة  رئي�س  ا�ص�د 
ي�ص�ر  ال��ن��ي���ب��ي��ة،  وال��ث��ق���ف��ة  واالإع������الم 
االإع��الم  يوؤديه  ال��ذي  ب�لدور  اخل�ص�ونة، 
وجهة  اإي�ص�ل  موؤ�ص�ص�ته،  بكل  الر�صمي 
امل�صريية،  الق�ص�ي�  يف  االأردن��ي��ة  النظر 
دولية،  اأم  اإقليمية  اأم  عربية  اأك�نت  �صواء 
والدف�ع عن الق�ص�ي� التي يوؤمن به� االأردن 
حول ال�صالم واالأمن واال�صتقرار يف املنطقة 

ووحدة االأمة العربية.
االأنب�ء  وك�لة  مع  واكد يف حوار خ��س 
االإع��الم  موؤ�ص�ص�ت  اأن  )ب���رتا(،  االأردن��ي��ة 
الر�صمي انطلقت يف ذلك من ثوابت الدولة 
االأردنية واجلهود امللكية ال�ص�مية املبذولة 
لتحقيق ال�صالم الع�دل وال�ص�مل يف املنطقة 

وعلى راأ�صه� حل الق�صية الفل�صطينية.
روات��ب  حت�صني  اإىل  اخل�ص�ونة  ودع��� 
الر�صمي،  االإع���الم  موؤ�ص�ص�ت  يف  الع�ملني 
"املنتدى  ب��صم  منتدى  ت�أ�صي�س  مقرتح� 
مهمته  تكون  املع��صرة"،  للق�ص�ي�  االأردين 
النوعي  ب�ملحتوى  االأردين  االإع���الم  رف��د 
جلميع الق�ص�ي� العربية، خ�صو�ص� امل�صريية 
التحدي�ت  تت�بع  اللجنة  اأن  واأو�صح  منه�. 
الورقية،  ال�صح�فة  تواجه  التي  واملعيق�ت 
و�صع  اإىل  اليومية  ال�صحف  اإدارات  داعي� 
التحدي�ت  هذه  جم�ح  بكبح  كفيلة  خطط 

واملعيق�ت.
االإع����الم  م��وؤ���ص�����ص���ت  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
وتقدير  واح����رتام  ثقة  حم��ط  الر�صمي، 
والتي  بدوره�،  يثق اجلميع  والتي  اجلميع، 
ر�ص�لة  على  طويلة،  عقود  ع��رب  ح�فظت 

الدولة االإعالمية.
ال  اأن  يجب  املوؤ�ص�ص�ت  ه��ذه  اأن  واأك���د 
الر�صمي  الن�طق  ب�عتب�ره�  اإليه�  ننظر 
كبري  دور  له�  واإمن���  فقط،  احلكومة  ب��صم 

ومهم لنقل الراأي والراأي االآخر.

ميتلك  م���ن  اأن  اخل�����ص���ون��ة  واأو����ص���ح 
القوالب  اإيج�د  على  ق�در  الع�لية  املهنية 
مو�صوعية  بكل  ال��واق��ع  لنقل  االإعالمية 
عن  ف�صال  وم�صداقية،  و�صف�فية  ومهنية 

ت�صليط ال�صوء على جميع وجه�ت النظر.
وفيم� يتعلق بتح�صني رواتب الع�ملني يف 
اأكد اخل�ص�ونة  الر�صمي،  االإعالم  موؤ�ص�ص�ت 
املطلب،  ه��ذا  مع  اللجنة  واأع�ص�ء  وقوفه 
لي�س فقط لل�صحفيني واالإعالميني الع�ملني 
موظفي  جلميع  واإمن���  املوؤ�ص�ص�ت،  ه��ذه  يف 

القط�ع الع�م.
نوع  هن�ك  يكون  اأن  �صرورة  اإىل  واأ�ص�ر 
من التك�مل والتن�صيق بني االإعالم الر�صمي 
الوطنية  الكتلة  بن�ء  اأج��ل  من  واخل������س 
االإعالمي  اخلط�ب  �صوية  ورف��ع  املثقفة، 
الوطنية  الق�ص�ي�  ومع�جلة  ككل،  الوطني 
املنجزات  على  والرتكيز  اإيج�بية  ب��روح 

االأردنية.
لوجهة  الر�صمي  االإعالم  اإي�ص�ل  وحول 
الق�ص�ي�  ع��ن  ال��دف���ع  اأو  االأردن��ي��ة  النظر 
به� االأردن والتي تتمحور حول  يوؤمن  التي 
املنطقة  يف  واال���ص��ت��ق��رار  واالم���ن  ال�صالم 
اأن  اخل�ص�ونة  اأكد  العربية،  االأمة  ووحدة 
هذا  يف  كبري  ب��دور  يقوم  الر�صمي  االإع��الم 
ال�ص�أن، منطلق� من ثوابت الدولة االأردنية 
لتحقيق  املبذولة  ال�ص�مية  امللكية  واجلهود 
وعلى  املنطقة،  يف  وال�ص�مل  الع�دل  ال�صالم 
اأ�ص��س  على  الفل�صطينية  الق�صية  راأ�صه� 
حل الدولتني وفق� للق�نون الدويل ومب�درة 
جميع  تلبية  ي�صمن  مب�  العربية،  ال�صالم 
الفل�صطيني  لل�صعب  امل�صروعة  احل��ق��وق 
العودة  حق  واأهمه�  للت�صرف،  الق�بلة  غري 
وقي�م  امل�صري،  تقرير  وح��ق  والتعوي�س، 
الق�بلة  امل�صتقلة  الفل�صطينية  ال��دول��ة 
حزيران  من  الرابع  خطوط  على  للحي�ة 

1967 وع��صمته� القد�س ال�صرقية.

ي��زال  م���  الر�صمي  االإع����الم  اأن  وب��ني 
بجميع  الث�بتة  اخلطى  نف�س  على  ح��صرا 
اأدواته، حيث يقوم بتغطية جيدة وموؤثرة 
ومك�فحة  واال���ص��ت��ق��رار  االأم���ن  ملف�ت  يف 
االإره�������ب، وال��ت��وع��ي��ة م��ن خم���ط��ر ع��دم 
�صلمية  حللول  التو�صل  وع��دم  اال�صتقرار، 

و�صي��صية للنزاع�ت يف املنطقة.
وجود  �صرورة  اإىل  اخل�ص�ونة  واأ���ص���ر 
للق�ص�ي�  لهذه  املوجهة  الربامج  من  املزيد 
العربية، واإ�صدار كتب وتق�رير وفيديوه�ت 
ح���ول ه���ذه اجل��وان��ب ل��ل��داخ��ل واخل�����رج، 
وتنظيم ندوات وور�صة عمل ملفكرين عرب، 
ت�صلط ال�صوء على االإجن�ز االأردين يف هذا 

املج�ل اأو تلك الق�ص�ي�.
الد�صتورية  ب�لتعديالت  يتعلق  وفي� 
كلمة  اإ����ص����ف���ة  خ�����ص��و���ص���  االأخ��������رية، 
الد�صتور  م��واد  اإح��دى  اإىل  "االأردني�ت" 
التي  املواد  اإن كل  االأردين، ق�ل اخل�ص�ونة 
�صواء  حثيث،  ب�صكل  نوق�صت  تعديله�  جرى 
حتت  اأو  الني�بية  الق�نونية  اللجنة  داخل 
قبة الربمل�ن، واأخذت وقت� ك�في� من البحث 

والنق��س واالجته�د.
امل�ص�ألة،  هذه  اإىل  النظر  عند  واأ�ص�ف 
اأن  جن��د  "االأردني�ت"،  كلمة  اإ�ص�فة  اأي 
هن�ك من يحمله� اأكر مم� حتتمل، ويذهب 
على  تبنى  واقعية،  غري  توقع�ت  يف  بعيدا 
ت�صوه�ت  الإيج�د  الظن،  و�صوء  الت�صكيك، 
امل�صهد احلقيقي، كم�صطلح  له� يف  اأ�ص��س  ال 
"التجني�س"، موؤكدا اأن هذا االأمر "مت البت 

فيه".
اأنه لن يكون لذلك اأي  واأكد اخل�ص�ونة 
فيم�  اخل��وف،  اإىل  يدعو  م�صتقبلي  ت�أثري 
يتعلق ب�مل�ص��س ب�ملراكز الق�نونية امل�صتقرة 
ب�الأحك�م  تتعلق  ملف�ت  اأي��ة  اأو  للجن�صية 
اأن هذا االأمر قد ح�صم  ال�صرعية، مو�صح� 

ب�صكل ق�طع ال لب�س فيه.

*عمان 
الدميقراطي  التي�ر  كتلة  رئي�س  ق�ل 
الني�بية، اأمين املج�يل، اإن املرحلة املقبلة 
"مهمة وف�رقة يف ت�ريخ احلي�ة الربمل�نية، 
ك��ون��ه��� حت��م��ل ال��ك��ث��ري م���ن ال��ت�����ص��ري��ع���ت 

االإ�صالحية".
واأ�ص�ف، خالل تروؤ�صه اجتم�ع� للكتلة 
الدميقراطي  التي�ر  اأن  االأح���د  عقدته 
واملوا�صيع  الق�ص�ي�  م��ن  جملة  ح���ددت 
املقبلة،  للفرتة  اأعم�له�  املهمة على جدول 
الع�مة  املوازنة  ق�نوين  م�صروعي  ال�صيم� 
ف�صال   ،2022 ل�صنة  احلكومة  والوحدات 
عن ق�ص�ي� الط�قة يف االأردن واأثر التعرفة 

الكهرب�ئية اجلديدة.
واأكد املج�يل اأن الكتلة ت�صعى يف عمله� 
والنهو�س  الني�بي  االأداء  تطوير  اإىل 
على  ج��دي��دة  تعديالت  �صي�غة  ع��رب  ب��ه، 
وتفعيل  النواب،  ملجل�س  الداخلي  النظ�م 

مع  ي��ت��واءم  ب�صكل  ال�صلوك  م��دون��ة  بنود 
التعديالت الد�صتورية اجلديدة ومنظومة 
االأحزاب  )ق�نوين  ال�صي��صية  االإ�صالح�ت 
الكتلة  اأع�ص�ء  اأكد  بدورهم،  واالنتخ�ب(. 
ال�صقران  واآم���ل  ح�ص�ن  اأب��و  خ�لد  النواب 
ورمزي العج�رمة واأ�ص�مة القوابعة وحممد 

الغويري  وحممد  ي��صني  وعبيد  امل��راي���ت 
ونواف اخلوالدة ورائد الظهراوي وحممود 
ال���ف���رج����ت، اأه��م��ي��ة ت��ك��ث��ي��ف ال���زي����رات 
اإىل  ب�الإ�ص�فة  ك�فة،  اململكة  ملح�فظ�ت 
اأهمية االطالع على واقع اخلدم�ت املقدمة 

من قبل املوؤ�ص�ص�ت والدوائر احلكومية. 

مالية النواب تناقش موازنة 
المحكمة الدستورية

النائب الخصاونة: اإلعالم الرسمي يقوم بدور كبير 
في إيصال وجهة النظر األردنية بالقضايا المصيرية

التيار النيابية: المرحلة المقبلة مهمة 
وفارقة في تاريخ الحياة البرلمانية

مقال رئيس التحرير

وزارة  فنزويال  يف  يوجد 
للذك�ء وهذا حقيقي واأن� ال اأمزح وهي فكرة بداأ به� 

الرئي�س  على  الفكرة  وطرح  الغريب  م�صواره  )م��ص�دو(  العلم  رجل 
وزارة   ( اأ�صم  حملت  لوزارة  وزير  اأول  )م��ص�دو(  واأ�صبح  الفنزويلي 

تطوير الذك�ء االن�ص�ين( .
يف االردن اأكر من 2 مليون م�صرتكني ب�النرتنت وخطوط اله�تف 
، ج�ءت فكرة برن�مج  اخللوي تفوق اال�صرتاك�ت عدد �صك�ن اململكة 
جرى  حيث   ،  2001 الع�م  يف  ملكية  كمب�درة  االإلكرتونية  احلكومة 
بداأ  وقد  بتنفيذه،  املعلوم�ت  وتكنولوجي�  االت�ص�الت  وزارة  تكليف 
تع�قب  الربن�مج  �صهد   ،   2003 الع�م  يف  الربن�مج  تنفيذ  على  العمل 
توىل   ،) ع�م  كل  حكومة  مبعدل  اأي   ( هذا  يومن�  حتى  حكومة   14
ادارة حقيبة وزارة االت�ص�الت خالله� 8 وزراء، تكّرر بع�صهم يف اأكر 

من حكومة .
االإلكرتونية  احلكومة  مفهوم  ادخ���ل  ب���إج��راءات  العمل  ب��داأ    
املن��صبة،  التحتية  البنية  بت�أ�صي�س  احلكومة،  يف  له  نواة  وت�أ�صي�س 
وت�صكيل فريق للربن�مج يف الوزارة، ويف الع�م 2002 مت االنته�ء من 
بت�أ�صي�س  والبدء  االإلكرتونية  للحكومة  ا�صرتاتيجية  خطة  و�صع 
تدريب  على  العمل  جرى  كم�  االإلكرتونية،  احلكومة  عملي�ت  مركز 
موظفي الدوائر احلكومية، وحتديد اخلدم�ت االأكر ق�بلية للتحول 
اإىل اإلكرتونية، وتنفيذ املرحلة االأوىل من م�صروع ال�صبكة احلكومية 
االآمنة لربط املوؤ�ص�ص�ت، وتفعيل مركز تكنولوجي� املعلوم�ت الوطني 
للقي�م مبه�م تكنولوجية خلدمة موؤ�ص�ص�ت احلكومة يف الوقت الذي 
بداأت فيه حكوم�ت متعددة حول الع�مل ويف الع�مل العربي ب�لتحّول 
يوؤّكد  الذكية"  احلكومة   " اإىل  االإلكرتونية"  "احلكومة  مفهوم  من 
اأ�صب�ب  على  الوقوف  احلكومة  على  اأن  وخرباء  حكوميون  م�صوؤولون 
برن�مج  �صهده�  التي  واالخف�ق�ت"  الهبوط  و"ح�لة  "تب�طوؤ" 

احلكومة االإلكرتونية االأردين منذ انطالقته بداي�ت العقد امل��صي
 يوؤكد خرباء اأن فرتة 17 ع�م� منذ بدء تنفيذ الربن�مج يف الع�م 
2003 هي فرتة طويلة جدا قي��ص� ب�لتوقع�ت والطموح�ت التي ك�ن 
التحتية  البنية  يف  االجن���زات  تركزت  عندم�  اليه�  يرمي  الربن�مج 
وربط املوؤ�ص�ص�ت احلكومية وتقدمي جمموعة من اخلدم�ت احلكومية 
وامت�م  االإلكرتوين  الدفع  خ��صية  غي�ب  مع  املنقو�صة  االإلكرتونية 

اخلدمة بكل مراحله� ب�صكل اإلكرتوين من االألف اإىل الي�ء .
طرح  جم���ل  يف  �صيم�  ال  حكومية  بريوقراطية  اأم���م  انن�  يبدو 
على  امل�صرفة  الكف�ءات  ونق�س  االإلكرتونية،  امل�ص�ريع  ع��ط���ءات 
موظفيه�  ومق�ومة  احلكومية،  املوؤ�ص�ص�ت  ج�هزية  وعدم  الربن�مج، 
للتغيري نحو االمتتة، ف�صاًل عن النق�س الت�صريعي بت�أخر اقرار ق�نون 
ت�صمح  اإلكرتوين  دفع  منظومة  وجود  وعدم  االإلكرتونية،  املع�مالت 
للمواطن ب�حل�صول على خدمة اإلكرتونية متك�ملة من تقدمي الطلب 

حتى ا�صتالم املع�ملة دون اأن ي�صل اإىل املوؤ�ص�ص�ت احلكومية املعنية   
هل يعقل ونحن نعي�س يف القرن الواحد والع�صرين وم�زالت بع�س 
والدوائر  واالرا�صي  املدنية  االح��وال  وخ��صة  احلكومية  الدوائر 
يف  البدائية  الطرق  ت�صتخدم  والعمل  الرتخي�س  ودوائر  الق�ص�ئية 
اجن�ز مع�مالتهم ب�لن�صبة للمراجع اإ�ص�فة اىل الروتني والتعقيدات 
�ص�دة  ي�  نعم   ، املواطن  ووقت  جيب  ح�ص�ب  على  هي  التي  واملواعيد 
كتبة  ع��دد  يكون  اأن  معقول  غري  لكن   االرزاق  قطع  ب���ب  من  لي�س 
هذه  يف  املوظفني  ع��دد  يفوق  حكومية  دائ��رة   اأم���م  اال�صتدع�ءات 

الدائرة
لقد جنحت احلكومة يف تطبيق خدمة ر�ص�ئل ) اال�س . اأم . اأ�س 
( فيم� يخ�س املخ�لف�ت املرورية و�صريبة الدخل و�صرائب امل�صقف�ت 
تطبيق  يف  االن  حتى  وف�صلت  الق�ص�ئية  املط�لب�ت  عن    واال�صتعالم 
برن�مج احلكومة االلكرتونية الذي يخدم م�ص�لح املواطنني بطريقة 

ح�ص�رية متطورة .
الطرق  ن�صتخدم  والع�صرين  الواحد  القرن  يف  ونحن  يعقل  هل 
نحزن  اأنن�  نعم  ال�صكل  بهذا  املواطنني  مع�مالت  الإجن���ز  البدائية 
التي تنتقل  ال�صجالت  واملتعب وكذلك على  املرهق  املوظف  على ذلك 
ع�صرات املرات يف اليوم من امل�صتودع اىل مك�ن الت�صوير ونحزن على 
االأوراق يف تلك ال�صجالت التي اأ�صبحت ت�صبه اأوراق االأ�صج�ر يف ف�صل 
الذي  املواطن  وق��ت  على  حزنً�  واأ�صد  ومت��زق��ت..  ا�صفرت  اخلريف 

يذهب مع الريح من دون اأن ي�صتف�د منه  .

خالد خازر الخريشا

حكومة الكترونية .. 
ما زالت ورقية

khrishakhaled@yahoo.com

األشغال تتعامل مع تساقط أتربة 
وحجارة في جرش والبلقاء

*عمان 
تع�ملت وزارة االأ�صغ�ل الع�مة واالإ�صك�ن منذ �صب�ح االأحد، وب�صكل 
فوري مع ت�ص�قط خفيف لالأتربة واحلج�رة على جوانب اأحد امل�ص�رب 
لطريق مدخل جر�س اجلنوبي - املتفرع من طريق اإربد - عم�ن، ب�صبب 

الهطوالت املطرية الكثيفة التي �صهده� املوقع.
خالل  من  العوائق  اأزال���ت  ك��وادره���  اإن  بي�ن،  يف  ال���وزارة  وق�لت 
االآلي�ت، واتخذت االإجراءات االحرتازية ك�فة يف املوقع حف�ظ� على 
ال�صالمة الع�مة و�صم�ن دميومة احلركة املرورية على الطريق، م�صرية 

اإىل تثبيت االآلي�ت على الطريق ملع�جلة اأي مالحظة ب�صكل فوري.
على  العوائق  اإزال��ة  اأثن�ء  املوقع  يف  االآلي�ت  وجود  اأن  واأو�صحت 
للكوادر  ليت�صنى  موؤقت؛  ب�صكل  امل�صرب  من  جزء  اغالق  �صبب  الطريق 

القي�م بواجبه� على اكمل وجه.
على  وال�صخور  لالأتربة  خفيف  ت�ص�قط  مع  ال��وزارة  تع�ملت  كم� 
الكثيفة  الهطوالت  ب�صبب  البلق�ء  حم�فظة  يف  الك�ص�رات  طريق 
املوقع  وتدعيم  الطريق  م�ص�رب  الأحد  جزئي  اغالق  وجرى  لالأمط�ر، 
الالزم ب�صكل  للوزارة اجراء  ليت�صنى  الالزمة؛  التحذيرية  ب�الإ�ص�رات 

فوري من خالل كوادره� الع�ملة يف امليدان.
التي ت�صهد ت�ص�قط�ت كثيفة  املواقع  اأنه� ثبتت االآلي�ت يف  وبينت 
لالأمط�ر، منذ اعالن خطة الطوارئ ملع�جلة اأي مالحظة ترد وب�صكل 

فوري، موؤكدة اأن جميع الطرق التي تتبع له� يف اململكة �ص�لكة ح�لي�.
وغرف  املركزية  الطوارئ  غرفة  اإىل  ال��واردة  املالحظ�ت  وحول 
اإن املالحظ�ت الواردة  الطوارئ يف املديري�ت واملك�تب، ق�لت الوزارة، 

جرى التع�مل معه� ب�صكل فوري ب�لتن�صيق مع اجله�ت ذات العالقة.
ك�فة،  اململكة  من�طق  على  املوزعة  امليدانية  كوادره�  اأن  وا�ص�فت 
دميومة  ل�صم�ن  تفقدية  ميدانية  بجوالت  م�صتمر  وب�صكل  تقوم 
اخلدم�ت املقدمة للمواطنني والعمل على حل املالحظ�ت ب�صكل فوري.

واحلذر  احليطة  درج���ت  اأق�صى  الأخذ  املواطنني  ال��وزارة،  ودعت 
واالبتع�د عن جم�ري ال�صيول واالأودية، وعدم الرتدد يف االإبالغ عن 
اأية مالحظة من خالل التوا�صل املب��صر مع غرفة العملي�ت الرئي�صة 
نظ�م  تطبيق  خالل  من  اأو  املح�فظ�ت،  يف  العملي�ت  وغرف  الوزارة  يف 
عملي�ته�  غرف  خالل  من  اأو  الذكية  الهواتف  على  االأ�صغ�ل  بالغ�ت 
ارتب�ط  �ص�بط  وه��ي  املتو�صطة،  ال��ط��وارئ  خطة  �صمن  تعمل  التي 
غرف  الوزارة  وطوارئ   ،0780377223  ) وات�ص�ب   ( العملي�ت  غرفة 
مديرية  اأ�صغ�ل  عملي�ت  غرفة   ،065850111 الرئي�صة  العملي�ت 
اأ�صغ�ل   ،0780377187 جر�س  اأ���ص��غ���ل   ،0780377231 ال��ك��رك 
املفرق  اأ�صغ�ل   ،0780377338 مع�ن  اأ�صغ�ل   ،0780377366 م�أدب� 
الطفيلة  اأ�صغ�ل   ،0780377413 البلق�ء  اأ�صغ�ل   ،0780377389
الزرق�ء  اأ�صغ�ل   ،0780377324 عجلون  اأ�صغ�ل   ،0780377435
اإرب��د  اأ���ص��غ���ل   ،0780377351 العقبة  اأ���ص��غ���ل   ،0780377125
الع��صمة  اأ�صغ�ل   ،0780377394 الرمث�  اأ�صغ�ل   ،0780377273

0780377291، اأ�صغ�ل البرتا 0780377012 .

مالية النواب تناقش موازنة 
الهيئة المستقلة لالنتخاب

تربوية األعيان تناقش 
تحضيرية الطب وطب األسنان

*عمان 
االأح��د،  عقدته  اجتم�ع  خالل  الني�بية  امل�لية  اللجنة  ن�ق�صت 
ق�نوين  مل�صروعي  من�ق�ص�ته�  �صمن  لالنتخ�ب  امل�صتقلة  الهيئة  موازنة 

املوازنة الع�مة للدولة وموازنة الوحدات احلكومية ل�صنة 2022.
اللجنة  اإن  ال�صعودي،  املهند�س حممد  الن�ئب  اللجنة  رئي�س  وق�ل 
ال�صي��صي،  االإ�صالح  م�صرية  يف  اأهميته�  موؤكدا  الهيئة،  موازنة  ن�ق�صت 
اإدارة االنتخ�ب�ت من خالل التطبيق  كجهة د�صتورية م�صتقلة تتوىل 
من  اال�صتف�دة  ج�نب  اإىل  الن�ظمة،  للت�صريع�ت  وال��ع���دل  ال�صليم 

التج�رب الدولية واملم�ر�ص�ت الف�صلى يف هذا املج�ل. 
امل�صتقلة  الهيئة  مفو�صي  جمل�س  رئي�س  ا�صتعر�س  جهته،  م��ن 
اإنف�قه�  واأوج��ه  الهيئة  موازنة  الكاللدة  خ�لد  الدكتور  لالنتخ�ب 
التي  اال�صرتاتيجية  واالأه��داف  واإجن�زاته�،  وايراداته�  الراأ�صم�لية 

ق�مت من اأجله� الهيئة.

*عمان 
العني  برئ��صة  االأعي�ن  والتعليم يف جمل�س  الرتبية  ن�ق�صت جلنة 
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  م��ع  االأح���د،  اجل���غ��وب،  حم��صن  ال��دك��ت��ورة 
ال�صنة  عوي�س،  وجيه  الدكتور  العلمي  والبحث  ال��ع���يل  والتعليم 

التح�صريية لتخ�ص�صي الطب وطب االأ�صن�ن.
وق�لت العني اجل�غوب، اإن من اأ�ص�س اإ�صالح التعليم اأن يت�ح جلميع 
الطلبة فر�س مت�ص�وية لاللتح�ق ب�لتعليم طوال م�صريتهم التعليمية، 
النظر  دون  اأدن���ى  كحد  من��صب  علمي  م�صتوى  على  يح�صلوا  واأن 

خللفي�تهم اأو جن�صهم.
وا�صتخدام  وخالقة  مبتكرة  اأ�ص�ليب  اإتب�ع  اأهمية  اإىل  واأ�ص�رت 
الع�مل  حول  املبتكرة  االأفك�ر  على  والعمل  للتكنولوجي�،  مدرو�س 
وتوفري  االأردن،  يف  اخل��صة  احتي�ج�تن�  يالئم  مب�  وتطويره� 
جلميع  الع�مل  م�صتوى  على  والنت�ئج  واملخرج�ت  املم�ر�ص�ت  اأف�صل 
املحلي  االقت�ص�د  احتي�ج�ت  م��ع  ين�صجم  مب���  املعنية  اجل��ه���ت 

والع�ملي.
امللكية  للتوجيه�ت  ا�صتج�بة  اإن��ه  عوي�س،  ال��وزي��ر  ق���ل  ب���دوره 
الب�صرية  امل��وارد  لتنمية  الوطنية  لال�صرتاتيجية  وتنفيذا  ال�ص�مية 
2016 - 2025، ميكن تطبيق ال�صنة التح�صريية على طلبة تخ�ص�صي 

الطب وطب اال�صن�ن يف امل�صتقبل.
وعر�س عوي�س لل�صي��ص�ت املعمول به� يف قبول الطلبة بتخ�ص�صي 
الع�مة  ال�صي��ص�ت  تطوير  على  العمل  واأبرزه�  اال�صن�ن،  وطب  الطب 
عملية  لربط  اآلية  وت�صمني  االأردن��ي��ة،  اجل�مع�ت  يف  الطلبة  لقبول 
الع�مة  الث�نوية  نتيجة  واعتم�د  ورغبته،  الط�لب  بقدرة  التعليم 

كمدخل للج�مع�ت ولي�س معي�را وحيدا للقبول.
من  الفر�س  وتك�فوؤ  العدالة  حتقق  التح�صريية  ال�صنة  اأن  واأك��د 
الته�فت  جم�ح  وكبح  الطلبة،  جلميع  القبول  �صي��ص�ت  توحيد  خالل 
وتخفي�س  وذوي��ه��م،  الطلبة  ل��دى  التخ�ص�صني  هذين  درا���ص��ة  على 
اأعداد املقبولني يف كلي�ت الطب وطب االأ�صن�ن، الذي يفوق ط�ق�تهم� 

اال�صتيع�بية م� ينعك�س �صلب� على جودة خمرج�ت اجل�مع�ت.
وبني اأهمية حت�صني م�صتوى اخلريجني عرب فتح جم�الت التن�ف�س 
املم�ر�ص�ت  وتقليل  وال��ق��درة،  الرغبة  على  بن�ء  الطلبة  جميع  بني 
ال�صلبية يف امتح�ن الث�نوية الع�مة، وانتف�ء احل�جة لذه�ب الطلبة 
اإىل بلدان عربية اأو اأجنبية للح�صول على معدالت مرتفعة يف �صه�دة 
الث�نوية الع�مة، وتقليل البط�لة يف هذين التخ�ص�صني امل�صنفني �صمن 

التخ�ص�ص�ت الراكدة وامل�صبعة.
من جهتهم، اأكد اأع�ص�ء اللجنة اأهمية الرتكيز على ال�صراكة بني 
بفرتة  حمددة  خطة  �صمن  الطلبة،  لتدريب  واخل��س  الع�م  القط�ع 

زمنية وق�بلة للتنفيذ على املديني الق�صري والبعيد.
ومه�رات  ومهن  الع�يل  التعليم  خمرج�ت  بني  املواءمة  اإىل  ودعوا 
مثل  التخ�ص�ص�حت  ولي�س  امله�رات  على  الرتكيز  خالل  من  امل�صتقبل، 
واملهن  القي�دية  وامل��ه���رات  واالبتك�ر  واالإب���داع  امل�صتقبل  ا�صت�صراف 

اجلديدة املرتبطة ب�لثورة ال�صن�عية الرابعة.

لجنة في األعيان تدعو لتشكيل 
مجلس أعلى للثقافة والفنون

*عّمان 
دعت جلنة الثق�فة وال�صب�ب والري��صة يف جمل�س االأعي�ن، برئ��صة 
وزيرة  بح�صور  االأح��د،  عقدته  اجتم�ع  خالل  حدادين،  ب�ص�م  العني 
الثق�فة، هيف�ء النج�ر، واأمني ع�م الوزارة، هزاع الرباري، اإىل ت�صكيل 
جمل�س اأعلى للثق�فة والفنون. وق�ل العني حدادين اإن مثل هذا املجل�س 
موجود يف غ�لبية دول الع�مل ومهمته توحيد جهود الدولة ومنظم�ت 
والفنون  ب�لثق�فة  لالرتق�ء  العالقة،  ذات  واجله�ت  امل��دين  املجتمع 
وعمقه�  وهويته�  االأم��ة  �صمري  عن  تعرب  ب�عتب�ره�  وذل��ك  ب�أنواعه�، 
م�صرح  من  واأنواعه�  ب�أ�صك�له�  والفنون  الثق�فة  اأن  واأ�ص�ف  االإن�ص�ين. 
الوطني  وال��رتاث  والرواية  والق�صة  ال�صعر  اإىل  ور�صم  وعزف  وغن�ء 
وزرع قيم الثق�فة الوطنية الدميقراطية وتفعيل املراكز الثق�فية يف 
املح�فظ�ت �صرط للتطور احل�ص�ري والتقدم ملواكبة الع�صر. من ج�نبه�، 
والفنون،  للثق�فة  اأعلى  جمل�س  اإن�ص�ء  بفكرة  النج�ر  الوزيرة  رحبت 
موؤكدة اإمك�نية بحث �صبل تطبيقه من خالل طرح الفكرة على جمل�س 

الوزراء، وو�صع ت�صريع للعمل �صمن م�صروع ثق�يف وطني.

المرصد العمالي يطالب بإعادة تنظيم 
الدوام في الظروف الجوية الصعبة

  
*عمان 

ط�لب املر�صد العم�يل االأردين احلكومة ب�لتن�صيق مع القط�ع اخل��س 
الإع�دة تنظيم �ص�ع�ت العمل مب� يتن��صب مع الظروف اجلوية ال�ص�ئدة 
حف�ظ� على �صالمة الع�ملني والع�مالت واأ�صح�ب االأعم�ل، خ�صو�ص� يف 
يف  املر�صد،  ولفت  املواطنني.  حي�ة  على  خطورة  ت�صكل  التي  ال�ص�ع�ت 
بي�ن �صحفي االأحد، اإىل �صرورة تقلي�س �ص�ع�ت الدوام اأو حتويله عن 
بعد وتطبيق نظ�م العمل املرن خالل املنخف�ص�ت اجلوية التي متر به� 
اململكة هذا االأ�صبوع، والفرتات الالحقة، حر�ص� على �صالمة املواطنني 

وتقليل املخ�طر وامل�ص�ر املحتملة اأثن�ء الظروف ال�صعبة. 
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*صنعاء
اجلنوبية،  العم�لقة  األ��وي��ة  اأع��ل��ن��ت 
حت��ري��ر م��ن���ط��ق ج���دي���دة يف حم���ف��ظ��ة 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  االأه��م��ي��ة  ذات  م������أرب، 

واالقت�ص�دية.
ومت���ك���ن���ت األ�����وي�����ة ال���ع���م����ل���ق���ة م��ن 
من  االنقالبية  احل��وث��ي  طردميلي�صي�ت 
م�أرب،  مبح�فظة  حريب  مبديرية  من�طق 

�صم�ل �صرقي الع��صمة �صنع�ء.
ال��ت��ط��ور، ب��ع��دم��� متكنت  وج�����ء ه���ذا 

احلوثي  ميلي�صي�ت  تكبيد  م��ن  االأل��وي��ة 
خ�ص�ئر كبرية.

واأطلقت األولية العم�لقة يف اليمن مطلع 
اجلنوب"  "اإع�ص�ر  عملية  اجل���ري  ال�صهر 
لتحرير  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح���ل��ف  م��ن  ب��دع��م 

حم�فظة �صبوة من ملي�صي�ت احلوثي.
األوية  بداأت  مهمته�،  يف  جنحت  وبعدم� 
مرتفع�ت  حترير  يف  اجلنوبية  العم�لقة 

حريب مبح�فظة م�أرب.
احلوثيون  ي�صّعد  طويلة،  اأ�صهر  ومنذ 

هجومهم على م�أرب الغنية ب�لنفط، لكنهم 
ف�صلوا يف م�ص�عيهم.

التح�لف  اأع��ل��ن  م��ت�����ص��ل،  ���ص��ي���ق  ويف 
تنفيذ  اليمن  يف  ال�صرعية  لدعم  العربي 
ميلي�صي�ت  ���ص��د  ا���ص��ت��ه��داف  عملية   33

احلوثي يف م�أرب.
اال�صتهداف  عملي�ت  اأن  التح�لف  واأكد 
خ�ص�ئر  واأوقعت  ع�صكرية،  اآلية   21 دمرت 
ب�صرية يف �صفوف امليلي�صي�ت جت�وزت 190 

عن�صرا.

*الدوحة 
يقدم الن��صرون االأردنيون امل�ص�ركون يف 
معر�س الدوحة الدويل للكت�ب، ب�قة غنية 
واملطبوع�ت  الكتب  عن�وين  من  ومتنوعة 
واملعرفة  العلم  جم�الت  جميع  تغطي  التي 
فع�لي�ت  يف  م�ص�ركتهم  خالل  من  والثق�فة، 
امل��صي  اخلمي�س  اف��ت��ت��ح  ال���ذي  امل��ع��ر���س 
وي�صتمر حتى 22 احل�يل، يف مركز الدوحة 

للمع�ر�س واملوؤمترات.
ويجمع معر�س الدوحة الدويل للكت�ب 
يف ن�صخته احل�لية الذي تنظمه �صنوي�، دار 
 430 نحو  قطر،  يف  الثق�فة  ووزارة  الكتب 
ن��صرا من 37 دولة عربية واأجنبية لعر�س 
واملن�صورات  وامل��ط��ب��وع���ت  الكتب  اأح���دث 
العلوم  األ��وان  �صتى  يف  الرقمية  واملنتج�ت 
اأم�م الزائرين من املهتمني وحمبي الثق�فة 

والقراءة واملعرفة يف املجتمع القطري.
اردنية  وتوزيع  ن�صر  دار   50 وت�ص�رك 
ب�صكل مب��صر، اإ�ص�فة اإىل نحو 50 دار ن�صر 

اأخرى ممثلة بتوكيالت.
الن�صر  دور  م�����ص��وؤويل  م��ن  ع��دد  واأك���د 
الكت�ب  اأن  املعر�س،  يف  امل�ص�ركة  االأردنية 
اأو�ص�ط  يف  ع�لية  ثقة  على  يحوز  االأردين 
يف  واملثقفني  والعلم  االأدب  واأه��ل  الكت�ب 
الع�مل العربي، مل� يتميز به من م�صمون ذي 

قيمة ثق�فية وعلمية كبرية.
االأردنية  االأنب�ء  وك�لة  ملرا�صل  وق�لوا 
دور  اإن  االح��د،  اليوم  الدوحة،  يف  )ب��رتا( 
م�ص�ركته�  خالل  من  تهدف  االأردنية  الن�صر 
يف املعر�س اإىل ت�صليط ال�صوء على اجل�نب 

ن�صر  ا�صتمرار  االأردن، ف�صال عن  الثق�يف يف 
اإىل تعزيز  اله�دفة  الكت�ب االأردين  ر�ص�لة 
املعرفة والثق�فة. وق�ل جنيب العب��س من 
خالل  من  اإن��ه  والتوزيع،  للن�صر  زم��زم  دار 
ال���دويل  ال��دوح��ة  م��ع��ر���س  يف  م�ص�ركتن� 
املق�م  يف  اأردنية  ن�صر  كدور  ن�صعى  للكت�ب، 
ن�صر  اإىل  اله�دفة  ر�ص�لتن�  لت�أكيد  االأول، 
املجتمع  اأف��راد  وت�صجيع  واملعرفة  الثق�فة 
العربي على القراءة واطالعهم على اأحدث 
ب�أ�صع�ر  لهم  واإت�حته�  ال�ص�درة  املن�صورات 

م�صجعة وحمفزة.
واأ�ص�ف ان من بني اأبرز اأهداف م�ص�ركتن� 
اخل�رجية،  الكتب  مع�ر�س  يف  امل�صتمرة 
ملك�ت  �صقل  يف  امل�ص�همة  على  حر�صن�  هو 
على  واحلف�ظ  االبتك�ر،  وتعزيز  االإب��داع، 

تراث االأمة من اأجل امل�صتقبل.
دار  من  البن�  م�جد  او�صح  ج�نبه،  من 
الن�صر  دور  ان  وال��ت��وزي��ع،  للن�صر  املنهج 
ال��دوح��ة  معر�س  يف  امل�ص�ركة  االأردن��ي��ة 
اإ���ص��دارت��ه���  خ��الل  وم��ن  للكت�ب،  ال���دويل 
تقوم  منه�،  احلديثة  وخ��صة  امل�صتمرة 
التي  املن�صورات  اأبرز  على  ال�صوء  بت�صليط 
الكت�ب،  ع���مل  يف  عديدة  جم���الت  تغطي 
وتنوع  ث��راء  ع��ن  ملحة  بعر�س  نقوم  كم� 
اإ�صداراتن� احلديثة من الن�صر، ومقتني�تن� 
وخ��صة  االإب��داع��ي��ة  الكتب  من  العريقة 

االأدبية منه�.
تزخر  االأردن��ي��ة  الن�صر  دور  اأن  واأك��د 
تكون  ال  قد  ومن�صورات  كتب  مبجموعة 
يف  اأخ����رى  ن�����ص��ر  دور  اأي  ل���دى  م��ت��وف��رة 

ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، ل��ذل��ك ف����إن ال��زائ��ري��ن 
�صيحظون  املعر�س،  يف  االأردنية  لالأجنحة 
من  وقيمة  ن�درة  جمموعة  على  ب�الطالع 
واالأدبية  والعلمية  الثق�فية  االإ�صدارات 

ب�صكل خ��س.
دار  من  ج�بر  اأب��و  اأحمد  ا�ص�ر  ب��دوره، 
م�  اأب���رز  اأن  اإىل  وال��ت��وزي��ع،  للن�صر  نبالء 
مييز دور الن�صر االأردنية هو مقدرته� على 
مواكبة م�صتجدات ع�مل الن�صر فيم� يتعلق 
بتطور اجل�نب التكنولوجي منه�، حيث لدى 
الكتب  من  ب�قة  اأكرب  االأردنيني  الن��صرين 
مب�  رقمية  بن�صخ  واملن�صورات  واملطبوع�ت 
وا�صعة  �صريحة  وتطلع�ت  طموح�ت  يلبي 
ومتن�مية من املثقفني والقراء وطالب العلم 
يف الع�مل العربي، ويتيح لهم ولكل املهتمني 
اإىل  الو�صول  و�صرعة  �صهولة  اجل�نب  بهذا 

املعلومة التي ي�صعون اإليه�.
دار  من  الع�لول  م�لك  ق���ل  جهته،  من 
الن�صر  دور  اإن  والتوزيع  للن�صر  ال�صروق 
مرجع�  الواقع  يف  متثل  اأ�صبحت  االأردنية 
ذلك،  اإىل  وب�الإ�ص�فة  املج�ل،  هذا  يف  مهم� 
واالإ�صدارات  ب�لن�صر  التنوع  من  لديه�  ف�إن 
ب�إ�صداره�،  تقوم  التي  الكتب  وعن�وين 
ب�ملعرفة  مهتم  كل  اأنظ�ر  حمط  يجعله�  م� 
تغطي  اإ���ص��دارات  لدين�  حيث  والثق�فة، 
وثق�فية  علمية  كتب  فهن�ك  اجلوانب،  كل 
واأدبية  وتكنولوجية  وعلمية  ودرا�صية 
واأخرى  واقت�ص�دية،  وت�ريخية  وتراثية 
الق�ص�س وغريه�  لالأطف�ل والقراءة و�صرد 

الكثري.

ألوية العمالقة تحرر مناطق 
بمديرية حريب في مأرب

دور النشر األردنية محط أنظار المثقفين 
والباحثين عن المعرفة بمعرض الدوحة للكتاب

مستوطنون متطرفون 
يقتحمون األقصى

  
*القدس 

ب�ح�ت  االأح��د،  �صب�ح  يهود،  متطرفون  م�صتوطنون  اقتحم 
مبدينة  ال�صريف  القد�صي  احل��رم   - املب�رك  االأق�صى  امل�صجد 

القد�س املحتلة.
القد�س،  يف  الع�مة  االإ�صالمية  االأوق����ف  دائ���رة  واأف����دت 
املع�هد  وط��الب  املتطرفني  امل�صتوطنني  ع�صرات  ب���أن  بي�ن،  يف 
التوراتية وح�خ�م�ت اقتحموا االأق�صى، من جهة ب�ب املغ�ربة 
اخل��صة  اال�صرائيلي  االحتالل  �صرطة  من  م�صددة  بحرا�صة 
طقو�ًص�  واأدوا  جمموع�ت،  �صكل  على  وذلك  ب�ل�صالح  املدججة 
ب�لطرد  لهم  الت�صدي  و�صط  ب�ح�ته  يف  ا�صتفزازية  تلمودية 
واملرابطني  امل�صلني  قبل  من  االحتج�جية  التكبري  وهت�ف�ت 

وحرا�س امل�صجد.
بحم�ية  امل�صتوطنني  القتح�م�ت  االأق�صى  امل�صجد  ويتعر�س 
اجلمعة  يومي  ب��صتثن�ء  االأ�صبوع  م��دار  على  االحتالل  ق��وات 
لتغيري  حم�ولة  يف  وم�ص�ئية،  �صب�حية  فرتتني  على  وال�صبت، 
قبل  من   � زم�نيًّ تق�صيمه  وحم���ول��ة  ب�الأق�صى،  ال��واق��ع  االأم��ر 

االحتالل وم�صتوطنيه املتطرفني.

الجامعة العربية: العمل االقتصادي 
في صلب أولويات الجامعة

  
*القاهرة 

العربي يظل  العمل االقت�ص�دي  ان  العربية  اأكدت اجل�معة 
امل�ص�لح  بخدمة  تعنى  التي  العربية  اجل�معة  اأولوي�ت  �صلب  يف 

العربية على الواجه�ت ك�فة.
الدائمني  امل��ن��دوب��ني  ال�صفراء  اجتم�ع  خ��الل  ذل��ك  ج���ء 
واالأمن�ء الع�مني للغرف التج�رية العربية واالجنبية امل�صرتكة 
الع�م  االمني  واأكد  االأح��د.   العربية،  للغرف  الع�مني  واالأمن�ء 
امل�ص�عد للج�معة العربية ال�صفري احمد ر�صيد خط�ب اأن الغرف 
التج�رية العربية واالأجنبية امل�صرتكة تقدم منوذج� ن�جح� يف 
اقتدار  من  عليه  برهنت  مب�  االقت�ص�دي  العربي  العمل  تدعيم 
وتنوع  اختالف  على  االعم�ل  من�خ  خ��صي�ت  مع  التع�طي  يف 
االنظمة االقت�ص�دية، واحلر�س املتوا�صل على تنمية ال�ص�درات 
واملب�دالت التج�رية، وت�صجيع حركة اال�صتثم�رات والبحث عن 

اأف�صل الفر�س لبن�ء �صراك�ت منتجة مع الف�ص�ء العربي.
�ص�نحة  فر�صة  ي�صكل  اليوم  اجتم�ع  ان  اىل  خط�ب  وا�ص�ر 
خمطط�ت  توجه�ت  على  لالطالع  الدائمني  املندوبني  لل�صفراء 
اأعم�لهم وم�ص�ريعهم املربجمة وخ��صة مع الف�علني االقت�ص�ديني 

ب�لدول امل�صيفة.  

كوفاكس تنهي توزيع »أول مليار« 
جرعة من لقاحات كورونا

*وكاالت 
اآلّية كوف�ك�س الدولّية، اله�دفة اإىل تعزيز و�صول  جت�وزت 
اللق�ح�ت امل�ص�ّدة لكوفيد-19 اإىل الدول الفقرية، ال�صبت، عتبة 
لق�حّية،  جرعة  ملي�ر"  "اأّول  توزيع  اإمت���م  يف  متّثلت  رئي�صّية 

ح�صب م� اأعلن اأحد داعمي االآلّية.
"غ�يف"  لتح�لف  التنفيذي  امل��دي��ر  بريكلي،  �صيث  وق����ل 
ت�صليم  عملّية  واأ�صرع  اأكرب  يف  رئي�صّية  مرحلة  "اإّنه�  لّلق�ح�ت، 

لق�ح يف الت�ريخ".
وك�ن هذا التح�لف قد اأن�ص�أ كوف�ك�س ع�م 2020 مع كّل من 
للوب�ء  اال�صتعداد  ابتك�رات  وحت�لف  الع�ملّية  ال�صّحة  منّظمة 

)كيبي(.
كيغ�يل  يف  ط���ئ��رة  هبطت  وق��ٍت  يف  بريكلي  اإع���الن  وج���ء 
ج�نب  من  املوّزعة  ملي�ر  الرقم  اجلرعة  متنه�  وعلى  الرواندّية 

كوف�ك�س.
وك�نت اجلرعة االأوىل قد ُوّزعت يف فرباير يف غ�ن�. وميكن 
لكّل البلدان طلب جرع�ت عرب كوف�ك�س، لكّن الدول املنخف�صة 

الدخل حت�صل عليه� جّم�ًن�.
يتوّجب  زال  م�  الذي  العمل  مبدى  يعلم  اأّنه  بريكلي  واأ�ص�ف 
فعله "حلم�ية اجلميع وحّل م�ص�ألة عدم امل�ص�واة يف اللق�ح�ت"، 

م�صددا على اأّن "عملن� مل ينته بعد".
واأ�ص�ر اإىل اأّن نحو 90 ب�ملئة من اجلرع�ت املوّزعة مّت متويله� 
"غ�يف" وي�صل اإجم�يّل قيمته�  من ترّبع�ت ح�صل عليه� حت�لف 

اإىل اأكر من 10 ملي�رات دوالر.
ملي�َري جرعة بحلول  ت�أمل يف توزيع  اآلّية كوف�ك�س  وك�نت 
الراغبة يف  الغنّية  الدول  املن�ف�صة بني  لكّن  نه�ية ع�م 2021. 

االحتف�ظ بجرع�ت، ح�لت دون حتقيق هذا الهدف.

أحداث كازاخستان.. 
»قائمة دموية« بأعداد 

قتلى االضطرابات
*وكاالت

ق�ل مكتب املدعي الع�م يف ك�زاخ�صت�ن، اأن جثث 225 �صخ�ص� 
قتلوا يف اال�صطراب�ت التي �صهدته� البالد االأ�صبوع امل��صي، من 
جميع  يف  م�ص�رح  اإىل  �ُصلمت  االأم��ن،  قوات  اأف��راد  من   19 بينهم 

اأنح�ء البالد.
الع�م  امل��دع��ي  مكتب  يف  اجلن�ئي  االدع����ء  رئي�س  واأو���ص��ح 
ي�صمل  العدد  ه��ذا  اأن  �صحفية  اإف����دة  يف  �ص�الب�ييف  �صرييك 
املدنيني و"قط�ع الطرق" امل�صلحني الذين ُقتلوا على اأيدي قوات 

االأمن.
املمكن  م��ن  اإن  وق���ل  ل��الأرق���م،  دقيق�  تف�صيال  يقدم  ومل 

حتديثه� الحق�.
اأعم�ل  اأن  �ص�الب�ييف  قدمه�  التي  القتلى  ح�صيلة  واأك��دت 
عن  ا�صتقالله�  بعد  البالد  ت�ريخ  يف  دموية  االأكر  ك�نت  العنف 

االحت�د ال�صوفيتي.
توك�ييف،  ق��صم  ك�زاخ�صت�ن،  رئي�س  ق�ل  �ص�بق،  وقت  ويف 
"قط�ع  من  األف�   20 نحو  فيه  �ص�رك  لهجوم  تعر�صت  املدينة  اإن 

الطرق".
�صك�نه�  عدد  يبلغ  التي  البالد  اأنح�ء  كل  تظ�هرات  وعمت 
19 مليون ن�صمة هذا االأ�صبوع احتج�ج� على ارتف�ع اأ�صع�ر الغ�ز 
النفطي امل�ص�ل الذي ي�صتخدم على نط�ق وا�صع لتزويد ال�صي�رات 

ب�لوقود.
ب���الأو���ص���ع  تتعلق  ال��ب��داي��ة  يف  ك���ن��ت  امل��ط���ل��ب  اأن  ورغ���م 
�صي��صية يف هذه  رفعت مط�لب  م�  �صرع�ن  اأنه�  اإال  االقت�ص�دية، 

البالد املحكومة بقب�صة حديدية.

المغرب يعتقل مشبها فيه 
بقتل فرنسية وجرح بلجيكية

*الرباط
�صخ�س  اعتق�ل  ال�صبت،  م�ص�ء  املغربية،  ال�صرطة  اأعلنت 
وجرح  اأبي�س،  ب�صالح  فرن�صية  مواطنة  قتل  يف  بتورطه  ي�صتبه 

اأخرى بلجيكية جنوب اململكة.
وق�لت املديرية الع�مة لالأمن الوطني يف بي�ن ن�صرته وك�لة 
"من توقيف �صخ�س يبلغ  االأنب�ء املغربية، اإن عن��صره� متكنت 
يف  لال�صتب�ه  وذلك  ق�ص�ئية،  �صوابق  بدون  �صنة،   31 العمر  من 
العمد  القتل  وحم�ولة  العمد  القتل  جرمية  ارتك�ب  يف  تورطه 
تيزنيت  م��ن  بكل  اأجنبيت�ن  مواطنت�ن  �صحيته�  ك�نت  التي 
واأغ�دير". وقعت اجلرمية االأوىل داخل �صوق يف مدينة تيزنيت 
القريبة من اأغ�دير، حيث اعتدى امل�صتبه به على فرن�صية تبلغ 
79 ع�م� مودي� به�، وفق م� اأو�صحت ال�صرطة، مرجحة "فر�صية 
االعتداء بغر�س ال�صرقة يف هذه املرحلة من البحث". واأف�دت 
"بعدم�  اأغ�دير  يف  توقيفه  مت  اأنه  ال�صبت  م�ص�ء  الحق  وقت  يف 
ح�ول ارتك�ب اعتداءات ج�صدية يف حق زب�ئن مقهى ب�ل�صريط 
اإىل  نقله�  مت  بلجيكية  جن�صية  من  �صحية  بينهم  من  ال�ص�حلي، 
امل�صت�صفى لتلقي العالج�ت ال�صرورية". واأ�ص�رت ال�صرطة اإىل اأن 
مب�صت�صفى  العقلية  االأمرا�س  بجن�ح  اإيداعه  "�صبق  به  امل�صتبه 
احلرا�صة  رهن  اأنه  واأ�ص�فت  �صهر".  ملدة  بتزنيت،  االأول  احل�صن 
النظرية "للك�صف عن املالب�ص�ت والدوافع واخللفي�ت احلقيقية 

التي ك�نت وراء ارتك�ب هذه االأفع�ل االإجرامية".

قلق في نيوزيلندا 
من ثوران بركان »تونغا«

وك�الت 
اإن  االأحد،  اأرديرن،  نيوزيلندا ج��صيندا  وزراء  رئي�صة  ق�لت 
�صور الثوران الربك�ين قرب اأرخبيل تونغ� "مقلقة للغ�ية"، واإن 
امل�صوؤولني  مع  ك�ملة  ات�ص�الت  اإق�مة  حت�ول  تزال  ال  الوك�الت 
هن�ك. واأ�ص�فت اأرديرن اأن االت�ص�الت انقطعت يف جميع اأرج�ء 
تقييم  ال�صعب  من  يجعل  مم�  الربك�ين،  الثوران  نتيجة  تونغ� 
تعمالن  اخل�رجية  ووزارة  ال��دف���ع  ق��وات  اإن  وق�لت  امل��وق��ف. 

لتحديد نوع امل�ص�عدة التي ميكن اأن تقدمه� نيوزيلندا.
اأث���ر  مم���  ال�صبت،  تونغ�،  قب�لة  امل����ء  حت��ت  ب��رك���ن  وث����ر 
)ت�صون�مي(،  ع�تية  بحري  مد  موج�ت  ح��دوث  من  حتذيرات 
ب�لفعل يف عدد  مد  اأم��واج  ر�صد  الي�ب�ن، ومت  اإخالء يف  واأوام��ر 
م�صورة  لقط�ت  اأظهرت  حيث  اله�دي،  املحيط  جنوب  جزر  من 
بيوت�  تقتحم  موج�ت  االجتم�عي  التوا�صل  مواقع  عرب  ُن�صرت 

على ال�ص�حل.

*وكاالت 
ع��صمة  األوف�،  نوكي  يف  من�طق  تعّر�صت 
ال��ث��وران  خ���الل  "كبرية"  الأ����ص���رار  ت��ون��غ���، 
ال���ربك����ين ال��ق��وي ال����ذي ت�����ص��ّب��ب ب��ح��دوث 
عن  اأن��ب���ء  ت��رد  مل  لكن  ال�صبت،  ت�صون�مي، 
اأعلنت  ح�صبم�  اإ���ص���ب���ت،  اأو  وفي�ت  وج��ود 
اأردي��رن  ج��صندا  نيوزيلندا  وزراء  رئي�صة 

االأحد.
ت�أثري  للت�صون�مي  "ك�ن  اأردي���رن:  وق�لت 
كبري على ال�ص�حل ال�صم�يل لنوكي األوف�، حيث 
اجنرفت قوارب و�صخور كبرية اإىل ال�ص�طئ"، 
مع  اّت�ص�الت  اأجرت  حكومته�  اأّن  اإىل  م�صرية 
بعد  التونغّية  الع��صمة  يف  نيوزيلندا  �صف�رة 
الثوران  اإثر  اجلزيرة  مع  االّت�ص�الت  انقط�ع 

الربك�ين.
اجلوية  االأر����ص����د  اأف�����دت  ج�نبه�،  م��ن 
وجه  ت�صون�مي  من  حتذيرا  اأن  االأمريكية 
للوالي�ت  الغربي  ال�ص�حل  على  ال�صبت  �صب�ح 
"في�ص�ن�ت  وق����وع  ���ص��ج��ل  ف��ي��م���  امل��ت��ح��دة، 
برك�ن  ث���وران  ب�صبب  ه����واي  يف  حمدودة" 

تونغ�.
من  ل��الأر���ص���د  الوطنية  الهيئة  وطلبت 
املن�طق  يف  واملوانئ  ال�صواطئ  مغ�درة  ال�صك�ن 
وقوع  عن  االإب���الغ  ع��دم  اإىل  الفتة  املعنية، 

خ�ص�ئر يف جزر ه�واي االأمريكية.
اأن تت�أثر والي�ت ك�ليفورني�  ومن املحتمل 
اأال�صك�  على  ع��الوة  ووا�صنطن،  واأوري��غ��ون 
ومق�طعة بريتي�س كولومبي� الكندية، بح�صب 

الهيئة الوطنية لالأر�ص�د.
"حدوث  م��ن  االأر����ص����د  ه��ي��ئ��ة  وح����ذرت 

في�ص�ن�ت يف ال�صواحل واملن�طق املنخف�صة".
نحو  ال�صبت،  تونغ�،  اأرخبيل  �صك�ن  وف��ر 
جنم  ت�صون�مي  ح���دوث  ب�صبب  امل��رت��ف��ع���ت 
تونغ�  هونغ�  لربك�ن  جديد  ه�ئل  ث��وران  عن 
مئ�ت  اإىل  تداعي�ته  و�صلت  اأب���ي،  ه�  هونغ� 

الكيلومرتات.
اإن  ف��ي��ج��ي  ج���زر  يف  م�����ص��وؤول��ون  وق�����ل 
ال���ث���وران ا���ص��ت��م��ر 8 دق���ئ��ق وك����ن م��دوي��� 
بعيد"  من  رعد  دوي  "مثل  �صمع  اأنه  لدرجة 
اأكر  بعد  على  الواقعة  فيجي،  ج��زر  ف��وق 

800 كيلومرت. من 
واأ�صدرت وك�لة االأر�ص�د اجلوية الي�ب�نية 
حتذيرات من حدوث ت�صون�مي، وق�لت اإن من 
املتوقع و�صول االأمواج اإىل ارتف�ع يبلغ 3 اأمت�ر 
يف جزر اأم�مي يف اجلنوب. ويف وقت �ص�بق، مت 
على  ارتف�عه�  يزيد  هن�ك  موج�ت  ت�صجيل 

مرت.
وق����ل���ت ه��ي��ئ��ة االإذاع������ة وال��ت��ل��ف��زي��ون 

اأ���ص��رار  اأي  ت�صجيل  يتم  مل  اإن��ه  الي�ب�نية 
عن  ل��الإع��الن  البث  قطعت  ث��م  اإ���ص���ب���ت،  اأو 
وك�لة  ع��ن  ال�ص�در  ت�صون�مي  م��ن  التحذير 
االأر�ص�د والذي يغطي ك�مل ال�ص�حل ال�صرقي 

لالأرخبيل الي�ب�ين.
ال��وك���ل��ة  م�����ص��وؤول يف  اإف�����دة، ح��ث  ويف 
البحر  م��ن  االق�����رتاب  ع���دم  ع��ل��ى  ال��ن������س 
ت�صون�مي  من  التحذير  هذا  رفع  يتم  حتى 
و�صملت  خ��ط��ورة،  اأك��ر  اأخ��رى  وحت��ذي��رات 
 5 من  اأك��ر  منذ  االأوىل  وه��ي  التحذيرات، 

عدة. من�طق  �صنوات 
من  التحذير  م��رك��ز  ق���ل  ال�����ص��ي���ق،  ويف 
اإنه ر�صد  موج�ت ت�صون�مي يف املحيط اله�دي 
موج�ت ارتف�عه� 2.7 قدم )83 �صنتيمرتا( يف 
نوكو األوف� وموج�ت ارتف�عه� قدم�ن يف ب�جو 

ب�جو ع��صمة �ص�موا االأمريكية.
مد  موج�ت  من  حتذيرا  فيجي  واأ���ص��درت 
"نظرا  ال�صواطئ  جتنب  على  ال�صك�ن  وحثت 

لوجود تي�رات قوية وموج�ت خطرية".
اخلدم�ت  هيئة  و�صعت  في�صبوك  وعلى 
فيه  ق���ل��ت  من�صورا  تونغ�  يف  اجليولوجية 
والغ�ز  الرم�د  من  دفق�ت  اأطلق  الربك�ن  اإن 
يف  كيلومرتا   20 اإىل  و�صلت  مل�ص�فة  والبخ�ر 

الهواء.

*وكاالت
احلزب  عن  االأم��ريك��ي  ال�صين�تور  تلقى 
اجل���م���ه���وري، روج�����ر م����ر����ص����ل، ال�����ص��ب��ت، 
لكبري  عنه�  املعلن  غري  امل�لية  االإف�ص�ح�ت 
اأنتونتي  اأمريك�،  يف  املعدية  االأمرا�س  خرباء 
ف�وت�صي عن ع�م 2020، الذي بداأ فيه تف�صي 

فريو�س كورون�.
وج�����ء ال��ك�����ص��ف ع���ن ه���ذه احل�����ص���ب���ت 
ال�صيوخ،  جمل�س  يف  �ص�خن  جدل  بعد  امل�لية 
االأول  فيه  و�صف  وم���ر���ص���ل،  ف�وت�صي  ب��ني 
"فورب�س"  جملة  بح�صب  ب�"املعتوه"،  الث�ين 

االأمريكية.
لدى  اأن  عن  امل�لية  االإف�ص�ح�ت  وحتتوي 
من  اأك��ر  بلغت  ا�صتثم�رات  ف�وت�صي  ع�ئلة 

10.4 مليون دوالر.
وخالل الع�م الوب�ئي 2020، بلغ اإجم�يل 

نحو  ن�لته�  التي  واالمتي�زات  االأ���ص��رة  دخ��ل 
الدخل  ذلك  يف  مب�  دوالر،  األف  و782  مليون 

واملزاي� الفيدرالية.
وبلغت امتي�زات ف�وت�صي من ال�صفر وامله�م 
اخل�رجية 119 األف دوالر، كم� زادت ح�ص�ب�ت 

اال�صتثم�ر بنحو 794 األف دوالر.
مدير  من�صب  ف�وت�صي  ي�صغل  وعملي�، 
واالأم��را���س  للح�ص��صية  الوطنية  امل��ع���ه��د 

للرئي�س  ا�صت�ص�رية  مهمة  بج�نب  املعدية، 
جرادي  كري�صتني  زوجته  وت�صغل  االأمريكي، 
يف  احليوية  االأخ���الق  علم�ء  كبرية  وظيفة 

املع�هد نف�صه�.
ق��دره  رات��ب  على  ح�صل   ،2020 وخ��الل 
يفوق  مب�  اأمريكي،  دوالر  األ��ف   434 من  اأك��ر 
يبلغ  ال��ذي��ن  الفيدراليني،  املوظفني  جميع 
عددهم 4.3 مليون موظف، مبن فيهم الرئي�س 
جو ب�يدن نف�صه، اأم� زوجته فقد ح�صلت على 

234 األف دوالر كرواتب عن الع�م نف�صه.
الوالي�ت  يف  اليمني  اأن�ص�ر  بع�س  ويعتقد 
من  ا���ص��ت��ف���د  ال�صهري  الطبيب  اأن  امل��ت��ح��دة 
اجل�ئحة، لكن االإف�ص�ح�ت امل�لية اأظهرت اأنه 

ا�صتثمر ب�صكل �صليم يف �صن�ديق ا�صتثم�رية.
اأن  البي�ن�ت  تظهر  امل��ث���ل،  �صبيل  وعلى 
�ص�ن  يف  مطعم  يف  ح�صة  ميتلك  ف���وت�����ص��ي 
فران�صي�صكو، لكن مل يتلق اأي دخل من املطعم 

خالل ال�صنة امل�لية 2020.

»بركان المحيط« ضرب تونغا بقسوة.. 
وأميركا واليابان في خطر

فاوتشي في عين العاصفة.. 
جدل ساخن بشأن ثروته في 2020
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*وكاالت
اليد  لكرة  الوطني  املنتخب  اأن��ه��ى 
البطولة  يف  للم�ص�ركة  حت�����ص��ريات��ه 
االآ�صيوية ال� 20، والتي تق�م من�ف�ص�ته� 
ك�نون   31 ولغ�ية   18 من  الفرتة  خالل 
ال���ث����ين احل������يل، يف م��دي��ن��ة ال��دم���م 

ال�صعودية.
وت�����ص��ه��د ال��ب��ط��ول��ة م�����ص���رك��ة 16 
البط�ق�ت  حجز  على  يتن�ف�صون  فريق� 
اخلم�س املوؤهلة اإىل بطولة الع�مل التي 
الع�م  مطلع  وال�صويد  بولندا  ت�صت�صيفه� 

.2023
وي���راأ����س وف���د امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي 
مهند  املدربني  وي�صم  ال�صعيدي،  اإي�د 
واالإداري  البحريي،  واإبراهيم  املن�صي 
ال�صكران،  �ص�دي  واملع�لج  بطل،  حممد 
اإىل  ال��غ��الي��ي��ن��ي،  ب���الل  واالإع���الم���ي 
ن�يف  اأح��م��د   : ه��م  العب�   20 ج�نب 

فريح�ت  و���ص��دام  الدبعي  ومعت�صم 
وخ�لد  ه�ين  بني  وجمد  بكر  وع���دل 
وح�صن  رم���ن  اأب��و  و�صهيب  عزالدين 
عوادين  وقي�س  طه  ومع�ذ  ال�صفوري 
الهنداوي  وحم��م��ود  عبيدات  وم��ع���ذ 
عوادين  وعثم�ن  االأن�ص�ري  واأح��م��د 
رم���ن  اأب��و  واإب��راه��ي��م  الب�س  واأح��م��د 
وعبدالرحمن  ال��ع��ي������ص��رة  وي��و���ص��ف 
ن�������س م��ف��ي��د و���ص���مل  ال��ع��ق��رب���وي واأ

مع�برة.
الوطني من�ف�ص�ت  املنتخب  ويخو�س 
التي  االأوىل  املجموعة  �صمن  البطولة 
الكويت  منتخب�ت  ج�نبه  اإىل  ت�صم 
بينم�  و�صنغ�فورة،  اجلنوبية  وك��وري��� 
منتخب�ت  ال��ث���ن��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  ت�صم 
والهند،  واأ�صرتالي�  واإي��ران  ال�صعودية 
منتخب�ت  الث�لثة  املجموعة  وت�صم 
قطر واالإم�رات والعراق و�صلطنة عم�ن، 

منتخب�ت  ال��راب��ع��ة  املجموعة  وت�صم 
واأوزبك�صت�ن  ك��ون��غ  وه��ون��غ  البحرين 

وفيتن�م.
وق��رر االحت����د االآ���ص��ي��وي اق���م��ة 8 
دور  �صمن  ال��واح��د  ال��ي��وم  يف  م��ب���ري���ت 
الذي  التعديل  بعد  وذل��ك  املجموع�ت، 
ان�صح�ب  بعد  املب�ري�ت  مواعيد  ا�ص�ب 
املنتخب الي�ب�ين من من�ف�ص�ت البطولة.
اأوىل  ال��وط��ن��ي  املنتخب  وي��خ��و���س 
عند  الكويتي  املنتخب  بلق�ء  مب�ري�ته 
ال�ص�عة الواحدة من بعد ظهر الثالث�ء 
يواجه  ثم  املحلي(،  )ب�لتوقيت  املقبل 
عند  اجلنوبي  الكوري  املنتخب  نظريه 
االأربع�ء  م�ص�ء  من  اخل�م�صة  ال�ص�عة 
بدور  لق�ءاته  يختتم  اأن  قبل  املقبل، 
�صنغ�فورة  منتخب  مبواجهة  املجموع�ت 
ظهر  بعد  م��ن  ال��واح��دة  ال�ص�عة  عند 

اخلمي�س املقبل.

*وكاالت
اجلديد  فريقه  كوتينيو،  فيليب  الربازيلي  ال��دويل  اأنقذ 
اأ�صتون فيال من اخل�ص�رة اأم�م �صيف م�ن�ص�صرت يون�يتد، عندم� 
�صنع هدف� و�صجل اآخر، ليتع�دل الفريق�ن 2-2 م�ص�ء ال�صبت، 

�صمن اجلولة 22 من الدوري االإجنليزي املمت�ز.
 6 الدقيقتني  يف  يون�يتد  هديف  فرن�نديز  برونو  و�صجل   
رامزي )77( وكوتينيو )82( هديف  اأحرز ج�كوب  فيم�  و67، 

اأ�صتون فيال.
 32 اإىل  يون�يتد  م�ن�ص�صرت  ر�صيد  ارتفع  التع�دل،  وبهذا 
اإىل 23  اأ�صتون فيال ر�صيده  ال�ص�بع، فيم� رفع  نقطة يف املركز 

نقطة يف املركز 13 موؤقت�.
الربتغ�يل  جنمه  يون�يتد،  م�ن�ص�صرت  �صفوف  عن  وغ���ب   
كري�صتي�نو رون�لدو لالإ�ص�بة، وزميله م�ركو�س را�صفورد لل�صبب 

ذاته، اإ�ص�فة اإىل �صكوت م�كتومين�ي ولوك �ص�و لالإيق�ف.
 و�صرع�ن م� متكن م�ن�ص�صرت يون�يتد من افتت�ح الت�صجيل يف 
الدقيقة ال�ص�د�صة، عندم� اأطلق الربتغ�يل فرن�نديز، ت�صديدة 
م�رتينيز  اإمييلي�نو  االأرجنتيني  احل���ر���س  ح���ول  بعيد،  من 

التق�طه�، لكن الكرة مرت بني �ص�قيه� ودخلت املرمى.
عندم�   ،12 الدقيقة  يف  ث�ني�  هدف�  ي�صجل  يون�يتد  وك�د   
الق�ئم  نحو  عر�صية  فريد،  الربازيلي  و�صطه  الع��ب  اأر���ص��ل 
البعيد، ارتقى له� زميله اأنتوين اإيالجن�، فوق ظهري اأ�صتون فيال 

م�تي ك��س، بيد اأن راأ�صيته مرت بج�نب الق�ئم االأي�صر.  
األيك�س  يون�يتد  م�ن�ص�صرت  ظهري  وّج��ه   ،18 الدقيقة  ويف   
امله�جم  ح���ول  الي�صرى،  الن�حية  من  عر�صية  كرة  تيلي�س، 
ته�دت  لكنه�  اإليه�،  الو�صول  ك�ف�ين  اإدين�صون  االأوروجواي�ين 

اأم�م جرينوود الذي ت�صدى م�رتينيز ملح�ولته.
 ووا�صل يون�يتد تفوقه، ف�أطلق تيلي�س ت�صديدة من اجلهة 
اإىل  الكرة  لت�صل  اإبع�ده�،  يف  م�رتينيز  احل�ر�س  ت�ألق  اليمنى، 
جرينوود الذي اأط�ح به� بج�نب الق�ئم االأمين يف الدقيقة 28.

جن�ح  ليلتقطه�  الكرة،  منت�صف  يف  الكرة  ك�ف�ين  وفقد   
اإىل  منوذجية  مرره�  ال��ذي  بويندي�  اإمييلي�نو  فيال  اأ�صتون 
يدي  بني  �صعيفة  �صدده�  االأخري  لكن  واتكينز،  اأويل  امله�جم 

احل�ر�س دافيد دي خي� يف الدقيقة 32.
اإىل  ال��ك��رة  ف��رن���ن��دي��ز  م��رر  واح����دة،  بدقيقة  وب��ع��ده���   
م�صرع�  ب�لكرة  االأخ��ري  ف�نطلق  مرتدة،  هجمة  يف  جرينوود 
ملنطقة  الي�صرى  الن�حية  من  وزاحفة  قوية  ي�صدده�  اأن  قبل 

اجلزاء، ت�صدى له� م�رتينيز ب�قتدار.
 وت�لق دي خي� يف اإنق�ذ مرمى يون�يتد من هدف حمقق يف 
الدقيقة 36، عندم� ت�صدى لراأ�صية بويندي� اإثر ركلة ركنية 

نفذه� العب اأ�صتون فيال اجلديد لوك��س ديني.  
بدقيقتني،  االأول  ال�صوط  من  االأ�صلي  الزمن  نه�ية  وقبل   
اإجنز مت�بعته�،  امله�جم داين  اأر�صل ك��س كرة عر�صية، ح�ول 
ملح�ولته  خي�  دي  ك�ن  الذي  ديني  اإىل  منه  بدال  و�صلت  لكنه� 

ن�صف الط�ئرة ب�ملر�ص�د.   
هدف  من  يون�يتد  م�ن�ص�صرت  م�رتينيز  حرم  اأخ��رى،  ومرة 
اإيالجن�، ورد  لت�صديدة  الدقيقة 47، عندم� ت�صدى  حمقق يف 
عليه دي خي� بعده� بدقيقتني عندم� اأوقف حم�ولة ج�يكوب 

رامزي اإثر متريرة من بويندي�.
ديني  وتخطي  الوقت،  مرور  مع  فيال  اأ�صتون  اأداء  حت�صن 
اإىل  مي��رر  ان  قبل  دال���وت،  ديوجو  يون�يتد  م�ن�ص�صرت  ظهري 
 ،55 ب�لدقيقة  خي�  دي  وق��وف  مك�ن  يف  �صدد  ال��ذي  بونيدي� 
يون�يتد  مرمى  �صب�ك  ديني  ت�صديدة  هزت  بدقيقتني  وبعده� 

من اخل�رج.  
الدقيقة  يون�يتد يف  لتعزيز تقدم  اإيالجن� فر�صة  واأهدر   
وبعده�  االأي�صر،  الق�ئم  بج�نب  ت�صديدته  مرت  عندم�   ،60
الكرة  و�صلت  مرتدة،  بهجمة  يون�يتد  انطلق  واحدة  بدقيقة 
بج�نب  و�صدد  ديني  تخطى  الذي  جرينوود  اإىل  اإثره�  على 

املرمى.
يف  ث�ن  بهدف  تقدمه  تعزيز  من  اأخريا  يون�يتد  ومتكن   
زميله  من  كرة  على  فرن�نديز  ح�صل  عندم�   ،67 الدقيقة 
�صقف  يف  ك��رة  و���ص��دد  اجل���زاء،  منطقة  به�  ودخ��ل  ف��ري��د، 

املرمى.
 واأ�صرك مدرب اأ�صتون فيال �صتيفن جريارد، جنمه الربازيلي 
اجلديد فيليب كوتينيو، عو�ص� عن مورج�ن �ص�ن�صون الذي بدا 

غ��صب� لدى خروجه من امللعب.
اأن  م�تيت�س،  نيم�ني�  يون�يتد  م�ن�ص�صرت  و�صط  العب  وك�د   
ي�صع الكرة يف �صب�ك فريقه لوال �صحوة دي خي� يف الدقيقة 
73، قبل اأن يتمكن اأ�صتون فيال من تقلي�س الف�رق يف الدقيقة 
متن�ول  عن  بعيدا  كوتينيو  متريرة  رام��زي  ت�بع  عندم�   ،77

ح�ر�س يون�يتد.
الدق�ئق  يف  يون�يتد  ت�صكيلة  اإىل  �ص�ن�صو  ج���دون  ودخل   
االخرية بدال من اإيالجن�، اإال اأن اأ�صتون فيال متكن من مع�دلة 
لكوتينيو  اجلميل  رامزي  رد  عندم�   ،82 الدقيقة  يف  النتيجة 
ومرر له كرة عر�صية اأم�م املرمى، ت�بعه� الدويل الربازيلي يف 

ال�صب�ك من م�ص�فة ق�صرية.
يف  االأر���س  ب�أ�صح�ب  الفوز  ه��دف  ي�صجل  كوتينيو  وك���د   
اجل��زاء،  منطقة  خ���رج  من  ت�صديدته  اأن  بيد   ،87 الدقيقة 

ا�صتقرت يف اأح�ص�ن دي خي�. 

جائزة األفضل: أرقام استثنائية 
تدعم صالح في صراع الكبار

*وكاالت
االإجنليزي وق�ئد منتخب م�صر  ليفربول  اأنهى حممد �صالح جنم 

�صي�مه مع الفراعنة بعد غي�ب طويل.
 69 مرور  بعد  ال�صبت  م�ص�ء  بي�ص�و  غيني�  مرمى  يف  �صالح  و�صجل 
الرابعة  املجموعة  التي تق�م �صمن من�ف�ص�ت  املب�راة  دقيقة من عمر 

ببطولة ك�أ�س االأمم االأفريقية يف الك�مريون.
ال�صولية يف مرمى  ت�صديدة قوية من متريرة عمرو  وحول �صالح 

غيني� بي�ص�و.
�صب�ك  هز  اأن  منذ  ك�ملة  مب�ري�ت   7 دام  �صي�م  بعد  �صالح  واأح��رز 

جزر القمر يف ت�صفي�ت ك�أ�س االأمم االأفريقية.
كريو�س  ك�رلو�س  الربتغ�يل  عهد  يف  االأوىل  ب�صمته  �صالح  وو�صع 

املدير الفني ملنتخب م�صر.
ترتيب  و�ص�فة  يف  م�صر  منتخب  مع  هدف�   46 اإىل  �صالح  وو�صل 

هدايف الفراعنة عرب الت�ريخ.
جزر  �صد  مرتني  �صجل  اأن  منذ  �صالح  اأه��داف  اأول  هو  هذا  ويعد 
ح�ص�م  ك���ن  حني  االأفريقية،  االأمم  ك�أ�س  ت�صفي�ت  خت�م  يف  القمر 

البدري املدير الفني للفراعنة، وذلك يف 29 م�ر�س/ اآذار 2021.
و�ص�رك �صالح يف عهد كريو�س يف 4 مب�ري�ت بت�صفي�ت ك�أ�س الع�مل، 

�صنع خاللهم 3 اأهداف ومل ي�صجل.
ك�أ�س  من  االأوىل  ب�جلولة  نيجريي�  امل�صري �صد  النجم  �ص�رك  كم� 

اأمم اأفريقي� دون �صن�عة اأو ت�صجيل.

*وكاالت
منتخب  وفد  اأع�ص�ء  من   4 اإ�ص�بة  عن  القدم،  كرة  احت���د  اأعلن 
الن��صئ�ت بفريو�س كورون�، خالل م�ص�ركته يف بطولة غرب اآ�صي� التي 

اختتمت اأم�س اجلمعة يف لبن�ن وتوج منتخبن� بلقبه�.
التي  الطبية  الفحو�ص�ت  اإن  الكرة  الحت�د  الر�صمي  املوقع  وق�ل 
الطرايرة،  عم�د  احلرا�س  مدرب  اإ�ص�بة  اأظهرت  منتخب،  له�  خ�صع 
و�صم�  �صرور  اأب��و  رنني  والالعبتني  دي��ة،  اأب��و  اأ�صيل  الفريق  وطبيبة 

ال�صنيك�ت، بفريو�س كورون�.
قبيل  للمنتخب  ج��رت  التي  الفحو�ص�ت  اأن  اإىل  االحت���د  واأ���ص���ر 
ليدخلوا  االإ�ص�ب�ت،  هذه  عن  ك�صفت  اجلمعة،  اأم�س  النه�ئية  املب�راة 
ال�صف�رة  مع  ب�لتن�صيق  اأي���م،  خم�صة  ملدة  ال�صحي  العزل  يف  مب��صرة 

االأردنية يف بريوت، وفقً� للربوتوكول الطبي املتبع يف لبن�ن.
ويعود وفد منتخب الن��صئ�ت حتت �صن 14 اإىل عم�ن، عند الت��صعة 
اآ�صي�  غرب  احت�د  بطولة  ك�أ�س  ح�ماًل  ال�صبت،  اليوم  م�ص�ء  والن�صف 
 14 حتى   8 من  الفرتة  خالل  اأقيمت  والتي   ،2022 للواعدات  االأوىل 

اجل�ري يف لبن�ن.
نظريه  على  تغلبه  عقب  اجلمعة،  البطولة  لقب  املنتخب  وحقق 

اللبن�ين )اأ(، بنتيجة 1-0، بهدف الالعبة حال مرار.

*وكاالت
اأراوخ����و، العب  رون���ل��د  االأوروج���واي����ين  امل��داف��ع  م�صتقبل  اأث����ر 
ظهور  مع  �صيم�  ال  امل��صية،  القليلة  االأي�م  خالل  التكهن�ت  بر�صلونة، 
تق�رير �صحفية ت�صري اإىل اهتم�م الغرمي ري�ل مدريد بخدم�ت الالعب 

الذي ينتهي عقده يف �صيف 2023.
ومل يتم التو�صل التف�ق بني الالعب واإدارة بر�صلونة حول توقيع 

عقٍد جديد حتى االآن.
اأراوخو،  وكيل  اأكد  وكم�  الكت�لونية،  "�صبورت"  �صحيفة  وبح�صب 
ف�إن الالعب ي�صعر بح�لة من ال�صع�دة يف بر�صلونة، ويريد اال�صتمرار 

مع الفريق.
ومع ذلك، ف�إن اأراوخو يريد حت�صيًن� يف عقده من ج�نب بر�صلونة، 

على الرغم من االأزمة االقت�ص�دية التي يعي�صه� الن�دي الكت�لوين.
الربميريليج،  من  عرو�س  عدة  لديه  اأراوخ��و  اأن  بر�صلونة،  ويعلم 
اإ�ص�فة اإىل وجود اأنب�ء تفيد ب�هتم�م ري�ل مدريد ب�صمه، وب�لت�يل ال 

بد من تقدمي عر�ٍس يغريه من اأجل التجديد.
عقد  جتديد  مف�و�ص�ت  بداأ  بر�صلونة  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ�ص�رت 
الفني  ال�صكرتري  بالني�س،  رامون  طريق  عن  اأ�صهر،  عدة  منذ  اأراوخ��و 
تت�أجل  اأن  قبل  الالعب،  مع  جيدة  بعالقة  يرتبط  ال��ذي  ال�ص�بق، 

املح�دث�ت بعد رحيل رون�لد كوم�ن وقدوم ت�ص�يف هرين�نديز.
تقديره  هو  ح�لًي�  اأراوخ��و  يريده  م�  كل  ب�أن  ال�صحيفة  وختمت 
العن��صر  �صمن  اأ�صبح  حيث  الفريق،  مع  واأهميته  اأدائه  مق�بل  م�دًي� 

التي ال غنى عنه� يف ت�صكيل الب�ر�ص�.

صراع ثالثي لمرافقة الكاميرون 
إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا

*وكاالت
ال�16  لدور  ت�أهله  الك�مريون،  منتخب  فيه  ح�صم  الذي  الوقت  يف 
اجلولة  منذ  مبكًرا  ال��ق��دم،  لكرة  االأفريقية  االأمم  ك�أ�س  ببطولة 
يف  مقعد  حلجز  االأوىل  املجموعة  منتخب�ت  ب�قي  تتطلع  امل��صية، 
مرحلة  يف  مب�ري�ته�  تختتم  عندم�  للم�ص�بقة،  االإق�ص�ئية  االأدوار 

املجموع�ت.
االإثنني  اليوم  االأخ�صر،  الراأ�س  مع  الك�مريون  منتخب  ويلتقي 
اأخرى  مواجهة  ت�صهد  التي  للمجموعة،  "االأخرية"  الث�لثة  ب�جلولة 

بني بوركين� ف��صو، واإثيوبي�.
حمقًق�  نق�ط،  ب���6  املجموعة  ترتيب  الك�مريون،  اأ�صود  يت�صدر 
ف��صو،  بوركين�  على   )1-2( فوزه  عقب  االآن،  حتى  الك�ملة  العالمة 

و)4-1( على اإثيوبي� يف اجلولتني امل��صيتني.
املجموعة  برتتيب  الث�ين  املركز  ف��صو،  بوركين�  منتخب  ويحتل 
ال��راأ���س  على  املب��صرة  املواجهة  ب��ف���رق  متفوًق�  ن��ق���ط،   3 بر�صيد 
االأخ�صر، �ص�حب املركز الث�لث، املت�ص�وي معه يف نف�س الر�صيد، بعدم� 
يف  اإثيوبي�،  منتخب  يقبع  فيم�  امل��صية،  ب�جلولة   )0-1( عليه  تغلب 

ق�ع الرتتيب، بال نق�ط.
ويكفي منتخب الك�مريون، الف�ئز ب�لبطولة 5 مرات، ح�صد نقطة 
ر�صمي�، ومالق�ة �ص�حب  ال�صدارة  ل�صم�ن  االأخ�صر،  الراأ�س  اأم�م  فقط 
املركز الث�لث ب�أي من املجموع�ت الث�لثة، والرابعة، واخل�م�صة يف دور 

ال�16.
يف املق�بل، ي�صعى الراأ�س االأخ�صر، حل�صد النق�ط الثالث لل�صعود 
ر�صمًي� لالأدوار االإق�ص�ئية، دون النظر لنتيجة مب�راة بوركين� ف��صو، 

واإثيوبي�.
لل�صعود  االأخ�صر،  للراأ�س  ك�فية  التع�دل  نقطة  �صتكون  ورمب��� 
كو�صيف للمجموعة، ومالق�ة �ص�حب املركز الث�ين ب�ملجموعة الث�لثة 
ب�لدور املقبل، ح�ل خ�ص�رة بوركين� اأم�م اإثيوبي�، كم� اأنه� رمب� توؤهله 
اأي�ص� حتى يف ح�ل فوز بوركين�، اأو تع�دله�، عن طريق تواجده ب�أف�صل 

4 منتخب�ت ح��صلة على املركز الث�لث.
الذي  ف��صو،  بوركين�  ملنتخب  ب�لن�صبة  كثرًيا  احل���ل  يختلف  وال 
ر�صمًي�،  لل�صعود  ب�ملجموعة  التوايل  على  الث�ين  فوزه  لتحقيق  يطمح 
طريق  عن  حتى  ال�صعود  يف   � اأي�صً تفيده  رمب�  التع�دل  نقطة  اأن  كم� 

اأف�صل ثوالث.
م�صريه  لكن  الفوز،  �صوى  اأم�مه  بديل  فال  االإثيوبي،  املنتخب  اأم� 
الراأ�س  ي�أمل يف خ�ص�رة  االآخرين؛ حيث  ب�أقدام  معلق�  ب�ت  الت�أهل  يف 
االأخ�صر، حتى يت�ص�وى يف ر�صيد 3 نق�ط معه، ومع بوركين�، ليح�صم 
فقط،  الثالثة  املنتخب�ت  بني  املب��صرة  املواجه�ت  يف  االأه��داف  ف�رق 

اأ�صح�ب املراكز من الث�ين حتى الرابع.
املمكن  من  الك�مريون  منتخب  ف�إن  مبكًرا،  ال�صعود  ح�صمه  ورغم 
مت�صدر  ليالقي  الث�لث،  املركز  يف  وهو  املجموعة  يف  م�صواره  ينهي  اأن 
اأم�م  خ�ص�رته  ح�ل  املقبل،  ال��دور  يف  الث�لثة  اأو  الث�نية،  املجموعة 

الراأ�س االأخ�صر، وفوز بوركين� على اإثيوبي�.
االأخ�صر،  الراأ�س  مع  الك�مريون  تت�ص�وى  �صوف  احل�لة،  تلك  ويف 
املواجه�ت  يف  االأه���داف  ف���رق  ليح�صم  نق�ط،   6 ر�صيد  يف  وبوركين� 
حتى  االأول  من  املراكز  اأ�صح�ب  الثالثة،  املنتخب�ت  بني  املب��صرة 

الث�لث.
والراأ�س  الك�مريون  بني  ال�ص�بع  الر�صمي  اللق�ء  هو  هذا  و�صيكون 
غري  "االأ�صود  منتخب  وميتلك  اأفريقي�،  ب�أمم  االأول  لكنه  االأخ�صر، 
 3 حقق  بعدم�  ال�ص�بقة،  ال�صت  املواجه�ت  يف  االأف�صلية  املرو�صة" 
انت�ص�رات، مق�بل فوزين للمنتخب امللقب ب�"القرو�س الزرق�ء"، وفر�س 

التع�دل نف�صه على مب�راة وحيدة.
ف��صو  بوركين�  بني  الث�نية  املواجهة  هي  ه��ذه  تعد  املق�بل،  يف 
اأفريقي�، بعدم� �صبق والتقي� يف مرحلة املجموع�ت  واإثيوبي� ببطولة 
اللق�ء وقته�  وانتهى  اأفريقي�،  البطولة ع�م 2013 يف جنوب  بن�صخة 
وحتقيق  ب�لبطولة،  ذلك  بعد  طريقهم  لي�صقوا  بوركين�)0-4(،  بفوز 

املركز الث�ين ك�أف�صل اإجن�ز يف �صجلهم ق�رًي�.

كوتينيو يقود ريمونتادا أستون 
فيال أمام مانشستر يونايتد

منتخب اليد ينهي 
تحضيراته للبطولة اآلسيوية

*وكاالت
للمرة الث�نية يف غ�صون 4 �صنوات فقط، 
حممد  امل�صري  القدم  ك��رة  جنم  يخو�س 
"االأف�صل"،  ج���ئ��زة  على  ال�صراع  �صالح 
القدم  لكرة  الدويل  االحت�د  مينحه�  التي 

)فيف�(، الأف�صل العب على مدار الع�م.
وي��ت��ن���ف�����س ����ص���الح ه����ذه امل�����رة مع 
بر�صلونة  جنم  مي�صي  ليونيل  االأرجنتيني 
جريم�ن  �ص�ن  وب�ري�س  �ص�بق�  االإ�صب�ين 
ال��ف��رن�����ص��ي ح���ل��ي��� وال��ب��ول��ن��دي روب���رت 
ميونخ  ب���ي��رن  م��ه���ج��م  ل��ي��ف���ن��دوف�����ص��ك��ي 

االأمل�ين.
الكرواتي  خلف  ث�لث�  حل  �صالح  وك�ن 
كري�صتي�نو  والربتغ�يل  مودريت�س  لوك� 
رون�لدو يف ن�صخة 2018 من هذه اجل�ئزة.

حلم صالح
اإجن���ز  تكرار  يف  �صالح  احللم  وي��راود 
ال  ال��ذي  وي���،  ج��ورج  الليبريي  االأ�صطورة 
اأوروب����  ق���رت��ي  م��ن خ����رج  الوحيد  ي���زال 
التتويج  واأمريك� اجلنوبية، الذي �صبق له 
ب��صتفت�ء  الع�مل  يف  العب  اأف�صل  بج�ئزة 

الفيف�، وك�ن هذا يف ع�م 1995.
ورغم خروج ليفربول �صفر اليدين من 
 ،2021-2020 مو�صم  يف  البطوالت  جميع 
الفريق،  مع  و�صطوعه  ت�ألقه  �صالح  وا�صل 
بل وارتقى مب�صتواه تدريجي� للدرجة التي 
عليه  يعتمد  الذي  الالعب  هو  فيه�  اأ�صبح 

ليفربول كثريا يف معظم املب�ري�ت.
وك�����ن ���ص��الح ���ص���ه��م ب��ق��در ف��ع���ل يف 
اأوروب���  اأبط�ل  دوري  بلقب  ليفربول  ف��وز 
ا�صتع�دة  وك��ذل��ك   2019-2018 مبو�صم 
الدوري االإجنليزي يف مو�صم 2019- لقب 
2020، بعد غي�ب ملدة 3 عقود عن الن�دي، 

ب��ط��والت  جميع  م��ن  ال��ن���دي  خ���رج  فيم� 
املو�صم امل��صي �صفر اليدين.

أرقام استثنائية
ورغم هذا، ظلت االأرق�م واالإح�ص�ئي�ت 
يف  ���ص��الح  �صطوع  ا�صتمرار  على  �ص�هدة 
العب  اأول  اأ�صبح  حيث  "الريدز"  �صفوف 
على  هدف�   20 ي�صجل  ليفربول  ت�ريخ  يف 

االأقل، يف 3 موا�صم متت�لية.
كم� ك�ن �صالح هداف الفريق يف كل من 
بطولتي الدوري االإجنليزي ودوري اأبط�ل 

اأوروب�، خالل املو�صم امل��صي.
ال���دوري  واأح����رز ���ص��الح 22 ه��دف��� يف 
دوري  يف  اأه���داف   6 مق�بل  االإجن��ل��ي��زي، 
ت�ألقه  ووا�صل  امل��صي،  ب�ملو�صم  االأبط�ل 
املو�صم  خ��الل  ال�صب�ك  ه��ز  يف  وه��واي��ت��ه 
النجم  منذ  الع��ب،  اأول  واأ�صبح  احل���يل 
ال�صهري ال�ص�بق اآي�ن را�س، ي�صجل 20 هدف� 
على االأقل لليفربول يف املو�صم، ل�5 موا�صم 

متت�لية.
الفيف�  جل�ئزة  التقييم  اقت�ص�ر  ورغم 
من  الث�من  م��ن  ال��ف��رتة  على   2021 ل��ع���م 
ت�صرين اأول/اأكتوبر 2020 اإىل ال�ص�بع من 
اآب/اأغ�صط�س امل��صي، ك�نت ل�صالح ب�صم�ت 
ومنه�  الت�لية  االأ�ص�بيع  يف  اأخ��رى  مميزة 
ثالثيته  وخ��صة  اأهدافه  غزارة  ا�صتمرار 
يون�يتد  م�ن�ص�صرت  مرمى  يف  )ه�تريك( 
ال�ص�حق  للفوز  ليفربول  به�  ق���د  وال��ت��ي 
معقل  ترافورد"  "اأولد  �صت�د  يف   )0-5(

ال�صي�طني احلمر.
اأ�صبح  "اله�تريك"،  ه��ذا  خ��الل  وم��ن 
يهز  ليفربول  ت�ريخ  يف  العب  اأول  �صالح 
متت�لية،  مب�ري�ت   10 يف  املن�ف�صني  �صب�ك 
كم� اأ�صبح اأكر الالعبني االأف�رقة ت�صجيال 

لالأهداف يف الدوري االإجنليزي على مدار 
الت�ريخ، متج�وزا ر�صيد االإيفواري ال�ص�بق 

ديدييه دروجب� الذي اأحرز 104 اأهداف.

هداف الفراعنة
واإىل ج�نب ت�ألقه مع ليفربول واأهدافه 
جم�هري  مع�صوق  جعلته  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة 
بج�ئزة  الفوز  له  �صمنت  والتي  الفريق، 
لع�م  امل�صجعني  ا�صتفت�ء  يف  الع��ب  اأف�صل 
2021 وللع�م الث�ين على التوايل، ا�صت�أنف 
�صالح م�صريته الرائعة مع املنتخب امل�صري 
)اأحف�د الفراعنة( يف اآذار/م�ر�س امل��صي، 
االإ�ص�ب�ت  تف�صي  ظ��روف  اأبعدته  بعدم� 
بفريو�س كورون� عن �صفوف الفريق لبع�س 

الوقت.
ويت�صدر �صالح ق�ئمة هدايف الفراعنة 
اأمم  ك�أ�س  لبطولة  املوؤهلة  الت�صفي�ت  يف 
ال�ص�بق  النجم  ر�صيد  اجت�ز  كم�  اأفريقي�، 
منتخب  مع  هدف�(   42( ال�ص�ذيل  ح�صن 
بق�ئمة  ال��ث���ين  امل��رك��ز  يف  لي�صبح  م�صر، 
خلف  الت�ريخ،  م��دار  على  الفريق  ه��دايف 
�صجل  ال��ذي  ح�صن  ح�ص�م  ال�ص�بق  النجم 

68 هدف�.
و�صهد ع�م 2021 تتويج �صالح ب�لعديد 
اأف�صل  ج�ئزة  منه�  الفردية،  اجلوائز  من 
ب��صتفت�ء  االإجنليزي  ال���دوري  يف  الع��ب 

هيئة االإذاعة الربيط�نية "بي.بي.�صي".
الذهبية  ال��ق��دم  بج�ئزة  "مو"  وف���ز 
وج����ئ���زة راب���ط���ة م�����ص��ج��ع��ي ال��الع��ب��ني 
امل��ح��رتف��ني الأف�����ص��ل الع���ب يف اإجن��ل��رتا 
ب�ملو�صم  ليفربول  يف  العب  اأف�صل  وج�ئزة 
امل��صي يف ا�صتفت�ء العبي الفريق وج�ئزة 
اأف�صل العب يف ليفربول ب�ملو�صم امل��صي يف 

ا�صتفت�ء م�صجعي الفريق.

صالح يضع بصمته األولى 
في عهد كيروش

4 إصابات بفيروس كورونا في صفوف 
منتخب الناشئات لكرة القدم

أراوخو يضع شرًطا وحيًدا 
لتجديد عقده مع برشلونة
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*عمان 
املعدنية  وال���روة  الط�قة  وزي��ر  دع��� 
اىل  االأح����د،  اخلراب�صة  �ص�لح  ال��دك��ت��ور 
جنوب  دول  بني  الكهرب�ئي  ب�لربط  البدء 
و���ص��رق ال��ب��ح��ر االأب��ي�����س امل��ت��و���ص��ط ذات 
ب�لع�مل،  االأعلى  ال�صم�صي  االإ�صع�ع  معدالت 
ب�لط�قة  لتزويده�  املتو�صط  �صم�ل  ودول 
اخل�صراء النظيفة التي ت�صعى اإليه� وب�أقل 

الكلف املمكنة.
اجلل�صة  يف  االأردن  ك��ل��م��ة  يف  واأك����د 
الث�نية  ال��دورة  الجتم�ع�ت  االفتت�حية 
الدولية  للوك�لة  الع�مة  للجمعية  ع�صرة 
يف  املنعقدة  )االآيرين�(  املتجددة  للط�قة 
ع�م  اأم��ني  عنه  ب�الإن�بة  األقته�  ظبي  اأب��و 
�صرورة  ال��ع��زام،  اأم���ين  املهند�صة  ال���وزارة 
ا���ص��ت��غ��الل ال��ف��ر���س امل��ت���ح��ة م���ن خ��الل 

تطوير  يف  لل�صري  املعنية  الدولية  املوؤ�ص�ص�ت 
التي  الالزمة  والت�صريع�ت  التحتية  البنية 
ب�ل�صرعة  الع�ملي  الربط  حتقيق  من  متكن 

املمكنة.
التي  اجلل�صة  خ��الل  اخلراب�صة  وق���ل 
ع��ق��دت ب��وا���ص��ط��ة االت�����ص���ل امل���رئ���ي، اإن 
اأمرا  اأ�صبح  اخل�صراء  الط�قة  نحو  التحول 
ومدعومً�  اليومية  حي�تن�  يالم�س  واقع� 
ب�لتوجه�ت الع�ملية واأهمه� نت�ئج وتو�صي�ت 
مب�ص�عفة   )26  COP( امل���ن����خ  ق��م��ة 
االنبع�ث�ت  لتخفي�س  الدولية  االلتزام�ت 
ب��صتخدام جميع ال�صبل املت�حة وعلى راأ�صه� 

الط�قة املتجددة وتر�صيد الط�قة.
واأكد اأهمية ت�ص�فر اجلهود والبن�ء على 
دول  رب��ط  مو�صوع  يف  اإليه  التو�صل  مت  م� 
واح��دة  كهرب�ئية  ب�صبكة  ق�طبة  الع�مل 
دول  م��ن  اخل�����ص��راء  الط�قة  نقل  لت�صهيل 
اىل  اإنت�جه�  على  مرتفعة  ب��ق��درة  تتميز 
دول تتطلع لهذه الط�قة م� يخف�س التكلفة 

ويعمم الف�ئدة على اجلميع.
ب�أن  يعتقد  االردن  اإن  اخلراب�صة  وق�ل 
انت�ج  تكنولوجي�  يف  لل�صري  ح�ن  قد  الوقت 
من  املنتج  االأخ�صر  الهيدروجني  وا�صتخدام 
من  يعد  وال��ذي  املتجددة،  الط�قة  م�ص�در 
التكنولوجي�ت الواعدة للقي�م بدور اأ�ص��صي 
عن  ع��دا  ال��ك��رب��ون  انبع�ث�ت  تخفي�س  يف 
الط�قة  وتخزين  لنقل  كو�صيط  ا�صتخدامه 

ب��داأت  اململكة  اأن  اإىل  م�صريا  النظيفة، 
اخلطوات  لتحديد  طريق  خ�رطة  ب�إعداد 

املطلوبة فنيً� وت�صريعيً� يف هذا املج�ل.
االأردن يعمل على تعظيم  اأن  واأ�ص�ر اىل 
�صواء  املتجددة  الط�قة  م�ص�در  ا�صتغالل 
لتوليد الكهرب�ء، حيث يطمح لتج�وز الهدف 
لقط�ع  ال�ص�ملة  اال�صرتاتيجية  يف  املعلن 
ن�صبة  اإىل  والو�صول   2030 للع�م  الط�قة 
50 ب�ملئة من الط�قة الكهرب�ئية املولدة من 
الط�قة املتجددة، اأو لال�صتخدام�ت االأخرى 
ك������ص��ت��خ��دام ال��ط���ق��ة احل���راري���ة امل��رك��زة 
والقط�ع�ت  وامل�صت�صفي�ت  ال�صن�ع�ت  يف 

اخلدمية املختلفة.
من  امل��رك��ب��ة  اال���ص��ت��ط���ع���ت  اإن  وق����ل 
الري�ح  وط�قة  ال�صم�صية  الط�قة  م�ص�ريع 
اإىل  اململكة  يف  و�صلت  الكهرب�ء  لتوليد 
ب�أكر  ت�ص�هم  م��ي��ج���واط   2400 ح���وايل 
الكهرب�ئية  ال��ط���ق��ة  م��ن  ب���مل��ئ��ة   25 م��ن 
جت�رية  م�ص�ريع  خ��الل  من  اأغلبه�  املولدة 
اخل��س،  القط�ع  من  وممولني  وم�صتثمرين 
يف حني ك�نت م�ص�همة الط�قة املتجددة ال 

تتعدى 1 ب�ملئة ع�م 2014.
تخزين  جم���ل  ويف  االأردن  ان  واأو���ص��ح 
الط�قة الكهرب�ئية، �ص�رف على االنته�ء من 
درا�صة جدوى تف�صيلية لطرح عط�ء م�صروع 
تخزين ب��صتخدام الط�قة امل�ئية على اأحد 
 400 حوايل  ب��صتط�عة  االأردن  يف  ال�صدود 
التخزين  ا�صتخدام  وك��ذل��ك  م��ي��ج���واط، 

ب�لبط�ري�ت.
اخلراب�صة  ق�ل  )ارين�(  اجتم�ع  وحول 
الب�صرية ترزح  زالت  ي�أتي وم�  اإن االجتم�ع 
ظروف  حتت  التوايل  على  الث�لثة  ولل�صنة 
)كوفيد-19(  ج�ئحة  �صببته�  ا�صتثن�ئية 
اىل  واأدت  ال��ع���مل  دول  جميع  على  اأث���رت 
احل��ي���ة  م��ن���ح��ي  جميع  يف  ال��ن��م��و  ت��ب���ط��وؤ 
�صمنه�  وم��ن  واالجتم�عية  االقت�ص�دية 

قط�ع الط�قة.
واأ�����ص�����ف، رغ���م ك���ل ذل����ك، ف�����إن زخ��م 
واملنطقة  الع�مل  ي�صهده�  التي  االجن���زات 
العربية يف جم�ل الط�قة املتجددة وتر�صيد 
ا�صتهالك الط�قة يعترب مطمئنً� خ�صو�صً� مع 
الرتكيز على تنويع امل�ص�در والتكنولوجي�ت 
امل�ص�ريع  يف  وال�����ص��ري  ا�صتخدامه�،  املمكن 
ال��ت��ج���ري��ة ك��ب��رية احل��ج��م ب������ص��ت��ث��م���رات 
الع�م  القط�عني  بني  م�  ب�لتع�ون  مرتفعة 
واخل��س واجله�ت اال�صتثم�رية والتمويلية 

يف هذا املج�ل.
الق�ئم  ب���ل��ت��ع���ون  اخل��راب�����ص��ة  واأ���ص���د 
الدولية  والوك�لة  االأردنية  احلكومة  بني 
كع�صو  االأردن  اإن  وق���ل  املتجددة،  للط�قة 
اىل  يتطلع  االإي��ري��ن���  يف  ودائ����م  م��وؤ���ص�����س 
من  االأع�ص�ء  ال��دول  بني  التع�ون  ا�صتمرار 
جهوده  االأردن  و�صيوا�صل  الوك�لة،  خالل 
والربامج  املب�درات  ك�فة  ودعم  امل�ص�ركة  يف 
التي تعده� االإيرين� يف �صبيل تعزيز فر�س 

التع�ون املتوازن بني الدول االأع�ص�ء.

الخرابشة يدعو دول المتوسط 
لتبادل الطاقة الخضراء

االقتصاد الرقمي: 4780 مستفيدا 
من مبادرة حافز ومشروع الشباب 

والتكنولوجيا العام الماضي
*عمان 

 4780 ا�صتف�دة  عن  وال��ري���دة  الرقمي  االقت�ص�د  وزارة  اأعلنت 
خالل  والتكنولوجي�"  "ال�صب�ب  وم�صروع  "ح�فز"  مب�درة  من  �صخ�ص� 

الع�م امل��صي.
من  للم�صتفيدين  االإجم�يل  العدد  ف���إّن  ال��وزارة،  بي�ن�ت  وبح�صب 
برن�جمي مب�درة "ح�فز" بلغ الع�م امل��صي 2180 م�صتفيدا، اإذ ا�صتف�د 
1360 �صخ�ص� من املب�درة من خالل برن�مج "دعم رواتب اخلريجني يف 
�صرك�ت القط�ع اخل��س" الذي يهدف اإىل توفري فر�س عمل موؤقتة من 
خالل دعم 50 ب�ملئة من الراتب بحد اأق�صى 200 دين�ر تدفع من خالل 
اأ�صهر. بينم� ا�صتف�د  موؤ�ص�صة ال�صم�ن االجتم�عي ملدة ال تزيد عن 6 
الذي  الرقمي"  "التحول  برن�مج  خالل  من  املب�درة  من  �صخ�ص�   820
يهدف اإىل توفري فر�س عمل موؤقتة خ��صة مب�ص�ريع التحول الرقمي 
دين�را من كل جهة عمل  للتنفيذ على 25  املتع�قدة  وحت�صل اجله�ت 
بحد اأدنى 20 فر�صة عمل ويبلغ البدل ال�صهري 400 دين�ر للم�صتفيد 

الواحد مع �صرط وجود جه�ز كمبيوتر حممول مع امل�صتفيد.
الراغبة ب�ال�صتف�دة من  لل�صرك�ت  اأن ميكن  اإىل  البي�ن�ت  واأ�ص�رت 
االقت�ص�د  وزارة  موقع  خالل  من  طلب�تهم  تقدمي  املب�درة  برن�جمي 
االجتم�عي  ال�صم�ن  موؤ�ص�صة  خدم�ت  عرب  االإل��ك��رتوين،اأو  الرقمي 

االإلكرتونية من خالل احل�ص�ب�ت االإلكرتونية للمن�ص�آت.
"ال�صب�ب  م�صروع  م��ن  امل�صتفيدين  ع��دد  اإج��م���يل  اأن  واأظ��ه��رت 

والتكنولوجي� والوظ�ئف للع�م امل��صي بلغ 2600 م�صتفيد.
"ال�صب�ب والتكنولوجي�" اأطلقته احلكومة ع�م  اأن م�صروع  ويذكر 
مليون   200 بقيمة  امل�نحة  والدول  الدويل  البنك  من  بتمويل   2020
االأردين،  الرقمي  القط�ع  من  املت�أتي  الدخل  فر�س  لتح�صني  دوالر 
خالل  من  امل�صروع  ويعمل  احلكومية.  الرقمية  اخلدم�ت  وتو�صيع 
يف  والطلب  العر�س  ج�نبي  تن�صيط  على  املختلفة  وحوافزه  براجمه 
القط�ع الرقمي على مدار خم�س �صنوات بهدف توفري 30 األف فر�صة 
اأكر من 80 ب�ملئة من مع�مالت الدفع  عمل جديدة لل�صب�ب، ورقمنة 
احلكومية، وا�صتقط�ب حوايل 20 مليون دوالر اأمريكي يف ا�صتثم�رات 

جديدة من القط�ع اخل��س للخدم�ت الرقمية.

عدد الحسابات المسجلة لالستفادة من 
التعرفة الكهربائية المدعومة 348827 

  
*عمان 

بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت ح�ص�ب� للت�صجيل على املوقع 
املدعومة  الكهرب�ئية  التعرفة  من  ب�ال�صتف�دة  اخل��س  االلكرتوين 
جمموع  م��ن  ع���دادا   348827 االأح���د،  �صب�ح  حتى  امل��ن��زيل  للقط�ع 

الزائرين للموقع، والب�لغ عددهم 1291950 �صخ�ص�.
واملع�دن  الط�قة  قط�ع  تنظيم  هيئة  عنه�  اأعلنت  بي�ن�ت  ووف��ق 
اليوم، �صكل االأردنيون ن�صبة 98.61 ب�ملئة من امل�صجلني، منهم وتوزعوا 
املعونة  �صندوق  من  ب�ملئة،   14.48 امللكية  املكرمة  من  )امل�صتفيدون 
 1.36 االأردنيني  غري  من  املتزوج�ت  االردني�ت  ب�ملئة   2.21 الوطنية 
ب�ملئة(، فيم� بلغ عدد امل�صجلني من اأبن�ء قط�ع غزة املقيمني يف االأردن 
1.32 ب�ملئة، يف حني بلغ عدد حملة جوازات ال�صفر االأردنية املوؤقتة 

0.07 ب�ملئة.
التعرفة  م��ن  لال�صتف�دة  املخ�ص�س  االل��ك��رتوين  امل��وق��ع  وتلقى 
وا�صتف�ص�رات  مالحظ�ت   709 املنزيل  للقط�ع  املدعومة  الكهرب�ئية 
التع�مل  عملية  �صي�صتكمل  فيم�  منه�،   202 مع  التع�مل  جرى  و�صك�وى 

مع ب�قي ال�صك�وى.
فيم�  مالحظة،   )10091( مع  الوطني  االت�ص�ل  مركز  تع�مل  كم� 
تع�مل مركز املراقبة والطوارئ يف هيئة تنظيم قط�ع الط�قة واملع�دن 

اأم�س ال�صبت مع 87 ا�صتف�ص�را ومالحظة.

*عمان 
ال�صم�يل جمددا،  دع� وزير ال�صن�عة والتج�رة والتموين يو�صف 
الالزمة  االإج��راءات  ك�فة  التخ�ذ  ال��وزارة  يف  املخت�صة  املديري�ت 
الإدامة  واخل��س  الع�م  القط�عني  من  املعنية  اجله�ت  مع  ب�لتن�صيق 
اجلوية  االأحوال  ظل  يف  ك�ملعت�د  واملحروق�ت  املخ�بز  قط�عي  عمل 

ال�ص�ئدة.
الطحني  من  بكمي�ت  املخ�بز  احتف�ظ  ب�صرورة  الوزير،  واأوع��ز 
كي  الالزمة  االإج���راءات  واتخ�ذه�  ك�فية  ملدة  احتي�ج�ته�  تغطي 

ت�صتمر يف عمله� يف ظل االأحوال اجلوية ال�ص�ئدة.
رقم  على  التوا�صل  اىل  املواطنني  االحد،  بي�ن  يف  ال��وزارة  ودعت 
االجتم�عي  التوا�صل  من�ص�ت  خالل  من  او   ،065661176 ال�صك�وى 

اخل��صة ب�لوزارة يف ح�ل وجود �صك�وى اأو خم�لف�ت.

وزير الصناعة يدعو إلدامة عمل 
قطاعي المخابز والمحروقات

وزير االستثمار يلتقي مستثمرين 
في محافظة المفرق

*املفرق 
التنموية  املن�طق  اإن  عمرو،  خريي  املهند�س  اال�صتثم�ر  وزير  ق�ل 
ذات قيمة م�ص�فة لالقت�ص�د الوطني، كونه� ت�ص�عد على توزيع مك��صب 

التنمية وت�صهم يف توفري فر�س عمل الأبن�ء املح�فظ�ت.
املفرق  طالل  بن  ح�صني  امللك  منطقة  زي�رته  خالل  عمرو  واك��د 
مبت�بعة  معنية  ال��وزارة  اأن  امل�صتثمرين،  من  عددا  ولق�ئه  التنموية 
واأن  اململكة،  يف  اال�صتثم�رية  العملية  تعرت�س  التي  التحدي�ت  جميع 
�صوت  ب�إي�ص�ل  معنية  الوزارة  واأن  امل�صتثمرين،  اأم�م  مفتوحة  اأبوابه� 
امل�صتثمر للجه�ت املعنية لتوفري حلول ت�ص�عد على ا�صتمرارية العملية 

اال�صتثم�رية وزي�دة تن�ف�صيته�.
املن�طق اجل�ذبة  من  املفرق  املنطقة يف حم�فظة  اأن  الوزير،  وبني 
املنطقة  يف  املطورين  مع  ب�لتع�ون  ال�صعي  اإىل  م�صريا  للم�صتثمرين، 
امل�صتثمرين  طموح  اإىل  ترقى  خدم�ت  وتقدمي  تن�ف�صيته�  زي�دة  اإىل 
املفرق  تطوير  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأك��د  ب��دوره  وتطلع�تهم. 
اال�صتثم�ر  لوزارة  الت�ص�ركي  الدور  اأهمية  اخلزاعلة،  �ص�مل  التنموية 
من خالل توا�صله� املب��صر مع امل�صتثمرين يف املن�طق التنموية م� ي�صهم 
يف متكني اال�صتثم�رات الق�ئمة وا�صتقط�ب املزيد من اال�صتثم�رات اإىل 

املن�طق التنموية.

توزيع الكهرباء ترفع جاهزية كوادرها 
للمنخفض الجوي وتنشر أرقام الطوارئ

*عمان 
من  ع�لية  درجة  على  كوادره�  اأن  الكهرب�ء،  توزيع  �صركة  اأكدت 
مب�  اململكة،  به  تت�أثر  الذي  اجلوي  للمنخف�س  ا�صتعدادًا  اجل�هزية 

ي�صمن دميومة ا�صتمرار التي�ر الكهرب�ئي.
حمدان،  رمي  املهند�صة  ال�صركة  ع�م  مدير  تعميم  وبح�صب 
وال�صريع  احليوي  التع�مل  �صم�ن  اإىل  تهدف  اال�صتعدادات  ف�إن 
العقبة  يف  ع��م��ل��ه���  م��ن���ط��ق  يف  وم��الح��ظ���ت  ���ص��ك���وى  ي���ة  اأ م��ع 
واملنطقة  ردن  االأ ووادي  غ��وار  واالأ والكرك  والطفيلة  ومع�ن 

. قية ل�صر ا
وفق�  �صتعمل،  ال�صركة  اأن  تعميهم�،  يف  حمدان،  املهند�صة  واأكدت 
الأق�صى الط�ق�ت واجل�هزية الع�لية و�صتكون على توا�صل م�صتمر مع 
اجله�ت ذات العالقة يف املح�فظ�ت والبلدي�ت من اأجل �صم�ن ت�صخري 
م�ص�كل  اأي��ة  ومواجهة  للمواطنني  خدمة  واالأج��ه��زة  االآلي�ت  جميع 

واأعط�ل حمتملة.
امل�صرتكني  خدم�ت  مبركز  االت�ص�ل  اإىل  املواطنني  ال�صركة  ودعت 
من  ال�ص�عة  م��دار  على  انقط�ع�ت  عن  واالإب��الغ  املالحظ�ت،  الإب��داء 
خالل االت�ص�ل مبركز االت�ص�ل على الرقم املج�ين )080022288(، 
يف  ال��ط��وارئ  بغرف  االت�ص�ل  اأو   ،)065001370( ال��رق��م  على  اأو 
 ،)2241004/03( الطفيلة   ،)2387219/03( ال��ك��رك  من�طق 
العقبة   ،)2156050/03( مو�صى  وادي   ،)2132308/03( مع�ن 
واالأزرق   ،)3573111/05( االأردن  وادي   ،)2012458/03(

.)3835121/05(

2ر37 دينار سعر غرام 
الذهب عيار 21 محليا

*عمان 
املواطنني  من  رغبة  االأك��ر   21 عي�ر  الذهب  غ��رام  بيع  �صعر  بلغ 
ال�ص�غة،  حمالت  من  ال�صراء  لغ�ي�ت  دين�ر  20ر37  املحلية  ال�صوق  يف 

مق�بل 70ر35 دين�ر جلهة البيع.
و18   24 ع��ي���ري  ال��ذه��ب  م��ن  ال��واح��د  ال��غ��رام  بيع  �صعر  وبلغ 
على  دين�ر  30ر33  و  60ر43  ال�ص�غة  حمالت  من  ال�صراء  لغ�ي�ت 

التوايل.
و�صي�غة  جت���رة  حمالت  الأ�صح�ب  الع�مة  النق�بة  رئي�س  وا�ص�ر 
�صعر  اإن  اىل  )ب��رتا(،  ل��  ت�صريح  يف  عالن،  ربحي  واملجوهرات  احللي 
"اللرية الر�ص�دي" وزن 7 غرام�ت بلغ 260 دين�را، فيم� بلغ �صعر "اللرية 

االإجنليزي" وزن 8 غرام�ت 298 دين�را.
واو�صح ان الطلب على الذهب يف ال�صوق املحلية م� زال "متوا�صع�"، 
بدء  مع  ب�لتزامن  املقبلة  الفرتة  خالل  احلركة  تتح�صن  ان  متوقع� 

بع�س املن��صب�ت ال�صنوية.
ولفت عالن اىل ان ا�صع�ر املعدن االأ�صفر يف ال�صوق الع�ملية اأغلقت 

تداوالته� اجلمعة عند 1818 دوالرا لالون�صة الواحدة.

*عّمان 
قرار  اأن  �صن�عية  قط�ع�ت  ممثلو  اأكد 
االجت�ه  يف  خطوة  الت�صنيع  مع�دلة  الغ�ء 
بع�س  ودع��م  لتطوير  وفر�صة  ال�صحيح، 

ال�صن�ع�ت الوطنية. 
وق�لوا لوك�لة االأنب�ء االأردنية )برتا(، 
اإن هذا القرار يحد من املعيق�ت التي تواجه 
عمله�،  وي�صهل  ال�صن�عية  املن�ص�آت  عمل 
البريوقراطية  االإج����راءات  من  ويخفف 
الإ�صداره�، م� يوفر الوقت واجلهد والكلف 
الت�صنيع،  مع�دلة  وتعرف  املن�ص�آت.   على 
ال�صن�عية  املن�ص�آت  تقدمه�  مع�دلة  ب�أنه� 
تت�صمن  اأن  على  ب�إنت�جه  تقوم  منتج  لكل 
ون�صبه�،  الإنت�جه  الالزمة  املدخالت  جميع 
اإ�ص�فة  املنتج،  لهذا  الف�قد  ن�صب  فيه�  ومب� 
على  الت�صنيع  م��ع���دل��ة  تعمل  ذل��ك  اإىل 
وتطبيق  املنتج  من�ص�أ  حتديد  يف  امل�ص�عدة 
اأن  كم�  االأردن��ي��ة.  املن�ص�أ  ومع�يري  �صروط 
دخ��ول  عملي�ت  تنظم  الت�صنيع  مع�دلة 
وا�صتخدامه�  االأولية  املواد  من  امل�صتوردات 
يف امل�ص�نع داخل وخ�رج املن�طق التنموية، 
ويتم ا�صداره� واعتم�ده� من قبل اجله�ت 
وزارة  اجلم�رك،  دائرة  مثل،  العالقة  ذات 
ال��دخ��ل  �صريبة  وال��ت��ج���رة،  ال�����ص��ن���ع��ة 
رئي�س  وق�ل  اال�صتثم�ر.  ووزارة  واملبيع�ت، 
املهند�س  وع��ّم���ن  االأردن  �صن�عة  غرفتي 
فتحي اجلغبري، اإن املن�ص�آت ال�صن�عية ك�نت 
التي ت�ص�حب  التعقيدات  تع�ين م�صبقً� من 
اأن  اذ  عليه�،  املفرو�صة  والر�صوم  اإ�صداره� 
للح�صول  ال��الزم��ة  الزمنية  الفرتة  ط��ول 
للمنتج�ت  الت�صنيع  مع�دالت  موافقة  على 
االأردين  املن�ص�أ  حتديد  ومع�مالت  اجلديدة 
له� لدى اجله�ت املعنية متتد لفرتة 3 �صهور 
املعيق�ت  م��ن  اجلغبري،  واأ���ص���ف  تقريبً�. 
مع�دالت  اعتم�د  اآلية  مرونة  عدم  كذلك 
اأو  ا�ص�فة  ميكن  ال  اذ  واملن�ص�أ  الت�صنيع 
ت�صنيع  مع�دلة  اي  على  التعديل  اأو  اإلغ�ء 
ال��ق��دمي��ة  امل���ع����دالت  ح���ذف  ي��ت��م  ان  اإال 
موؤكدا  جديدة،  مع�دالت  وا�ص�فة  ب�لك�مل 
اأن هذا ي�صكل معيق�ت عديدة على امل�ص�نع 
والكلف  واجلهد  الوقت  حيث  من  االأردنية 

ويت�صل ب�صكل مب��صر ببيئة االأعم�ل.  
اأبع�دا  املع�دلة  اإلغ�ء  لقرار  اأن  واأك��د 
اأبرزه� تخفيف االجراءات  اإيج�بية عدة 
ال��ب��ريوق��راط��ي��ة الإ���ص��داره��� ومب��� يخفف 
ال��وق��ت واجل��ه��د وال��ك��ل��ف ع��ل��ى امل��ن�����ص���آت 
مع�دلة  الغ�ء  اأهمية  ال�صن�عية، الفت� اىل 
التي  الت�صوه�ت  بع�س  اإزال��ة  يف  الت�صنيع 
مدخالت  ا�صترياد  عملي�ت  ت�ص�حب  ك�نت 
عبئً�  وت�صكل  اال�صتخدام  ثن�ئية  االنت�ج 

لعدد من ال�صن�ع�ت ذات ال�صلة. 

 وعرب اجلغبري عن اأمله ب�أن يكون القرار 
وادخ�ل  ال�صن�ع�ت  بع�س  لتطوير  فر�صة 
من  م�صبقً�  ك���ن  م�  دون  جديدة،  منتج�ت 
ادخ�ل  او  ت�صنيع  مع�دالت  ملراجعة  عن�ء 
فر�س  من  يزيد  وه��ذا  ج��دي��دة،  م��ع���دالت 
والبحث  املن�ف�صة  يف  الوطنية  ال�صن�عة 
واو�صح  ا�صهل.   ب�صورة  جديدة  اأ�صواق  عن 
الت�صنيع  مع�دالت  الغ�ء  قرار  اأن  اجلغبري 
التي  االمتي�زات  مع  يتع�ر�س  اأن  املمكن  من 
داخل  لل�صرك�ت  اال�صتثم�ر  وزارة  متنحه� 
املن�طق التنموية، ب�لت�يل ال بد من اي�ص�ح 
اآلية القرار وال�صيم� لهذه امل�ص�نع، بطريقة 
وت�صجع  مكت�صب�ته�  على  احل��ف���ظ  تلزم 
هذه  يف  وامل�صتثمرة  احل���ل��ي��ة  ال�صرك�ت 
التنموية  املن�طق  �صمن  ب�لبق�ء  املن�طق 

وا�صتقط�ب ا�صتثم�رات جديدة.
يف  ق��دم��ً�  امل�صي  ���ص��رورة  على  و���ص��دد   
حتت�ج  التي  االقت�ص�دي،  اال�صالح  عملية 
ال�صن�عي  ال��ق��ط���ع  لتمكني  ك��ب��ريا  ج��ه��دا 
االأم��ث��ل،  ب�ل�صكل  ق��درات��ه  ا�صتغالل  م��ن 
االقت�ص�دية  التنمية  تعزيز  من  ومتكينه 
على  االأق��در  فهو  املن�صودة،  واالجتم�عية 
ومع�جلة  االقت�ص�دي  النمو  عجلة  دف��ع 

م�صكلتي الفقر والبط�لة ب�صكل ف�عل.
حملة  منظومة  رئي�س  اأك��د  جهته،  من 
اأبو حلتم،  اإي�د  االأردن" الدكتور  يف  "�صنع 
خطوة  الت�صنيع  مع�دلة  اإل��غ���ء  ق��رار  اأن 
عمل  ي�صهل  الأن���ه  ال�صحيح،  االجت����ه  يف 
م�صوؤولية  اأن  ب�صكل كبري، الفت� اىل  امل�صنع 
االآن  اأ���ص��ب��ح��ت  الت�صنيع  م��ع���دل��ة  ع��م��ل 
من  وه��و  نف�صه،  امل�صنع  ع���ت��ق  على  تقع 
من  اعتم�ده�  غري  من  م�صوؤوليته�  يتحمل 
ا�ص�فة  االأرب��ع��ة،  احلكومية  اجله�ت  قبل 
غرف  لدى  مطلب�  ك�ن  القرار  هذا  ان  اإىل 
اخللط  عدم  على  و�صدد  �ص�بق�.   ال�صن�عة 
القيمة  و���ص��روط  الت�صنيع  م��ع���دل��ة  ب��ني 
يريد  اأردين  ُم�صنع  كل  امل�ص�فة، حيث على 
ان يعلن عن نف�صه �صن�عة اأردنية يجب اأن 
املن�صو�س  امل�ص�فة  القيمة  �صروط  يحقق 
لرق�بة  تخ�صع  وال��ت��ي  الق�نون  يف  عليه� 
التنمية  واإدارة  والتج�رة  ال�صن�عة  وزارة 
امل�ص�فة  القيمة  اأن  مبين�  فيه�،  ال�صن�عية 
اأدن��ى  بحد  حتقق  اأن  يجب  املحلي  للمنتج 
30 ب�ملئة لتعترب �صن�عة اأردنية. ولفت اأبو 
حلتم اإىل اأن القيمة امل�ص�فة ترتفع ح�صب 
�صروط املن�ص�أ عند الت�صدير لبع�س الدول، 
مثال عند الت�صدير للدول العربية يجب اأن 
م�ص�فة  قيمة  ب�ملئة   40 اأدن��ى  بحد  يحقق 
مع�دلة  ع��ن  مت���م���  خمتلف  م��و���ص��وع  وه��و 
ق�ل  ب��دوره،  له.  االنتب�ه  ويجب  الت�صنيع 
االأعم�ل  اإدارة جمعية رج�ل  ع�صو جمل�س 

مع�دلة  اإلغ�ء  اإن  طهبوب،  ُي�صري  املهند�س 
الالزمة  امل���واد  جميع  اأن  يعني  الت�صنيع 
الر�صوم  تخفي�س  نتيجة  معف�ة  لالإنت�ج 
ال�صن�عة،  بدعم  ي�صهم  وه��ذا  اجلمركية 
خط  ي�ص�عد  ال��ق��رار  ه��ذا  اأن  اإىل  م�صريا 
اال�صن�ف  من  املزيد  ت�صغيل  على  االإن��ت���ج 
الت�صنيعية  املع�دلة  يثبت  وال  واملنتج�ت، 
داخل وزارة ال�صن�عة والتج�رة والتموين. 
بدعم  ي�صهم  القرار  هذا  اأن  اإىل  ولفت   
يف  حت��دي��ً�  ال��ي��وم  ت��واج��ه  لكنه�  ال�صن�عة، 
الب�ص�عة  منحت  التي  اجلمركية  القوانني 
االأردين  ال�صوق  اإىل  ال��دخ��ول  اخل���رج��ي��ة 
املهند�س طهبوب  واأ�ص�ر  �صن�عته.   ومن�ف�صة 
اأو  الت�صنيع  طريقة  تغيري  ���ص��رورة  اإىل 
اإيج�د  خالل  من  االأردن،  يف  ال�صن�عة  عمل 
التطور  اأن  مبين�  وج��دي��دة،  مبتكرة  ط��رق 
ال�صن�عة  ع���مل  يف  احل��صل  التكنولوجي 
���ص��ي��دخ��ل مب��ن���ف�����ص��ة م���ع امل��ن��ت��ج���ت ال��ت��ي 
جمركية  بر�صوم  االأردين  ال�صوق  �صتدخل 
يواجه  ال��ذي  التحدي  اأن  وب��ني  منخف�س. 
انه  حيث  العوملة،  هو  اليوم  االأردين  امل�صنع 
جميع  �صتكون  الت�صنيع  مع�دلة  الغ�ء  بعد 
مدخالته معفية من اجلم�رك لكنه� �صتدخل 
الع�مل  يف  الكبرية  ال�صرك�ت  مع  مبن�ف�صة 
الكربى،  ال�صن�عية  ال��دول  من  واملدعومة 
ابتك�رية،  العمل بطرق  م�صددًا على �صرورة 
وتخفي�س التك�ليف وذلك ملن�ف�صة ومواكبة 
الهيئة  ع�صو  ق���ل  ج���ن��ب��ه،  م��ن  ال��ع��ومل��ة.   
االأردين  االأع��م���ل  رج���ل  مللتقى  االداري����ة 
القرار  لهذا  اإن  امل��الح،  ر�صمي  الفل�صطيني 
يف  امل�صنع  بتواجد  ارتبط  اإذا  كبريا  ت�أثريا 
م�ص�نع  مثل  ال�صن�عية،  التنموية  املن�طق 
امل��واد  ه��ذه  اأن  مو�صحً�  واملك�صرات،  القهوة 
ك�نت تدخل اإىل املن�طق دون ر�صوم جمركية 
�صن�عته�  اإع����دة  وبعد  املبيع�ت  و�صريبة 
واإخراجه�  الت�صنيع  مع�دلة  على  وتطبيقه� 
اجلمركية  الر�صوم  دف��ع  ويتم  ال�صوق  اإىل 
و�صريبة املبيع�ت م� يزيد من التكلفة، واالآن 
بعد الغ�ئه� �صتختفي هذه الر�صوم ويتم دفع 
فقط 5 ب�ملئة،حيث يتم قي��س مدى ت�أثريه� 
�صيكون  اأن��ه  امل��الح  واأ�ص�ف  ال�صن�عة.   على 
التنموية  املن�طق  خ���رج  املتواجد  للم�صنع 
الدخل،  �صريبة  على  ال��ق��رار  لهذا  ت���أث��ري 
يف  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  اخل����م  امل���واد  اأن  مو�صح� 
�صن�عة م�دة معينة تتكون من اأربع اأو خم�س 
مواد لديه� مع�دلة ت�صنيع، حيث يتم ح�ص�ب 
تكلفة املواد اخل�م اأو املبيع�ت وقد ت�صل من 
واملع�دلة  امل�صنع  ح�صب  ب�ملئة   45 اإىل   35
الدخل  �صريبة  ت�صبح  احل�لة  وبهذه  لهم، 
يف  املع�دلة  بهذه  االلتزام  وعليهم  مفتوحة 

املخزون نه�ية ال�صنة.

صناعيون: الغاء معادلة التصنيع 
خطوة باالتجاه الصحيح لدعم الصناعة
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*عمان 
الوطنية،  ال��ك��ه��رب���ء  ���ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
للنظ�م  النه�ري  االأق�صى  احلمل  اأن  االأحد، 
الكهرب�ئي �صجل ال�صبت، ارتف�ع� مقداره 25 
ب�ملئة وبلغ 3460 ميغ�واط، ومن املتوقع اأن 

يرتفع م�ص�ء االحد اإىل 3800 ميغ�واط.
ع�م  مدير  عنه�  اأعلن  بي�ن�ت  واأو�صحت 
اأن  ال��روا���ص��دة،  اأجم���د  املهند�س  ال�صركة 
ا�صتمرار انخف��س درج�ت احلرارة ال�ص�ئدة 
ت�صبب  اجلوي  للمنخف�س  نتيجة  اململكة  يف 
الكهرب�ئية  االأحم�ل  يف  ملحوظ  ارتف�ع  يف 

ب��زي���دة  م��ي��غ���واط   3460 ال�صبت  وبلغت 
م��ق��داره��� 25 ب���مل��ئ��ة م��ق���رن��ة ب���الأح��م���ل 
الكهرب�ئية امل�صجلة يف نف�س الفرتة من �صهر 

ك�نون الث�ين 2021.
امل�ص�ئية  الكهرب�ئية  االأح���م����ل  اأم���� 
 16 مب��ق��دار  ارت��ف���ع��ً�  �صجلت  فقد  ال�صبت، 
مق�رنة  م��ي��غ���واط   3710 وب��ل��غ��ت  ب���مل��ئ��ة 
نف�س  يف  امل�صجلة  الكهرب�ئية  ب���الأح��م���ل 
ومن   ،2021 الث�ين  ك�نون  �صهر  من  الفرتة 
االأح���د  �صب�حي  ح��م��ل  ت�صجيل  امل��ت��وق��ع 
م�ص�ئي  وح��م��ل  م��ي��غ���واط   3650 مب��ق��دار 

الروا�صدة  وتوقع  ميغ�واط.   3800 مقداره 
ب�الرتف�ع  الكهرب�ئية  االأحم�ل  ت�صتمر  اأن 
درج���ت  انخف��س  ا�صتمرار  مع  التدريجي 
احل����رارة ال�����ص���ئ��دة يف ال��ب��الد خ��الل �صهر 
ك�نون الث�ين احل�يل. واكد الروا�صدة قدرة 
الط�قة  على  الطلب  مواجهة  على  ال�صركة 
اخلطط  تنفيذ  خ���الل  م��ن  ال��ك��ه��رب���ئ��ي��ة 
ق��درة  م��ن  وال��ت���أك��د  امل��الئ��م��ة  الت�صغيلية 
ال�صتيع�ب  وج�هزيته�  التوليد  حم��ط���ت 
املتوقعة  الكهرب�ئية  الط�قة  على  الطلب 

خالل �صت�ء 2022/2021.

*السلط 
اجلديد  ال�صلط  م�صت�صفى  م��دي��ر  اع��ل��ن 
 150 نحو  اإج��راء  عن  رم�ن  اأبو  رامي  الدكتور 
عملية ق�صطرة قلبية �صهري� ملختلف االأعم�ر، 

بعد انتظ�م العمل يف ق�صم ق�صطرة القلب.
رم������ن، خ���الل ج��ول��ة نظمه�  اأب����و  وب���ني 
على  اط��الع��ه��م  ب��ه��دف  اخ����ريا،  ل�صحفيني 
مرة  الأول  اأجريت  اأن��ه  امل�صت�صفى،  اجن���زات 
قلبية  ق�صطرة  عملي�ت  اأرب��ع  امل�صت�صفى  يف 
اجراء  اإىل  اإ�ص�فة  ب�لنج�ح،  تكللت  لالأطف�ل 
العظ�م  جراحة  جم���الت  يف  نوعية  عملي�ت 
واالأع�ص�ب والتنظري، منه� ا�صتئ�ص�ل ورم كبري 
من دم�غ مري�س، واإجراء عملية منظ�ر ملري�س 

اأح�ص�وؤه مقلوبة نتيجة ت�صوه خلقي.
وا�ص�ر اإىل اعتم�د امل�صت�صفى �صمن 4 مراكز 

على م�صتوى اململكة لزراعة االأ�صن�ن.
على  يحتوي  امل�صت�صفى  اأن  رم�ن  اأبو  واأكد 
تفتيت  جم����الت  يف  م��ت��ط��ورة  طبية  اأج��ه��زة 
وفح�س  العظ�م،  ه�ص��صة  وفح�س  احل�صى، 
ال�صبكية واالأوردة الدموية يف العيون، م�صيف� 
وحدة  افتت�ح  املقبلة  االأ�ص�بيع  يف  �صيتم  اأنه 
العن�ية احلثيثة للقلب املزودة بك�مل املعدات 

واالأجهزة الالزمة.
اإىل  ال���ت���ح���وي���الت  ن�����ص��ب��ة  اإّن  وق������ل 
الفرتة  خالل  انخف�صت  االأخرى  امل�صت�صفي�ت 
اإىل  م�����ص��ريا  ب���مل��ئ��ة،   50 بن�صبة  امل������ص��ي��ة 
الكلى  غ�صيل  من  امل�صتفيدين  اأعداد  م�ص�عفة 
عن  للتخفيف  م�ص�ئي  ك�در  ت�صغيل  خالل  من 
امل�صت�صفي�ت  اإىل  الذه�ب  من  املر�صى  ك�هل 
االأخرى ليال وم� يرتتب على ذلك من مع�ن�ة 

وتكلفة م�دية.
يف  كلى  غ�صيل  جه�ز   18 هن�ك  اأن  وب��ني 
اأن  امل�صت�صفى، منه� 4 اأجهزة عزل، م�صريا اإىل 
�صهري�،  ح�لة  األف   25 نحو  ت�صتقبل  عي�داته 
ح�لة  األ��ف   20 ح��وايل  ت�صتقبل  وال��ط��وارئ 
اإىل  ال�صهرية  االدخ���ل  معدالت  ت�صل  بينم� 
عملية  األف  نحو  فيه  جترى  فيم�  ح�لة  األفي 

جراحية بني �صغرى ومتو�صطة وكربى.
وزارة  بني  اتف�قية  توقيع  اأن  اإىل  واأ�ص�ر 
البلق�ء  ج���م��ع��ة  يف  ال��ط��ب  وك��ل��ي��ة  ال�صحة 
خ��دم���ت  م�صتوى  ل��رف��ع  ت���أت��ي  التطبيقية 
كلية  لطلبة  تدريب  فر�س  وتوفري  امل�صت�صفى 
جميع  وا�صتغالل  الكف�ءات  وتطوير  الطب 
وت�صجيع  العلمية  البحوث  ودعم  االمك�ني�ت 

االبح�ث امل�صرتكة.

الرواشدة: توقعات بارتفاع األحمال 
الكهربائية إلى 3800 ميغاواط مساء

مستشفى السلط : إجراء نحو
 150 عملية قسطرة قلبية شهريا
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