
49814 دينارا قيمة التبرعات لمتضرري عمارة اللويبدة
*عمان 

التنمية  وزارة  تلقتها  التي  التربعات  جمموع  بلغ 
منطقة  يف  عمارة  انهيار  من  للمت�ضررين  االجتماعية، 

اللويبدة، 49814 دينارا.
اإن باب  البيان �ضحفي االثنني،  الوزارة، يف  وقالت 
اأن  اإىل  م�ضرية  مفتوحا،  زال  ما  التربعات  ا�ضتقبال 

“اآي  خللال  من  جللاءت  التربعات  من  دينارا   33314
فواتريكم«،

اأن  املفلح،  اأمين  االجتماعية  التنمية  وزير  واكد 
من  املت�ضررين  على  بالكامل  �ضتنفق  التربعات  هللذه 
نفقات  بكافة  متكفلة  الوزارة  اأن  مبينا  العمارة،  �ضكان 

اإقاماتهم ملدة مفتوحة اإىل حني ا�ضتقرار اأو�ضاعهم.
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بعد خسائر روسيا.. أكبر عسكري 
أميركي يطلب »المزيد من اليقظة«

الطاقة: انخفاض أسعار 
المشتقات النفطية عالميا

بعد التراجع في أوكرانيا.. 

بوتن يواجه معضلة »صداع الداخل«

*وكاالت 
حذر اجلرنال مارك ميلي رئي�س هيئة االأركان 
التي  الكيفية  اأن  من  االأحد،  امل�ضرتكة،  االأمريكية 
امليدانية  انتكا�ضاتها  على  رو�ضيا  بها  ترد  اأن  ميكن 
من  بل”املزيد  وطالب  بعد،  تت�ضح  مل  اأوكرانيا  يف 

اليقظة” يف �ضفوف القوات االأمريكية.
اأمريكي تذكريا  اأكرب جرنال  ومتثل ت�ضريحات 
به  ت�ضاعد  الللذي  الللوقللت  يف  الت�ضعيد،  باأخطار 
�ضمال  حلف  يف  لها  و�للضللركللاء  املتحدة  الللواليللات 
ت�ضن  وهي  بعد،  عن  اأوكرانيا  )الناتو(  االأطل�ضي 
الللقللوات  على  االآن  حتى  ناجحا  م�ضادا  هجوما 

الرو�ضية.
يف  ع�ضكرية  لقاعدة  زيارته  خال  ميلي  وقال 
“ال  االأوكللراين:  للجي�س  م�ضاعدات  تقدم  بولندا 
لرو�ضيا  بالن�ضبة  للغاية  ح�ضنا  �ضريا  احلرب  ت�ضري 
جميعا  عاتقنا  على  يقع  لذلك  احلللايل،  الوقت  يف 

احلفاظ على اأو�ضاع ا�ضتعداد وتاأهب عالية«.
اأنه ال ي�ضري اإىل اأن القوات االأمريكية   واأو�ضح 
يف اأوروبا تتعر�س الأي تهديد متزايد، لكنه قال اإن 

عليها اأن تكون جاهزة.
تعرفون  ال  اأنتم  احلللرب،  �ضري  “خال  وتابع: 
يف  �ضيحدث  ماذا  اليقني  من  عالية  بدرجة  بالفعل 

املرة املقبلة«.
فيها  باتت  اإن احلرب يف مرحلة جديدة  وقال 
االأوكرانية،  القوات  بيد  اال�ضرتاتيجية  املبادرة 
ما  كثب  عللن  نللراقللب  اأن  علينا  “يتعني  واأ�للضللاف: 

�ضتكون عليه ردود فعل رو�ضيا على ذلك«.
ن�ضر  عدم  مليلي  املرافقني  ال�ضحفيني  من  وُطلب 

ا�ضم القاعدة اأو و�ضف موقعها.
للدفاعات  ا�ضتعرا�ضا  ميلي  زيللارة  وت�ضمنت   
بللطللاريللات  ت�ضمل  الللتللي  الللقللاعللدة،  يف  اجلللويللة 
الدفاع  خللط  �ضتكون  التي  بللاتللريللوت  ال�ضواريخ 
مهاجمتها،  رو�ضيا  قررت  اإذا  القاعدة  عن  االأخللري 

فيما ميثل خماطرة بحرب مع الناتو.
خاركيف  منطقة  من  مو�ضكو  قوات  طرد  واأدى 
اأوكرانيا االأ�ضبوع املا�ضي، اإىل انتقاد  �ضمال �ضرقي 
علني غري معتاد للقيادة الرو�ضية من جانب املعلقني 

الع�ضكريني الرو�س.

*عمان 
انخف�ضت اأ�ضعار امل�ضتقات النفطية يف االأ�ضواق 
اأيلول احلايل،  �ضهر  الثاين من  االأ�ضبوع  العاملية يف 
من  االأول  اال�ضبوع  يف  اأ�ضعارها  معدالت  مع  مقارنة 
الطاقة  وزارة  اأعلنتها  بيانات  بح�ضب  ال�ضهر،  ذات 

والرثوة املعدنية االثنني.
ووفقا للبيانات �ضجل البنزين اأوكتان 90 �ضعرا 
يف  �ضعره  معدل  مع  مقارنة  للطن،  دوالرا   826 بلغ 
وبن�ضبة  دوالرا   828 بلغ  والللذي  االأول  اال�ضبوع 

انخفا�س بلغت 0.2 باملئة.
بلغ  �ضعرا   95 اأوكتان  البنزين  �ضعر  �ضجل  كما 
866.2 دوالر للطن، مقابل 871.4 دوالر امل�ضجل يف 
اال�ضبوع االأول وبن�ضبة انخفا�س بلغت 0.6 باملئة.

دوالر   1020.6 من  الديزل  �ضعر  انخف�س  كما 
بلغت  انخفا�س  وبن�ضبة  دوالر   956.3 اإىل  للطن 

6.3 باملئة، وانخف�س �ضعر الكاز من 1088.7 دوالر 
انخفا�س  وبن�ضبة  للطن  اإىل 1006.9 دوالر  للطن 

بلغت 7.5 باملئة.
دوالر   401.4 من  الوقود  زيت  �ضعر  وانخف�س 
بلغت  انخفا�س  وبن�ضبة  دوالر   385.6 اإىل  للطن 

3.9 باملئة.
وبح�ضب البيانات، انخف�س �ضعر الغاز البرتويل 
امل�ضال يف �ضهر اأيلول احلايل اإىل 635 دوالرا للطن، 
مقارنة مع �ضعره امل�ضجل يف �ضهر اآب املا�ضي والذي 
 4.2 بلغت  انخفا�س  وبن�ضبة  دوالر   662.5 بلغ 

باملئة.
الثاين  االأ�للضللبللوع  يف  برنت  خللام  �ضعر  و�ضجل 
للربميل،  دوالر   91.6 بلغ  �ضعرا  احلايل  اأيلول  من 
من  االأول  اال�ضبوع  يف  امل�ضجل  دوالر   91.5 مقابل 

اأيلول احلايل.

*موسكو
اأثللللار تللراجللع اللللقلللوات الللرو�للضلليللة يف حللرب 
الناقدة  االأ�للضللوات  من  العديد  ظهور  اأوكللرانلليللا، 
دعا  بعدما  بوتن،  فادميري  الرئي�س  ل�ضيا�ضات 
م�ضوؤولون مبدينة �ضانت بطر�ضربغ، جمل�س الدوما 
اإىل اتخاذ اإجراءات ب�ضاأن موقف قادة الباد من 

احلرب.
اإن”  اإن  “�ضي  �ضبكة  ن�ضرته  تقرير  ووفلللق 
من  اخلاطف  الن�ضر  حتقيق  عدم  فاإن  االأمريكية، 
اأطلقتها رو�ضيا يف فرباير  العملية الع�ضكرية التي 
القوات  مللن  الكثري  وخلل�للضللارة  اجللللاري،  الللعللام  مللن 
على  اال�ضتياء  على  الللقللدرة  وعلللدم  واملللعللدات، 
لدى  اال�ضتياء  وّلد  كييف،  االأوكرانية  العا�ضمة 

خ�ضوم بوتن جتاه �ضيا�ضاته.
الذين  اأن�ضاره  بوتن،  معار�ضي  بني  من  وكللان 
القوة  جماح  كبح  بزعم  اجلي�س  قيادات  هاجموا 
اأوكللرانلليللا،  يف  املعركة  حل�ضم  الكاملة  الرو�ضية 

ح�ضبما ذكرت جملة “فورين بولي�ضي«.
يف  امل�ضتمر  اجلمود  ك�ضر  يف  اأوكرانيا  وجنحت 
احلرب مع رو�ضيا منذ اأ�ضهر خال االأيام االأخرية، 
على  ال�ضيطرة  فيه  ا�ضتعادت  م�ضاد  هجوم  عرب 
يف  رو�ضيا،  حدود  اإىل  و�ضلت  حتى  وا�ضعة  مناطق 

نقطة حتول باحلرب.
ويف نظر �ضيا�ضيون رو�س، فاإن العقوبات الغربية 
األقت  احلللرب،  تداعيات  وا�ضتمرار  بادهم  على 

بظالها ب�ضكل فادح على حياة املواطنني.
يف  املحلية  امل�ضت�ضارة  تقول  ال�ضدد  هللذا  ويف 
“لقد  ثور�ضرتوم:  ك�ضينيا  بطر�ضربغ  �ضان  منطقة 
اأي  يف  بهم  مرحب  غري  فهم  فقراء،  الرو�س  اأ�ضبح 

مكان، وهناك القليل من االإمدادات«.
رو�ضيا  الداخلية، قرار  االأزمة  حدة  زاد من  ما 
االأ�ضر  تتخوف  حيث  اجلي�س،  اأفللراد  عللدد  زيللادة 
اأبنائهم  م�ضري  مللن  الغربية  امللللدن  يف  وخللا�للضللة 

. م�ضتقبااً
املا�ضي،  ال�ضهر  اأواخللر  ا  مر�ضوماً وقع  بوتن  كان 
امل�ضلحة  الللقللوات  اأفللللراد  علللدد  بللزيللادة  يق�ضي 

االإجمايل  العدد  ليكون  جندي  األف   137 مبقدار 
ا. 1150628 فرداً

العاقات  يف  واخلبري  ال�ضيا�ضي  املحلل  ويللرى 
الدولية اأمين �ضمري اأن ما �ضريفع من وترية املعار�ضة 
يف  ا  قدماً امل�ضي  حللال  بوتن  الرئي�س  مواجهة  يف 
الإنهاء  الرو�ضي  للجي�س  العامة  التعبئة  اإعللان 

احلرب يف اأوكرانيا.
اإن  عربية”،  نيوز  “�ضكاي  ملوقع  �ضمري  وقال 
الراهن  للو�ضع  بالنظر  م�ضارين  اأمامها  رو�ضيا 
تكتيكية  �ضربة  ا�ضتخدام  اإمللا  احللللرب،  لهذه 
الباهظة  لتكلفته  بالنظر  م�ضتبعد  وهذا  نووية 
بالتعبئة  احلرب  موا�ضلة  اأو   ، واقت�ضاديااً �ضيا�ضيااً 
االأغنياء  اأبناء  من  جدد  اأفللراد  بدخول  العامة 

بطر�ضربغ. و�ضان  مو�ضكو  مثل  الغربية  باملدن 
االأمللر  هللذا  �ضيخلق  تقديري  “يف  واأ�للضللاف: 
ا داخليااً على بوتن باعتبار اأن احلرب ال تدار  مترداً
بخاف  الرو�ضي،  ال�ضعب  يريدها  التي  بالطريقة 
اأن هناك من يرى اأن الو�ضع يف اأوكرانيا كان ميكن 
القوات  دخللول  دون  االنف�ضاليني  بدعم  معاجلته 

الرو�ضية«.
 تابع �س4

*لندن 
�للضللارك جللالللة امللللللك عللبللداهلل 
الللللثللللاين وجللللالللللة امللللللللكلللة رانللليلللا 
العبداهلل، االثنني، يف مرا�ضم جنازة 

جالة امللكة اإليزابيث الثانية.
اجلنازة،  مرا�ضم  يف  �ضارك  كما 
اللللتلللي اأقللليلللملللت بللكللنلليلل�للضللة ديلللر 
وي�ضتمن�ضرت يف لندن بح�ضور جالة 
امللك ت�ضارلز الثالث، ملك بريطانيا 
الربيطانية،  املالكة  العائلة  واأفراد 
قادة وزعماء وم�ضوؤولون من خمتلف 

دول العامل.
ت�ضارلز  امللللللك  جللالللة  وتللقللدم 
امللكة  جللالللة  ملل�للضلليللعللي  الللثللالللث، 
الأكرث  حكمها  ا�ضتمر  التي  الراحلة 

من 70 عاما.
اإليزابيث  امللكة  جالة  وتوفيت 
احلايل  اأيلول  من  الثامن  يف  الثانية 

بقلعة باملورال يف اإ�ضكتلندا.

الملك والملكة يشاركان بمراسم 
جنازة الملكة إليزابيث الثانية

*عمان
رئي�س  برئا�ضة  عقدها  التي  اجلل�ضة  خال  النواب  جمل�س  اأقللر 
املجل�س املحامي عبدالكرمي الدغمي، وح�ضور هيئة الوزارة االثنني، 

م�ضروع قانون حقوق الطفل ل�ضنة 2022.
واأقر املجل�س مواد م�ضروع القانون كما جاءت من اللجنة النيابية 
امل�ضرتكة “القانونية، واملراأة و�ضوؤون االأ�ضرة”، و�ضط نقا�س مو�ضع من 
البالغ  امل�ضروع  مواد  على  التعديات  من  عدد  واجللراء  النواب،  قبل 

عددها 33 مادة.
وزارة  تتخذ  اأن  يف  متثلت  والتي  امللللادة11،  على  املجل�س  ووافللق 
الازمة  التدابري  جميع  املخت�ضة  اجلهات  مع  بالتن�ضيق  ال�ضحة 
ل�ضمان متتع الطفل باأعلى م�ضتوى �ضحي، مبا يف ذلك تطوير الرعاية 
الطفل  وتللزويللد  ال�ضحي،  واالإعلللام  واالإر�للضللاد  الوقائية  ال�ضحية 
ووالديه اأو ال�ضخ�س املوكل برعايته، بناء على مقرتح تقدم به النائب 
علي اخلايلة، باملعلومات االأ�ضا�ضية املتعلقة ب�ضحته وتغذية مبا فيها 
واخلطرة  املعدية  االأمرا�س  من  والوقاية  الطبيعة،  الر�ضاعة  مزايا 

واملزمنة.
كما ت�ضمنت حق الطفل يف بيئة �ضليمة و�ضحية ونظيفة واآمنة، 
باجلوانب  واالإر�للضللاد  التوعية  جمللال  يف  و�ضيا�ضات  برامج  وتطوير 
مراكز  وايللجللاد  بلله،  املحيطة  والبيئة  بالطفل  املتعلقة  ال�ضحية 
متخ�ض�ضة لعاج الطفل وتاأهيله يف حاالت االإدمان على املخدرات اأو 

املوؤثرات العقلية اأو املواد الطيارة وفقا لامكانيات املتوفرة.
احلق  للطفل  باأن  النيابية  اللجنة  قرار  على  املجل�س  وافق  كما 
وزارة  وتتوىل  الفقر،  من  احلماية  ويف  مائم،  معي�ضي  م�ضتوى  يف 
التنمية االجتماعية بالتن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة، و�ضع ال�ضيا�ضات 
والربامج الازمة لتاأمني حق جميع االأطفال يف الرعاية االجتماعية 
االأ�ضا�ضية، ومتكني االأ�ضرة من اأداء دورها االأ�ضا�ضي يف تربية الطفل 
الطبيعي  منوه  �ضمان  اأجل  من  الازمة  بالرعاية  واإحاطته  وتعليمه 
تابع �س2 على الوجه الكامل.    

*القدس املحتلة 
الفل�ضطينية  املدار�س  جميع  االثنني،  ال�ضامل،  االإ�ضراب  عّم 
االحتال  حكومة  ملللحللاوالت  رف�ضا  املحتلة،  القد�س  مدينة  يف 
تزييف  من  يحتويه  وما  اال�ضرائيلي  املنهاج  فر�س  االإ�ضرائيلي، 

وحتريف للرواية التاريخية.
وكانت القوى الوطنية واالإ�ضامية الفل�ضطينية دعت، يف بيان 
م�ضرتك اأولياء اأمور القد�س، ومدار�س القد�س لالتزام باالإ�ضراب، 
ومنع  م�ضوؤولياتها  عند  بالوقوف  الدولية  املوؤ�ض�ضات  مطالبة 
تغول االحتال واأذرعه التنفيذية على مدار�س القد�س، حلماية 

املوؤ�ض�ضات التعليمية يف املدينة والطلبة.
فر�س  حمللاوالت  ملختلف  والراف�س  الثابت  موقفها  وجللددت 
املللدار�للس  جميع  يف  الطلبة  على  امل�ضتحدث  اأو  املللزيللف  املنهاج 
املنهاج  اإال  تقبل  ال  واأنها  االأكادميية،  مرجعياتها  اختاف  على 

الفل�ضطيني لتعليم الطلبة.
يف  االحتال،  حكومة  يف  املعارف  وزارة  ت�ضمى  ما  اأ�ضدرت  و 
 6 من  الدائم  الرتخي�س  ب�ضحب  يق�ضي  قرارا  املا�ضي،  متوز  نهاية 
مدار�س يف مدينة القد�س، ملدة عام، بحجة “التحري�س يف الكتب 
الكلية  القرار  وي�ضمل  وجي�ضها”،  االحتال  دولة  على  املدر�ضية 
االإبراهيمية يف ال�ضوانة، ومدار�س االإميان بجميع اأفرعها يف بيت 

حنينا بالقد�س.
املا�ضي،  ال�ضهر  االحتال،  حكومة  يف  املعارف  وزارة  واأر�ضلت 
ر�ضالة لعدة مدار�س يف املدينة القد�س حتت عنوان “كتب مدر�ضية 
حتتوي على حمتوى حتري�ضي يف مدار�س القد�س ال�ضرقية”، حيث 
تعليمية  موؤ�ض�ضة  على  “العثور  حال  يف  ترخي�ضها  ب�ضحب  هددت 
مللواد  على  حتتوي  التي  املدر�ضية  الكتب  يف  بالتدري�س  تقوم 

حتري�ضية”، على حد تعبريها.

مجلس النواب ُيقر مشروع قانون 
حقوق الطفل لسنة 2022

إضراب مدارس القدس رفضا 
ألسرلة المناهج الفلسطينية

 شخصية العام الثقافية 

سعادة الدكتور

 عبدالرحمن المشيقح
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مياهنا تنفي تنافس أكثر من 
14 ألف مهندس على 3 وظائف

 استئناف واردات المملكة 
من النفط الخام العراقي

طواقم المستشفى الميداني 
األردني غزة 72 تباشر أعمالها

*عمان 
البع�س  يتداوله  ما  �ضحة  »مياهنا«  االأردن  مياه  �ضركة  نفت 
يف  وظائف   3 على  �ضخ�ضااً،  و321  األفا   14 من  اأكرث  تناف�س  عن 

ال�ضركة، وبتخ�ض�ضات الهند�ضة املدنية وال�ضامة العامة.
وقالت ال�ضركة يف بيان، االثنني، “بلغ جمموع املتقدمني ل�ضتة 
�ضواغر هند�ضية اأعلنت عنها ال�ضركة اأواخر �ضهر اآب املا�ضي 695 
الدقة  توخي  اإىل  االإعام  و�ضائل  داعية  فقط”،  وظيفيُا  طلبااً 

واحلذر يف نقل املعلومة، واالبتعاد عن االإثارة والت�ضليل.

*عمان 
�ضالح  الللدكللتللور  املعدنية  والللللرثوة  الللطللاقللة  وزيلللر  اأعلللللن 
الللعللراقللي  الللنللفللط  حتميل  ا�ضتئناف  االثللنللني،  اخلللرابلل�للضللة، 
االجللراءات  من  العراقي  اجلانب  انتهاء  بعد  للمملكة  املللورد 

اللوج�ضتية.
وقال يف ت�ضريح �ضحفي، اإن عملية التحميل بداأت من املوقع 
اجلديد من )م�ضتودع كركوك احلديث( بدال من موقع )حمطة 
ال�ضينية/ بيجي(، وان وزارة الطاقة والرثوة املعدنية ومبتابعة 
حثيثة من ال�ضفارة االأردنية يف بغداد، تو�ضلت مع وزارة النفط 
لتفاهمات  العراق  )�ضومو( يف جمهورية  النفط  ت�ضويق  و�ضركة 
بتاريخ  املوقعة  اخلام  النفط  لتجهيز  التفاهم  مذكرة  لتمديد 
وذلك   ،2022 االول  كانون   31 اإىل   ،2021 الثاين  كانون   28
واملن�ضو�س  املتبقية  التعاقدية  الكميات  كامل  نقل  ال�ضتكمال 

عليها يف مذكرة التفاهم.

*عمان 
با�ضرت طواقم ومرتبات امل�ضت�ضفى امليداين االأردين غزة 72 
وتقدمي  غزة،  قطاع  يف  واملر�ضى  املراجعني  با�ضتقبال  االثنني، 
الذي  الوقت  يف  لهم،  واالإن�ضانية  والعاجية  الطبية  اخلدمات 
غزة  االأردين  امليداين  امل�ضت�ضفى  ومرتبات  طواقم  فيه  غادرت 
71 اإىل اأر�س الوطن، بعد اأن اأدت واجبها االإن�ضاين والطبي جتاه 

االأهل واالأ�ضقاء يف القطاع.
حممد  الركن  العقيد  امليداين  امل�ضت�ضفى  قللوة  قائد  وقللال 
الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  لتوجيهات  “ ا�ضتمرارااً  املحادين: 
العربي،  اجلي�س   - االأردنلليللة  امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
با�ضرت  امل�ضلحة،  للقوات  العامة  القيادة  من  مبا�ضرة  وباأوامر 
وبكادريها  امليداين  امل�ضت�ضفى  مرتبات  وف�ضله  اهلل  بحمد  اليوم 
واأ�ضقائنا  العاجية الأهلنا  )الطبي واالإداري( تقدمي اخلدمات 
احل�ضار  ظل  يف  خا�ضة  معاناتهم،  من  للتخفيف  غزة،  قطاع  يف 

والظروف ال�ضعبة التي يعي�ضونها«.
حممد  الطبيب  املقدم  امل�ضت�ضفى  مدير  قللال  جهته،  من 
تقدمي  امليداين  امل�ضت�ضفى  كوادر  ت�ضتمر   “ البخيت:  حممود 
كافة  الطبية  االخت�ضا�ضات  يف  واالإن�ضانية  الطبية  اخلدمة 
الللطللوارئ  ق�ضم  اإىل  باالإ�ضافة  متكاملة،  طبية  وبللعلليللادات 
مزود  امل�ضت�ضفى  اأن  مبينااً  ال�ضاعة”،  مللدار  على  يعمل  الللذي 
الطارئة  العمليات  اجللراء  على  قادر  متكامل  عمليات  بق�ضم 

واملربجمة.
تابع �س3
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*عمان
التي  اجلل�ضة  خللال  الللنللواب  جمل�س  اأقللر 
عللقللدهللا بللرئللا�للضللة رئلليلل�للس املللجللللل�للس املللحللامللي 
الللوزارة  هيئة  وح�ضور  الدغمي،  عبدالكرمي 
ل�ضنة  الطفل  حقوق  قانون  م�ضروع  االثنني، 

.2022
واأقلللللر املللجللللل�للس مللللواد ملل�للضللروع الللقللانللون 
امل�ضرتكة  النيابية  اللجنة  مللن  جلللاءت  كما 
و�ضط  االأ�ضرة”،  و�ضوؤون  واملللراأة  “القانونية، 
نقا�س مو�ضع من قبل النواب، واجراء عدد من 
التعديات على مواد امل�ضروع البالغ عددها 33 

مادة.
متثلت  والتي  املادة11،  على  املجل�س  ووافق 
يف اأن تتخذ وزارة ال�ضحة بالتن�ضيق مع اجلهات 
متتع  ل�ضمان  الازمة  التدابري  جميع  املخت�ضة 
الطفل باأعلى م�ضتوى �ضحي، مبا يف ذلك تطوير 
الرعاية ال�ضحية الوقائية واالإر�ضاد واالإعام 
ال�ضخ�س  اأو  ووالديه  الطفل  وتزويد  ال�ضحي، 
به  تقدم  مقرتح  على  بناء  برعايته،  املوكل 
االأ�ضا�ضية  باملعلومات  اخلايلة،  علي  النائب 
مللزايللا  فيها  مبللا  وتللغللذيللة  ب�ضحته  املتعلقة 
االأمرا�س  من  والوقاية  الطبيعة،  الر�ضاعة 

املعدية واخلطرة واملزمنة.
�ضليمة  بيئة  يف  الطفل  حق  ت�ضمنت  كما 
برامج  وتللطللويللر  واآمللنللة،  ونظيفة  و�ضحية 

و�للضلليللا�للضللات يف جملللال الللتللوعلليللة واالإر�لللضلللاد 
والبيئة  بالطفل  املتعلقة  ال�ضحية  باجلوانب 
لعاج  متخ�ض�ضة  مراكز  وايجاد  به،  املحيطة 
الللطللفللل وتللاأهلليللللله يف حلللاالت االإدملللللان على 
املخدرات اأو املوؤثرات العقلية اأو املواد الطيارة 

وفقا لامكانيات املتوفرة.
اللجنة  قللللرار  علللللى  املللجللللل�للس  وافللللق  كللمللا 
معي�ضي  م�ضتوى  يف  احلق  للطفل  باأن  النيابية 
وزارة  وتتوىل  الفقر،  من  احلماية  ويف  مائم، 
اجلهات  مع  بالتن�ضيق  االجتماعية  التنمية 
الازمة  والربامج  ال�ضيا�ضات  و�ضع  املخت�ضة، 
لللتللاأمللني حللق جللملليللع االأطلللفلللال يف الللرعللايللة 
من  االأ�ضرة  ومتكني  االأ�ضا�ضية،  االجتماعية 
اأداء دورها االأ�ضا�ضي يف تربية الطفل وتعليمه 
�ضمان  اأجللل  من  الازمة  بالرعاية  واإحاطته 

منوه الطبيعي على الوجه الكامل.
بعد  ع�ضرة،  الثالثة  املللادة  الللنللواب  واأقللر 
اأن  امل�ضرتكة،  اللجنة  مللن  �ضياغتها  اإعلللادة 
من  دائمة  اأو  موؤقتة  ب�ضفة  املللحللروم  للطفل 
البديلة  الرعاية  يف  احلللق  االأ�ضرية،  بيئته 
وتتخذ  املخت�ضة،  الق�ضائية  اجلهة  من  بقرار 
مع  وبالتن�ضيق  االجتماعية  التنمية  وزارة 
لذلك  الللازمللة  الللتللدابللري  املخت�ضة  اجلللهللات 
تراعى  اأن  على  العاقة  ذات  الت�ضريعات  وفق 

امل�ضلحة الف�ضلى للطفل.

كما اأقر النواب اأن للطفل احلق يف التعليم 
وجمانيا،  اإلزاميا  االأ�ضا�ضي  التعليم  ويكون 
الرتبية  وزارة  وتقوم  الد�ضتور،  الأحكام  وفقا 
املخت�ضة  اجلللهللات  مللع  بالتن�ضيق  والتعليم 
الطفل  ت�ضرب  متنع  التي  االجللراءات  باتخاذ 
نوعيته  و�للضللمللان  التعليم  مللن  انللقللطللاعلله  اأو 
واملر�ضدين  املعلمني  من  الكايف  العدد  وتوفري 
ورفع  اأدائهم  وتطوير  التعليمية،  املوؤ�ض�ضات  يف 

كفاءتهم وتنمية قدراتهم.
واأقر النواب املادة 16 فقرة “ج” واملتعلقة 
الطفل  بنمو  املتعلقة  التوعية  برامج  بتوفري 
والنف�ضية  اجل�ضدية  وتللطللوراتلله  و�ضحته 
ال�ضحية  الرتبية  وتللوفللري  تثقيفه  و�ضمان 
يتاءم  مبللا  كللافللة،  التعليمية  املللراحللل  يف  للله 
الدينية  القيم  مع  ويتوافق  وادراكلله  �ضنه  مع 

واالإجتماعية.
الفقرتني  �ضطب  الللنللواب  جمل�س  وقلللرر 
الفقرة  ن�ضت  حيث   ،20 امللللادة  مللن  ج”  “ب، 
بح�ضور  امل�ضكرات  وتناول  التدخني  ُيعد  “ب” 
البدنية،  الطفل اعتداء على �ضحته و�ضامته 
املوكل  ال�ضخ�س  اأو  الوالدين  �ضفة  ت�ضكل  وال 

برعاية الطفل عذرا الرتكاب هذا الفعل.
النواب  النائب االأول لرئي�س جمل�س  وقرر 
اأحمد ال�ضفدي الذي تراأ�س جانبا من اجلل�ضة، 

رفعها ل�ضباح يوم االأربعاء املقبل.

*عمان 
حممد  املهند�س  والللري  املياه  وزيللر  د�ضن 
الطفيلة  تنقية  حمطة  االثللنللني،  الللنللجللار، 
الت�ضغيلية  مراحلها  بللداأت  والتي  اجلديدة، 
بعد ا�ضتكمال اأعمال تو�ضعة وتاأهيل وتطوير 

مرافقها.
وتللفللقللد اللللوزيلللر، تللرافللقلله رئلليلل�للس بعثة 
�ضريي  الدولية  للتنمية  االأمريكية  الوكالة 
مثل  وجود  اأن  موؤكدا  املحطة،  مرافق  كارلني، 
لقطاع  نوعية  اإ�للضللافللة  يعد  املللحللطللات،  هللذه 
الطفيلة،  مناطق  خلدمة  ال�ضحي  ال�ضرف 
الو�ضع  حت�ضني  على  املحطة  �ضتعمل  حيث 
البيئي واخلدمي يف خمتلف مناطق املحافظة.

واأعرب الوزير عن �ضكر وتقدير احلكومة، 
للدعم الكبري الذي تقدمه احلكومة االمريكية 
ملواجهة  االأخرى  وال�ضقيقة  ال�ضديقة  والدول 
الظروف اال�ضتثنائية والطارئة التي تواجهها 

اململكة خا�ضة يف قطاع املياه.
التي  اجلهود  كارلني،  ثمنت  ناحيتها،  من 
ملواجهة  امللليللاه  قطاع  على  القائمون  يبذلها 
بادها  الللتللزام  مللوؤكللدة  الللتللحللديللات،  خمتلف 
حلول  اليجاد  االأردن  م�ضاعدة  يف  باال�ضتمرار 

للم�ضاكل التي تواجه قطاع املياه.

 1989 عللام  اأقيمت  املحطة  اأن  اإىل  ي�ضار 
زيادة قدرتها  بطاقة 1600 م3 يوميا، وجرى 
اىل 5000 م3 يوميا ، ومت حتويل املحطة بعد 
وحتويلها  وتطويرها  وحتديثها  بنائها  اإعللادة 
حديثة  متطورة  ميكانيكية  بطريقة  للعمل 
معظم  يف  مللواطللن  األلللف   70 مللن  اكللرث  لتخدم 

مناطق املحافظة حتى العام 2035.
وميللكللن زيلللللادة قللدرتللهللا اال�للضللتلليللعللابلليللة 
ال�ضتيعاب  يوميا  م3   7500 اإىل  م�ضتقبا 
املياه  معاجلة  يتم  حيث  اإ�للضللافلليللة،  كميات 

العاملية  امللل�للضللتللويللات  اأعلللللى  وفلللق  الللعللادمللة 
املعاجلة  للمياه  االأردنية  للموا�ضفة  املطابقة 
منها يف  امل�ضتفاد  املياه  �ضتزيد من كميات  التي 

ري املزروعات املقيدة.
املياه  وزارة  عللام  اأمللني  التد�ضني،  وح�ضر 
هيئة  ورئي�س  املحاميد،  جهاد  الدكتور  والري 
جللراد،  حممود  العقبة  مياه  �ضركة  مللديللري 
املهند�س خالد  العقبة  مياه  �ضركة  ومدير عام 
املهند�س  الطفيلة  ملليللاه  ومللديللر  العبيدين، 

م�ضطفى زنون.

*السلط 
علي،  بنت  ب�ضمة  االأملللرية  �ضمو  افتتحت 
االثنني  امللكية،  النباتية  احلديقة  موؤ�ض�س 
وحدة  م�ضروع  التطبيقية،  البلقاء  جامعة  يف 
الزراعة  كلية  اأن�ضاأته  الذي  الذكية  الزراعة 
االإ�ضامية  ال�ضبكة  من  بدعم  التكنولوجية، 

لتنمية واإدارة م�ضادر املياه.
وجالت �ضمو االأمرية، داخل وحدة الزراعة 
املهند�ضني  من  �ضرح  اإىل  وا�ضتمعت  الذكية، 
من  يحتويه  وما  امل�ضروع  ميزات  عن  امل�ضرفني 

اأحوا�س زراعة مائية واأهم املزروعات فيها.

اجلامعة  رئي�س  االفللتللتللاح  حفل  وح�ضر 
ال�ضبكة  ومللديللر  العجلوين،  اأحللمللد  الللدكللتللور 
االإ�ضامية لتنمية واإدارة م�ضادر املياه الدكتور 
للبحوث  الوطني  املركز  ومدير  الرقاد،  مروان 
زراعة  ومدير  حداد،  نزار  الدكتور  الزراعية 
ومدير  عللمللرية،  اأبللو  قي�س  املهند�س  البلقاء 
حممد  املهند�س  امللكية  النباتية  احلديقة 

�ضهبز.
وقالت عميدة كلية الزراعة التكنولوجية 
االفتتاح،  حفل  يف  الللعللبللادي،  اأمللل  الللدكللتللورة 
عبداهلل  امللك  للللروؤى  وحتقيقا  اجلامعة  اإن 

وحتقيق  الللزراعللي  القطاع  تطوير  يف  الثاين 
االأملللن الللغللذائللي، اأطلللللقللت ملل�للضللروع الللزراعللة 
زراعة  اأحوا�ضا  واأعللّدت  املوقع  فاأهّلت  املائية، 
مربعا  مرتا   170 بنحو  م�ضاحتها  تقدر  مائية 
ا�ضتفاد  العلمي،  والبحث  للتدريب  خم�ض�ضة 

منها طلبة الكلية من خمتلف التخ�ض�ضات.
امل�ضروع مركزا  باأن يكون  اأملها  وعربت عن 
لرفع  املحلي  امل�ضتوى  على  متخ�ض�ضا  تدريبيا 
وزيادة  تكنولوجيا  ومتكينهم  الطاب  قدرات 
للموارد  االأمللثللل  اال�ضتغال  و�ضمان  االإنللتللاج 

املائية للتخفيف من اآثار �ُضحها.

مجلس النواب ُيقر مشروع 
قانون حقوق الطفل لسنة 2022

وزير المياه يدشن محطة
 تنقية الطفيلة الجديدة

األميرة بسمة بنت علي تفتتح مشروع 
وحدة الزراعة الذكية في البلقاء التطبيقية

الشوبكي ييحث مع ملتقى رفاق السالح تحسين 
الظروف المعيشية للمتقاعدين العسكريين

*عمان 
للمتقاعدين  املوؤ�ض�ضة االقت�ضادية واالجتماعية  بحث مدير عام 
اإ�ضماعيل  الدكتور  املتقاعد  اللواء  القدماء،  واملحاربني  الع�ضكريني 
ال�ضاح  رفاق  ملقتى  واأع�ضاء  رئي�س  االثنني،  لقائه  خال  ال�ضوبكي 
مبقر املوؤ�ض�ضة، االأمور املتعلقة باملتقاعدين الع�ضكريني كافة، ال �ضيما 

حت�ضني ظروفهم املعي�ضية واالجتماعية.
الع�ضكريني  باملتقاعدين  الها�ضمية  القيادة  اهتمام  ال�ضوبكي  واأكد 

تقديرااً للدور الكبري الذي قدموه خدمة للوطن.
املختلفة  املوؤ�ض�ضة  م�ضاريع  عن  اللجنة  الأع�ضاء  اإيللجللازااً  وقللدم 
م�ضاريع  ال�ضتحداث  املقبلة  واخلطط  لتطويرها،  امل�ضتقبلية  والللروؤى 
جديدة ت�ضاعد يف متكني املتقاعدين من اإيجاد فر�س عمل منا�ضبة لهم 

�ضواء داخل الوطن وخارجه، بالتعاون مع القطاعني العام واخلا�س.
وثمن اأع�ضاء امللتقى، من جهتهم، جهود القائمني على تلك امل�ضاريع 
والعاملني يف موؤ�ض�ضة املتقاعدين الع�ضكريني يف اإدارة املوؤ�ض�ضة ومكاتبها 

يف حمافظات اململكة كافة.

زراعة النواب تناقش موضوع الطرق 
الزراعية في منطقة سلطة وادي األردن

*عمان 
حممد  النيابية،  والللبللاديللة  وامللليللاه  الللزراعللة  جلنة  رئي�س  اأكللد 
العاقمة، �ضرورة االإ�ضراع يف اإجناز الطرق البديلة يف منطقة وادي 
عن  االأعللبللاء  لتخفيف  ال�ضحن«،  »حمرة  طريق  خ�ضو�ضا  االأردن، 

املواطنني من �ضالكي هذا الطريق.
جاء ذلك خال تروؤ�ضه اجتماعا للجنة عقدته االثنني، مت خاله 
االأردن،  وادي  �ضلطة  منطقة  يف  الزراعية  الطرق  مو�ضوع  مناق�ضة 
عام  واأمني  الك�ضبي،  يحيى  واالإ�ضكان  العامة  االأ�ضغال  وزير  بح�ضور 

�ضلطة وادي االأردن منار حما�ضنة.
واأكد العاقمة اأهمية االإ�ضراع بتنفيذ الطرق الزراعية وتاأهيلها 
االأ�ضغال  وزارة  تبذلها  التي  اجلهود  مثمنا  املللزارعللني،  يخدم  ب�ضكل 
كبري  ب�ضكل  يخدم  الذي  العار�ضة،  طريق  م�ضروع  تنفيذها  خال  من 

املزارعني.
عليها،  املركبات  ل�ضري  ت�ضلح  ال  الزراعية  الطرق  بع�س  اإن  وقال 
داعيا اإىل �ضرورة تاأهيلها وتو�ضعتها واإنارتها، ب�ضكل يلبي احتياجات 

املزارع.
اأهمية  النواي�ضة،  وعللودة  اإبللداح  عطا  النائبان  اأكد  جهتهما،  من 
مراقبة  كامريات  و�ضع  و�ضرورة  الزراعية،  الطرق  وتطوير  حت�ضني 

واإ�ضارات مرورية على تلك الطرق، حفاظا على �ضامة مرتاديها.
وتاأهيليها  الزراعية  الطرق  اأهمية  اإىل  الك�ضبي  اأ�ضار  بللدوره، 
ب�ضكل يخدم اجلميع، م�ضيفا اأن الوزارة �ضتعمل على تطويرها، وذلك 

بالتعاون مع �ضلطة وادي االأردن.
واأكد اأن طريق العار�ضة لن يطراأ عليه اأي اأوامر تغيريية.

الزراعية،  الطرق  بع�س  و�ضع  اإن  حما�ضنة  قالت  ناحيتها،  من 
التابعة ملناطق �ضلطة وادي االأردن، متهالكة، نتيجة مرور اأكرث من 40 
عاما على اإن�ضائها، موؤكدة اأن الطرق بحاجة ل�ضيانة فورية، خ�ضو�ضا 

اأنها تخدم �ضريحة كبرية من املزارعني.
لل�ضيانة  املقررة  االأردن  وادي  �ضلطة  خم�ض�ضات  اأن  واأو�ضحت 
الطرق ال تكفي، حيث ال تتجاوز قيمتها 50 األف دينار �ضنويا، ما ي�ضكل 

حتديا وعائقا اأمام تنفيذ وتاأهيل تلك الطرق.

توزيع كراس ومعينات حركية على 
مصابين عسكريين وذوي إعاقة

*عمان 
مع  بالتعاون  الع�ضكريني  للم�ضابني  الها�ضمية  الهيئة  وزعللت 
اإريك�ضون  »جوين  جمعية  من  وبدعم  العاملية،  االأمل«  »�ضبكة  جمعية 
متحركة  كرا�ضي  الللزرقللاء،  حمافظة  يف  االأمللريكلليللة  واأ�ضدقائها« 
املجتمع  واأبناء  الع�ضكريني  امل�ضابني  من  عدد  على  حركية  ومعينات 

املحلي من ذوي االإعاقة احلركية.
�ضملت  التوزيع  عملية  اأن  االثللنللني،  بيان،  يف  الهيئة  واأو�ضحت 
م�ضابني ع�ضكريني من خمتلف املحافظات، اإ�ضافة اإىل اإجراء العديد 
مبا  واملعينات،  املتحركة  الكرا�ضي  على  والتعديات  االختبارات  من 

يحقق الفائدة والراحة للم�ضابني اأثناء ا�ضتخدامهم لها.
واأ�ضاد مدير عام الهيئة العميد املتقاعد موران ترك، بهذه املبادرة 
االجتماعي،  التكافل  مفاهيم  تعك�س  اإن�ضانية  اأبللعللادااً  حتمل  التي 
بامل�ضابني  واالهتمام  الرعاية  درجات  اأق�ضى  تلم�س  يف  الهيئة  ونهج 
الهيئة  تربط  التي  املميزة  ال�ضراكة  عاقات  خال  من  الع�ضكريني 
ملن  اخلدمات  هذه  لتقدمي  والدولية  واالإقليمية  املحلية  باجلمعيات 

يحتاجها.
واأ�ضار املدير التنفيذي للعمليات يف جمعية “�ضبكة االأمل” العاملية 
الرعاية  خدمات  خمتلف  تقدمي  يف  الهيئة  دور  اإىل  ا�ضكندر،  مدحت 
الع�ضكريني وذويهم، موؤكدااً فخره واعتزازه بهذه  للم�ضابني  والتاأهيل 
النخبة الطيبة من اأبناء الوطن الذين قدموا الغايل والنفي�س خدمةاً 

للوطن واأداء الواجب، وحمل اأمانة امل�ضوؤولية.
وعرب امل�ضتفيدون من املبادرة، من جهتهم، عن �ضكرهم وتقديرهم 
للقائمني على هذه املبادرة التي مكنتهم من احل�ضول على ما يحتاجونه 

من معينات حركية ت�ضهل عليهم حركتهم وتنقلهم.
لتقدمي  الهيئة  تنفذها  اأن�ضطة  �ضل�ضلة  �ضمن  الن�ضاط  هذا  وياأتي 
وذويهم  الع�ضكريني  للم�ضابني  والتاأهيل  الرعاية  خدمات  خمتلف 
بعد درا�ضة احتياجاتهم ورغباتهم باالعتماد على عاقات ال�ضراكة 

املميزة التي تربط الهيئة مع اجلهات الر�ضمية واخلا�ضة.

شومان تنظم مهرجان زار كي.. 
فن وثقافة بمحافظة الزرقاء

  
*عمان 

تنطلق يف حمافظة الزرقاء، اليوم الثاثاء، فعاليات مهرجان “زار 
فرع  �ضومان/  احلميد  عبد  مكتبة  تنظمه  والذي  وثقافة”،  فن  كي.. 

الزرقاء، بالتعاون مع بلدية الزرقاء الكربى.
ووفقا لبيان �ضحفي �ضادر عن موؤ�ض�ضة عبداحلميد �ضومان، يهدف 
املهرجان الذي ي�ضتمر حتى االأول من ت�ضرين االأول املقبل، اإىل دعم 
وا�ضعة  م�ضاحات  وفرد  الزرقاء،  حمافظة  يف  الثقايف  الفعل  وتعزيز 
لتذوق الفن والثقافة، حيث تقام الفعاليات واالأن�ضطة املختلفة �ضمن 
)للكبار  العمرية  الفئات  خمتلف  مع  وتتنا�ضب  ممتعة  ثقافية  اأجواء 

وال�ضغار(.
ثقافية  وحما�ضرات  حواريات  على  املهرجان  فعاليات  وت�ضتمل 
وماراثون  و�ضطرجن  ثقافية  وم�ضابقات  وفنية  مو�ضيقية  واأن�ضطة 
ومبادئ  اخلللزف،  وت�ضكيل  النحت  حول  تدريبية  ودورات  القراءة 
الذاتية  ال�ضرية  وكتابة  باملوبايل  الفوتوغرايف  الت�ضوير  واأ�ضا�ضيات 
الدبكة  وتعليم  الر�ضم  اأ�ضا�ضيات  وتعليم   ،)printing  3( ودورة 
وعرو�س االأفام ال�ضينمائية، باالإ�ضافة اإىل اأن�ضطة علمية وقراءات 

واأم�ضيات ق�ض�ضية تنفذها مكتبة درب املعرفة.

تحت رعاية األميرة منى، مجلس اعتماد 
المؤسسات الصحية ينفذ مبادرة “يوم التغيير 

التاسع” بعنوان “دواء آمن بدون أضرار« 
*عمان 

اعتماد  جمل�س  نظم  احل�ضني،  منى  االأملللرية  �ضمو  رعاية  حتت 
دواء  �ضعار”  حتت  التا�ضع،  التغيري  “يوم  مبادرة  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات 
تت�ضمن  تعهدات  وكتابة  مبادرات  على  يركز  الذي   ،“ اأ�ضرار  بدون 

�ضامة املر�ضى واملراجعني والعاملني يف املوؤ�ض�ضات ال�ضحية،
واخلدمات  واخلللا�للس  العام  ال�ضحي  القطاع  موؤ�ض�ضات  وقامت 
الطبية امللكية من م�ضت�ضفيات ومراكز �ضحية وخمتربات و�ضيدليات 
خال  مللن  تعهد،  األلللف   100 عللن  زادت  الللتللي  تعهداتهم،  بتنفيذ 
مع  والتفاعل  الللدواء  واإدارة  االآمللن  بللالللدواء  املتعلقة  ن�ضاطاتهم 

واملراجعني. املر�ضى 
ي�ضارك  املجل�س  اإن  ال�ضحية،  املوؤ�ض�ضات  اعتماد  جمل�س  وقللال 
العامل اليوم االثنني، االحتفال باإ�ضاءة معامل وم�ضت�ضفيات ومن�ضاآت 
التا�ضع”  التغيري  “بيوم  احتفاالاً  الربتقايل،  باللون  وخا�ضة  ر�ضمية 
تطلقه  الذي  املر�ضى  و�ضحة  ل�ضامة  العاملي  اليوم  مع  يتزامن  الذي 

منظمة ال�ضحة العاملية يف كل عام.
امل�ضاركني  اأول  كانت  احل�ضني  منى  االأمرية  �ضمو  اأن  املجل�س  وذكر 
املللبللادرات  بدعم  “اأتعهد  بقولها:  وتعهدت  للمبادرة  والداعمني 
واأدعو  االأردن،  يف  اأ�ضرار  بدون  دواء  حتقيق  اإىل  توؤول  التي  كافة 
لتقليل  تطبيقها  تفعيل  اإىل  واالأنظمة  للقوانني  واملنفذين  القائمني 
االأخطاء الدوائية، بهدف �ضمان �ضامة و�ضحة املر�ضى واملراجعني، 
تثقيف  حول  تتمحور  التي  كافة  الن�ضاطات  يف  امل�ضاركة  اإىل  اإ�ضافة 

املواطنني مبا يخ�س ال�ضامة الدوائية«.
املوؤ�ض�ضات  اعتماد  ملجل�س  التنفيذي  املللديللر  اأكلللدت  بللدورهللا، 
يف  ت�ضاهم  التغري”  “يوم  مللبللادرة  اأن  اجلللاعللوين،  �ضلمى  ال�ضحية، 
لتقدمي  وموؤ�ض�ضات  اأفلللراد  من  ال�ضحي  بالقطاع  العاملني  حتفيز 
كتابتها  مت  التي  التعهدات  خال  من  ال�ضحية،  الرعاية  يف  االأف�ضل 
باحلملة،  اخلا�س  االإلكرتوين  املوقع  عرب  التغري،  يوم  قبل  ون�ضرها 
ال�ضحية  اإيجابية على جودة اخلدمات  ينعك�س بدوره ب�ضورة  الذي 

املقدمة يف اململكة.
ال�ضحية،  املوؤ�ض�ضات  اعتماد  جمل�س  نظمه  الللذي  اليوم  و�ضهد 
امللكية، والقطاعات  وبالتعاون مع وزارة ال�ضحة، واخلدمات الطبية 
وموؤ�ض�ضات  االأردين،  التمري�ضي  واملجل�س  واخلا�ضة،  احلكومية 
القطاع  يف  والعاملني  املوظفني  مع  كبريااً  تفاعااً  املحلي،  املجتمع 

الطبي.
عدد  اأكللرب  الإ�ضراك  ي�ضعى  املجل�س  اأن  اإىل  اجلاعوين  واأ�للضللارت 
األف   100 الل  جتاوزت  التي  واملبتكرة  املتنوعة  التعهدات  من  ممكن 
تعهد لهذا العام، وجاءت التعهدات حتت �ضعار واحد وهو “دواء دون 

اأ�ضرار«.
املوؤ�ض�ضات  اإدارات  جميع  ومب�ضاركة  االعللتللمللاد  جمل�س  وقللام 
ال�ضحية والعاملني فيها ومتلقي اخلدمة يف خمتلف حمافظات اململكة 

بتقدمي مبادرات واأن�ضطة اإبداعية خارج اإطار العمل اليومي.
فيها  والعاملني  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  اإدارات  جميع  املجل�س  ودعا 
واأن�ضطة  مللبللادرات  بتقدمي  التعهد  اإىل  قبل  من  اخلدمة  ومتلقي 
التعهدات  هذه  ت�ضمن  بحيث  اليومي،  عملهم  اإطللار  خارج  اإبداعية 
العاملون  املوؤ�ض�ضات ال�ضحية، ثم ينفذ  �ضامة املر�ضى واملراجعني يف 
ا من يوم املبادرة )يوم التغيري(،  يف موؤ�ض�ضاتهم تعهدات مبتكرة اعتباراً
على  احل�ضول  وهو   2022 لعام  الرئي�س  الهدف  حتقيق  اإىل  و�ضوالاً 
واملراجعني،  للمر�ضى  تقدميه  عند  االأدوية  ماأمونية  من  ن�ضبة  اأعلى 
مثل:  خاطئة  دوائية  ممار�ضات  من  للحد  مبكرة  اإجللراءات  واتخاذ 
املتزامن  )اال�ضتخدام  الدوائي  واالإفراط  الرعاية،  انتقال  حاالت 
لل�ضبه  نظرا  بينها  اخللط  ميكن  التي  واالأدويللة  متعددة(،  الأدويللة 

القريب يف اأ�ضمائها اأو �ضكلها.
املُبادرات  من  انطلقت جمموعة  االأردنية،  م�ضت�ضفى اجلامعة  ويف 
التغيري  بيوم  احتفاال  ال�ضحي،  امل�ضتوى  على  والفردّية  اجلماعية 

التا�ضع.
حتفيز  اإىل  تهدف  املبادرات  هذه  فللاإن  اجلامعة،  بيان  وبح�ضب 
لتح�ضني جودة اخلدمات  املتكرر،  اليومي  اإطار عملهم  العاملني خارج 
املقدمة يف القطاع ال�ضحي، وحتقيق اأعلى ن�ضبة من ماأمونية االأدوية 
العاملني  �ضامة  على  التاأكيد  مع  واملراجعني،  للمر�ضى  تقدميه  عند 
املر�ضى  �ضامة  على  اإيجابا  ينعك�س  ما  وهو  ال�ضحية،  املوؤ�ض�ضات  يف 

واملراجعني.
والتمري�ضي  الطبي  اجل�ضم  كلللوادر  مللن  عللدد  املللبللادرات  ونللّفللذ 
التغيري  من  نوع  الإيجاد  حثيثة  م�ضاٍع  يف  وامل�ضاند  والفني  واالإداري 

االإيجابي.
وبداأت هذه املبادرات بتعّهد مدير عام امل�ضت�ضفى، الدكتور جمال 
مبا  الللدواء؛  �ضامة  �ضيا�ضات  لتطبيق  املعنّية  الكوادر  بدعم  ملحم، 
اإىل  كافة  امل�ضت�ضفى  كوادر  داعيااً  للدواء،  االآمن  اال�ضتخدام  ي�ضمن 
ثقافةاً  العمل  اأيام  يف  لاأف�ضل  التغيري  ليكون  املبادرة  هذه  ا�ضتمرار 

وممار�ضة.
قدمتها  التي  املُللبللادرات  من  جمموعة  على  اليوم  هللذا  وا�ضتمل 
حول  مبادرة  ال�ضيدلة  دائرة  نفذت  حيث  امل�ضت�ضفى،  دوائر  خمتلف 
امل�ضاحبة  اجلانبية  واالآثار  اأدويتهم  حول  وتوعيتهم  املر�ضى  متكني 
مع  بالتعاون  للمنازل  االأدويللة  تو�ضيل  مبادرة  اإىل  باالإ�ضافة  لها، 

اأرامك�س.
الوطني  املركز  مع  وبالتعاون  املختربات،  دائللرة  قدمت  فيما 
حول  االأطفال  املر�ضى  لللذوي  ب�ضيطااً  �ضرحااً  ال�ضموم،  ملعلومات 
وقدمت  واحللويات،  الكيماوية  واملواد  االأدوية  بني  الت�ضابه  مدى 
الغذاء  بني  التداخات  حول  توعوية  من�ضورات  التغذية  �ضعبة 
من  املثلى  اال�للضللتللفللادة  وحتللفللز  تللزيللد  الللتللي  واالأغللذيللة  واللللدواء 

الدواء.
افتتاح  اأبرزها  املبادرات،  من  جمموعة  التمري�س  دائرة  وقّدمت 

غرفة االأدوية وتخ�ضي�س م�ضار خا�س لعاج مراجعي الطوارئ.
عر�ضت  مبادرة  الرئي�ضية  املركزة  العناية  وحللدة  قدمت  كما 
باالإ�ضافة  الوحدة،  يف  املُقدمة  التمري�ضية  للرعاية  �ضورااً  خالها 
لرفع  وذللللك  امل�ضت�ضفى  مللن  خللرجللوا  الللذيللن  للمر�ضى  �للضللور  اإىل 

نف�ضيتهم. وحت�ضني  معنوياتهم 
كما جرى تثقيف املراجعني حول الطرق الطبيعية لرفع م�ضتوى 
والتوعية  ال�ضحيحة،  االأغذية  تناول  طريق  عن  الدم  يف  احلديد 
حول ا�ضتخدام االأدوية بدالاً من اخللطات ال�ضعبية ملر�ضى احلروق، 
)با  نظام  ا�ضتخدام  طريقة  حول  االأ�ضرة  طب  مراجعي  وتثقيف 

دور(.
ويف اإطار التعهدات بيوم التغري، قال اأمني عام املجل�س التمري�ضي 
وحتديث  تطوير  بدعم  “اتعهد  النوافلة،  هاين  الدكتور  االأردين، 
والقابات  واملمر�ضات  للممر�ضني  مثالية  عمل  بيئة  لتوفري  اخلطط 
التاأهيل  توفر  والتي  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  خمتلف  يف  القانونيات 
من  وخالية  اأمنة  �ضحية  رعاية  لتقدمي  كفاياتهم  ل�ضقل  والتدريب 

االأخطاء«.
كما تعهد الرئي�س التنفيذي ل�ضركة احلو�ضبة ال�ضحية، املهند�س 
عمر اإبراهيم عاي�س، بالتحديث والتطوير امل�ضتمرين على املعلومات 
التعامل  عن  التوعية  ون�ضر  حكيم،  نظام  يف  والطبية  الدوائية 
ب�ضكل  للمري�س  الللدواء  واإعطاء  و�ضرف،  و�ضف،  مع  �ضحيح  ب�ضكل 
و�ضامة  حقوق  على  حفاظااً  ال�ضحية  الرعاية  مقدمي  قبل  من  اآمن 
“حكيمي” االإلكرتونية  من�ضة  خدمات  تطوير  اإىل  اإ�ضافةاً  املري�س، 
واأدويته  ال�ضحي  املري�س من االطاع على ملفه  لتمكني  ب�ضكل دوري 
لت�ضمل  ال�ضهرية  االأدويللة  تو�ضيل  طلب  بخدمة  والتو�ضع  احلالية 

حمافظات اململكة كافة.
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*عمان 
 اأطلق املجل�س االأعلى لل�ضكان، االثنني، 
االأردن  التزامات  لتنفيذ  الوطنية  اخلطة 
الدويل  واملوؤمتر   ،2019 نريوبي  قمة  نحو 
لل�ضكان والتنمية مبنا�ضبة مرور 25 عاما، 
حتت �ضعار ت�ضريع الوعد لاأعوام 2021-
املتحدة  االأمم  �ضندوق  من  بدعم   2030

لل�ضكان.
االأعلى  للمجل�س  العام  االأمللني  وقللال 
اإن  ملل�للضللاروة،  عي�ضى  الللدكللتللور  لل�ضكان، 
مع  ت�ضاركي  بنهج  جللاء  اخلللطللة  اإطلللاق 
ا�ضتعر�ضت  حيث  الوطنية،  اجلهات  جميع 

اخلطة حالة ال�ضكان يف االأردن، واالأو�ضاع 
واالقت�ضادية،  واالجتماعية  الدميغرافية 
ال�ضحة  مللو�للضللوعللات  علللللى  الللرتكلليللز  مللع 
عنا�ضرها  بكافة  واجلن�ضية  االإجنابية 

ومكوناتها.
تناولت  الوطنية  اخلطة  اأن  واأو�للضللح 
االأردين  املجتمع  يواجهها  التي  التحديات 
واجلن�ضية،  االإجنابية  ال�ضحة  جمللال  يف 
ال�ضادرة  واالإح�ضائيات  باالأرقام  مدعمة 
علللن املللوؤ�للضلل�للضللات املللعللنلليللة، اإ�للضللافللة اإىل 
وعددها  نللريوبللي،  قمة  نحو  االلللتللزامللات 
مربرات  تو�ضح  اأنها  اإىل  الفتا  التزاما،   12
االأردن يف تغيري االأو�ضاع يف جمال ال�ضحة 
اآلية  اإىل  والو�ضول  واجلن�ضية،  االإجنابية 

حمددة يف هذه العملية.
العملية  اأن هذه  م�ضاروة  الدكتور  وبني 
الرئي�ضية  املداخات  اإبرام  خال  من  تتم 
التي تعددت طبيعتها، من �ضيا�ضة وتوعوية 
وتللثللقلليللفلليللة وخلللدمللليلللة، بللهللدف تللطللويللر 
ور�ضم  القدرات،  وبناء  واالأنظمة،  القوانني 
اإىل  م�ضريا  الللقللرارات،  واتخاذ  ال�ضيا�ضات 
وتنفيذ  االأن�ضطة،  من  بقائمة  ذلك  اتباع 
االآليات املقرتحة، واآلية املتابعة والتقييم، 

واجلهات امل�ضوؤولة عن ذلك.
برنامج  ملل�للضللوؤولللة  قللالللت  جهتها،  مللن 
ال�ضكان والتنمية يف �ضندوق االأمم املتحدة 

قمة  مللوؤمتللر  اإن  �ضري،  اأبللو  ليايل  لل�ضكان 
لكيفية  وا�ضح  اجتاه  لتحديد  جاء  نريوبي 
الن�ضاء  لكافة  العدالة  حتقيق  يف  التقدم 
تللزال  ال  م�ضريتهم  اأن  مبينة  والفتيات، 
النتائج  لتحقيق  الللوقللت  وحللان  م�ضتمرة 

امللمو�ضة للن�ضاء والفتيات.
�ضمان  يف  تكمن  ذلك  اأهمية  اأن  واأكدت 
الللركللب،  �للضللخلل�للس خلللللف  اأي  تلللرك  علللدم 
وحتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة، م�ضرية 
ال�ضركاء  مع  يعملون  االأردن  يف  اأنهم  اإىل 
الوطنيني لو�ضع اخلطط والربامج، لتحقيق 
على  تعاهدوا  التي  الوطنية  االلتزامات 

متابعتها وتنفيذها.
بلللدورهلللا، قللدمللت مللديللرة الللربامللج يف 
�ضو�ضن  الدكتورة  لل�ضكان،  االأعلى  املجل�س 
الوطنية  اخلطة  حللول  عر�ضا  الدعجة، 
 ،2030-2021 نريوبي  التزامات  لتنفيذ 
التزامه  يف  االأردن  ا�ضتمرار  اإىل  م�ضرية 
وخللدمللات  وامللل�للضللورات  املعلومات  بتقدمي 
تنظيم االأ�ضرة، ذات اجلودة امل�ضتندة على 
النائية  للمناطق  خا�ضة  احلقوقي،  املنهج 
تنظيم  و�ضائل  وتللوفللري  اله�ضة،  والفئات 
االإجناب من خال وزارة ال�ضحة، وتوزيعها 
لكافة اجلهات املعنية ورفع معدل ا�ضتخدام 

الو�ضائل احلديثة.
نقا�ضية،  جل�ضة  االإطاق  حفل  وتناول 
حيث حتدث املن�ضق العام احلكومي حلقوق 

االإن�ضان، نذير العواملة عن اأهمية منظومة 
االلللتللزامللات،  تنفيذ  يف  االإنلل�للضللان  حللقللوق 
وحتدث طبيب الن�ضائية والتوليد الدكتور 
الوطنية  االإجلللراءات  عن  غرايبة،  عامر 
ميكن  التي  االأمهات  وفيات  الإنهاء  الرامية 
جتنبها. كما حتدث نائب اأمني عام املحل�س 
الوطني ل�ضوؤون االأ�ضرة حممد الزعبي، عن 
اإنهاء  اإىل  الرامية  الوطنية  االإجلللراءات 
النوع  على  والقائم  االأ�ضري  العنف  حاالت 
مديرية  مللديللرة  وحتللدثللت  االجللتللمللاعللي، 
الدكتورة  ال�ضحة  وزارة  يف  والطفل  املللراأة 
الوطنية  االإجلللراءات  عن  هديلدال�ضائح، 
امللباة  غللري  احلللاجللة  اإنللهللاء  اإىل  الللراملليللة 

لتنظيم االإجناب والتحديات.
اأعللدهللا  الللتللي  الوثيقة  اأن  اإىل  ي�ضار 
املتحدة  االأمم  �ضندوق  من  بدعم  املجل�س 
االإطللار  تت�ضمن  االأردن،  مكتب  يف  لل�ضكان 
لتطوير  اعللتللمللاده  مت  اللللذي  املللفللاهلليللمللي 
االأردن  التزامات  يت�ضمن  والذي  الوثيقة، 
ذلللك خمللرجللات موؤمتر  الللدوللليللة، مبللا يف 
لل�ضكان،  العاملي  املوؤمتر  وخمرجات  بكني، 
امل�ضتدامة،  للتنمية  العاملية  واالأجللنللدة 
واحلالة الراهنة ل�ضكان االأردن، واحلوارات 
وكذلك  امل�ضلحة،  اأ�ضحاب  مع  متت  التي 
االإ�ضرتاتيجيات االأخرى التي مت اإ�ضدارها 

بهذا ال�ضاأن.
)برتا- هبة الع�ضع�س(

*عمان 
للبحث  االأردنللليلللة  اجلللمللعلليللة  اأعلللللنللت 
العلمي والريادة واالإبداع، عن عقد املوؤمتر 
»اقت�ضاديات  بعنوان  الثامن  االقت�ضادي 
واملللوارد  الغذائي  واالمللن  وامللليللاه  الطاقة 

الطبيعية«، يف عمان ال�ضبت املقبل.
�ضحفي،  بلليللان  يف  اجلللمللعلليللة،  ودعلللت 
ح�ضور  اإىل  واملخت�ضني  الباحثني  االثنني، 
قلل�للضللايللا حيوية  يللنللاقلل�للس  الللللذي  امللللوؤمتلللر 
ومهمة تتعلق باالقت�ضاد االأردين واخلروج 
بتو�ضيات وقرارات، ت�ضهم برفع �ضوية هذه 
القطاعات ورفعها الأ�ضحاب القرار بالدولة 

لا�ضتفادة منها وتعميمها.
وقللللال رئلليلل�للس اجلللمللعلليللة الللدكللتللور 
يعقد  الللذي  املللوؤمتللر  اإن  اخلللوالللدة،  ر�ضا 
يتناول  الللبللرتا،  جللامللعللة  مللع  بللالللتللعللاون 
االأمللن  امللليللاه،  رئي�ضية:  حملللاور  ثللاثللة 
حتديد  اإىل  ويهدف  والطاقة،  الغذائي، 
مللامللح املللرحلللللة الللتللاللليللة لللاقللتلل�للضللاد 
بها  التي ميكن  الطريقة  وما هي  االأردين، 
بها  تنعم  التي  الطبيعية  املوارد  ا�ضتغال 
وذلك  الغذائي،  االأمن  حتقيق  يف  اململكة 
االقت�ضادي  التحديث  روؤية  مع  ان�ضجامااً 
خال  من  الدولة  ت�ضعى  حيث  للمملكة، 
اقت�ضادية  قاعدة  تاأ�ضي�س  اإىل  الروؤية 
تعزيز  يف  واال�ضهام  متينة،  واجتماعية 
على  التنمية  م�ضارات  وا�ضتدامة  امكانات 

الطويل. املدى 
مللللن جلللهلللتللله، قلللللال رئللليللل�لللس اللللللجللنللة 
�ضامر  الللدكللتللور  للللللمللوؤمتللر  الللتللحلل�للضللرييللة 
التي  الللتللحللديللات  اإنللله يف ظللل  اللللرجلللوب، 
ع�ضفت بالعامل نتيجة انت�ضار وباء كورونا 
بد  ال  كان  االأوكرانية،  الرو�ضية  واحلللرب 
اأولوياتنا،  �ضياغة  اإعادة  اإىل  التوجه  من 
فيما يتعلق بالطاقة حيث اأن اأ�ضعار الطاقة 
عامليااً ارتفعت ب�ضكٍل �ضخم واأ�ضبحت ت�ضكل 
لها،  امل�ضتوردة  الللدول  موازنات  على  ا  عبئاً
التوريد  �ضا�ضل  �ضعف  اإىل  كذلك  الفتا 
العاملية، التي اأثرت ب�ضكٍل كبري على حجم 
اأ�ضهم  ما  الللغللذاء،  من  العاملية  اللل�للضللادرات 
ب�ضعوبة حتقيق االأمن الغذائي لدى الكثري 

من دول العامل.
يناق�ضها  ايل  االأوراق  الأهللم  وعللر�للس 
وخمت�ضني  م�ضوؤولني  مب�ضاركة  املللوؤمتللر، 
وبللاحللثللني وملللن اأبلللرزهلللا ورقللللة بللعللنللوان 
الفر�س  العربي:  الوطن  يف  الغذاء  “اأزمة 
والتحديات” يقدمها وزير الزراعة اال�ضبق 
بعنوان  وورقة  الدويري،  حممود  الدكتور 
مفتاح  الغذائي:  االمن  معلومات  “حتليل 
االمن  خبري  يقدمها  والرد”  اال�ضتجابة 
وورقة  الزعبي،  فا�ضل  الدكتور  الغذائي 
االردن  يف  املائية  املللوارد  “حتديات  حللول 
العام  االمللني  تقدمها  اال�ضتدامة”  واآفللاق 
املهند�ضة  واللللري  امللليللاه  لللللوزارة  اال�للضللبللق 

حول  ورقللة  اإىل  اإ�ضافة  الزعبي،  مي�ضون 
التزويد” الأ�ضتاذ  وبدائل  املائي  “التحدي 
ابو  ماجد  الدكتور  والبيئة  املياه  هند�ضة 

زريق.
اال�ضبق  العام  املدير  ان  الرجوب  وبني 
املهند�س  الللوطللنلليللة  الللكللهللربللاء  للل�للضللركللة 
بعنوان  ورقلللة  �ضيقدم  حيا�ضات  احللمللد 
–الواقع  االردن  يف  الللطللاقللة  “قطاع 
ورقة  هناك  �ضيكون  كما  والطموحات”، 
بعنوان “الطاقة املتجددة وانظمة تخزين 
الكلية  الذكية” لعميد  الطاقة والعدادات 
الدكتور  للتكنولوجيا  الوطنية  اجلامعية 

احمد ال�ضامية.
كما يقدم اأمني عام �ضلطة املياه االأ�ضبق 
رئي�ضية  ورقللة  قطي�ضات  ق�ضي  املهند�س 
التحويلي  والت�ضغيل  “البناء  بللعللنللوان 
اإ�ضافة  الطبيعية”،  امللللوارد  قطاعات  يف 
لكلمات ومداخات لرئي�س الوزراء اال�ضبق 
الدكتور  البرتا  جلامعة  االعلى  امل�ضت�ضار 
الدكتور  اجلمعية  ورئي�س  بللدران،  عدنان 

ر�ضا اخلوالدة وغريهم.
للبحث  االردنللليلللة  اجلللمللعلليللة  وتللعللقللد 
الللعلللللمللي واللللريلللادة واالبلللللداع مللوؤمتللرات 
مب�ضاركة  دوري  ب�ضكل  وعلمية  اقت�ضادية 
ومن  االردن  من  وخمت�ضني  وخرباء  علماء 
تعميم  على  وتعمل  العامل  انحاء  خمتلف 

نتائج وتو�ضيات هذه املوؤمترات.

*عمان 
الدواء”  ا�ضتخدام  “ماأمونية  تبدو 
اليوم اأكرث اإحلاحا من اأي وقت م�ضى، و�ضط 
تاأكيدات متخ�ض�ضني على عاقتها ب�ضل�ضلة 
طويلة من اال�ضرار ال�ضحية واالقت�ضادية 
امريكي  دوالر  مليار   42 من  باأكرث  املقدرة 

ميكن توفريها على االقت�ضادات العاملية.
منظمة ال�ضحة العاملية التي تعد خط 
الدفاع االول يف هذا ال�ضدد، رفعت يف اليوم 
دون  “الدواء  �ضعار  املر�ضى  ل�ضامة  العاملي 
عن  الناجمة  االأ�ضرار  اأن  مبينة  اأ�ضرار”، 
 50 ت�ضكل  لللاأدويللة  اخلاطئ  اال�ضتخدام 
ميكن  الللتللي  االأ�للضللرار  اإجللمللايل  مللن  باملئة 

جتنبها يف جمال الرعاية الطبية.
يطلق  الللعللاملللي  اللليللوم  هللذا  ومبنا�ضبة 
جمل�س اعتماد املوؤ�ض�ضات ال�ضحية برعاية 
يوم  االثللنللني،  احل�ضني  منى  االأملللرية  �ضمو 
 “ �ضعار  حتت  احلايل  للعام  التا�ضع  التغيري 
على  ال�ضوء  لت�ضليط  اأ�ضرار”  دون  دواء 
املر�ضى  �للضللامللة  ت�ضمن  الللتللي  امللللبلللادرات 
املللوؤ�للضلل�للضللات  وامللللراجلللعلللني والللعللاملللللني يف 
يف  االإعللامللي  الناطق  بح�ضب  ال�ضحية، 

املجل�س ليليان اجلوارنة.

من  املجل�س  يهدف  اجلللوارنللة،  وقللالللت 
العاملني  حتفيز  اإىل  التغيري”  “يوم  خال 
يف القطاع ال�ضحي من اأفراد وموؤ�ض�ضات على 
من  ال�ضحية  الرعاية  يف  االأف�ضل  تقدمي 
ومبتكرة،  ريادية  وفعاليات  اأن�ضطة  خال 
و�ضوال اىل اأعلى ن�ضبة من ماأمونية االأدوية 
واحلد  واملراجعني،  للمر�ضى  تقدميها  عند 
بينها  لل�ضبه  العقاقري نظرا  من اخللط بني 
هوؤالء  وبح�ضب  ال�ضكل.  او  اال�ضم  يف  �ضواء 
املتخ�ض�ضني، ُترتكب اأخطاء املداواة، حتت 
مثل  الفنية  اأو  الب�ضرية  العوامل  �ضغط 
اأو  االأدويلللة،  �ضرف  نظم  �ضعف  اأو  التعب 
لليقظة  الوطنية  اللجنة  ع�ضو  يقول  كما 
الدوائية ومتابعة االآثار اجلانبية للقاحات 
“كوفيد- 19” الدكتور �ضرار بلعاوي، قال 
لوكالة االأنباء االأردنية )برتا(، اإن عملية 
اإعطاء الدواء تتم مبراحل متعاقبة، تكمن 
ب�ضرفها  مللرورا  الللدواء  و�ضف  يف  بدايتها 
لهذا  املري�س  بتناول  وانتهاء  ال�ضيدلية  يف 
يف  يقع  قد  ما  خطاأ  اأن  اىل  الفتا  اللللدواء، 
ي�ضمى  ما  املراحل وهو  اأي مرحلة من هذه 
االكرث  وب�ضفتها  العاجية«.  “االأخطاء  بل 
يوؤكد  ال�ضحية،  الللرعللايللة  يف  ا�ضتعماال 

بلللللعللاوي اأهللملليللة احلللر�للس واحللللذر خال 
االأدويللة،  وو�ضف  و�ضرف  تخزين  مراحل 
ت�ضابه  اإ�ضكالية  اىل  اخل�ضو�س  بهذا  الفتا 
ال�ضيدالين يف  اأ�ضماء االأدوية حيث يعترب 

هذه احلالة �ضبكة اأمان يف التقاط اخلطاأ.
الللرعللايللة  و�للضللامللة  جللللودة  م�ضت�ضار 
اإن  قال  الدويري،  هيثم  الدكتور  ال�ضحية 
باالإجراءات  يعنى  املر�ضى،  �ضامة  مفهوم 
املتخذة للتقليل من االأخطاء التي من املمكن 
الرعاية  تلقيه  اأثناء  للمري�س  حتدث  اأن 
ال�ضحية، الفتا اىل اأن االأردن يعمل باجتاه 
اأن  اإىل  م�ضريا  االأخطاء،  هذه  من  التقليل 
االأخللرى  اللوج�ضتية  واالأمللللور  االأجللهللزة 
تعترب امتدادا ملهمة الكوادر ال�ضحية، وتعد 
وتعقيدا  ح�ضا�ضية  االأكللرث  املنظومة  هذه 
اأنه  واأو�ضح  بال�ضحة.  املبا�ضرة  لعاقتها 
ال ميكن اعتبار اأي فجوة يف هذه املنظومة 
املوؤ�ض�ضي  االأداء  لت�ضابك  “ب�ضيطة”  باأنها 
امللف  اأنه مع حو�ضبة  واالإن�ضاين، م�ضتدركا 
كنظام  الللربجملليللات  وا�للضللتللخللدام  الللطللبللي 
عدم  عن  الناجم  اخلطاأ  اأ�ضبح  “حكيم”، 
يف  باليد  املكتوبة  الطبية  الو�ضفة  و�ضوح 
اأدنى معدالته اإن مل يكن قد تا�ضى نهائيا.

إطالق الخطة الوطنية لتنفيذ 
التزامات نيروبي 2030-2021

األردنية للبحث العلمي: عقد المؤتمر 
االقتصادي الثامن السبت المقبل

في اليوم العالمي لمأمونية الدواء.. 
االردن يواكب معايير الجودة العالمية

مقال رئيس التحرير

نعم مل يعد الكام �ضرا...
لبنان دولة فا�ضلة ب�ضهادة �ضعب يعي�س على امل�ضاعدات 

منظومة  بذهول  تراقب  ودول  ال�ضفارات  اأبللواب  على  والت�ضارع  
ال  تنهاروكاأن  حتتية  وبنى  وقطاعات  موؤ�ض�ضات  على  تتفّرج  حاكمة 
حياء وال حياة ملن تنادي. بالتوازي ين�ضط احلراك الدويل الإنقاذ 
ما تبقى من مقومات دولة اإما من خال و�ضع لبنان حتت الف�ضل 13 
االنهيار.فهل  من  النقاذه  الدويل  والبنك  املتحدة  االأمم  �ضرعة  من 
اأمام جمل�س االمن يف حال  ابعاده وخطورته  لبنان بكل  يطرح ملف 
انهار واجته اىل الزوال كما قال وزير اخلارجية الفرن�ضية جان ايف 
و�ضع  يعني  وماذا  واالقليمي؟  الدويل  ال�ضلم  النقاذ  والعمل  لودريان 

لبنان حتت الو�ضاية االأممية ،
بال�ضيادة،  تتمتع  التي  الللدول  على  تطبق  ال  االأممية  الو�ضاية 
او  �ضعار  اي  حمدان  ال�ضفري  لبنان؟  يرف�س  على  ذلك  ينطبق  فهل 
قول لو�ضع لبنان حتت الف�ضل الثالث ع�ضر من ميثاق االمم املتحدة، 
ويقول” لبنان لي�س بحاجة مطلقا اىل و�ضاية بل اىل تنفيذ االمم 
هذه  قراراتها  حددت  وقد  لها.  موؤ�ض�س  بلٍد  نحو  موجباتها  املتحدة 
العام  يف  ال�ضادرة  الهدنة  اتفاقية  تفعيل  وهي:  بو�ضوح  املوجبات 
1949 مما يعني تطبيق الف�ضل ال�ضابع من امليثاق لي�س �ضد حزب اهلل 
ومن ي�ضتخدم االرا�ضي اللبنانية يف حروب �ضد اإ�ضرائيل فح�ضب، بل 
اي�ضا يف وجه اإ�ضرائيل ومن ي�ضتخدم ارا�ضيها  اذا حاولوا ا�ضتخدامها 
يف حروبهم �ضد االخرين وطالب “ب�ضمان حيادنا لكي نبعث بر�ضالة 
 1701 القرار  وتنفيذ  احد،  على  امنيا  خطرا  ن�ضكل  لن  اننا  مفادها 
الذي يوؤكد على اتفاق الهدنة والقرار 1559 و1680 وهذا يعني متدد 
اي  ملنع  �ضوريا  مع  اللبنانية  الدولية على كل احلدود  القوات  انت�ضار 
تدخل من �ضوريا يف �ضوؤون لبنان فالنظام ال�ضوري احلايل ي�ضكل حالة 

عداء للبنان ال تقل خطرا عن العداء اال�ضرائيلي
واأو�ضح احد ال�ضفراء اللبنانيني  اأن  لبنان لي�س بلدا طارئا على 
املجتمع الدويل فهوع�ضو موؤ�ض�س يف االمم املتحدة ، وقد �ضاهم ب�ضكل 
فعال يف تطوير القانون الدويل ونظام العاقات الدولية، كما �ضارك 
يف �ضياغة اعان حقوق االن�ضان و�ضرعة املحكمة اجلنائية الدولية، 
لقانون  الدولية  املحكمة  ع�ضو  عقل  جوزيف  القا�ضي  ومواطنه 
“كيف  لوطن لديه تاريخ عريق وطويل من احل�ضور  البحار”. و�ضاأل 
كرامتنا  من  ينال  القول  هذا  فا�ضلة؟  دولة  اىل  يتحول  اأن  الللدويل 
الوطنية وتاريخنا ويحرمنا حقوقنا املحمية يف ميثاق االمم املتحدة 

والقانون الدويل والقرارات الدولية 
الرتكيز على م�ضاعدة اجلي�س اللبناين ودعمه لوج�ضتيا ومعنويا 
هذا  ويف  اأوروبية  ودول  املتحدة  الواليات  تطبقها  التي  الثوابت  من 
اجلي�س  م�ضاعدة  يف  االأمم املتحدة  حمدان  ال�ضفري  طالب  ال�ضياق 
جمع  يف  اجلي�س  ف�ضل  حللال  ويف  الداخلي  االمللن  ل�ضمان  اللبناين 
الع�ضكرية  الو�ضائل  ال�ضروري دعمه بكل  امليلي�ضيات فمن  ال�ضاح من 
املنا�ضبة لهذا الغر�س واأكد �ضرورة م�ضاعدة لبنان الجناز انتخابات 
الطائف  اتفاق  بنود  كامل  لتطبيق  ال�ضيا�ضية  االلية  واطاق  حرة 
وقد  امميا  مقبولة  غري  الو�ضاية  1701فللكللرة  الللقللرار  يف  ورد  كما 
انتهت متاما”، وا�ضتطرادا ك�ضف ال�ضفري حمدان “هناك جهل عام يف 
ال�ضارع اللبناين مبا يف ذلك بني املفكرين فيه، للتطورات الدولية التي 
العامة اللغاء  نقا�س يف اجلمعية  العام 1990. وقد كان  ح�ضلت بعد 
جمل�س الو�ضاية. فكل الدول التي كانت تخ�ضع للو�ضاية ح�ضلت على 
اجتاه  وهناك  الكاريبي،  يف  �ضغرية  جزر  ثاث  با�ضتثناء  ا�ضتقالها، 

ملنحها اال�ضتقال
حينه،  يف  طراأ  الذي  الدويل  والتحول   ،1990 العام  بعد  وختم  
االمن  جمل�س  قمة  طلبت  فقد   . النزاع  بعد  ال�ضلم  بناء  مفهوم  برز 
من االمني العام بطر�س غايل، و�ضع مفكرة حول العنا�ضر ال�ضرورية 
حلفظ االأمن وال�ضلم الدوليني و�ضّمن يف ملحقها فكرة بناء ال�ضلم بعد 
النزاع. اإذ كانت هناك عدة دول مثل لبنان، عانت وتعاين من احلروب 
واالزمات، وحتتاج اىل م�ضاعدة املجتمع الدويل. اذا هناك خلط بني 
هذا  حتت  برنامج  النزاع. وثمة  بعد  ال�ضلم  وبناء  الو�ضاية  مطلبي 
العنوان يف لبنان، ي�ضرف عليه املمثل ال�ضخ�ضي لامني العام يف لبنان، 

د. جناة ر�ضدي لكنه بحاجة للتطوير ال اكرث

خالد خازر الخريشا

هل يخرج لبنان من 
دوامة الدول القاشلة ؟

khrishakhaled@yahoo.com

األمانة تشارك بالندوة التحضيرية للمؤتمر 
الهندسي العربي المنعقد في مصر

*عمان 
للموؤمتر  الثالثة  التح�ضريية  الللنللدوة  يف  عمان  اأمللانللة  �ضاركت 
الهند�ضي العربي التا�ضع والع�ضرين املنعقد يف جمهورية م�ضر برعايه 
والتقنيات  املعلوماتي  »املجتمع  عنوان  حتت  العرب  املهند�ضني  احتاد 

املتقدمة يف الوطن العربي 2022«.
يف  االقت�ضادية  والتنمية  للتخطيط  املدينة  مدير  نائب  وقدمت 
اأمانة عمان املهند�ضة راما العزي ورقة عمل بعنوان “دور اأمانة عمان 
الكربى يف تطوير مناذج املدن الذكيه يف االردن - روؤية ا�ضرتاتيجية”، 
الفتة اإىل اخلطة اال�ضرتاتيجية المانه عمان 2022 _2026 التي 
و  لتحقيق 15 غاية  اأخريا وت�ضمل 213 م�ضروعااً ومبادرة  اأعلن عنها 

30 هدفااً ا�ضرتاتيجيااً بقيمة اإجمالية 918 مليون دينار.
االأمانة  ال�ضرتاتيجية  االأربعة  املحاور  العزي  املهند�ضة  وعر�ضت 
احلياة  جودة  وت�ضمل  عمان  ملدينة  تنموية  م�ضاريع  من  ت�ضمنته  وما 
اال�ضتثمار،  التحتية،  والبنية  املللروريللة  واحللللللول  النقل  والبيئة، 

والت�ضريعات.
واأ�ضارت اإىل م�ضروع التحول االإلكرتوين يف اأمانه عمان بعد اأمتتة 
االأبنية  تراخي�س  واإ�ضدار  اإجناز  �ضيما  وال  باالأمانة  اخلدمات  جميع 

وامل�ضاريع اخلا�ضة ورخ�س املهن الكرتونيا.
ومت تكرمي املهند�ضة العزي من قبل رئي�س احتاد املهند�ضني العرب 

واالأمانة العامة لاحتاد.

مهيدات: األردن مرجع ومصدر للمعلومات 
في مجال دراسات التكافؤ الحيوي

طواقم المستشفى الميداني 
األردني غزة 72 تباشر أعمالها

*عمان 
نزار  الدكتور  والللدواء  للغذاء  العامة  املوؤ�ض�ضة  عام  مدير  افتتح 
حممود مهيدات، فعاليات املوؤمتر العلمي الرابع للتوافر احليوي للدواء 
العاملي لاأبحاث  املركز  وطرق تنظيمها و�ضبط جودتها الذي ينظمه 
االأمريكي واالحتاد  ال�ضيدلة  مع احتاد علماء  بالتعاون  ال�ضيدالنية، 
واجلمعية  لل�ضيادلة  الدويل  واالحتاد  ال�ضيدالنية  للعلوم  االأوروبللي 

العلمية ال�ضيدالنية الرتكية.
الرائدة  االأردن  جتربة  اإىل  االفتتاحية  كلمته  يف  مهيدات  واأ�ضار 
املتوا�ضل  و�ضعيه  املنطقة،  م�ضتوى  على  الدوائية  الدرا�ضات  جمال  يف 
التميز والريادة يف هذا القطاع ما جعله االأردن مرجعا وم�ضدرا  اإىل 

للمعلومات ومنوذجا يحتذى.
خا�ضا  قانونا  ت�ضرع  عربية  دولللة  اأول  االأردن  اأن  اإىل  ولفت 
ح�ضب  اإجرائها  تنظيم  بهدف   ،2001 عام  منذ  الدوائية  بالدرا�ضات 
املمار�ضة  اأ�ض�س  ومنها  املللجللال  هللذا  يف  املرجعية  العاملية  االأ�للضلل�للس 

ال�ضريرية اجليدة GCP و”اإعان هل�ضنكي«.
والدواء هي  الغذاء  موؤ�ض�ضة  فاإن  القانون  بناء على هذا  اأنه  وبني 
على  دوائية  درا�ضات  اإجراء  على  باملوافقة  املخولة  الوحيدة  اجلهة 
التفتي�س  خال  من  الدرا�ضات  هذه  �ضري  ومتابعة  االأردن،  يف  االإن�ضان 
واالإ�ضراف امل�ضتمر عليها ل�ضمان �ضحة و�ضامة وحقوق امل�ضاركني فيها 

بالدرجة االأوىل.
واأ�ضاف اأن م�ضتوى االأردن املتميز يف هذا املجال، �ضكل ميزة جاذبة 
لل�ضركات العربية واالأجنبية لا�ضتثمار يف القطاع، ما اأ�ضهم يف زيادة 
تناف�ضية االأردن يف هذا املجال، وتعزيز ال�ضادرات الدوائية الوطنية 

وو�ضولها ملختلف اأنحاء العامل.
االأ�ضا�ضية  العنا�ضر  من  التكافوؤ احليوي  درا�ضات  اأن  مهيدات  واأكد 
البدائل  لت�ضجيل  اأ�ضا�ضي  متطلب  وهي  االأدويلللة،  تطوير  عملية  يف 
وتوفريها باأ�ضعار مناف�ضة، م�ضريا اإىل اأنها رافد مهم لاقت�ضاد الوطني 
مراكز  يف  وا�ضتثمارها  اخلللارج  من  ال�ضعبة  العملة  جلب  خللال  من 
درا�ضات دوائية رائدة، مت بناوؤه بقدرات وطنية تعك�س موقع االأردن 

العلمي يف املنطقة والعامل يف هذا املجال.
ال�ضيدالنية  لاأبحاث  العاملي  املركز  عام  مدير  بني  جانبه،  من 
قدمها  علمية  اأرواق  عدة  يناق�س  املوؤمتر  اأن  جنيب،  ناجي  الدكتور 
خمتلف  مللن  خمتلفة  و�ضيدالنية  علمية  جمللاالت  يف  متخ�ض�ضون 
 ، االأو�ضط  وال�ضرق  واأوروبللا  املتحدة  الواليات  من  العاملية  املوؤ�ض�ضات 
م�ضريا اإىل انه �ضيتم مناق�ضة 16 بحثا على مدار يومني حول اأحدث ما 

تو�ضلت اإليه العلوم ال�ضيدالنية ومنها ما يناق�س للمرة االأوىل.
اخللللرباء  مللن  وا�للضللعللة  مبلل�للضللاركللة  يحظى  امللللوؤمتلللر  اأن  واأ�لللضلللاف 
باجلامعات  ومراكز  ال�ضيدالنية  املجاالت  يف  والعاملني  واالأكادمييني 

البحث العلمي و�ضركات االأدوية.
ال�ضيدلة االأمريكي الربوفي�ضور  اأعرب ممثل احتاد علماء  بدوره، 
يف  اأهدافه  حتقيق  للموؤمتر  متمنيا  للجميع  �ضكره  عن  بنيت،  ليزيل 

تبادل اخلربات والتقنيات احلديثة يف هذا املجال.

*عمان 
 72 غللزة  االأردين  امللليللداين  امل�ضت�ضفى  ومرتبات  طواقم  با�ضرت 
االثنني، با�ضتقبال املراجعني واملر�ضى يف قطاع غزة، وتقدمي اخلدمات 
الطبية والعاجية واالإن�ضانية لهم، يف الوقت الذي غادرت فيه طواقم 
ومرتبات امل�ضت�ضفى امليداين االأردين غزة 71 اإىل اأر�س الوطن، بعد اأن 
اأدت واجبها االإن�ضاين والطبي جتاه االأهل واالأ�ضقاء يف القطاع. وقال 
قائد قوة امل�ضت�ضفى امليداين العقيد الركن حممد املحادين: “ ا�ضتمرارااً 
لتوجيهات جالة امللك عبداهلل الثاين، القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة 
االأردنية - اجلي�س العربي، وباأوامر مبا�ضرة من القيادة العامة للقوات 
امليداين  امل�ضت�ضفى  مرتبات  وف�ضله  اهلل  بحمد  اليوم  با�ضرت  امل�ضلحة، 
الأهلنا  العاجية  اخلللدمللات  تقدمي  واالإداري(  )الطبي  وبكادريها 
واأ�ضقائنا يف قطاع غزة، للتخفيف من معاناتهم، خا�ضة يف ظل احل�ضار 
امل�ضت�ضفى  مدير  قال  جهته،  من  يعي�ضونها«.  التي  ال�ضعبة  والظروف 
امل�ضت�ضفى  كللوادر  ت�ضتمر   “ البخيت:  حممود  حممد  الطبيب  املقدم 
امليداين تقدمي اخلدمة الطبية واالإن�ضانية يف االخت�ضا�ضات الطبية 
الذي  الطوارئ  ق�ضم  اإىل  باالإ�ضافة  متكاملة،  طبية  وبعيادات  كافة 
عمليات  بق�ضم  مزود  امل�ضت�ضفى  اأن  مبينااً  ال�ضاعة”،  مدار  على  يعمل 

متكامل قادر على اجراء العمليات الطارئة واملربجمة.

الشلبي يبحث سبل تشبيك العالقات 
مع الجمعيات التعاونية الفلسطينية

*عمان 
ال�ضلبي،  عبدالفتاح  االأردنية  التعاونية  املوؤ�ض�ضة  عام  مدير  بحث 
ت�ضبيك  �ضبل  فل�ضطني،  دولللة  مللن  تللعللاوين  ن�ضوي  وفللد  مللع  االثللنللني، 

العاقات مع اجلمعيات التعاونية، وتبادل اخلربات بني التعاونيني.
والذي  االأردن،  يزور  الذي  الوفد  ا�ضتقباله  خال  ال�ضلبي  واأكللد 
القطاع  خدمة  يف  ت�ضب  التي  الزيارة  هذه  اأهمية   ، م�ضاركةاً  15 ي�ضم 
التعاونية  التجارب  تبادل  خال  من  والفل�ضطيني  االأردين  التعاوين 

بني التعاونيات االأردنية والفل�ضطينية.
وقال لوكالة االأنباء االأردنية )برتا(، اإن املوؤ�ض�ضة التعاونية على 
املحلية  التعاونيات  من  لكل  وامل�ضاعدة  العون  لتقدمي  اال�ضتعداد  اأمت 
تعزيز  العربي  التعاوين  االحتللاد  �ضيا�ضات  من  اأن  خا�ضةاً  والعربية، 

التعاون بني التعاونيات العربية.
من  بللدءااً  االأردنية  التعاونية  احلركة  ن�ضاأة  ال�ضلبي  وا�ضتعر�س 
مللرورااً  املا�ضي،  القرن  خم�ضينات  مطلع  يف  التعاوين  العمل  انطاق 
االأردنية  التعاونية  املوؤ�ض�ضة  اإن�ضاء  اإىل  وو�ضوالاً  التعاونية  باملنظمة 

كجهة ر�ضمية تعنى ب�ضوؤون ومتابعة القطاع التعاوين.
والتنموية؛  االقت�ضادية  العملية  يف  التعاون  قطاع  اأهمية  واأكد 
مل�ضاهمته يف مكافحة م�ضكلتي الفقر والبطالة، ف�ضااً عن دور التعاونيات 
واملجتمعات  لاأع�ضاء  واالقت�ضادي  االجتماعي  امل�ضتوى  حت�ضني  يف 
للتنمية  الفل�ضطيني  املركز  نائب مدير عام  اأ�ضاد  املحلية. من جانبه، 
التعاونية  باملوؤ�ض�ضة  املب�ضلط،  جمال  واالجتماعية  االقت�ضادية 
اأوا�ضر  وتعزيز  التعاون،  قطاع  خلدمة  جهود  من  تبذله  ملا  االأردنية 
التعاون مع املركز من جهٍة، واجلمعيات التعاونية الفل�ضطينية من جهٍة 
اأخرى. وقال املب�ضلط بح�ضور من�ضقة الربامج نورا حمدان، وم�ضوؤولة 
التخطيط والت�ضبيك اال�ضرتاتيجي ليانه نا�ضر من منظمة وي افيكت، 
التعاونية  الن�ضوية  اجلمعيات  من  عددااً  ميثل  الفل�ضطيني  الوفد  اإن 
الفل�ضطينية العاملة يف جماالت الت�ضنيع الغذائي والزراعي، واحلريف، 

واالأ�ضغال اليدوية والرتاثية.
واأكد اأن الفائدة التي حتققها التعاونيات الفل�ضطينية اإىل جانب 
بع�س  اأن  اإىل  م�ضريااً  العاملة،  االأيللدي  ت�ضغيل  هي  املالية،  االأربلللاح 
التعاونيات يف فل�ضطني متتلك عامة جتارية م�ضجلة ب�ضكل ر�ضمي لدى 

اجلهات املخت�ضة.
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*موسكو
حرب  يف  الرو�ضية  القوات  تراجع  اأثار 
اأوكللرانلليللا، ظللهللور الللعللديللد مللن االأ�للضللوات 
فللادميللري  الللرئلليلل�للس  ل�ضيا�ضات  الللنللاقللدة 
�ضانت  مبدينة  م�ضوؤولون  دعا  بعدما  بوتن، 
اتللخللاذ  اإىل  الللدومللا  جمل�س  بللطللر�للضللربغ، 
من  الللبللاد  قللادة  موقف  ب�ضاأن  اإجللللراءات 

احلرب.
اإن  “�ضي  �ضبكة  ن�ضرته  تقرير  ووفللق 
الن�ضر  حتقيق  عدم  فللاإن  االأمريكية،  اإن” 
التي  الع�ضكرية  العملية  مللن  اخلللاطللف 
اأطلقتها رو�ضيا يف فرباير من العام اجلاري، 
وخ�ضارة الكثري من القوات واملعدات، وعدم 
العا�ضمة  على  اال�للضللتلليللاء  على  الللقللدرة 
لدى  اال�ضتياء  وّللللد  كييف،  االأوكللرانلليللة 

خ�ضوم بوتن جتاه �ضيا�ضاته.
اأن�ضاره  بوتن،  معار�ضي  بني  من  وكللان 
بزعم  اجلي�س  قلليللادات  هللاجللمللوا  الللذيللن 
حل�ضم  الكاملة  الرو�ضية  القوة  جماح  كبح 
جملة  ذكرت  ح�ضبما  اأوكرانيا،  يف  املعركة 

بولي�ضي«. “فورين 
اجلللمللود  ك�ضر  يف  اأوكللرانلليللا  وجنللحللت 
اأ�ضهر  منذ  رو�ضيا  مللع  احلللرب  يف  امل�ضتمر 
م�ضاد  االأخلللرية، عرب هجوم  االأيللام  خللال 
ا�ضتعادت فيه ال�ضيطرة على مناطق وا�ضعة 
نقطة  يف  رو�ضيا،  حللدود  اإىل  و�ضلت  حتى 

حتول باحلرب.
ويف نظر �ضيا�ضيون رو�س، فاإن العقوبات 
تداعيات  وا�ضتمرار  بادهم  على  الغربية 
على  فللادح  ب�ضكل  بظالها  األقت  احلللرب، 

حياة املواطنني.
امل�ضت�ضارة  تللقللول  اللل�للضللدد  هلللذا  ويف 
ك�ضينيا  بطر�ضربغ  �ضان  منطقة  يف  املحلية 
ثور�ضرتوم: “لقد اأ�ضبح الرو�س فقراء، فهم 

غري مرحب بهم يف اأي مكان، وهناك القليل 
من االإمدادات«.

ما زاد من حدة االأزمة الداخلية، قرار 
حيث  اجلي�س،  اأفلللراد  عللدد  زيلللادة  رو�ضيا 
الغربية  املللدن  يف  وخا�ضة  االأ�ضر  تتخوف 

. من م�ضري اأبنائهم م�ضتقبااً
ال�ضهر  اأواخللر  ا  مر�ضوماً وقع  بوتن  كان 
القوات  اأفراد  عدد  بزيادة  يق�ضي  املا�ضي، 
ليكون  جندي  األللف   137 مبقدار  امل�ضلحة 

ا. العدد االإجمايل 1150628 فرداً
يف  واخلللبللري  ال�ضيا�ضي  املللحلللللل  ويلللرى 
اأن ما �ضريفع  اأمين �ضمري  الدولية  العاقات 
الرئي�س  مواجهة  يف  املعار�ضة  وتللرية  من 
التعبئة  اإعللان  يف  ا  قدماً امل�ضي  حال  بوتن 
يف  احلرب  الإنهاء  الرو�ضي  للجي�س  العامة 

اأوكرانيا.
نلليللوز  “�ضكاي  مللللوقلللع  �للضللمللري  وقللللال 
م�ضارين  اأمللامللهللا  رو�للضلليللا  اإن  عربية”، 
احلللرب،  لللهللذه  الللراهللن  للو�ضع  بالنظر 
نووية  تكتيكية  �ضربة  ا�ضتخدام  اإمللا 
الباهظة  لتكلفته  بالنظر  م�ضتبعد  وهذا 
احلرب  موا�ضلة  اأو   ، واقت�ضاديااً �ضيا�ضيااً 
جدد  اأفلللراد  بللدخللول  العامة  بالتعبئة 
مثل  الغربية  باملدن  االأغنياء  اأبناء  من 

بطر�ضربغ. و�ضان  مو�ضكو 
هذا  �ضيخلق  تقديري  “يف  واأ�للضللاف: 
اأن  باعتبار  بوتن  على  داخليااً  ا  مترداً االأمر 
يريدها  التي  بالطريقة  تللدار  ال  احلللرب 
اأن هناك من يرى  ال�ضعب الرو�ضي، بخاف 
معاجلته  ميكن  كان  اأوكرانيا  يف  الو�ضع  اأن 
القوات  دخللول  دون  االنف�ضاليني  بدعم 

الرو�ضية«.
االأ�ضوات  اأن  ال�ضيا�ضي  املحلل  ويو�ضح 
نافالني  األيك�ضي  البارز  للمعار�س  املوؤيدة 

اأنهم  خا�ضة  والتنامي،  االرتفاع  يف  بللداأت 
ويللتللخللوفللون من  بللاالأ�للضللا�للس،  �ضد احللللرب 
جراء  الرو�ضي  االقت�ضاد  انكما�س  توقعات 
“لو حدث  ا:  العقوبات االقت�ضادية، م�ضيفاً
ويوؤدي  الرو�س  كل  حياة  على  �ضيوؤثر  ذلك 
النخفا�س الدخل، فاملواطنني الرو�س كانوا 
جتللاوزت  لكنها  خاطفة،  حربا  يتوقعون 
وترتاجع  خاركيف  يف  وتخ�ضر  يوما   200

يف خري�ضون وقد تخ�ضر يف مناطق اأخرى«.
كللانللت اللللواليلللات املللتللحللدة دعلللت اإىل 
الرو�ضي  املللعللار�للس  عللن  الللفللوري  االإفللللراج 
احلب�س  اإىل  اإعادته  مع  نافالني،  األيك�ضي 

االنفرادي موؤخرا.
يف  مظاهرات  هناك  يكون  اأن  وتللوقللع 
الرو�ضية  اخل�ضائر  توا�ضل  حللال  مو�ضكو 
خ�ضو�ضا اإن �ضنت اأوكرانيا هجوما يف اجتاه 
الللقللرم،  جللزيللرة  ل�ضبه  وو�للضلللللت  اجلللنللوب 
يف  الن�ضطاء  اعتقاالت  زيللادة  اأن  ا  معترباً

رو�ضيا الإجها�س تلك املظاهرات يف مهدها.
جمموعة  ذكللللرت  �للضللابللق،  وقلللت  ويف 
تتعقب  التي  امل�ضتقلة،   )OVD-Info(
عمليات االعتقال يف رو�ضيا، اأنه مت القب�س 
ن�ضاطهم  ب�ضبب  �ضخ�ضا   16437 علللللى 

املناه�س للحرب.
الرئي�س  يتاأثر  فلن  كله،  ذلللك  ورغللم 
من  قلقه  بقدر  الداخلية  باملعار�ضة  بوتن 
“اأ�ضدقائه يف اخلارج” لل�ضيا�ضات  معار�ضة 
وفق  حل،  دون  احلرب  وا�ضتمرار  االأخللرية 

“�ضمري«.
قلق  هناك  املثال،  �ضبيل  “على  وقللال: 
واأ�ضئلة �ضينية وتباين بني املوقف ال�ضيني 
والرو�ضي، وهذا االأمر اأكرب �ضغط ممكن اأن 
يجعل بوتن يفكر يف اخلروج من هذا املاأزق 

بحل يحفظ ماء الوجه للجميع”.

*وكاالت 
بللايللدن،  جللو  االأمللريكللي  الرئي�س  قللال 
على  حتى  انتهت«  »اجلائحة  اإن  االأحلللد، 
تزال  ال  املتحدة  الللواليللات  اأن  من  الرغم 
تودي  التي  كورونا،  فريو�س  اإ�ضابات  تكافح 
بحياة مئات االأمريكيني يوميا، فيما حتدث 
عام  ثانية  رئا�ضية  لللواليللة  الرت�ضح  عللن 

.2024
وذكر بايدن خال مقابلة اأجرتها معه 
�ضبكة “�ضي. بي. اإ�س” على هام�س معر�س 

ديرتويت لل�ضيارات: “اجلائحة انتهت«.
مع  م�ضكلة  نواجه  زلنا  “ما  واأ�للضللاف: 
كوفيد-19. ما زلنا نقوم بعمل كبري ب�ضاأنه. 
فا  الحظتم  اإذا  انتهت.  اجلائحة  ولكن 
اأحد ي�ضع كمامة. يبدو اأن اجلميع يف حالة 

طيبة. لذا اأعتقد اأن الو�ضع بداأ يتغري«.
وتراجع عدد وفيات جائحة كوفيد-19 
ب�ضكل كبري منذ وقت مبكر من رئا�ضة بايدن 
عندما كان اأكرث من 3 اآالف اأمريكي ميوتون 
املعززة  الرعاية  اأ�ضبحت  اأن  بعد  يوميا 
نطاق  على  متاحة  واللقاحات  واالأدويلللة 

اأو�ضع.
ملكافحة  االأمللريكلليللة  امللللراكلللز  ولللكللن 
يقرب  اإمنا  تقول  منها  والوقاية  االأمرا�س 
ب�ضبب  يللوملليللا  ميللوتللون  �ضخ�س   400 مللن 

كوفيد-19 يف الواليات املتحدة.
وطلب بايدن من الكونغر�س 22.4 مليار 
لزيادة  لا�ضتعداد  اإ�ضايف  كتمويل  دوالر 
حمتملة يف اإ�ضابات كورونا خال اخلريف.

يقرر  مل  اأنه  االأمريكي  الرئي�س  واأعلن 

بعد اإذا كان �ضيرت�ضح لوالية رئا�ضية ثانية 
عام 2024.

اإن  دقيقة”   60“ لربنامج  بايدن  وقال 
لديه،  موجودة  “نية”  هي  الرت�ضح  اإعللادة 
اأنها جمرد نية. لكن هل هو  “غري  م�ضيفا: 
يبقى  جمددا؟  �ضاأتر�ضح  باأنني  نهائي  قرار 

اأن نرى ذلك«.
احلديث  جدا”  املبكر  “من  اأن  واعترب 
عن ذلك، وا�ضفا نف�ضه باأنه �ضخ�س “يحرتم 
االأكرب  الرئي�س  هو  وبايدن  كثريا«.  القدر 
�ضنا يف تاريخ الواليات املتحدة و�ضيبلغ �ضن 
الثمانني يف 20 نوفمرب، وهو �ضيكون يف �ضن 
رئا�ضية  والية  بداية  يف  والثمانني  الثانية 
ال�ضاد�ضة والثمانني يف  ثانية حمتملة، ويف 

نهايتها.

بعد التراجع في أوكرانيا.. بوتن 
يواجه معضلة »صداع الداخل«

بايدن يتحدث عن كورونا.. 
وموقفه من انتخابات 2024

*وكاالت
اإمللراأتللني  بتحرير  الللدميللقللراطلليللة  �للضللوريللا  قلللوات  قللامللت 
االإن�ضانية  حملة  اأثللنللاء  الللهللول،  خميم  داخللل  من  اإيزيديتني 
واالأمان التي نفذهتها موؤخرااً. يف املقابل مازالت الع�ضرات ورمبا 
املئات من االإيزيديات يف عداد املفقودات والكثري منهن ال يك�ضفن 
عدم  اأو  التنظيم  من  اإنتقامية  عمليات  من  خوفا  هوياتهن،  عن 

تقبل املجتمع لهن.
�ضوريا  لقوات  التابعة  املللراأة  حماية  وحللداُت  متكنت  وقد 
الدميقراطية، خال حملة اأمنية داخل خميم الهول من حترير 

اإمراأتني اإيزيديتني من قب�ضة الن�ضوة املواليات لتنظيم داع�س.
وقد كانت �ضو�ضن اآخُر اإمراأة اإيزيدية من خميم الهول، ممن 
املخيم  االأمنية من حتريرها، ورغم وجودها يف  القوات  متكنت 
منذ فرتة طويلة، فاإن اخلوف من املجهول منَعها من ك�ضِف هويِتها 

اأو حتى اللجوء للجهاِت املخت�ضة. 
بعد  حتريُرهن  مت  اللواتي  االإيللزيللديللاِت  عللدُد  و�ضَل  وقللد 
معركِة الباغوز اإىل نحِو مئتي اإيزيدية، ووفقا لبع�س املعلومات 
فاإن نحو 400 اإيزيدية ماِزْلن يف عداد املفقودين داخَل املخيم، 
وحتوُل عوائُق كثريٌة دوَن معرفِتهن ح�ضب قياداِت قوات االأمن 

الداخلي.
واأفادت �ضوزدار خليل، وهي من قوات االأمن الداخلي: “تاأثر 
اأغلبهن  اأن  خا�ضة  املتطرف  بالفكر  الن�ضوة  هوالء  من  العديد 
كن �ضغريات اأثناء قيام داع�س بخطِفهن، وكثريات منهن لديهن 
اأوالد ويخ�ضني العودَة اإىل عائاِتهّن، كوُن املجتمِع االإيزيدي ال 

يتقبُل اأطفاَلهن حتى االآن«.
املخيم،  داخلللَل  بالقتِل  والتهديُد  االحللتللجللاُز  اأجللرب  وقللد 
وامل�ضتقبُل املجهول خارَجُه، الع�ضراِت ورمبا املئاِت من االيزيديات 

هنا  على اإخفاِء هوياتهَن والتاأقلِم على واقع معي�ضيٍ  �ضعب.
“داع�س”  تنظيم  خميمات  يف  االأ�للضللر  مللن  �ضنوات   8 بعد 
�ضنجار  اإىل مدينة  رو�ضيتيا  االإيزيدية  الفتاة  االإرهابي، عادت 
روتها  الو�ضف  تفوق  موؤملة  بذكريات  حمّملة  الللعللراق  �ضمال 

مبرارة.
عربية”  نيوز  “�ضكاي  موقع  مع  حديث  يف  رو�ضيتا  وك�ضفت 
حقيقة ما يتعر�س له االأ�ضرى داخل خميمات االإرهابيني، حيث 
داع�س  اقتحم  الكابو�س،  اليوم   ،2014 اأغ�ضط�س   3 “يف  قالت: 
قريتنا وقتلوا والدي، واأخذوين واأمي اأ�ضرى للمو�ضل، ومل يكن 

عمري وقتها يتجاوز الثمان �ضنوات«.
واأخذوين  داع�ضية،  لعائلة  والدتي  داع�س  “باع  واأ�ضافت: 
والدتي،  بانتحار  علمت  اأيام  وبعد  اأمي.  عن  بعيدا  �ضوريا  اإىل 

ومررت باأ�ضعب اللحظات عند �ضماع اخلرب«.
املو�ضل،  اإىل  البداية  يف  و�ضولها  تفا�ضيل  رو�ضيتا  و�ضردت 
الن�ضاء،  مللن  كبري  عللدد  بها  كللبللرية  �ضالة  اإىل  اأدخلللللت  حيث 
النكات،  ويلقون  بينهم،  ي�ضريون  الللدواعلل�للس  مللن  ومقاتلون 
ويتبادلون احلديث عن موا�ضفات الفتاة اجل�ضدية ولون ب�ضرتها 

وعينيها التي يريدها كل منهم، مقابل مبلغ من املال.
عديدة  جن�ضيات  راأت  اإنها  رو�ضيتا  قالت  الرقيق،  �ضوق  ويف 
لهن  الن�ضاء اجلميات  اأن  اإىل  و�ضورية وغريها، الفتة  عراقية 
اإليهن من دول اأخرى، ويتدفقون مع �ضما�ضرة على  زبائن ياأتون 

ال�ضالة الكبرية ملعاينة واختيار “الب�ضاعة” على حد و�ضفها.
التي  تلك  رو�ضيتا  ذهن  يف  را�ضخة  ظلت  التي  العبارات  ومن 
م�ضد�ضك  “اأعطني  مثل  ال�ضما�ضرة  مع  يتبادلونها  الزبائن  كان 
الربيتا فاأعطيك احلنطية، اأما اإذا اأردت اأن تدفع نقدا فاأعطني 

150 دوالرا، باإمكانك اأن تدفع اأي�ضا بالدينار العراقي«.
قالت  الداع�ضية،  االأ�للضللرة  مللع  ق�ضتها  التي  الللفللرتة  وعللن 
واألب�س  الطعام،  ف�ضات  واأتناول  ي�ضربونني،  “كانوا  رو�ضيتا: 
املاب�س املمزقة. حني بلغت 12 عاما زوجوين ملقاتل داع�ضي من 
وحني  االأيام،  اأ�ضواأ  معه  وراأيت  كاالغت�ضاب،  ظروف  يف  العراق 
ب�ضمال  الهول  اإىل خميم  نقلوين  الباغوز 2019  ُقتل يف معركة 
�ضوريا، وهناك زوجوين من داع�ضي اآخر عمره 70 عاما، ليتناوب 

على اغت�ضابي هو واأبناوؤه اخلم�ضة«.
واأو�ضحت رو�ضيتا اأن حتريرها مت على اأيدي القوات االأمنية 
بالتن�ضيق مع القوات العراقية الذين توا�ضلوا مع عمها ب�ضنجار، 

والذي توىل مهمة رعايتها.�ضكاي نيوز

*وكاالت
قاعدة  تعر�س  )بنتاغون(  االأمريكية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
ت�ضم قوات ومعدات اأمريكية واأخرى تابعة للتحالف الدويل يف 

�ضوريا، لهجوم �ضاروخي »فا�ضل«.
وقالت الوزارة يف بيان اإنه “يف حوايل ال�ضاعة 7:05 م�ضاء 
االأحد، ف�ضل هجوم �ضاروخي ا�ضتهدف قاعدة القرية اخل�ضراء 
اأو  االأمريكية  املعدات  اأو  القوات  �ضرب  يف  �ضوريا  �ضرقي  �ضمال 

قوات التحالف«.
“ا�ضتهدفت 3 �ضواريخ عيار 107 مليمرتات  واأ�ضاف البيان: 
القاعدة. مت العثور على �ضاروخ رابع مع اأنابيب �ضاروخية عند 

نقطة االإطاق، على بعد حوايل 5 كيلومرتات«.
�ضرق  �ضمال  يف  االأمريكية  القوات  اإن  الدفاع  وزارة  وقالت 

�ضوريا حتقق يف احلادث.
لهجمات  فرتات  على  �ضوريا  يف  االأمريكية  القوات  وتتعر�س 

م�ضابهة، تنفذ معظمها ف�ضائل موالية الإيران.

قصف وهجمات.. قتلى 
وجرحى على جانبي 

الحدود السورية التركية
*وكاالت

من  االأحللللد،  تللركللي،  وجللنللدي  �للضللوريللني  ع�ضكريني   3 قتل 
الرتكية  احلدود  جانبي  على  وقعت  وهجمات  ا�ضتباكات  جراء 
ال�ضورية، فيما كثفت اأنقرة والف�ضائل املوالية لها ق�ضف مناطق 

»االإدارة الذاتية« يف احل�ضكة �ضمال �ضرقي �ضوريا.
هجوما  �ضنوا  م�ضلحني  اإن  الرتكية  الللدفللاع  وزارة  وقالت 
�ضاروخيا على موقع ع�ضكري تركي قرب احلدود ال�ضورية، مما 

اأ�ضفر عن مقتل جندي واإ�ضابة اآخر.
ومل حتدد الدفاع الرتكية هوية امل�ضلحني.

مع  املنطقة  يف  �للضللراعللا  تللخللو�للس  الللرتكلليللة  الللقللوات  لللكللن 
اأنقرة  تعتربها  التي  ال�ضورية  الكردية  ال�ضعب  حماية  وحدات 
اأنها ت�ضكل العمود الفقري لقوات �ضوريا  اإرهابية، رغم  جماعة 

الدميقراطية “ق�ضد” املدعومة من الواليات املتحدة.
وقالت الوزارة اإن القوات الرتكية ردت بعد تعر�س موقع يف 
بلدة  املنطقة  هذه  وتتاخم  لهجوم،  اأورفا  �ضانلي  باإقليم  �ضروج 

عني العرب “كوباين” ال�ضورية، التي ت�ضكنها غالبية كردية.
واأ�ضافت يف بيان اأنه “مت حتديد اأهداف يف املنطقة واإطاق 
للمعلومات  بح�ضب  اإرهابيا   12 وحتييد  الفور،  على  عليها  النار 

االأولية«.
وعادة ما يعني م�ضطلح التحييد اأنه مت قتلهم.

وذكرت الوزارة اأن العمليات م�ضتمرة يف املنطقة.
من جانبه، ذكر املر�ضد ال�ضوري حلقوق االإن�ضان اأن الطريان 
مواقع  غلللارات،  بعدة  اللليللوم  ظهر  ا�ضتهدف  الللرتكللي،  احلللربللي 
للقوات احلكومية وقوات �ضوريا الدميقراطية يف منطقة قرموغ 

ومناطق اأخرى واقعة بريف مدينة عني العرب “كوباين«.
�ضفوف  يف  وجرحى  قتلى  ل�ضقوط  اأدى  الق�ضف  اأن  واأ�ضاف 
ع�ضكريني  اأ�ضخا�س   3 مقتل  تاأكد  حيث  احلكومية،  الللقللوات 
لوجود  لارتفاع  مر�ضح  القتلى  وعدد  املوقع،  يف  املوجودين  من 
اآخرين باالإ�ضافة لوجود جرحى بع�ضهم يف  معلومات عن قتلى 

حالة خطرة.
لكن دم�ضق مل توؤكد النباأ حتى االآن.

وكان الق�ضف املدفعي الرتكي طال يف وقت �ضابق مناطق نفوذ 
قوات �ضوريا الدميقراطية بريف حلب ال�ضرقي، حيث ا�ضتهدفت 
عني  بريف  الواقعة  قرموغ  قرية  يف  مناطق  الرتكية  املدفعية 
العرب “كوباين” ال�ضرقي، ما اأدى الأ�ضرار مادية، دون معلومات 

عن خ�ضائر ب�ضرية.

مقتل 8 إرهابيين وعنصرين من 
الحشد الشعبي جنوبي الموصل

*املوصل
عملية  يف  ال�ضعبي،  احل�ضد  من  وعن�ضران  اإرهابيني   8 قتل 
داخل  »داع�س«  لتنظيم  وكر  على  عراقية  قوة  نفذتها  اأمنية 

جزيرة احل�ضر جنوبي املو�ضل.
م�ضرتكة من اجلي�س  “قوة  اإن  االأمني  االإعام  وقالت خلية 
بتنفيذ واجب تفتي�س داخل  �ضرعت  ال�ضعبي  العراقي واحل�ضد 
جزيرة احل�ضر، ومتكنت من حما�ضرة اأحد اأوكار االإرهابيني يف 

منطقة وادي الرثثار«.
قام  الوكر  اقتحام  حماولة  “اأثناء  للخلية:  بيان  واأ�ضاف 
وا�ضلت  امل�ضرتكة  القوة  اأن  اإال  نف�ضه،  بتفجري  االإرهابيني  اأحد 
عمليتها وا�ضتبكت مع عنا�ضر ع�ضابات داع�س االإرهابية الذين 

كانوا داخل الوكر«.
يف  قتلوا  اإرهابيني   8 اأن  االأمني  االإعللام  خلية  واأو�ضحت 
العملية، اإ�ضافة اإىل عن�ضرين من اللواء 44 يف احل�ضد ال�ضعبي، 

واأ�ضيب اآخرون.
املعقل  �ضنوات  مللدار  على  الللعللراق،  �ضمايل  املو�ضل،  وكانت 
اأجزاء  معظم  وتعر�س  الباد،  يف  “داع�س”  لتنظيم  الرئي�ضي 

املدينة للدمار.
ويف 2017 اأعلن العراق الق�ضاء على تنظيم “داع�س”، اإال اأن 

فلول التنظيم ال تزال متثل خطرا على الباد.

بايدن: أميركا ستدافع عن تايوان 
في حالة تعرضها لغزو صيني

*وكاالت 
عن  �ضتدافع  بللاده  اأن  بايدن  جو  االأمللريكللي  الرئي�س  اأكللد 
تايوان، يف حال تعر�ضت لغزو ع�ضكري �ضيني، وذلك يف مقابلة 

اأذيعت االأحد.
�ضبكة  على  دقيقة”   60“ برنامج  مع  لقاء  يف  �ضوؤاله  ولدى 
عن  �ضتدافع  االأمريكية  القوات  كانت  اإذا  عما  اإ�س”  بي  “�ضي 
ب�ضمها،  ال�ضني  تطالب  التي  الذاتي  باحلكم  املتمتعة  اجلزيرة 
يف  م�ضبوق  غللري  هجوم  هناك  كللان  اإذا  “نعم،  بللايللدن:  اأجلللاب 

الواقع«.
ومن جهة اأخرى، قال الرئي�س االأمريكي اإنه مل يقرر بعد ما 
اإذا كان �ضي�ضعى اإىل والية ثانية يف انتخابات عام 2024، رغم 

اأنه ذكر �ضابقا اأنه �ضري�ضح نف�ضه مرة اأخرى.
اإن  املقبل،  نوفمرب  يف  عاما   80 �ضيبلغ  الللذي  بايدن،  وقللال 
اإعادة انتخابه هي “نيته”، اإال اأنه تابع: “اإنها جمرد نية. لكن 

هل هو قرار حا�ضم اأن اأتر�ضح مرة اأخرى؟ مل يت�ضح بعد«.
جني  �ضي  ال�ضيني  لنظريه  حتذيره  اإىل  بايدن  تطرق  كما 
بكني  انتهكت  اإذا  اال�ضتثمار  مبناخ  يلحق  الذي  ال�ضرر  من  بينغ، 
هجومها  ب�ضبب  رو�ضيا،  على  املفرو�ضة  الغربية  العقوبات 

الع�ضكري على اأوكرانيا.
�ضيكون  العقوبات  انتهاك  بللاأن  �ضي  اأخللرب  اإنلله  بايدن  وقللال 
االآن ال يوجد موؤ�ضر على  “حتى  اأنه  اأكد  لكنه  فادحا” ،  “خطاأ 

اأن ال�ضني دعمت بن�ضاط املجهود احلربي الرو�ضي باالأ�ضلحة«.
التحذير يف مكاملة هاتفية بعد وقت  األقى  اإنه  وقال بايدن 
ق�ضري من لقاء �ضي مع الرئي�س الرو�ضي فادميري بوتن يف دورة 
املا�ضي، حيث  ال�ضتوية يف بكني، يف 4 فرباير  االأوملبية  االألعاب 

اأعرب الرئي�س ال�ضيني عن دعمه لنظريه الرو�ضي.
اأنللهللم  اإىل  ي�ضري  مللا  هللنللاك  لي�س  االآن  “حتى  واأو�لللضلللح: 

)ال�ضينيني( قدموا اأ�ضلحة اأو اأ�ضياء اأخرى تريدها رو�ضيا«.
ال�ضيني  التحالف  اأن  فكرة  االأمريكي  الرئي�س  رف�س  كما 
نوعا  تخو�س  املتحدة  الواليات  اأن  فعال  ب�ضكل  يعني  الرو�ضي 
باردة  اأنها حرب  اأعتقد  “ال  الباردة، وقال:  جديدا من احلرب 

جديدة واأكرث تعقيدا«.
الواليات  يف  “انتهت”  كللورونللا  جائحة  اأن  بايدن  واعترب 
زلنا  ما  انتهت.  “اجلائحة  االأمريكي:  الرئي�س  وقال  املتحدة. 
لكن  كبري،  بعمل  نقوم  زلنا  ما   .19 كوفيد  مع  م�ضكلة  نواجه 
يبدو  كمامات.  ي�ضع  اأحللد  ال  الحظتم  اإذا  انتهت.  اجلائحة 

اجلميع يف حالة جيدة جدا”.

مع استمرار اإلضراب.. أطباء 
السودان بصدد خطوة جديدة

*اخلرطوم
ال�ضودان،  يف  االمتياز  اأطباء  ينفذه  الللذي  االإ�ضراب  دخل 
جميع  مل�ضاركة  دعلللوات  و�ضط  الللتللوايل،  على  ال�ضاد�س  يومه 
املدينة  درمللان،  اأم  م�ضت�ضفى  يف  احتجاجية  وقفة  يف  االأطباء 

التواأم للعا�ضمة اخلرطوم يف وقت الحق اليوم.
االأطباء  جميع  ال�ضودان  يف  لاأطباء  املوحد  املكتب  ودعللا 
م�ضت�ضفى  يف  االحتجاجية  الوقفة  يف  للم�ضاركة  فئاتهم  بكل 
اأهللداف  عن  م�ضرتك  بيان  يف  املوحد  املركز  وك�ضف  درمللان.  اأم 
الطبية  اخلدمات  وتوفري  بتح�ضني  املتعلقة  االأطباء  ومطالب 
ومراكز  الطوارئ  يف  ال�ضحية  اخلدمات  وجمانية  للمواطنني، 
اإ�ضرابا  االمتياز  اأطباء  وينفذ  االأوللليللة.  ال�ضحية  الرعاية 
اأو�ضاع  حت�ضني  اأجل  من  التوايل  على  ال�ضاد�س  لليوم  العمل  عن 
وظروف العمل.  ويقول االأطباء يف ال�ضودان اإنهم يعملون يف ظل 
ثمة  كورونا،  جائحة  تاأثري  على  فعاوة  للغاية،  �ضعبة  ظروف 
نق�س حاد يف الكوادر ال�ضحية، اإىل جانب الرتدي يف اأو�ضاع كثري 

من امل�ضت�ضفيات ال�ضودانية.

تحرير إيزيديتين 
من قبضة نساء داعش

هجوم صاروخي »فاشل«
 على قاعدة أميركية في سوريا

*كييف
فولودميري  االأوكلللراين  الرئي�س  تعهد 
زيلين�ضكي باأن باده لن تتوقف عن الهجوم 
امل�ضاد، الذي اأدى اإىل ا�ضتعادة بلدات ومدن 
من القوات الرو�ضية، حيث ا�ضتمرت املعارك 

يف م�ضاحة وا�ضعة من اأوكرانيا، االأحد.
الليلي  خللطللابلله  يف  زيلين�ضكي  وذكلللر 
بللالللفلليللديللو، قللائللمللة ملللن الللبلللللدات الللتللي 
ال�ضريع  زحفها  يف  اأوكللرانلليللا  ا�ضتعادتها 
“رمبا  اللل�للضللرقللي. وقللللال:  اللل�للضللمللال  عللرب 
�ضل�ضلة  بعد  اأنلله  منكم  للبع�س  االآن  يبدو 
لي�س  هذا  لكن  نهداأ.  اأننا  االنت�ضارات  من 
هدوءا. هذا هو التح�ضري للم�ضل�ضل التايل، 

الأن اأوكرانيا يجب اأن تكون حرة، كلها«.
االأوكرانية  الع�ضكرية  القيادة  وقالت 
لنهر  ال�ضرقية  ال�ضفة  اأمنت  قواتها  اإن 

اأو�ضكيل يوم ال�ضبت.
من  جنوبا  يتدفق  الللذي  النهر،  وكللان 
طبيعي  فا�ضل  مبثابة  اأوكرانيا،  اإىل  رو�ضيا 
حديثا  ظهرت  التي  االأمامية  اخلطوط  يف 

منذ بدء هجوم كييف امل�ضاد.
قذائف  بلله  �ضربت  اللللذي  الللوقللت  يف 
نهاية  عطلة  خللال  ومدنا  بلدات  رو�ضية 
الربيطانية  الدفاع  وزارة  حذرت  االأ�ضبوع، 
من اأن مو�ضكو من املرجح اأن تزيد الهجمات 
هزائم  تعاين  الأنها  املدنية  االأهللداف  على 
اإفادة  يف  قالت  الللوزارة  املعركة.  �ضاحة  يف 
عرب االإنرتنت: “يف االأيام ال�ضبعة املا�ضية، 
زادت رو�ضيا من ا�ضتهدافها للبنية التحتية 
املدنية حتى عندما ال ترى على االأرجح اأي 

تاأثري ع�ضكري فوري«.
الربيطانية:  الللدفللاع  وزارة  واأ�ضافت 

انتكا�ضات  بلله  تللواجلله  الللذي  الللوقللت  “يف 
اأن  املحتمل  من  االأمامية،  اخلطوط  على 
هي  التي  املللواقللع  و�ضعت  قد  رو�ضيا  تكون 
على ا�ضتعداد ل�ضربها يف حماولة لتقوي�س 
االأوكرانيني  واحلكومة  ال�ضعب  معنويات 

ب�ضكل مبا�ضر«.
حملية  م�ضادر  قالت  ذاته،  ال�ضياق  ويف 
اإىل  اأدى  اإن حريقا من جراء ق�ضف رو�ضي 
اإخللاء  يحاولون  كللانللوا  م�ضعفني   4 مقتل 
منطقة  يف  النف�ضية  لاأمرا�س  م�ضت�ضفى 
مري�ضني  اأن  واأ�للضللاف  ال�ضبت،  خللاركلليللف، 

اأ�ضيبا يف الهجوم على �ضرتيليت�ضا.
اإن  كيم  فيتايل  املنطقة  حاكم  واأو�ضح 
م�ضت�ضفى  اأي�ضا  اأ�ضاب  الليل  خال  الق�ضف 
البحر  على  مهم  ميناء  وهو  ميكواليف،  يف 

االأ�ضود.

زيلينسكي:
 نحضر لتحرير أوكرانيا »كلها«

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
اأمللام  من  �ضعبا  فللوزا  نابويل  انتزع 
هللدف،  مقابل  بهدفني  ملليللان،  م�ضيفه 
االأحد  م�ضاء  جمعتهما  التي  املباراة  يف 
على ملعب �ضان �ضريو، يف اإطار مناف�ضات 

اجلولة ال�ضابعة من الدوري االإيطايل.
اأحلللرز هللديف نللابللويل كللل مللن ماتيو 
ركلة  مللن   )55( بالدقيقة  بوليتانو 
بالدقيقة  �ضيميوين  وجيوفاين  جزاء، 
اأوليفيه  ميان  هدف  اأحرز  فيما   ،)78(

جريو بالدقيقة )69(.
اإىل  ر�ضيده  نابويل  رفع  الفوز،  بهذا 
مع  بالت�ضاوي  االأول  باملركز  نقطة   17
عند  ميان  ر�ضيد  جتمد  فيما  اأتاالنتا، 

14 نقطة باملركز اخلام�س.

فرص ضائعة
ميان  ح�ضل  ال�ضاد�ضة،  الدقيقة  يف 
على ركلة ركنية من جهة اليمني، نفذت 
وت�ضل  الدفاع  لي�ضتتها  املنطقة  داخللل 
اإىل ثيو هرينانديز على حدود املنطقة، 
جللريو  حلللاول  قللويللة  تلل�للضللديللدة  ليطلق 
مرت  لكنها  م�ضارها  وتغيري  متابعتها 

خارج امللعب.
وانطلق تونايل متو�ضط ميدان ميان 
عر�ضية  كرة  ليمرر  اليمنى،  اجلهة  من 
قابلها جريو براأ�ضية مرت اأعلى عار�ضة 

نابويل.
بفر�ضة  نابويل  مرمى  هللدد  ميان 
و�ضلت  بعدما   ،11 الدقيقة  يف  حمققة 
ت�ضديدة  اأطلق  الذي  جريو،  اإىل  الكرة 
بلليللد احللللار�لللس مرييت  قللويللة �للضللربللت 

وارتطمت بالعار�ضة لتخرج اإىل ركنية.
فر�ضة  �ضنحت   ،23 الدقيقة  ويف 
و�ضلت  كرة  بعد  للرو�ضونريي،  جديدة 
داخل املنطقة لتجد كاالبريا الذي كاد 
ي�ضددها، لكن جريو اأقدم على ت�ضديدها 

لتمر خارج امللعب.
على  حمللاوالتلله  يف  ميان  وا�ضتمر 
تاألق   ،28 الدقيقة  ويف  نابويل،  مرمى 
مللرييللت واأنللقللذ مللرمللى فللريللق اجلللنللوب 
ركنية  بعد  حمقق،  هللدف  مللن  بللرباعللة 
لتجد  الللبللعلليللد  الللقللائللم  علللللى  نلللفلللذت 
نحو  براأ�ضية  حولها  الللذي  كرونيت�س 
باأطراف  اأبعدها  احلار�س  لكن  املرمى، 

اأ�ضابعه لركنية.

عقاب الضيوف
جللاءت  لل�ضيوف  االأوىل  املللحللاولللة 
بالدقيقة 36، بعد كرة عر�ضية مررها 
قابلها  املللنللطللقللة،  لللداخللل  زيلين�ضكي 
حار�س  لها  ت�ضدى  براأ�ضية،  بوليتانو 

الرو�ضونريي ماينان.
حلللللاول   ،50 الللللدقلللليللللقللللة  ويف 
داخللل  د�ضت  مللراوغللة  كفارات�ضخيليا 
احتكاك  بعد  لي�ضقط  اجلللزاء،  منطقة 
اإثره  على  احلكم  عاد  ميان،  ظهري  مع 
اأكدت وجود ركلة  التي  الفيديو  لتقنية 
جزاء لنابويل، متكن ماتيو بوليتانو من 
بالدقيقة  اللقاء  اأهداف  الأول  حتويلها 

.55
ميان  العبو  طالب  دقيقتني،  وبعد 
من  عر�ضية  كلللرة  بللعللد  جلللزاء  بللركلللللة 
الناحية اليمنى الأق�ضى اجلهة الي�ضرى، 

�ضربت  براأ�ضية  هرينانديز  ثيو  ليقابلها 
اأ�ضار  احلكم  لكن  لورينزو،  دي  بج�ضد 

با�ضتكمال اللعب دون اأي خمالفة.
من  قريبا  كللان  مي�ضيا�س  الللبللديللل 
بعد  مللليللان،  الللتللعللادل  هلللدف  ت�ضجيل 
مي�ضيا�س  اإىل  كيتيار  دي  من  متريرة 
يف عللمللق اللللدفلللاع، �للضللددهللا الللربازيلللللي 
مرييت  لكن  زاحفة  اأر�ضية  بت�ضديدة 

تاألق واأم�ضك بها.
يف  جلللريو  جنللح   ،69 الللدقلليللقللة  ويف 
بعدما  للرو�ضونريي،  النتيجة  معادلة 
ناحية  من  املنطقة  لداخل  ثيو  توغل 
ال�ضت  يف  اأر�ضية  عر�ضية  ومرر  الي�ضار، 
يلللللاردات قللابلللللهللا جلللريو بللتلل�للضللديللدة يف 
النتيجة  نللابللويل  و�ضاعف  ال�ضباك. 
البديل  طللريللق  عللن   78 الللدقلليللقللة  يف 
من  عر�ضية  بعد  �ضيميوين،  جيوفاين 
الناحية الي�ضرى عرب ماريو روي، قابلها 

املهاجم براأ�ضية يف �ضباك ماينان.
كرة  ت�ضديد  عللديل  يا�ضني  وحللاول 
مرمى  عللن  بللعلليللدة  م�ضافة  مللن  قللويللة 
من  اأر�للضلليللة  ت�ضديدة  ليطلق  نللابللويل، 
يف  �ضهلة  و�ضلت  لكنها  املنطقة،  خللارج 

منت�ضف املرمى الأيدي احلار�س مرييت.
هدف  ت�ضهد  اأن  كللادت   86 الدقيقة 
مللرتللدة  هجمة  بللعللد  مللليللان،  الللتللعللادل 
اإىل  ليمرر  ثلليللو،  اإىل  و�ضلت  �ضريعة 
جلللريو اللللذي تلللرك الللكللرة للللللقللادم من 
ارتطم  �ضاروخا  ليطلق  كالولو،  اخللف 
الرو�ضونريي  حرمت  التي  بالعار�ضة 
 )1-2( املباراة  لتنتهي  ال�ضباك،  هز  من 

لنابويل.

منتخب األردن للشباب يبلغ نهائيات كأس آسيا

نابولي يلحق الهزيمة األولى 
بميالن في الكالتشيو

*وكاالت
اإىل  لل�ضباب  االأردن  منتخب  تللاأهللل 
بعدما  القدم،  لكرة  اآ�ضيا  كاأ�س  نهائيات 
تعادل م�ضاء االأحد مع تايوان دون اأهداف، 
على ملعب البرتا، يف ختام مبارياته �ضمن 

املجموعة الرابعة. وح�ضم منتخب االأردن 
�ضدارة املجموعة، بعدما رفع ر�ضيده اإىل 
انت�ضارات   3 من  ح�ضدها  نقاط،   ”10“
االأردن  منتخب  وحقق  وحيد.  وتللعللادل 
تركمان�ضتان  على  امل�ضوار  بداية  يف  الفوز 

 ،0-16 ماريانا  �ضمال  جزر  على  ثم   ،1-3
مع  الليلة  يتعادل  اأن  قبل   ،1-2 و�ضوريا 
املركز  يف  �ضوريا  منتخب  وحللل  تللايللوان. 

الثاين باملجموعة، بر�ضيد “9” نقاط.
االآ�ضيوية  النهائيات  اإىل  ويللتللاأهللل 

االأول  املركز  املقبل، �ضاحب  العام  املقررة 
اأفلل�للضللل 5  اإىل جللانللب  يف كللل جمللمللوعللة، 
يف  الثاين  املركز  على  حا�ضلة  منتخبات 
املجموعات الع�ضر، باالإ�ضافة اإىل منتخب 

اأوزبك�ضتان امل�ضيف.

اختتام فعاليات 
دورة التدريب اآلسيوية 

للياقة البدنية
  

*وكاالت
الللقللدم، عن  كللرة  اأعلن احتللاد 
االأوىل  املرحلة  فعاليات  اختتام 
االآ�للضلليللويللة  الللتللدريللب  دورة  مللن 
االأول  للم�ضتوى  البدنية  للياقة 
االأردين  االحتلللاد  مقر  يف   ،A1

لكرة القدم.
وبح�ضب بيان �ضحفي لاحتاد، 
التي  الللللدورة  ا�ضتملت  االأحللللد، 
الللدويل  املحا�ضر  عليها  ي�ضرف 
حما�ضرات  على  مللالللو�للس،  كللرمي 
 10 وبح�ضور  وعملية،  نظرية 
بال  اإبراهيم،  حممد  م�ضاركني: 
عبد الدامي، حممد عبد الروؤوف، 
حممد الب�ضول، اأحمد اأبو حاوة، 
ال�ضغري،  اأحللمللد  ال�ضباح،  عي�ضى 
العمارين،  �ضعد  عربيات،  حممد 

وحممود العجلوين.
عام  مللدار  على  الللدورة  وتقام 
مراحل،   4 على  تق�ضيمها  وجللرى 
للم�ضارك بعد اجتيازه  حيث يتاح 
التدريب واحل�ضول على الرخ�ضة 

االآ�ضيوية كمعد بدين معتمد.
التدريبية،  اللللدورات  وت�ضهد 
الللنللظللريللة  امللللنلللاهلللج  تلللطلللورا يف 
روؤية  وفق  العملية،  والتطبيقات 
تهدف  والتي  الللقللدم،  كللرة  احتللاد 
ل�ضقل واالرتقاء باملدرب الوطني، 

وتعزيز قدراته وخرباته.
وح�ضل االحتاد االأردين، على 
�ضهادة االعتماد باأعلى م�ضتوياتها 
�ضوء  على  االآ�ضيوي،  االحتللاد  من 
املناهج التدريبية احلديثة والتي 

يقدمها االحتاد للم�ضاركني.

رودريجو: من المستحيل 
تعويض بنزيما

*وكاالت
اأبلللللدى رودريللللجللللو جللويلل�للس، 
جللنللاح ريللللال ملللدريلللد، �للضللعللادتلله 
اأتلتيكو  علللللى   )1-2( بللالللفللوز 
ملل�للضللاء  اللللديلللربلللي،  يف  ملللدريلللد 
اجلولة  مناف�ضات  �ضمن  االأحلللد، 
على  املقامة  الليجا،  من  ال�ضاد�ضة 
معقل  »ملليللرتوبللوللليللتللانللو«  ملللللعللب 
الروخيبانكو�س. وقال رودريجو، 
�ضحيفة  نقلتها  ت�ضريحات  يف 
االإ�ضبانية:  ديبورتيفو”  “موندو 
ولقاءات  باملباراة،  ا  جللداً “�ضعيد 
يوم  وهو  مميزة،  دائما  الديربي 
حيث  يل،  بالن�ضبة  ا  جلللداً �ضعيد 
ما  كل  عن  خمتلفة  مللبللاراة  كانت 
واأ�ضاف:  االأ�ضبوع«.  خال  حدث 
“لطاملا كانت لديَّ الثقة، وال�ضيء 
الوحيد الذي تغري هو اأنني �ضجلت 
املا�ضي،  املو�ضم  يف  اأكللرث  اأهللدافللا 

وبداأت يف الت�ضجيل هذا املو�ضم«.
وتابع: “من امل�ضتحيل تعوي�س 
بنزميا، لكنني اأحاول، وكانت لديَّ 
وظيفة جديدة اليوم، الأنني اأقوم 
باأ�ضياء خمتلفة عن كرمي، لكنني 

اأ�ضعى للتح�ضن كل يوم«.
الأننا  للغاية  “�ضعداء  واأمت: 
املو�ضم  هذا  املباريات  بجميع  فزنا 
جيد  بللعللمللل  نللقللوم  االآن.  حللتللى 
ب�ضكل  نللعللود  اأن  ونللاأمللل  للغاية، 
اأف�ضل بعد فرتة التوقف الدويل«.

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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تجارة عمان: 
مبادرة لخدمة كبار السن والمرضى 

وذوي اإلعاقة من منتسبيها
*عمان 

املقدمة  باخلدمات  لارتقاء  مبادرة  عمان  جتارة  غرفة  اأطلقت 
اإجلللراءات  ال�ضتكمال  موظفيها  اأحللد  انللتللداب  خللال  من  الأع�ضائها، 
معامات كبار ال�ضن واملر�ضى وذوي االإعاقة من منت�ضبيها ح�ضب طلبهم 

ممن ال ي�ضتطيعون الو�ضول اإىل مقرها.
وقال رئي�س الغرفة خليل احلاج توفيق يف بيان، االثنني، اإن جتارة 
اهتماما  االإعاقة  وذوي  واملر�ضى  ال�ضن  كبار  االأ�ضخا�س  تويل  عمان 
ب�ضكل  باأعمالهم  املتعلقة  االأمللور  الإنهاء  متكينهم  على  وتعمل  خا�ضا، 
اأ�ضرع ودون اأن تكلفهم عناء امل�ضقة، الفتا اإىل اأن خدمة “نخدمك يف 

بيتك” �ضتكون جمانا.
االإجللللراءات  وت�ضهيل  لتطوير  جلللاءت  امللللبلللادرة  اأن  واأ�لللضلللاف 
واملعامات وحت�ضني جودة اخلدمات ملتلقي اخلدمة من اأع�ضاء الهيئة 
لتلبي  معاماتهم  اإجنللاز  متطلبات  الإمتللام  عليهم  والت�ضهيل  العامة، 
تطلعاتهم  يخدم  ومبا  ر�ضاهم  م�ضتوى  ورفع  ورغباتهم  احتياجاتهم 

وم�ضاندتهم.
هذه  بتطبيق  قللرارا  اتخذ  الغرفة  اإدارة  جمل�س  اأن  اإىل  واأ�للضللار 
الغرفة  موظفو  و�ضيقوم  املقبل،  االأ�ضبوع  مطلع  من  اعتبارا  املبادرة 
الإنهاء  يلزم  ما  وتقدمي  بخدمتهم  الفئات  هذه  مع  للتعامل  املدربون 
معاماتهم ب�ضكل �ضريع ومريح من منازلهم دون احلاجة لزيارة الغرفة 

وتكبد اأي نوع من املعاناة.
للمرة  الت�ضجيل  خدمات  ت�ضمل  املبادرة  اأن  توفيق،  احلاج  واأكللد 
االوىل يف الغرفة مع اإمكانية اإمتام كامل املعاملة، واإجراءات التعديل 
التوقيع  �ضحة  على  وامل�ضادقة  الع�ضوية  بطاقات  واإ�ضدار  للمعامات 
والكفاالت  الللوكللاالت  با�ضتثناء  الغرفة  تخ�س  اأخللرى  معاملة  واأي 

العدلية.
اخلدمة  متلقو  واملر�ضى  ال�ضن  كبار  هم  امل�ضتهدفة  الفئة  اأن  وبني 
ملقر  اإقامتهم  مكان  من  انتقالهم  عملية  من  �ضعوبة  يواجهون  الذين 
من  مينعهم  ج�ضدي  حتد  من  يعانون  الذين  االإعاقة  ذوي  اأو  الغرفة، 

اإمكانية احل�ضور ملبنى الغرفة الإمتام معاماتهم.
و   )064001400( الللتللاللليللة  االأرقلللللللام  تللخلل�للضلليلل�للس  ومت 
 )0790605060( والللرقللم  االت�ضاالت  لتلقي   )080000777(
ال�ضاعة  من  الر�ضمي  الللدوام  اأوقللات  خللال  اب،  الوات�س  خلدمة 
ال�ضبت،  يللوم   2:00  -8:30 و  للخمي�س  االحللد  من   3:00-8:30
اخلدمة  تقدمي  تتطلب  التي  احلاالت  يف  الازمة  املرونة  توفري  مع 
اأوقات الدوام الر�ضمي، وتوفري موظفة خلدمة متلق اخلدمة  خارج 

من االإناث.

إيرادات اإلسناد المحلي 80 مليون دينار 
العام الماضي ودعوات لتحفيز استثماراته
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*عمان 
ال�ضمان  موؤ�ض�ضة  عللام  مللديللر  عللر�للس 
يف  لقائه  خللال  رحاحلة  حللازم  الدكتور 
موؤ�ض�ضات  تن�ضيق  هيئة  اأع�ضاء  املوؤ�ض�ضة 
املوجبة  لاأ�ضباب  »همم«،  املللدين  املجتمع 
ال�ضمان  قانون  على  املقرتحة  للتعديات 
التاأمينية  الللثللغللرات  مبعاجلة  واملتمثلة 
للفئات  االجللتللمللاعلليللة  احلللمللايللة  وتللوفللري 
املالية  اال�ضتدامة  ودعم  ه�ضا�ضة،  االأكللرث 
للموؤ�ض�ضة و�ضمول كافة العاملني على اأر�س 

اململكة مبظلة ال�ضمان.
�ضابقة  تللاأكلليللدات  الرحاحلة  واأعلللاد 
االجتماعي  ال�ضمان  مللوجللودات  اأن  على 
اإىل  م�ضريا  دينار،  مليار   14 اليوم  تناهز 
التاأميني الذي مت حتويله اإىل  اأن الفائ�س 
 1.7 بلغ  ال�ضمان  اأمللوال  ا�ضتثمار  �ضندوق 
مليار دينار خال 5 االأعوام االأخرية، ومت 
العام  مليون دينار منذ بداية  حتويل 255 

احلايل 2022.
التعديات  مللامللح  اأبلللرز  وا�ضتعر�س 
االجتماعي،  ال�ضمان  قانون  على  املقرتحة 
حتديااً  ي�ضكل  املبكر  التقاعد  اأن  مبينااً 
القاعدة  هو  واأ�ضبح  للموؤ�ض�ضة  بالن�ضبة 
وتقاعد ال�ضيخوخة هو اال�ضتثناء ما يوؤثر 

عن  كا�ضفااً  التقاعدية،  الرواتب  على  �ضلبااً 
احلاليني  املتقاعدين  ا�ضرتاكات  اإجمايل  اأن 
اأثناء فرتة عملهم بلغ نحو 3.5 مليار دينار 
لغاية  لهم  امل�ضروفة  املبالغ  و�ضلت  حني  يف 

اليوم نحو 9.4 مليار دينار.
على  املقرتحة  التعديات  من  اأن  وبللني 
قانون ال�ضمان االجتماعي ا�ضتحداث ح�ضاب 
الدرا�ضة  نفقات  لتغطية  اجتماعي  تكافل 
واملتقاعدين  عليهم  املوؤمن  الأبناء  اجلامعية 
ال�ضتحقاق  الازمة  الفرتات  �ضّم  ولتمويل 
الراتب التقاعدي، وتغطية نفقات زواج غري 
املقتدرين من امل�ضرتكني وغري ذلك من املنافع 
وا�ضحة  واأ�ض�س  الآلية  وفقااً  االجتماعية، 

وحمددة.
واأو�ضح اأنه �ضيتم متويل هذا احل�ضاب من 
امل�ضرتكني  من  حمللدودة  �ضهرية  اقتطاعات 
يف  �ضهريااً  واحد  دينار  بواقع  واملتقاعدين 
اأقل  التقاعدي  الراتب  اأو  االأجر  كان  حال 
يبلغ  ممن  دينارين  واقتطاع  دينار،  األف  من 

اأجره اأو راتبه األف دينار فاأكرث.
القانون  تعديات  م�ضروع  اأن  واأ�للضللاف 
الورثة  ا�ضتحقاق  ب�ضروط  النظر  اأعلللاد 
�ضي�ضتفيد من هذا  التقاعدي، حيث  للراتب 

التعديل 6750 وريثااً فور تطبيق القانون يف 
القانون  م�ضروع  اأن  اإىل  م�ضريااً  اإقراره،  حال 
احلد  لتعديل  جديدة  اآلية  على  �ضي�ضتمل 
�ضنويااً  ترتبط  التقاعدية  للرواتب  االأدنى 

مبتو�ضط اأجور امل�ضرتكني.
واأو�ضح اأن امل�ضروع يت�ضمن تعديل زيادة 
ملتو�ضط  وفقااً  لتح�ضب  ال�ضنوية  الت�ضخم 
بللاالأجللور  النمو  ومللعللّدل  الت�ضخم  مللعللّدل 
من  اال�ضتفادة  مبكرااً  للمتقاعدين  و�ضيتيح 
و�ضولهم  قبل  للت�ضخم  ال�ضنوية  الزيادات 

ل�ضن تقاعد ال�ضيخوخة.
ال�ضماح  املللقللرتح،  التعديل  ت�ضّمن  كما 
العاملني  �ضمول  اخلللا�للس  القطاع  ملن�ضاآت 
الذين تقل اأعمارهم عن ثاثني عامااً بتاأمني 
 13.5 وبن�ضبة  جزئي  ب�ضكل  ال�ضيخوخة 
بدالاً  لل�ضمان  اخلا�ضعة  االأجللور  من  باملئة 
من 21.75 باملئة وذلك كاإجراء من املوؤ�ض�ضة 
على  التحفيز  خال  من  البطالة  من  للحد 

ت�ضغيل ال�ضباب.
عام  مللديللر  اأجلللاب  اللللللقللاء،  نهاية  ويف 
ا�ضتف�ضارات  على  املوؤ�ض�ضة  وفريق  املوؤ�ض�ضة 
مللقللرتحللاتللهللم  اإىل  وا�للضللتللمللع  احلللل�لللضلللور 
املعدل،  القانون  م�ضروع  حول  وماحظاتهم 
با�ضتحقاق  التو�ضع  �ضيتم  اأنلله  اإىل  الفتا 

تاأمني االأمومة حيث �ضيتاح ملن لديها 8 اأ�ضهر 
مت�ضلة اأو متقطعة خال اخر 12 �ضهرا من 
ذلك  على  احل�ضول  اللللوالدة  قبل  خدمتها 
عليها  املوؤمن  حق  على  احلفاظ  مع  البدل 
الللوالدة  قبل  مت�ضلة  اأ�ضهر   6 لديها  التي 

باحل�ضول على بدل االأمومة.
لهيئة  العامة  املن�ضقة  اللقاء  يف  و�ضارك 
“همم”  املللدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  تن�ضيق 
“ر�ضيد”  علللام  وملللديلللرة  ملللدانلللات،  عللبللري 
متكني  مللركللز  وملللن  وال�ضفافية  للللللنللزاهللة 
االن�ضان،  وحللقللوق  القانونية  للم�ضاعدة 
وامللللديلللرة الللتللنللفلليللذيللة لللنللدا كللللل�للس، ومللن 
وخالد  القانونية،  للم�ضاعدة  العدل  مركز 
عبد  هديل  التنفيذية  واملللديللرة  اجلمعة، 
املهند�س  االإدارة  جمل�س  وع�ضو  العزيز، 
مركز  ومن  ال�ضكري،  و�ضهاد  غرايبة،  مثنى 
والرقمية  االقت�ضادية  للدرا�ضات  الفينيق 
كتكت،  ومللراد  عو�س،  اأحمد  املركز  مدير 
ومن �ضبكة االإعام املجتمعي )راديو البلد( 
حماية  مركز  ومن  كتاب  داود  العام  املدير 
ن�ضال  املركز  موؤ�ض�س  ال�ضحفيني  وحرية 
من�ضور، اإ�ضافة اإىل من�ضقة م�ضروع ا�ضتدامة 
املللدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  تن�ضيق  هيئة 

الرحمي. “همم” حنني 

الرحاحلة: تعديالت قانون 
الضمان تتدارك الثغرات التأمينية

تجارة األردن تبحث مع وزارة 
االستثمار القانون الجديد لالستثمار

  
*عمان 

االأردن،  جتللارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  بحث 
جمال الرفاعي، مع وزير اال�ضتثمار، خريي عمرو، واأمني عام الوزارة، 
البيئة  تنظيم  قانون  الغرفة  اأع�ضاء  من  وعللدد  القطارنة،  زاهللر 

اال�ضتثمارية اجلديد.
القانون،  ميزات  اأهللم  عمرو  ا�ضتعر�س   ، للغرفة  بيان  وبح�ضب 
باعتباره يحاكي اأف�ضل املمار�ضات العاملية، ويوفر بيئة اآمنة وجاذبة 

لا�ضتثمار املحلي واخلارجي.
جميع  الإقامة  املنا�ضب  اال�ضتثماري  املناخ  تهيئة  �ضرورة  واأكللد 
وتب�ضيط  ال�ضعوبات  تذليل  خللال  مللن  اال�ضتثمارية  امل�ضروعات 
امل�ضروعات  اإقامة  لت�ضجيع  واالإعفاءات  احلوافز  ومنح  االإجللراءات 

االقت�ضادية.
وقال اإن القانون يعد اأداة متكني للم�ضتثمر، بهدف تعزيز تناف�ضية 
االقت�ضاد االأردين وا�ضتقطاب اال�ضتثمار وتطوير الت�ضريعات املرتبطة 

بتنظيم البيئة اال�ضتثمارية االأردنية.
واأعرب عن حر�س الوزارة على الت�ضاور والتن�ضيق مع غرف التجارة 
اال�ضتثمارية ومعرفة وجهات  البيئة  بقانون  االأنظمة اخلا�ضة  ب�ضاأن 
تطبيقها،  ي�ضهل  ووا�ضحة  مرنة  وتعليمات  باأنظمة  للخروج  النظر 
م�ضريااً اإىل خطط الوزارة الرتويجية الهادفة اإىل ا�ضتقطاب املزيد من 

اال�ضتثمارات ومتكني القائم منها.
بدوره، اأ�ضار الرفاعي اإىل مميزات قانون البيئة اال�ضتثمارية ودور 
جلنة احلوافز واالإعفاءات يف زيادة االأن�ضطة االقت�ضادية، التي تعني 
تدفقات م�ضافة يف راأ�س املال وفر�س عمل اأكرث وربحية تدفع القطاع 

اخلا�س للتو�ضع يف ا�ضتثماراته.
االأنظمة  يف  للتجارة  حقيقية  حوافز  وجللود  �ضرورة  اإىل  ودعللا 
االقت�ضاد  يف  جوهريااً  قطاعااً  باعتباره  اال�ضتثمار  بقانون  اخلا�ضة 

االأردين.
الغرفة،  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  دعا  جهته،  من 
الطبية  واالأدويللللللة  اللل�للضللحللة  قللطللاع  وممللثللل  اجلللللليلل�للس،  حمللمللود 
وو�ضع  املحلي  امل�ضتثمر  على  املحافظة  �ضرورة  اإىل  وم�ضتلزماتها، 
وت�ضجيعهم  الللبللاد،  غللللادروا  الللذيللن  امل�ضتثمرين  لللعللودة  اآللليللة 

اململكة. داخل  لا�ضتثمار 
اجلامعات  خريجي  قبل  من  املقدمة  الطلبات  درا�ضة  اأهمية  واأكد 
الريادية  امل�ضاريع  واإن�ضاء  املدنية،  اخلدمة  ديللوان  لللدى  والدبلوم 
هدفها  عمل  فر�س  الإيجاد  العمل  عن  العاطلني  اخلريجني  لت�ضغيل 

التخفيف من ن�ضب البطالة يف جميع اأنحاء اململكة.
بت�ضهيل  حللمللادة،  رائللد  الغذائية،  امللللواد  قطاع  ممثل  وطللالللب 
خال  من  احلكومية،  الللدوائللر  يف  للم�ضتثمر  املراجعة  اإجلللراءات 
اإن�ضاء غرف خا�ضة للم�ضتثمرين واإعطائهم االأولوية عند املراجعة، 
وامل�ضاواة ما بني امل�ضتثمر االأجنبي واملحلي يف االمتيازات التي تعطى 

لكل منهما.
كما اأكد ع�ضو جمل�س اإدارة الغرفة ورئي�س غرفة جتارة عجلون، 
االأنظمة  و�ضع  يف  اخلا�س  القطاع  اإ�ضراك  اأهمية  ال�ضمادي،  عرب 

والتعليمات املنبثقة عن القانون.
من جهته، اأكد امل�ضت�ضار القانوين للغرفة، الدكتور غازي العودات، 
والتنظيمي  الت�ضريعي  االإطللار  حدد  الللذي  اجلديد  القانون  اأهمية 
اال�ضتثمار،  وزارة  خللال  من  وا�ضحة  ب�ضورة  االأردن  يف  لا�ضتثمار 
التداخل  من  ويحد  الت�ضريعية  للن�ضو�س  اأو  للمرجعيات  تعدد  دون 
املمنوحة  ال�ضمانات  اإىل  باالإ�ضافة  احلكومية،  اجلهات  خمتلف  بني 

للم�ضتثمرين.
اأهم امللفات االقت�ضادية  اإدارة  واأ�ضار اإىل دور وزارة اال�ضتثمار يف 
القطاعني  بني  ال�ضراكة  وم�ضروعات  اال�ضتثمارية،  البيئة  يف  املتمثلة 
العام واخلا�س، داعيا اإىل �ضرورة اإ�ضراك القطاع اخلا�س يف االأنظمة 
واحلوافز  للمزايا  ومعايري  �ضوابط  وو�ضع  الللوزارة  �ضت�ضدرها  التي 

الإر�ضاء مزيد من ال�ضفافية يف عمل اللجنة.
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