
NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

القبض على 97 مطلوبًا 
ومشبوهًا بقضايا فرض االتاوات 

*عمان 
اأ�سفرت احلمالت الأمنية امل�سرتكة ملديرية الأمن العام، اأم�س ال�سبت، 
وترويع  الأت��اوات  فر�س  بق�سايا  وم�سبوهًا  مطلوبا   97 على  القب�س  عن 
�سخ�سًا  و56  جدًا،  باخلطرين  امل�سنفني  من  خم�سة  بينهم  من  املواطنني، 
بحقهم طلبات ترتبط بتلك اجلرائم، وعدد من امل�سبوهني ومكرري تلك 

اجلرائم.
اإن  بيان  يف  ال��ع��ام،  الأم���ن  مديرية  با�سم  الإع��الم��ي  الناطق  وق��ال 

على  للقب�س  بتنفيذها  العام  الأم��ن  مدير  اأم��ر  التي  الأمنية  احلمالت 
خمتلف  ويف  م�ستمرة  الق�سايا،  بتلك  وامل�سبوهني  اخلطريين  املطلوبني 
املواقع على كافة الأ�سخا�س املطلوبني وامل�سبوهني حلني �سبطهم جميعًا 

وتخلي�س املجتمع من اأفعالهم.
اأبناء  لكافة  وتقديرها  �سكرها  عن  العام  الأم��ن  مديرية  واأعربت 
الوطن لوقوفهم ودعمهم لها، وهو �ساأن الأردنيني الذين ما تخلوا يف يوم 

عن حب وطنهم والدفاع عن اأمنه واأمانه.
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*عمان 
التي  جل�سته  يف  ال����وزراء  جمل�س  اأق��ر 
ال���وزراء  رئي�س  برئا�سة  الأح���د،  عقدها، 
الدكتور ب�سر اخل�ساونة نظامًا معّدًل لنظام 
ل�سنة  ال��ق��ي��ادّي��ة  ال��وظ��ائ��ف  على  التعيني 

.2020
ال��ت��ع��دي��الت اجل���دي���دة اإىل  وت���ه���دف 
يف  الفر�س  وتكافوؤ  ال�سفافية  مبادئ  تعزيز 
ولتطوير  القيادّية،  الوظائف  على  التعيني 

عمليات التعيني ورفع كفاءتها وفاعليتها يف 
ا�ستقطاب الكفاءات لإ�سغال هذه الوظائف.
لنظام  معدل  نظاما  املجل�س  اأق��ر  كما 
ل�سنة  ال�سّحة  ل���وزارة  الإداري  التنظيم 
القيام  م��ن  ال����وزارة  متكني  ب��ه��دف   ،2020
ظّل  يف  خ�سو�سًا  عاتقها،  على  امللقاة  باملهام 
الو�سع الوبائي املتعلق بجائحة كورونا، وما 
تتطلبه من ترتيبات اإدارية ومهام اإ�سافية.

الوزراء  وافق جمل�س  اآخر،  وعلى �سعيد 

على اعتبار م�سروع الرعاية ال�سحية املقدم 
الأردين  ال�سعودي  ال�سندوق  �سركة  م��ن 
�سندوق  قانون  باأحكام  م�سموًل  لال�ستثمار 
ال�ستثمار الأردين رقم )16( ل�سنة 2016، 
على اأن يجري تنظيم جميع الأمور املتعلقة 
والرتاخي�س  وم��وق��ع��ه  كمدته  ب��امل�����س��روع 
عقود  مب��وج��ب  ملكيته  وان��ت��ق��ال  ال��الزم��ة 
الطرفني،  بني  وتطوير  ا�ستثمار  واتفاقيات 

ووفق اأحكام القانون ذاته.

*عمان 
التدخل  بق�سية  املطلوبني  اأح��د  ت��ويف 
القب�س  الأم��ن  رجال  حماولة  لدى  بالقتل، 

عليه يف منطقة �سويلح.
الم��ن  م��دي��ري��ة  با�سم  ال��ن��اط��ق  وق���ال 
معلومات  ال�سبت، وردت  م�ساء  انه ويف  العام 

بق�سية  مطلوب  �سخ�س  وج��ود  مكان  حول 
�سنوات  بع�سر  بالقتل وبحقه حكم  التدخل 
ومتابع منذ فرتة يف منطقة �سويلح حيث مت 

التحرك للمكان للقاء القب�س عليه.
قام  املطلوب  ال�سخ�س  ذلك  ان  وا�ساف 
عند حماولة تفتي�س املنزل بالقاء نف�سه من 

احدى �سرف املنزل حماوًل الفرار، حيث مت 
ا�سعافه للم�ست�سفى وما لبث ان فارق احلياة.
ذلك  ذوي  ان  العالمي  الناطق  وتابع 
باجتاه  احل��ج��ارة  بر�سق  ق��ام��وا  ال�سخ�س 
بط  و�سُ معهم  التعامل  ومت  المنية  القوة 

عدد منهم وفتح حتقيق باحلادثة.

*عمان 
وال���ري  امل��ي��اه  وزارة  ك����وادر  �سبطت 
اليوم الأحد،  و�سركة مياه الردن »مياهنا« 
ناقلة  م��ي��اه  خ��ط��وط  ع��ل��ى  اع���ت���داءات   4
ب�سحب  تقوم  امل��وق��ر،  منطقة  يف  رئي�سية 
مئات المتار املكعبة يوميا من اخلط الناقل 
خمالفة  بطريقة  ملم   300 قطر  الرئي�سي 

لتزويد وتعبئة �سهاريج مياه حيث مت اإزالة 
العتداءات.

وبناء  اإن��ه  ب��ي��ان،  يف  ال���وزارة  وق��ال��ت 
تن�سيق  مت  امل���ت���وف���رة  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى 
�سباح  من  مبكرة  �ساعة  يف  اأمنية  حملة 
جنوب   / املوقر  منطقة  يف  الأح��د  اليوم 
ال��ك��وادر  ق��ام��ت  ح��ي��ث  ع��م��ان،  العا�سمة 

4 اع���ت���داءات اق��ط��ار  ال��ف��ن��ي��ة ب�����س��ب��ط 
3 اإن�����س م�����س��ح��وب ع��ل��ى خ��ط 300م��ل��م، 
ف�سل  مت  حيث  اإن�س،  و5ر1  اإن�س   2 وقطر 
اخلا�سة  ال�سبوطات  واإع���داد  اخل��ط��وط 
ل�سبط  التحقيق  ا�ستكمال  وجار  بالواقعة 
الق�سائية  اجلهات  اىل  واحالتهم  املعتدين 

املخت�سة.

الحكومة تقر نظاما معدال لنظام 
التعيين على الوظائف القيادية

وفاة مطلوب بجريمة التدخل 
بالقتل عند محاولة القبض عليه 

ضبط 4 اعتداءات على خطوط رئيسية في الموقر

الخصاونة: جوهر العدالة والمساواة يكمن في ترسيخ القانون
زار األمن العام وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

ـــم ـــه ـــت ـــن وراح ـــي ـــن ـــواط ـــم ــة االمـــنـــيـــة لـــحـــمـــايـــة ال ــل ــم ــح ــل ـــة ل ـــوم ـــك ـــح دعــــــم ال
بــــدون توقف ـــدث مــعــيــن وســتــســتــمــر  لــيــســت رد فــعــل عــلــى ح ــة  ــي ــن ــات األم ــم ــح ال

عدم اإلفراج عن فارضي األتاوات 
اال بأمر من وزير الداخلية  

العايد: اإلفصاح عن القرارات 
وتوضيحها بصدق وشفافة 

السفير األميركي: األردن 
شريك استراتيجي ومستمرون 

بمساعدته ودعم استقراره

التربية: ال صحة للسؤال 
المتداول حول مرضعة الرسول 

الجنايات الكبرى تحظر النشر 
بقضية فتى الزرقاء

*عمان 
اكد رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 
ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  لهيئة  احل��ك��وم��ة  دع��م 
الف�ساد ومتكينها من القيام بدورها يف مكافحة 
جميع ا�سكال الف�ساد وحماية املال العام من اي 

اعتداءات .
اىل  زي��ارت��ه  خ��الل  ال���وزراء  رئي�س  ولفت 
ولقائه  الف�ساد  ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  هيئة 
واع�ساء  حجازي  مهند  الدكتور  الهيئة  رئي�س 
جمل�س الهيئة وبح�سور وزيري الدولة ل�سوؤون 
ان  ال��وزراء  رئا�سة  ل�سوؤون  والدولة  الع��الم 
يف  ال�سا�سية  العنا�سر  اح��د  ت�سكل  الهيئة 
امللكي  التكليف  كتاب  لها  ا�سار  التي  املنظومة 
ال�سامي بان جوهر العدالة وامل�ساواة يكمن يف 

تر�سيخ  و�سرورة  القانون  �سيادة  مبدا  تر�سيخ 
والو�سول  وامل�ساءلة  ال�سفافية  قيم  وتعظيم 
املال  بان  اجلميع  خاللها  يطمئن  مرحلة  اىل 

العام م�سان من اي جتاوزات .
ال��دك��ت��ور ب�سر  ال������وزراء  رئ��ي�����س  واأك�����د 
اخل�����س��اون��ة، دع���م احل��ك��وم��ة ل���الإج���راءات 
مديرية  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  المنية  واحلملة 
مبداأ  لرت�سيخ  المنية  والجهزة  العام  المن 
القانون وتطبيقه على اجلميع  �سيادة  وفر�س 
يف  ال����واردة  امل��ل��ك  ج��الل��ة  لتوجيهات  ان��ف��اذا 
اج��راءات  عرب  ال�سامي  امللكي  التكليف  كتاب 

وت�سريعات �سيتم اتخاذها قريبا.
الأحد  زيارته  خالل  الوزراء  رئي�س  وثمن 
الأمن  مدير  ولقائه  العام  الأمن  مديرية  اىل 

وزير  بح�سور  احلوامتة  ح�سني  اللواء  العام 
يقوم  التي  اجلهود  احلالملة،  توفيق  الداخلية 
بها ن�سامى القوات امل�سلحة الردنية - اجلي�س 
على  كفلت  التي  المنية  والج��ه��زة  العربي 
يف  و�سالمتهم  واملواطنني  الوطن  اأم��ن  ال��دوام 
ازم��ة  وخ���الل  والوق�����ات  ال��ظ��روف  خمتلف 

جائحة كورونا.
التي  احلملة  اأن  اخل�ساونة  الدكتور  واكد 
تنفذها مديرية المن العام ل�سبط اخلارجني 
الدوؤوبة  جهودها  اطار  يف  تاأتي  القانون  عن 
وراحتهم  املواطنني  اأم��ن  حلماية  وامل�ستمرة 
وا�سعا  ارتياحا  ولقت  الطماأنينة  بثت  والتي 

لدى الراأي العام.
تابع �س3

*عمان 
بعدم  الإداريني  اإىل احلكام  توفيق احلالملة  الداخلية  وزير  اأوعز 
اجلرمية  ال�سوابق  اأ�سحاب  م��ن  الداري���ني  املوقوفني  ع��ن  الإف���راج 

اخلطرية، وفار�سي اخلاوات والأتاوات، ال باأمر �سخ�سي منه.
الجراء  هذا  اإن  الأحد،  الداخلية  وزارة  يف  م�سوؤول  م�سدر  وقال 
ياأتي ا�ستنادا اىل قانون منع اجلرائم، وذلك بعد تزايد حدة اجلرائم 
التي يرتكبها اأ�سحاب ال�سوابق اجلرمية اخلطرية، ما ي�سكل خطرا على 

ال�سلم والأمن املجتمعي، ويهدد حياة الكثري من املواطنني والأبرياء.

*عمان 
اأكد وزير الدولة ل�سوؤون الإعالم الناطق الر�سمي با�سم احلكومة 
عن  الإف�ساح  يف  وال�سفافية  بامل�سداقية  احلكومة  التزام  العايد  علي 
القرارات وتو�سيح اآلية اتخاذها للمواطنني وو�سائل الإعالم، لفتًا اإىل 
اأن احلكومة متتلك ال�سجاعة للرتاجع عن اأي قرار، وفقا للم�ستجدات 

واملعطيات ال�سحية والعلمية.
وقال العايد خالل مداخلة هاتفية على الإذاعة الأردنية الأحد 
باأول،  اأول  اململكة  يف  الوبائية  احلالة  م�ستجدات  تتابع  احلكومة  اإن 
مو�سحا اأنها عقدت العديد من الجتماعات التن�سيقية لتقييم الو�سع 
الوبائي واتخاذ القرارات والإجراءات الالزمة ا�ستنادا لتو�سيات وزير 

ال�سحة واللجنة الوطنية ملكافحة الأوبئة.
واملواطن  احلكومة  بني  امل�سرتكة  امل�سوؤولية  على  العايد  اأكد  كما 
من  واحل��د  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  مع  التعامل  يف  الإع��الم  وو�سائل 
يف  والوفيات  الإ�سابات  اأعداد  ارتفاع  مع  �سيما  الإمكان،  قدر  انت�ساره 

اململكة.
تابع �س3

*عمان 
قال ال�سفري الأمريكي يف عمان هرني وو�سرت، اإن “الوليات املتحدة 
تنظر اإىل الأردن ب�سفته �سريكًا ا�سرتاتيجيًا لأكرث من 70 عامًا واأنه 

فخور بامل�ساهمة يف هذه ال�سراكة و�سعيد للعودة ملوا�سلتها«.
)برتا(  الأردن��ي��ة  الأنباء  وكالة  مع  خا�سة  مقابلة  يف  واأ�ساف 
الرئي�س  من  البلدين  بني  للعالقات  بالن�سبة  اأولوياته  ي�ستمد  اأنه 
باحلفاظ  ب�سدة  ملتزمة  املتحدة  الوليات  “اإن  قال،  الذي  الأمريكي 
م�سريًا  لالأردن”،  الأمد  الطويل  دعمنا  وتعزيز  القوية  عالقتنا  على 
لالأردن  القت�سادي  النمو  دعم  �ستوا�سل  املتحدة  الوليات  اأن  اإىل 
وال�سفة  العراق  يف  اجل��ريان  مع  التجاري  التكامل  وزي��ادة  ومرونته 
الغربية والعمل مع الأردن لتاأمني حدوده �سد التهديدات الإجرامية 

والإرهابية.
تابع �س3 

*عمان 
يف  �سوؤال  حول  تداوله  مت  ما  �سحة  والتعليم  الرتبية  وزارة  نفت 

مبحث الرتبية الإ�سالمية لحد ال�سفوف على من�سة در�سك.
اإن  القرعان،  الغفور  عبد  ال��وزارة  با�سم  العالمي  الناطق  وقال 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  حممد  الر�سول  مر�سعة  حول  املتداول  ال�سوؤال 

ويحمل خيارات خاطئة، هو غري �سحيح.
الذي  الول  التقييم  اختبار  ان  �سحايف،  بيان  يف  القرعان  واأك��د 
بداأ ام�س على من�سة در�سك، هو يف مباحث العلوم لل�سفوف من الثاين 
ال�سا�سي اىل ال�سف الثامن، و الفيزياء لل�سفني التا�سع والعا�سر، ول 

يوجد اي اختبار ملبحث الرتبية الإ�سالمية على املن�سة ام�س.
املتداول  ال�سوؤال  اإر�سال  مت  الذي  امل�سدر  حددت  ال��وزارة  ان  واأكد 

منه، وفتحت حتقيقا بهذا المر.

*عّمان
قرر النائب العام يف حمكمة اجلنايات القا�سي اح�سان ال�سالمات، 

حظر الن�سر يف ق�سية فتى الزرقاء.
وبح�سب القرار فقد تقرر حظر ن�سر اأي معلومات اأو اإجراء حوارات 
تتعلق بالق�سية اأو جمريات التحقيق، اأو البحث يف التكييف القانوين 
اأو العقوبة املرتتبة.  كما قرر حظر ن�سر اأو اإعادة ن�سر وتداول اأي �سور 

اأو مقاطع فيديو متعلقة بالق�سية.

*عمان 
برقية  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بعث 
جا�سيندا  نيوزيلندا  وزراء  رئي�سة  اإىل  تهنئة 
يف  بالأغلبية  حزبها  فوز  مبنا�سبة  اأردي��رن، 

النتخابات.
حر�س  الربقية،  يف  امللك،  جاللة  واأك��د 
الأردن على تعزيز عالقات التعاون وال�سراكة 
مع نيوزيلندا يف خمتلف املجالت، ومبا يحقق 
ويعزز  ال�سديقني،  وال�سعبني  البلدين  م�سالح 

ال�سالم والزدهار يف العامل.
لرئي�سة  متنياته  ع��ن  جاللته  واأع���رب 
ال�سحة  ومبوفور  بالتوفيق  نيوزيلندا  وزراء 
دوام  ال�سديق  ب��الده��ا  ول�سعب  وال��ع��اف��ي��ة، 

التقدم والزدهار.
وجرت يف ق�سر احل�سينية، الأحد، مرا�سم 
الدول  �سفراء  من  عدد  اعتماد  اأوراق  تقبل 

املعينني لدى البالط امللكي الها�سمي.
كل  اعتماد  اأوراق  امللك  جاللة  تقبل  فقد 
�سريباتيوك،  مريو�سالفا  اأوكرانيا  �سفرية  من 

برينهارد  الحتادية  اأملانيا  جمهورية  و�سفري 
لربيطانيا  املتحدة  اململكة  و�سفرية  كامبمان، 
بريدجيت  ال�سمالية  واإي��رل��ن��دا  العظمى 
الك�ساندرا  ال�سويد  مملكة  و�سفرية  بريند، 
ريدمارك، و�سفري جمهورية قرب�س ميخالي�س 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  و�سفري  اإيوانو، 

هرني وو�سرت. 
احل�سينية،  ق�سر  ال�سفراء  و�سول  ولدى 
الأردين  امللكي  ال�����س��الم  املو�سيقى  ع��زف��ت 
وقام  بلدانهم.  من  لكل  الوطني  وال�سالم 
ال���زه���ور على  اأك��ال��ي��ل  ب��و���س��ع  ال�����س��ف��راء 
جاللة  اهلل،  ب���اإذن  لهم،  املغفور  اأ���س��رح��ة 
وجاللة  ط��الل،  ب��ن  احل�سني  ال��ب��اين  امل��ل��ك 
وجاللة  احل�سني،  بن  عبداهلل  املوؤ�س�س  امللك 
ثراهم.  اهلل  طيب  عبداهلل،  بن  طالل  امللك 
الع��ت��م��اد،  اأوراق  تقبل  م��را���س��م  وح�����س��ر 
ونائب  الها�سمي،  امللكي  ال��دي��وان  رئي�س 
و�سوؤون  اخلارجية  ووزي��ر  ال���وزراء  رئي�س 

املغرتبني. 

الملك يتقبل أوراق اعتماد 
عـــدد مـــن السفــراء

»15« وفاة و »1520« إصابة 
بكورونا و139 حالة شفاء

*عمان 
بفريو�س  اإ�سابة   1520 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
الكلي  العدد  لريتفع  الأحد،  حملّية،  جميعها  امل�ستجّد،  كورونا 
وفاة،  15حالة  ت�سجيل  اإىل  اإ�سافة   ،37573 اإىل  لالإ�سابات 

ليبلغ العدد الإجمايل للوفيات 345 حالة.
وتوّزعت الإ�سابات اجلديدة على 1100 حالة يف حمافظة 
العا�سمة عّمان، 111 حالة يف حمافظة اإربد، منها 3 حالت يف 
الرمثا، 99 حالة يف حمافظة الزرقاء، 74 حالة يف حمافظة 
الكرك، 64 حالة يف حمافظة البلقاء، 25 حالة يف حمافظة 
حمافظة  يف  حالة   11 عجلون،  حمافظة  يف  حالة   14 ماأدبا، 
الطفيلة، 8 حالت يف حمافظة معان، 6 حالت منها يف البرتا، 
7 حالت يف حمافظة العقبة، 4 حالت يف حمافظة جر�س، 3 

حالت يف حمافظة املفرق.
الوزراء ووزارة  ال�سادر عن رئا�سة  املوجز الإعالمي  واأ�سار 
يف  للعالج  ام�س  اأُدِخ��ل��ت  التي  احل��الت  عدد  اأن  اإىل  ال�سحة، 
الإجمايل  العدد  ليبلغ  حالة،   98 بلغ  املعتمدة  امل�ست�سفيات 
امل�ست�سفيات حالّيًا 978 حالة،  التي تتلّقى العالج يف  للحالت 

بينما يخ�سع بقّية امل�سابني للعزل املنزيل.
ولفت املوجز اإىل ت�سجيل 139 حالة �سفاء يف امل�ست�سفيات 
لي�سبح  خمربّيًا،  فح�سًا   20097 اإجراء  اإىل  اإ�سافة  املعتمدة، 
اجلائحة  ب��دء  منذ  اأجريت  التي  الفحو�سات  ع��دد  اإجمايل 

وحتى الآن 1568502.
حالت  ت�سجيل  ا�ستمرار  ظّل  يف  اجلميع  ال��وزارة  ودع��ت 
معايري  واّتباع  الّدفاع،  باأوامر  اللتزام  اإىل  حملّية،  اإ�سابة 
ال�سالمة والوقاية، وارتداء الكّمامات، وعدم اإقامة التجّمعات 
لأكرث من 20 �سخ�سًا، وا�ستخدام تطبيقي “اأمان” و”�سحتك”.

هنأ رئيسة وزراء نيوزيلندا بفوز حزبها في االنتخابات
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*عمان 
اك���د رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر 
النزاهة  لهيئة  احلكومة  دعم  اخل�ساونة 
القيام  م��ن  ومتكينها  الف�ساد  ومكافحة 
الف�ساد  ا�سكال  جميع  مكافحة  يف  بدورها 

وحماية املال العام من اي اعتداءات .
ولفت رئي�س الوزراء خالل زيارته اىل 
ولقائه  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة 
حجازي  مهند  ال��دك��ت��ور  الهيئة  رئي�س 
وزيري  وبح�سور  الهيئة  جمل�س  واع�ساء 
ل�سوؤون  والدولة  الع��الم  ل�سوؤون  الدولة 
احد  ت�سكل  الهيئة  ان  ال����وزراء  رئا�سة 
العنا�سر ال�سا�سية يف املنظومة التي ا�سار 
لها كتاب التكليف امللكي ال�سامي بان جوهر 
مبدا  تر�سيخ  يف  يكمن  وامل�ساواة  العدالة 
وتعظيم  تر�سيخ  و�سرورة  القانون  �سيادة 
اىل  والو�سول  وامل�ساءلة  ال�سفافية  قيم 
املال  بان  اجلميع  خاللها  يطمئن  مرحلة 

العام م�سان من اي جتاوزات .
واك����د ال��دك��ت��ور اخل�����س��اون��ة ال��ت��زام 
الهيئة  ا�ستقاللية  بتكري�س  احل��ك��وم��ة 
ت�ستهدف  التي  العامة  للمنظومة  ودعمها 
يف  النزاهة  قيم  وتعزيز  الف�ساد  مكافحة 
جمتمعنا لفتا اىل اننا ن�سعى للو�سول اىل 
وكما   ، الردين  املواطن  فيها  يكون  مرحلة 
العام  املال  بان  مطمئنا  امللك  جاللة  ي�سبو 
م�سان وان احلقوق م�سانة والعدالة ناجزة 
جميع  يف  متحققة  وال�سفافية  وامل�ساواة 
القانون  �سيادة  ان  على  م�سددا  املجالت 
اجلميع  على  ت�سري  الف�سلى  واملمار�سات 

حكومة وموؤ�س�سات وافراد .
ك��م��ا اك���د رئ��ي�����س ال�����وزراء ا���س��ت��ع��داد 
احلكومة للتعاون مع الهيئة للعمل على �سد 

بع�س الثغرات يف الت�سريعات التي قد ينفذ 
على  ت�سنف  ملمار�سات  البع�س  خاللها  من 
العام  للمال  اه��دار  او  ف�ساد  ممار�سات  انها 
الذي ي�سكل املحافظة عليه اولوية وواجبا 

جلميع العاملني يف العمل العام .
النزاهة  هيئة  جمل�س  رئي�س  واك���د 
حجازي  مهند  الدكتور  الف�ساد  ومكافحة 
التي  الزيارة  لهذه  الهيئة  جمل�س  تقدير 
ال���وزراء  رئي�س  زي���ارات  ب��اك��ورة  يف  تاتي 
حر�س  على  ي��وؤك��د  مب��ا  ال��دول��ة  ملوؤ�س�سات 
الهيئة يف جمال  دور  تعزيز  احلكومة على 
تنفيذا  منه  وال��وق��اي��ة  الف�ساد  مكافحة 
كافة  مبحاربة  امل��ل��ك  ج��الل��ة  لتوجيهات 
وجتفيف  والداري  امل��ايل  الف�ساد  ا�سكال 

منابعه واملحافظة على املال العام .

الهيئة  عمل  جم��الت  ان  اىل  وا�سار 
النزاهة  منظومة  تر�سيخ  على  ت��رك��ز 
ال��وط��ن��ي��ة وم���ب���ادىء احل��ك��م ال��ر���س��ي��د 
ا�سكاله  بكافة  الف�ساد  م��ن  وال��وق��اي��ة 
�سيتم  ان��ه  اىل  لف��ت��ا  ال��ق��ان��ون  وان��ف��اذ 
خ���الل ���س��ه��ر اط���الق ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة مت 
النزاهة  معايري  تقييم  لعادة  تطويرها 

. الوطنية 
املعدل  القانون  م�سروع  ان  اىل  ولفت 
الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  لقانون 
ال�سيا�سي  املال  جترم  ن�سو�سا  ت�سمينه  مت 
ال�سخ�سية  واغتيال   ) ال�سوات  �سراء   (
وجرائم غ�سل الموال الناجمة عن جرائم 
الف�ساد ا�سافة اىل اعطاء الهيئة �سالحية 

اجراء الت�سويات .

اجنازات  حجازي  الدكتور  وا�ستعر�س 
التي  املبالغ  قيمة  ان  اىل  لفتا  الهيئة 
�ساهمت الهيئة يف ا�سرتدادها لعام 2019 ما 

يقارب 151 مليون دينار .
التحقيقية  امللفات  عدد  ان  اىل  ولفت 
التي و�سلت للهيئة يف عام 2019 بلغت 948 
العام  للمدعي  منها   277 احالة  مت  ملفا 
وحفظ 500 ملف يف حني ل زال 171 ملفا 
قيد الجراء م�سريا اىل ان ا�سباب احلفظ 
تعود اما لدعاوى كيدية او عدم اخت�سا�س 

او مت ت�سويبها .
التحقيقية  امللفات  عدد  ان  اىل  وا�سار 
يف العام 2020 بلغت 1289 مت حتويل 150 
يف  ملفا   346 وحفظ  العام  للمدعي  منها 

حني ل زال 793 ملفا قيد الجراء .

*عمان 
اأك���د رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر 
ل��الإج��راءات  احلكومة  دع��م  اخل�ساونة، 
مديرية  بها  تقوم  التي  المنية  واحلملة 
لرت�سيخ  المنية  والج��ه��زة  العام  الم��ن 
وتطبيقه  القانون  �سيادة  وفر�س  مبداأ 
على اجلميع انفاذا لتوجيهات جاللة امللك 
ال�سامي  امللكي  التكليف  كتاب  يف  ال��واردة 
اتخاذها  �سيتم  وت�سريعات  اجراءات  عرب 

قريبا.
زيارته  خ��الل  ال����وزراء  رئي�س  وثمن 
ولقائه  العام  الأم��ن  مديرية  اىل  الأح��د 
اللواء ح�سني احلوامتة  العام  الأمن  مدير 
احلالملة،  توفيق  الداخلية  وزير  بح�سور 
ال��ق��وات  ن�سامى  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
العربي  اجل��ي�����س   - الردن���ي���ة  امل�سلحة 
والجهزة المنية التي كفلت على الدوام 
يف  و�سالمتهم  وامل��واط��ن��ني  ال��وط��ن  اأم���ن 
ازمة  وخالل  والوق��ات  الظروف  خمتلف 

جائحة كورونا.
احلملة  اأن  اخل�ساونة  الدكتور  واك��د 
ل�سبط  العام  المن  مديرية  تنفذها  التي 
اخل���ارج���ني ع��ن ال��ق��ان��ون ت��اأت��ي يف اط��ار 
اأمن  حلماية  وامل�ستمرة  الدوؤوبة  جهودها 
الطماأنينة  بثت  والتي  وراحتهم  املواطنني 

ولقت ارتياحا وا�سعا لدى الراأي العام.
جمل�س  اأن  اىل  ال���وزراء  رئي�س  ولفت 
ام�س  عقدها  التي  جل�سته  يف  قرر  ال��وزراء 

الت�سريعات  مبراجعة  �سريع  وب�سكل  البدء 
بهدف معاجلة اي فجوات ي�ستغلها ا�سحاب 
وانهاء  القانون  عن  واخلارجون  ال�سوابق 
يجب  التي  اجلرمية  الظواهر  ه��ذه  مثل 

معاجلتها بكل حزم.
وعر�س مدير الأمن العام اللواء الركن 
لأه��م  ال���زي���ارة  خ���الل  احل��وامت��ة  ح�سني 
املتخذة  امليدانية  والج����راءات  اخلطط 
من  ال��ق��ان��ون  ع��ن  اخل��ارج��ني  على  للقب�س 
اأرباب ال�سوابق وفار�سي التاوات وامل�ستبه 

املواطنني،  ت��روي��ع  ج��رائ��م  يف  ب�سلوعهم 
موؤكدًا ا�ستمرارية احلملة كواجب متوا�سل 
وم�سوؤولية ل تنتهي اإل ب�سمان اأمن املجتمع 

و�سالمة اأفراده.
اعتزازه  عن  احلوامتة  اللواء  واأع��رب 
الأم��ن  منت�سبي  جلهود  احلكومي  بالدعم 
العام، وحر�س احلكومة الأكيد على تذليل 
اأهمها  ومن  عملهم  تواجه  التي  العقوبات 
حتقيق الردع لدى مكرري اجلرائم، واإنزال 
الثقة  اإىل  م�سريًا  بحقهم،  العقوبات  اأ�سد 

العادل  الأردين  الق�سائي  باجلهاز  املطلقة 
التعاون  من  العايل  امل�ستوى  واىل  والنزيه، 
واحلكام  الداخلية  وزارة  م��ع  والتن�سيق 
العامة،  امل��خ��اب��رات  ودائ����رة  الإداري�����ني، 

والقوات امل�سلحة - اجلي�س العربي.
مديرية  منت�سبي  ان  احل��وامت��ة  واك��د 
الأم����ن ال��ع��ام اجل��ن��د الوف���ي���اء ل��ل��وط��ن، 
مدافعني عن اأمنه وحماه، وعند ح�سن ظن 
جاللة امللك عبداهلل الثاين القائد الأعلى 

للقوات امل�سلحة.

رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة 
لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

رئيس الوزراء يزور األمن العام ويؤكد دعم 
الحكومة للحملة األمنية لفرض سيادة القانون

*عمان 
ل�����س��وؤون الإع����الم الناطق  ال��دول��ة  اأك���د وزي���ر 
الر�سمي با�سم احلكومة علي العايد التزام احلكومة 
القرارات  عن  الإف�ساح  يف  وال�سفافية  بامل�سداقية 
وت��و���س��ي��ح اآل��ي��ة ات��خ��اذه��ا ل��ل��م��واط��ن��ني وو���س��ائ��ل 
ال�سجاعة  متتلك  احلكومة  اأن  اإىل  لفتًا  الإع��الم، 
واملعطيات  للم�ستجدات  وفقا  قرار،  اأي  عن  للرتاجع 
مداخلة  خ��الل  العايد  وق��ال  والعلمية.  ال�سحية 
احلكومة  اإن  الأحد  الأردنية  الإذاعة  على  هاتفية 
اأول  اململكة  يف  الوبائية  احلالة  م�ستجدات  تتابع 
الجتماعات  من  العديد  عقدت  اأنها  مو�سحا  ب��اأول، 
التن�سيقية لتقييم الو�سع الوبائي واتخاذ القرارات 
والإجراءات الالزمة ا�ستنادا لتو�سيات وزير ال�سحة 

واللجنة الوطنية ملكافحة الأوبئة.
بني  امل�سرتكة  امل�سوؤولية  على  العايد  اأك��د  كما 
مع  التعامل  يف  الإع��الم  وو�سائل  واملواطن  احلكومة 
قدر  انت�ساره  من  واحل��د  امل�ستجد  ك��ورون��ا  فريو�س 
الإمكان، �سيما مع ارتفاع اأعداد الإ�سابات والوفيات 
بل  اأرق��ام��ا  تعد  مل  “احلالت   : وق��ال  اململكة.  يف 
على  يرتتب  ما  الأردن��ي��ني،  بيوت  يف  نراها  اأ�سماء 
الكمامة  ارتداء  خالل  من  امل�سوؤولية  حتمل  اجلميع 
اأن  على  ال��ت��اأك��ي��د  جم���ددًا  اجل�سدي”،  وال��ت��ب��اع��د 
العامل  دول  كل  يف  جناعته  اأثبت  الكمامة  ارت��داء 
اأي�سًا  اأكدت  التي  العاملية  ال�سحة  منظمة  وب�سهادة 
اأف�سل  هي  اجل�سدي  والتباعد  الكمامات  ارتداء  اأن 
اأهمية  على  و���س��دد  ال��وب��اء.  م��ن  للوقاية  ال�سبل 
التزام املواطنني ب�سروط ال�سحة وال�سالمة العامة، 
بع�سنا  مع  ونقف  وطننا،  مع  نقف  اأن  “يجب  قائال: 
البع�س للتغلب على الوباء، اإذ من ال�سجاعة اللتزام 
بارتداء الكمامة والتباعد اجل�سدي«. ولفت العايد 
احلكومة،  اأولويات  اأوىل  هي  املواطن  �سحة  اأن  اإىل 
ب�سكل  ركز  للحكومة  ال�سامي  التكليف  كتاب  اأن  اإذ 
كبري على الهتمام ب�سحة املواطنني، واتخاذ اأجنع 
ال�سبل للتعامل مع اجلائحة واحلد ما اأمكن من اأعداد 

الإ�سابات والوفيات.
يف  عقدها  املزمع  النيابية  النتخابات  وح��ول 
اإىل  العايد  اأ�سار  املقبل،  الثاين  ت�سرين  من  العا�سر 

واملوؤ�س�سات  الوزارات  جلميع  اأوعز  الوزراء  رئي�س  اأن 
اللوجي�ستي  الدعم  بتقدمي كل  والدوائر احلكومية 

للهيئة لإجراء النتخابات.
اأن احلكومة لديها م�سوؤولية قانونية  اإىل  واأ�سار 
واأخالقية خالل يوم القرتاع تتمثل بالت�سديد على 
ب�سروط  النتخابية  العملية  اأطراف  جميع  التزام 
للحفاظ  وذلك  العامة،  وال�سالمة  ال�سحة  ومعايري 
متوقعة  جتمعات  وج��ود  مع  املواطنني  �سالمة  على 
قبل  من  التزام  هناك  يكون  اأن  اآمال  اليوم،  هذا  يف 

اجلميع يف الإجراءات الحرتازية والوقائية.
نفذتها  التي  الأم��ن��ي��ة  باحلملة  يتعلق  وفيما 
بق�سايا  املطلوبني  على  للقب�س  العام  الأمن  مديرية 
البلطجة والعنف وفار�سي الأتاوات، اأكد العايد اأن 
م�سوؤولية  هو  القانون  وانفاذ  قانون،  دول��ة  الأردن 
اأو تردد يف تطبيق  “ول جماملة  وواجب احلكومة، 

القانون على اجلميع«.
التي  الب�سعة  الع���ت���داء  ج��رمي��ة  اإىل  ول��ف��ت 
اليومني  خالل  الزرقاء  حمافظة  يف  ل�ساب  حدثت 
اأن  موؤكدا  الأردنيني،  م�ساعر  هزت  والتي  املا�سيني 
املواطنني  قبل  م��ن  كبرية  ت�سامن  حمالت  هناك 
اخلارجني  على  القب�س  يف  الأمنية  الأجهزة  لدعم 
اهلل  عبد  امللك  جاللة  اأن  اإىل  واأ�سار  القانون.  عن 
الثاين تابع ق�سية العتداء على ال�ساب يف الزرقاء 
من  هو  القانون  انفاذ  اأن  اإىل  لفتا  البداية،  منذ 
لتطبيقه بكل حزم  �ست�سعى  التي  اأولويات احلكومة 

وبالت�سارك مع الأجهزة الأمنية وو�سائل الإعالم.
اأطلقها  التي  الت�سامن  بحمالت  العايد  واأ���س��اد 
لدعم  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  املواطنون 
وم�ساندة الأجهزة الأمنية يف القب�س على اخلارجني 
هو  النبيل  الأردين  املواطن  قائال:”  القانون،  عن 
من  القانون  انفاذ  يف  الأمنية  الأجهزة  �سند  دائما 
للمحافظة  وذل��ك  جت��اوزات،  اأي  عن  الإب��الغ  خالل 

على الأمن وال�سلم املجتمعي«.
تقوم  ال��ذي  الهام  ال��دور  على  العايد  اأثنى  كما 
و�سالمة  اأمن  على  احلفاظ  يف  الأمنية  الأجهزة  به 
ب��دوره��م  امل��واط��ن��ني، معربا ع��ن ف��خ��ره واع��ت��زازه 

وواجبهم الوطني.

*عمان 
عقدها  التي  جل�سته  يف  ال����وزراء  جمل�س  اأّك���د 
هاين  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  برئا�سة  الأح��د 
اخل�ساونة دعم احلكومة املطلق للجهود التي تبذلها 
والأجهزة  العام  الأم��ن  ومديرّية  الداخلّية  وزارة 
وتقدميهم  القانون،  عن  اخلارجني  ل�سبط  الأمنّية، 
كل  يف  القانون  �سيادة  ملبداأ  تر�سيخًا  العدالة؛  اإىل 

اأوجهه.
الكامل  احلكومة  ال��ت��زام  على  املجل�س  و���س��ّدد 
الثاين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  توجيهات  ب��اإن��ف��اذ 
بتكري�س �سيادة القانون، وخ�سوع اجلميع له؛ م�سيدًا 
العام  الأمن  لن�سامى  والحرتافية  املمّيزة  باجلهود 
حماة  البا�سلة  امل�سّلحة  وقّواتنا  الأمنّية  والأجهزة 
اأمن  حلماية  بالنهار  الليل  يوا�سلون  الذين  الثغور، 

املواطنني واحلفاظ على �سالمتهم.
ل�سّد  الت�سريعات  مراجعة  املجل�س  ق���ّرر  كما 
واخلارجون  ال�سوابق  اأرب��اب  ي�ستغلها  فجوات  اأّي 

امل�سار  يف  قدمًا  احلكومة  و�ستم�سي  القانون،  عن 
الد�ستوري لتعديل هذه الت�سريعات وب�سكل �سريع.

وا�ستمع املجل�س اإىل اإيجاز قّدمه وزير الداخلّية 
الأمنّية  احلملة  جم��ري��ات  ح��ول  احل��المل��ة  توفيق 
القب�س  لإلقاء  العام  الأم��ن  مديرّية  تنّفذها  التي 
مبّينًا  املواطنني؛  وم��رّوع��ي  الأت���اوات  فار�سي  على 
العام،  ال��راأي  لدى  كبريًا  ارتياحًا  لقت  احلملة  اأّن 
حتى  م�ستمرة  واأنها  لها،  املعّدة  اخلّطة  وفق  وت�سري 
وحما�سبة  جذورها،  من  اجلرمية  الظواهر  اجتثاث 

كّل متوّرط فيها.
احلكومة  دع��م  على  التاأكيد  املجل�س  وج��ّدد 
الأم��ن  مديرّية  تنّفذها  التي  الأمنّية  للحمالت 
اأن  �سرورة  على  موؤّكدًا  الأمنّية،  والأجهزة  العام 
واأن  اململكة،  مناطق  جميع  احلمالت  هذه  ت�سمل 
املبادرة لت�سليم  تطّبق دون تهاون، وعلى املطلوبني 
معهم  التعامل  ليتّم  الأمنّية،  لالأجهزة  اأنف�سهم 

القانون. وفق 

*عمان
ال��ل��واء ال��رك��ن ح�سني  ال��ع��ام  اأك��د مدير الأم���ن   
احلمالت  اأن  الأح��د،  اليوم  �سباح  احلوامتة  حممد 
الأمنية التي بداأتها مديرية الأمن العام، لي�ست رد 
توقف،  بدون  �ست�ستمر  وامنا  معني  حدث  على  فعل 
الإت��اوات،  وفار�سي  البلطجية  على  القب�س  بهدف 
يف  العام  الأمن  مع  وقفوا  الذين  املواطنني  وحماية 

هذه احلمالت.
يف  �سباح  تفتي�سية  جولة  خالل  احلوامتة  وبني 
و�سط البلد بالعا�سمة عمان لالإ�سراف على �سري هذه 
من  بيد  �ست�سرب  العام  الأمن  مديرية  اأن  احلمالت، 
حديد هذه الفئة اخلارجة عن القانون والتي تقوم 

برتويع املواطنني.
على  للمواطنني  �سكره  احلوامتة  اللواء  ووج��ه 
تثمينهم  خ��الل  م��ن  اب���دوه  ال���ذي  املعنوي  ال��دع��م 
حلمايتهم،  بالأ�سا�س  تهدف  التي  احلمالت،  لهذه 
حقوق  مع  تتعار�س  ل  احلمالت  ه��ذه  ب��اأن  مو�سحا 

الإن�سان التي تعترب حمط وتقدير واهتمام القيادة 
يف  ي�سهم  الفئة  ه��ذه  على  القب�س  وان  الها�سمية، 
الم��ن  العي�س  يف  الن�سان  حقوق  على  املحافظة 
والكرمي. وا�ساف اإن هناك تعاونا جادا مع ال�سلطة 
املتعلقة  والعقوبات  الت�سريعات  ملراجعة  الق�سائية 
ملن  خ�سو�سا  العقوبات  تغليظ  �سبيل  يف  الفئة  بهذه 
وثمن  بحقه.  وال�سبقيات  القيود  من  الكثري  لديه 
الإداري��ني،  واحلكام  الداخلية  وزارة  دور  احلوامتة 
العام  الأم��ن  عمل  دعمت  التي  املخابرات  ودائ���رة 
للقوات  تقديره  عن  معربا  ال�ستخبارية،  باأذرعها 
امل�سلحة - اجلي�س العربي، التي تعترب املظلة وخط 
الدفاع حلماية حدود الوطن واأمنه. ودعا احلوامتة 
ظاهرة  اأي  عن  بالإبالغ  الرتدد  عدم  اىل  املواطنني 
من ظواهر البلطجة وفر�س التاوات من خالل رقم 
 ( التاوات  فار�سي  عن  لالبالغ  املخ�س�س  الوات�ساب 
�سيتم  البالغات  جميع  ان  مبينا   ،)  0790196196

التعامل مها ب�سرية تامة وحزم .

*عمان 
وقعت الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب، الأحد، مذكرة 
للتنمية،  الثاين  عبداهلل  امللك  �سندوق  مع  تفاهم 
لتعزيز اأوجه التعاون والعمل امل�سرتك بني اجلانبني، 
من خالل تعزيز دور ال�سباب يف العملية النتخابية.

خالد  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ف��و���س��ي  جمل�س  رئ��ي�����س  وب���ني 
�سوء  يف  ياأتي  التفاقية  هذه  توقيع  اإن  الكاللدة 
النيابية  النتخابات  لإج��راء  الهيئة  ا�ستعدادات 
يف  اجراوؤها  واملقرر  ع�سر،  التا�سع  للمجل�س  العامة 

العا�سر من �سهر ت�سرين الثاين املقبل.
واأ�ساف اأن الهيئة حري�سة على التعاون مع جميع 

�سركاء العملية النتخابية مبا فيهم قطاع ال�سباب، 
الهتمام  اإىل  حت��ت��اج  الفئة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سريا 
والتمكني ليناط بها ر�سم و�سناعة امل�ستقبل وتعزيز 
م�ساركتهم يف �سنع القرار، فهم ميثلون حالة اإيجابية 
العملية  جن��اح  م��ن  وج���زء  ال�سيا�سي،  الن�سج  م��ن 

النتخابية تر�سحا وانتخابا وتطوعا.
من  احل�سن،  �سائب  ال�سندوق،  عام  مدير  وق��ال 
للتنمية  الثاين  عبداهلل  امللك  �سندوق  اإن   ، جهته 
العملية  لإجن���اح  الهيئة  ج��ه��ود  دع��م  يف  ي�ساهم 
تنظيم  يف  املوؤهلني  املتطوعني  خالل  من  النتخابية 

العملية النتخابية بكل مراحلها.

*عمان 
املنتجني  لأ���س��ع��ار  القيا�سي  ال��رق��م  انخف�س 
العام  من  الأوىل  الثمانية  الأ�سهر  يف  ال�سناعيني 
النقطة  اإىل  لي�سل  باملئة،  96ر7  بن�سبة  اجل��اري 
من  ال���ف���رتة  ل��ن��ف�����س  20ر120  م��ق��اب��ل  63ر110 
لدائرة  ال�سهري  التقرير  وبح�سب  املا�سي.  العام 
الح�ساءات العامة الأحد، انخف�س الرقم القيا�سي 

احلايل  للعام  اآب  ل�سهر  ال�سناعيني  املنتجني  لأ�سعار 
78ر109  النقطة  اإىل  لي�سل  باملئة،  59ر8  بن�سبة 

مقابل 10ر120 لذات ال�سهر من العام املا�سي.
لأ�سعار  القيا�سي  الرقم  ارتفع  للتقرير،  ووفقا 
احل��ايل  ال��ع��ام  م��ن  اآب  ل�سهر  ال�سناعيني  املنتجني 
78ر109  النقطة  اإىل  لي�سل  باملئة،  98ر0  بن�سبة 

مقابل 72ر108 نقطة ل�سهر متوز من نف�س العام.

العايد: الحكومة ستكون صادقة وشفافة في 
اإلفصاح عن القرارات وتوضيحها للمواطنين

مجلس الوزراء يؤّكد دعمه المطلق للجهود 
األمنّية من أجل ترسيخ سيادة القانون

األمن العام: الحملة األمنية ليست رد فعل 
على حدث معين وهي مستمرة بدون توقف

مذكرة تفاهم بين المستقلة لانتخاب 
وصندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية

انخفاض الرقم القياسي ألسعار المنتجين 
الصناعيين لألشهر الثمانية األولى

*عمان 
قال ال�سفري الأمريكي يف عمان هرني 
وو�سرت، اإن »الوليات املتحدة تنظر اإىل 
الأردن ب�سفته �سريكًا ا�سرتاتيجيًا لأكرث 
يف  بامل�ساهمة  فخور  واأن��ه  عامًا   70 من 

هذه ال�سراكة و�سعيد للعودة ملوا�سلتها«.
وكالة  مع  خا�سة  مقابلة  يف  واأ�ساف 
اأن��ه ي�ستمد  الأن��ب��اء الأردن��ي��ة )ب���رتا( 
اأولوياته بالن�سبة للعالقات بني البلدين 
م���ن ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي ال����ذي ق���ال، 
ب�سدة  ملتزمة  املتحدة  ال��ولي��ات  “اإن 
وتعزيز  القوية  عالقتنا  على  باحلفاظ 
م�سريًا  لالأردن”،  الأم��د  الطويل  دعمنا 
دعم  �ستوا�سل  املتحدة  الوليات  اأن  اإىل 
ومرونته  ل����الأردن  الق��ت�����س��ادي  النمو 
اجل��ريان  مع  التجاري  التكامل  وزي���ادة 
مع  والعمل  الغربية  وال�سفة  العراق  يف 
التهديدات  �سد  ح��دوده  لتاأمني  الأردن 

الإجرامية والإرهابية.
الوليات  بني  الأمني  التعاون  وحول 
توليه  ف���رتة  خ���الل  والأردن  امل��ت��ح��دة 
“اإننا  وو���س��رت  ق���ال  ال�����س��ف��ري،  من�سب 
التهديدات  �سد  معًا  الوقوف  �سنوا�سل 
زمالئنا  مع  العمل  وي�سعدنا  املنطقة  يف 
الأردنية  امل�سلحة  القوات  يف  املحرتفني 
دائمًا  معًا  ونبحث  العربي،  اجلي�س   –
قدمًا  ونتطلع  تعاوننا  لتعزيز  طرق  عن 
زمالئنا  مع  املتاأهب  الأ�سد  مترينات  اإىل 
اأمن احلدود  الأردنيني و�سنوا�سل تعزيز 
للم�ساعدات  وبالن�سبة  الأردن���ي���ة«. 
الأمريكية  والقت�سادية  الإن�سانية 
ل������الأردن، اأك����د ا���س��ت��م��رار امل�����س��اع��دات 
الأمريكية بدعم ا�ستقرار الأردن ومنوه، 

والأردن  املتحدة  الوليات  “لدى  وق��ال 
اأدى  ال���ذي  ال��ت��ع��اون  م��ن  ح��اف��ل  �سجل 
خدمات  تو�سيع  من  هنا  احلياة  لتح�سني 
ال�سحي  وال�سرف  النظيفة  ال�سرب  مياه 
ودائمة  مهمة  حتتية  بنية  توفري  اإىل 
بها  قمنا  التي  الأم��ور  بع�س  و�ست�ساعد 
موؤخرًا الأردن على املناف�سة اقت�ساديًا«.

ي�سمن  املثال،  �سبيل  “على  واأ���س��اف 
دعمنا لقطاع الطاقة املتجددة يف الأردن 
من  يقرب  ما  القطاع  هذا  الآن  ميثل  باأن 
البالد،  يف  الكهرباء  اإنتاج  من  باملئة   20
تكلفة  بدفع  املواطنني  جميع  ويرحب 
مفيدة  اأنها  اإىل  بالإ�سافة  للطاقة،  اأقل 

لالقت�ساد والتجارة يف الأردن«.
واأك�����د وو����س���رت ا���س��ت��م��رار اجل��ه��ود 
م�سوؤول  ب�سكل  لال�ستفادة  امل�سرتكة 
م���ن ال�����رتاث ال��ث��ق��ايف امل��م��ي��ز ل����الأردن 
فر�س  وخلق  ال�سياحي  للجذب  كعامل 
ال�سياحة  قطاعي  يف  ل��الأردن��ي��ني  عمل 
ال��ولي��ات  ل��دى  “اإن  وق��ال  وال�سيافة. 
الأردنية،  باحلكومة  تامة  ثقة  املتحدة 
حتويل  بالفعل  العام  هذا  اأكملنا  حيث 
850 مليون دولر من امل�ساعدات املبا�سرة 
بالإ�سافة  ل��الأردن،  العامة  املوازنة  اإىل 
لل�سركاء  امل��ن��ح  م��ن  اأخ���رى  م��الي��ني  اإىل 
امل��ن��ف��ذي��ن ه��ن��ا، وه���ذه الأم�����وال تعود 
بالنفع املبا�سر على النا�س يف الأردن من 
والنمو  والتعليم  ال�سحة  م�ساريع  خالل 

القت�سادي والبنية التحتية«.
مدى  تو�سح  كورونا  اأزمة  اأن  واأ�ساف 
الوليات  قدمت  اإذ  معًا،  �سراكتنا  اأهمية 
اأكرث  املا�سية  عامًا  الع�سرين  يف  املتحدة 
من 8ر1 مليار دولر، كم�ساعدات �سحية 

�ساهمت يف اإن�ساء البنية الأ�سا�سية لنظام 
الأردن  يف  املتميز  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
والذي �ساعد اآلف الأردنيني على التعايف 
من )كوفيد-19(، واأن اأحد الأمثلة على 
رعاية  جناح  افتتاح  هو  ال�ستثمار  هذا 
موؤخًرا  جتديده  ج��رى  ال��ذي  ال��ط��وارئ 
الوليات  اأن  وزاد  الب�سري.  م�ست�سفى  يف 
ماليني   8 املا�سي  اأيار  يف  قدمت  املتحدة 
مل�ساعدة  ال��ت��ح��دي��د  وج���ه  ع��ل��ى  دولر 
ق��درة  ولتح�سني  الأردن،  يف  الالجئني 
اأثبتت  والتي  البالد،  يف  كورونا  فح�س 
اأنها بغاية الأهمية لال�ستجابة الوطنية 
اأن  الأم��ريك��ي،  ال�سفري  واأك��د  الأردن��ي��ة. 
ف��ريو���س ك��ورون��ا ه��و لي�س جم��رد اأزم��ة 
�ستتحدى  اقت�سادية  اأزم��ة  بل  �سحية 
الهيكلة  لإع��ادة  العامل  اقت�سادات  كل 

واإيجاد طرق جديدة للمناف�سة.
الأردن  ب���اأن  متفائل  “اأنا  وق����ال: 
الأمثلة  واأحد  الو�سع،  هذا  مع  �سيتكيف 
بها  ب���داأت  التي  ال�سرعة  ه��و  ال��واع��دة 
اإنتاج  يف  الأردنية  الإنتاجية  ال�سناعة 

امل�ستلزمات الطبية ال�سرورية جدًا«.
بني  العالقة  ب��اأن  “للتذكري  واأ�ساف 
لكال  مفيدة  والأردن  املتحدة  الوليات 
اجلانبني، كان الأمريكيون ممتنني للغاية 
الأردن مبعدات احلماية  لتلقي تربع من 
امل�ستلزمات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�سخ�سية 
مكررًا  الوطنية”،  ا�ستجابتنا  مل�ساعدة 
���س��ك��ره ل����الأردن جم����ددًا. واأو����س���ح اأن��ه 
ي�سادف هذا العام الذكرى ال� 20 لتوقيع 
الوليات  بني  احل��رة  التجارة  اتفاقية 
ذلك  ومنذ   )FTA( والأردن  املتحدة 
 800 بن�سبة  زي����ادة  ���س��ه��دن��ا  ال���وق���ت، 

تقدر  والتي  الثنائية،  التجارة  يف  باملئة 
ال�سلع  يف  دولر  مليارات   5 بنحو  الآن 
“الوليات  وو���س��رت  وق���ال  واخل��دم��ات. 
ل��الأردن  ت�سدير  �سوق  اأك��رب  هي  املتحدة 
م��زي��دا من  اأن��ن��ا �سن�سهد  م��ن  واأن���ا واث��ق 
الأردنية  ال�سركات  بني  امل�ستمر  التعاون 

والأمريكية خللق فر�س جديدة«.
يق�سد  م��اذا  عن  �سوؤال  على  رده  ويف 
اأث��ن��اء  اجلديد”  “الأردن  مب�سطلح 
قال:  موؤخرًا،  الكوجنر�س  اأمام  �سهادته 
 - للتاأكد  اأخ��رى  م��رة  �سهادتي  راجعت 
مطلقًا.  العبارة  هذه  اأ�ستخدم  مل  لكنني 
لقد تفاجاأت وا�سنطن باخلطاأ يف اقتبا�س 
املعنّي والأردن دولة ذات �سيادة  �سفريها 

وم�ستقبلها يف اأيدي الأردنيني.
التي  الربملانية  النتخابات  وح��ول 
ي�سهدها الأردن ال�سهر املقبل، قال وو�سرت 
الت�سويت  يكون  اأن  اإىل  ننظر  “اإننا 
متناول  ويف  ونزيهًا،  ح��رًا  بالنتخابات 
الإمكان  ق��در  واآم��ن  املوؤهلني،  الناخبني 
ار�سلت  لقد  العاملي  الوباء  ه��ذا  وخ��الل 
كلتا  يف  لدبلوما�سيني  دع���وات  ب��ل��دان��ا 
�ستقام  التي  دولتينا ملراقبة النتخابات 

بوقت متزامن يف بلدينا«.
املتحدة  ال��ولي��ات  “اأن  واأ����س���اف: 
جانب  اإىل  ب��ال��وق��وف  ملتزمة  �ستبقى 
�سركائنا، وخا�سة يف مواجهة التهديدات 
الدبلوما�سية  القيادة  واإن  والتحديات 
جوانب  اأهم  ومن  جوهري  اأمر  الأردنية 
اأن حكومة الوليات  وظيفتي التاأكد من 
نظرائنا  مع  وتن�سق  تتوا�سل  املتحدة 
ونحن  الق�سايا  هذه  كل  ب�ساأن  الأردنيني 
نت�سارك الهدف ببقاء املنطقة م�ستقرة«.

السفير األميركي: األردن شريك استراتيجي 
ومستمرون بمساعدته ودعم استقراره



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

اقتصاد االثنين )19( تشرين األول 2020
العدد )1704( 4

ان  *عمَّ
مئويته  م��ن  الأخ���رية  الأ���س��ه��ر  الأردن  ي��ط��وي 
قدمية  قانونية  ن�سو�س  هناك  زال��ت  وما  الأوىل، 
تعديل  ع��ن  تبحث  ع��اًم��ا،  ال����95  ع��م��ره��ا  جت���اوز 
الظروف  يف  اأحكامها  تطبيق  وي�ستحيل  وايقاف، 

احلالية للمجتمع الذي منا وتطور وتغري كثرًيا.
وك��ال��ة الأن��ب��اء الأردن��ي��ة )ب���رتا(، فتحت 13 
اأكرث  على  واحتوت   ،1925 عام  منذ  �سدرت  قانوًنا 
الآن،  حتى  �سارية  زال��ت  وم��ا  ق��دمًي��ا  ا  ن�سً  70 م��ن 
من  اأنَّ  والقانون،  التَّ�سريع  يف  خمت�سون  يوؤكد  اأمر 
الأردنية  التَّ�سريعات  كلِّ  تنظيف  اليوم  رورة  ال�سَّ
�سو�س القدمية والتي اأ�سبح وجودها ل  من هذه النُّ

ولة وتطورها. يتنا�سب مع حداثة الدَّ
فق  الرِّ قانون  وجود  تبني  )برتا(،  ر�سد  وخالل 
رقم  �سمية  الرَّ اجلريدة  بعدد  ادر  وال�سَّ باحليوان 
ُعملة  ا�ستخدام  اإىل  ي�سري  والذي   ،1925 116 عام 
وي�ستخدم  امل��ال��ي��ة،  العقوبات  اإح���دى  يف  اجلنيه 
منه   10 املادة  ويعيد  البلدية”،  “جالوزة  م�سطلح 
اىل قانون اجلزاء العثماين الذي م�سى عليه عمًرا 

طوياًل.
ا من القوانني القدمية جًدا  قانون احِلرا�سة اأي�سً
�سمية  الرَّ اجلريدة  بعدد  و�سدر  م��ادة،   18 وي�سم 
مادته  يف  فر�س  وال���ذي   ،1925 ل�سنة   102 رق��م 
القيام  والق�سبات  ال��ق��رى  اأه���ايل  على  اد�سة  ال�سَّ
بك�سوة اخلفراء ك�سوة خا�سة، وما زال �سارًيا حتى 
ع�سكرية  وموؤ�س�سات  وزارات  هناك  اأنَّ  ُرغم  اليوم، 

تقوم بهذه املهمة.
وحتظر املادة الرابعة من قانون مقاومة املالريا 
عام   130 رقم  �سمية  الرَّ اجلريدة  عدد  يف  ادر  ال�سَّ
حة  1926، زراعة الأرز دون ترخي�س من دائرة ال�سِّ
ولي�ست  �سحة  وزارة  لديه  اليوم  الأردن  اإنَّ  حيث 
دائرة، كما يفر�س القانون غرامات بعملة اجلنيه، 

ويت�سمن 10 مواد ت�سريعية.
ادر  ال�سَّ النكاح  عقد  ر�سوم  قانون  وي�ستخدم 
 ،1928 عام   206 رقم  �سمية  الرَّ اجلريدة  عدد  يف 
مقداًرا للر�سوم مل تعد ت�ستخدم يف ع�سرنا احلايل، 
ُي�ستوفى 500 مل  وتقول اإحدى مواده الأربعة باأن 
�سم  الرَّ من  ب��دًل  ِنكاح  عقد  كلِّ  عن  مقطوًعا  ر�سًما 
ر اأخذها الآن. وتبني ل�)برتا( الغاء  350 ماًل واملقرَّ
العقوبات  قانون  من   475 امل��ادة  �سمن  قانوًنا   15
ادر عام 1960، يف عدد اجلريدة  �ساري املفعول وال�سَّ
�سمية رقم 1487، لكنه ما زال يحتفظ بن�سو�س  الرَّ
املادة  بينها  قانونية قدمية حتتاج اىل تعديل، من 
عن  تنق�س  ل  ة  م��دَّ بالعتقال  ُتعاقب  والتي   332
بفعل  العار-  –اتقاء  بت  ت�سبَّ التي  ل��الأم  �سنوات   5
عقب  فاح  ال�سِّ من  وليدها  موت  يف  مق�سود  ترك  اأو 

ولدته.
عام  ادر  ال�سَّ املجرمني  ت�سليم  قانون  زال  وم��ا 
مع  تغريت  ج��ًدا  قدمية  م�سميات  ي�ستخدم   1927
�سرقي  اإم��ارة  مفردات  اإنَّ  حيث  اململكة،  تطورات 
اأنَّ الأردن  ُرغم  القانون  الأردن ما زالت حا�سرة يف 

نني. حتول اىل مملكة منذ ع�سرات ال�سِّ
 30 رقم  الأرا�سي  �سجالت  قانون  الأردن  واألغى 
امي يف �سرق  ل�سنة 1944، والذي اأعطى املندوب ال�سَّ
يف  املوجودة  الأرا�سي  �سجالت  على  حقوًقا  الأردن 

فل�سطني، وهو قانون قدمي جتاوز عمره 76 عاًما.
التَّ�سريعات  يف  القدمية  ال��ق��وان��ني  وت�سمنت 
وال��ذي   ،1929 ع��ام  ال��ّرق  اإبطال  قانون  الأردن��ي��ة 
رعية احلقَّ  ق ومينح املحكمة ال�سَّ يكافح جرمية الرِّ
نالوا  الذين  الأ�سخا�س  اىل  اعتاق  �سهادة  باإعطاء 
اإىل  بالإ�سافة  القانون،  اأحكام  مبقت�سى  حريتهم 
احتوى  وال��ذي   ،1927 عام  ياح  ال�سِّ تراجم  قانون 

على عقوبات مالية باجلنيه امل�سري.
احلمود،  فداء  والتَّ�سريع  ال��راأي  ديوان  رئي�سة 
متَّ   ،2020 العام  بداية  ومنذ  اإنَّ��ه  ل�)برتا(،  قالت 
يوان حتت م�سمى  ا�ستحداث مديرية جديدة يف الدِّ
درا�سة  ومهمتها  التَّ�سريعات”،  تطوير  “مديرية 

ن�سو�س قانونية، ُو�سعت لتنا�سب ازمنة قدمية ومل 
يتبق لها ا�ستخدام الآن و�سيتم العمل على اتخاذ ما 
يلزم من اأجلها من الإجراءات الت�سريعية املن�سو�س 

عليها يف الد�ستور.
زال��ت  م��ا  قانونية  ا  ن�سو�سً ه��ن��اك  اأنَّ  وبينت 
العمل  ف��اإنَّ  ولذلك  قدمية،  م�سطلحات  ت�ستخدم 
لبقائه  مربر  يوجد  ل  ما  والغاء  لدرا�ستها  �سيجري 
يف التَّ�سريعات احلالية، ذلك اأنَّ املجتمع واحلياة يف 
الأردن قد تغريا منذ �َسن تلك القوانني وا�ستخدامها 
يف  ِدللة  ايُّ  وامل�سطلحات  املفردات  لهذه  تعد  ومَل 

هذا الوقت.
هذه  م��ن  التَّ�سريعات  تنقيح  اأنَّ  اىل  ولفتت 
ل اخلزينة اأيَّ اأثر مايل، حيث اإنَّ  الن�سو�س ل ُيحمِّ
املايل  لأثره  درا�سة  ت�سبقه  تقدميه  يتُم  قانون  اأيَّ 
متخ�س�سني  خماطبة  و�سيتم  العامة  اخلزينة  على 

يف تلك الت�سريعات عند القيام بهذه اخلطوة.
من  الأردن��ي��ة  التَّ�سريعات  تنقيح  اأنَّ  وبينت 
ت�سلح  تعد  مل  التي  القدمية  والن�سو�س  الكلمات 
الديوان،  خطة  �سمن  الفرتة  هذه  يف  لال�ستخدام 

وهي فعال حتتاج للتعديل التنقيح.
ا�س،  النَّ بحاجات  مرتبط  القانون  اأنَّ  واأ�سافت 
العام  ب��داي��ة  منذ  ك��ان��ت  الأول���وي���ة  ف���اإنَّ  ول��ذل��ك 
للن�سو�س القانونية التي ت�ساعد يف مواجهة فريو�س 
�سياغة  على  الديوان  عمل  وقد  امل�ستجد،  كورونا 
بخ�سو�س  القانونية  الآراء  واإ�سدار  فاع  الدِّ اأوامر 

تطبيق قانون الدفاع.
�سالح  ابق  ال�سَّ والنائب  الأ�سبق  املحامني  نقيب 
انَّ  املقبول  اأو  املعقول  غري  من  اأنَّه  اأكد  العرموطي، 
زالت  وما  املئة  عامها  من  الأردنية  الدولة  تقرتب 
“الإمارة” بدًل  ا�سم  هناك مواد قانونية ت�ستخدم 

من “اململكة«.
بتنظيف  ملحة  ���س��رورة  ه��ن��اك  اأنَّ  واأ���س��اف 
القدمية  القانونية  املواد  من  الأردنية  التَّ�سريعات 
العام  ل��الأردن��ي��ني يف  ت�سلح  ع��ادت  م��ا  وال��ت��ي  ج��ًدا، 
2020، وعلى احلكومة تقدمي مقرتًحا بالتعديالت 
بتعديل  احل��ق  ميلك  وال���ذي  الأم���ة  جمل�س  اإىل 

القوانني.
هذه  اإج��راء  على  مالية  كلفة  ل  انَّ  اإىل  ولفت 
متوفرون  القانون  ف��خ��رباء  اإط��الًق��ا،  التَّعديالت 
املجال، وعليه  للمعنيني يف هذا  مفيد  مون كل  ويقدِّ
الية هي من جانب احلكومة املعنية  فاإنَّ اخلطوة التَّ

بتقدمي املقرتح يف ذلك.
قانون  تعديل  على  م��ث��اًل  العرموطي  و���س��رب 
قانوًنا   13 بدمج  اأ�سهم  وكيف  العقارية  امللكية 

بقانون واحد، من بينها قانون منذ عام 1841.
اإم���ارة  يف  امل��ج��رم��ني  ت�سليم  ق��ان��ون  اإنَّ  وق���ال 
ي�ستخدم  زال  وم��ا   1927 ع��ام  �سدر  الأردن  �سرق 
م�سطلحات قدمية حتى اليوم مثل اأمري البالد رغم 

ان الأردن مملكة منذ وقت طويل.
قال  اجلنيدي  �سيف  الدكتور  القانوين  اخلبري 
من  العديد  ت�سم  الأردن  يف  القانونّية  املنظومة  اإنَّ 
الأمثلة  اأبرز  ومن  الِقدم،  يف  اربة  ال�سّ الّت�سريعات 
 ،1954 ل�سنة   7 رق��م  اجلرائم  منع  قانون  عليها، 
عامًا  و�ستني  خم�سٍة  ُقرابة  مرور  من  الّرغم  وعلى 
على �سريان اأحكامه، واإ�سكالت تطبيقه اليومّية يف 

خمتلف مناطق اململكة، مل يطراأ عليه اأّي تعديٍل.
واأ�ساف اأنَّ قانون ت�سليم املُجرمني الفارين ل�سنة 
يف  املجرمني  ت�سليم  �سالحية  مينح  وال��ذي   ،1927
منطقة �سرقّي الأردن اإىل املندوب الربيطايّن بناًء 
ا م�ستخدًما، اأي اأّن هذا  على قرار الأمري، ما زال اأي�سً
القانون يعود اإىل ما قبل ا�ستقالل اململكة الأردنّية 
قبل  من  وُيطّبق  املفعول  �ساري  يزال  وما  الها�سمّية 
عام  تعديله  مّت  قد  اأّن��ه  علمًا  الأردن��ّي��ة،  املحاكم 
1972 مبوجب القانون املُعّدل رقم 32 ل�سنة 1972، 
ومل تتم مواءمته مع واقع احلال يف اململكة، واأبقى 

الحية مبوجب اأحكامه. على هذه ال�سّ
ا، قانون الربا  وبني اأنَّ المثلة كثرية ومنها اأي�سً

الفاح�س رقم 20 ل�سنة 1934، واخلدمة الع�سكرية 
وفح�س   ،1940 ل�سنة   48 رقم  العربي  اجلي�س  يف 
م��واد  و�سرقة   ،1938 ل�سنة   2 رق��م  امل��ي��اه  م���وارد 
ال�سكة احلديدية ل�سنة 1930، واجلن�سية الأردنّية 

وتعديالته رقم 6 ل�سنة 1954، وغريها الع�سرات.
احلكومة  تعامل  �سعيد  وعلى  اأنَّ��ه  اإىل  ولفت 
جل��اأت  فقد  ال��ق��دمي��ة،  الوطنّية  الّت�سريعات  م��ع 
بع�س  من  الّتخل�س  بهدف  ت�سريعّيٍة  ُم��ب��ادرٍة  اإىل 
الت�سريعّي  املرجع  وتوحيد  القدمية  الّت�سريعات 
العقارات  لتّملك  الّناظمة  القانونّية  للقواعد 

وتنظيمها.
مب�سروع   2017 عام  تقّدمت  احلكومة  اأنَّ  وبني 
 13 اإلغاء  ت�سّمن  وال��ذي  العقارّية  امللكّية  قانون 
��اأن،  ال�����سّ ب��ه��ذا  يتعّلق  وُمت�ساربًا  ق��دمي��ًا  ت�سريعًا 
 ،1987 ل�سنة   12 رقم  ال�ستمالك  قانون  اأبرزها: 
 ،1952 ل�سنة   40 رق��م  وامل��ي��اه  الأرا���س��ي  وت�سوية 
 46 رقم  للدين  تاأمينًا  املنقولة  غري  الأموال  وو�سع 
 25 رق��م  والطوابق  ال�ّسقق  وملكية   ،1953 ل�سنة 
 ،1987 ل�سنة   12 رقم  وال�ستمالك   ،1968 ل�سنة 
املجل�س  بقبول  الت�سريعّية  املُ��ب��ادرة  هذه  وتكّللت 
الت�سريعّي يف مطلع اآذار عام 2019، و�سدرت الإرادة 
امللكّية ال�سامية بت�سديق م�سروع القانون هذا ون�سر 
اأيار   16 تاريخ   5573 بالعدد  الر�سمّية  باجلريدة 

.2019
مثل  م��ع  التعامل  �سبيل  ويف  الأردن  اأنَّ  واأك���د 
برملانية  جلنة  لإن�ساء  يحتاج  القدمية  الت�سريعات 
على  وال��وق��وف  ال��ق��وان��ني  تطبيق  على  ل��ل��ّرق��اب��ة 

ُمعّوقات عدم الّتطبيق.
اإ�سكاليات  ث��الث  ي��واج��ه  الأردن  ب���اأنَّ  واأق����رَّ 
اإ�سكاليتان  منها  ال��ت�����س��ري��ع،  ن��ط��اق  يف  اأ���س��ا���س��ي��ة 
عامليتان ل تقت�سران على دول بذاتها، والإ�سكالية 
الدول  يف  عاّمة  اإ�سكالية  هي  الثالثة-  الأخ��رية- 
الت�سريعّية  الكتلة  ت�سخم   : عمومًا،وهي  العربية 
القدمية  الت�سريعات  ت��راك��م  ب�سبب  ال��دول��ة  يف 
وتكرار التعديالت الت�سريعية، ما يوؤدي اإىل اإرباك 
الربملانّية،  الّت�سريعات  تطبيق  وع��دم  الّتطبيق، 
لة يعترب اعتداًء على مفهوم �سيادة  والذي يف املح�سّ

القانون واحلّق.
واأ�ساف اأنَّ ثاين هذه الإ�سكاليات الأ�سا�سية هو 
الأردن  يف  الت�سريعّية  ياغة  ال�سّ اأ�سلوب  اعرتى  ما 
الّت�سريع  مُت��اث��ل  اإىل  اأّدت  التي  الإ�سكاليات  م��ن 
عمومًا،  العربّي  الّت�سريع  نوعية  واقع  مع  الأرديّن 
اأهميًة  الت�سريعّية  ياغة  ال�سّ اإي���الء  ي��وج��ب  م��ا 
ة باعتبارها مبداأ د�ستورّيًا لرتباطها بقاعدة  خا�سّ
اأبرز  وفق  املُ�ساواة،  ومبداأ  بالقانون  املُفرت�س  الِعلم 

الجتهادات الد�ستورّية العاملّية.
ت�سريعّية  وهي  ال�سكاليات  هذه  بثالث  وختم 
ا�ستعارة  يف  وتكمن  خ�سو�سًا،  العربية  ال��دول  يف 
يف  دول��ة  تخلو  تكاد  ل  حيث  الأجنبّية،  القوانني 
الأجنبّية  القوانني  ا�ستعارة  من  العربّية  املنطقة 
وُمعاجلة  العوملة،  ال�ستعمار،  ع��دي��دة:  لأ�سباب 
على  ع���الوًة  ال��ُط��رق،  باأي�سر  ال��ط��ارئ��ة  املوا�سيع 
ال�ّسعي نحو ك�سب ال�ستثمار خ�سو�سًا يف الّت�سريعات 

القت�سادّية.
يف  تتولد  الإ���س��ك��ال��ي��ات  م��ن  العديد  اإنَّ  وق���ال 
نتيجة  تناق�سات  واأحيانًا  الت�سريعّية  ياغة  ال�سّ
للّتطبيق  قابليتها  وعدم  للّت�سريعات،  احلريّف  الّنقل 
مندوب  قول  املثال  �سبيل  وعلى  الّناقلة،  البيئة  يف 
مراجعة  اأثناء  الوكيل،  حممد  امل�سرّية  احلكومة 
القانون املديّن امل�سرّي اأمام جمل�س ال�ّسيوخ: “اإّن كّل 
ن�ٍس ت�سريعّي ينبغي اأن يعي�س يف البيئة التي ُيطّبق 
به  ُيحيط  مبا  �سلته  ُتوّثق  قوّيًة  حياًة  ويحيا  فيها 
من مالب�سات، وما يخ�سع له من مقت�سيات فينف�سل 
منه  اأُخذ  الذي  التاريخّي  امل�سدر  عن  تاّمًا  انف�ساًل 

اأّيًا كان هذا امل�سدر«.
اأنَّه  م�سطفى  بني  وفاء  ابق  ال�سَّ النائب  وبينت 
من واختالف الأو�ساع ما زال لدى الأردن  ومبرور الزَّ

يف  يدخل  وه��ذا  الإم��ارة،  عهد  عن  تتحدث  قوانني 
هناك  يكون  اأن  ويجب  التَّ�سريعات  جتديد  اإط��ار 
وا�ستحداث  الغاء  ويتم  للع�سر،  مواكبة  قوانني 

وتعديل ما ي�ستحق التعديل.
ولفتت اإىل اأنَّ كل ذلك مرتبط ب�سورة كبرية مبا 
والولوية   ،2011 عام  الد�ستورية  التعديالت  تال 
احلاجة  اأنَّ  رغم  منها،  للموؤقتة  هي  التَّ�سريعات  يف 

ما�سة للت�سريعات ال�سارية.
فتح  يتم  ل  الأحيان  من  كثري  ويف  اأنَّ��ه  واأك��دت 
الن�س للتعديل ولكن يكفي اإح�سار ن�س جديد ليحل 

ويخلف كل الن�سو�س ال�سابقة.
القانونية  القواعد  من  كثريا  هناك  اأنَّ  وبينت 
فاإّنه  لذلك  الواقع،  اأر���س  على  تطبيقها  ي�ستحيل 
اأو  امل���رتوك  بالنَّ�س  ي�سمى  م��ا  اإىل  ال��ل��ج��وء  يتم 
املهمل، منوهة اإىل اأنَّ تنظيف التَّ�سريعات من املواد 
خطة  عرب  النواب  جمل�س  من  بالفعل  بداأ  القدمية 
من  ة  ع��دَّ جهات  بها  ت�سرتك  ا�ستباقية  ت�سريعية 
بينها احلكومة وجلان م�سرتكة من الأطراف املعنية 

كافة.
واأ�سافت اأن كثرًيا من الدول تقوم قبل ار�سال اي 
مقرتح قانون ملجل�س النواب مبخاطبة وزارة املالية 
اأي  على  املرتتبة  املالية  بالكلف  راأيها  لبيان  لديها 
اأو ت�سريع �سيتم العمل على اجنازه، وهو ما  تعديل 

مل يكن موجوًدا حتى الأن يف الأردن.
ل”برتا”  ق��ال  داوود  خالد  الدكتور  املحامي 
لتعديلها  الأوان  واآن  جًدا  قدمية  قوانني  هناك  اإنَّ 
وتنظيفها، واأنَّ من الواجب القيام بغربلة القوانني 
الأردنية جميعها، واأ�سبحت الأمور اليوم �سهلة جًدا 
خا�سة مع التطور التكنولوجي واللكرتوين الكبري، 
قابة  الرِّ تب�سط  التي  الد�ستورية  املحكمة  ووجود 

الق�سائية على القوانني.
مع  القوانني  تن�سجم  اأن  ال�سروري  من  اأنَّ  واأكد 
اجلرائم  قانون  مثل  املجتمع،  حاجات  ومع  بع�سها 
جاء  ال��ذي  اللكرتونية  والتعامالت  اللكرتونية 

من�سجًما مع احلالة الأردنية ب�سكل كامل.
ولفت املحامي تامر قينوقة اإىل اأنَّ من ال�سروري 
لي�سمل  القوانني  ومراجعة  التعديالت  نطاق  ات�ساع 
اأ�سبح  والتي  كافة،  القدمية  الأردنية  الت�سريعات 
املئوية  اع��ت��اب  على  ون��ح��ن  تطبيقها  املتعذر  م��ن 

ولة الأردنية. انية من الدَّ الثَّ
قانون  نوعان:  الأردن  يف  القوانني  اأنَّ  واأ�ساف 
ع���ام ي��ن��درج حت��ت��ه ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات وال��ق��ان��ون 
القانون  حتته  ي��ن��درج  خ��ا���س  وق��ان��ون  الإداري، 
التجاري والعقاري، م�سريا اىل ان القانون العام هو 
ائب العام، ولذلك  ولة عرب النَّ الذي تتدخل به الدَّ

ا�س. فاإنَّ التعديالت يجب اأن تتم وفق حاجات النَّ
املحامي  القانون  �سفراء  مبادرة  موؤ�س�س  ولفت 
اأحمد قطي�سات اإىل اأنَّ اخلربات الأردنية والأدوات 
التغيريات  لإح��داث  متوفرة؛  كلها  التكنولوجية 
وحتى  القدمية  القانونية  الن�سو�س  على  املة  ال�سَّ
الوقت  يف  الأردن��ي��ة  احل��ال��ة  م��ع  تن�سجم  ل  التي 

اهن. الرَّ
ولي�ست  م��وج��ودة  ق��وان��ني  ه��ن��اك  اأنَّ  واأ���س��اف 
عاملة، ومواد ُتعار�س بع�سها البع�س، مثل ما حدث 
اىل  يحتاج  ما  وه��ذا  العقارية،  امللكية  قانون  يف 

تطبيقه يف بقية القوانني والت�سريعات الأردنية.
العقوبات حتتاج  اأنَّ عدًدا من مواد قانون  واأكد 
اىل مراجعة وتعديل، لأنَّه من اأكرث القوانني متا�ًسا 
يطراأ  مل  ال��ذي  امل��دين  والقانون  ا�س،  النَّ حياة  مع 
بع�س  مع  لتعار�سه  �سدر  اأن  منذ  تعديل  اأيُّ  عليه 

القوانني.
ال�ساملة  القانونية  املعرفية  القاعدة  وتر�سد 
وحالتها  الردنية  التَّ�سريعات  بدقة  ق�سطا�س”   “
الم��ارة  تاأ�سي�س  منذ  واللغاء  ال�سريان  حيث  من 
منها  عثمانيا،  ت�سريًعا   183 ور�سدت  اليوم،  وحتى 
بالقوانني  وفاعل  موؤثر  هو  ما  ومنها  ُملغى،  هو  ما 
يود( والأنظمة. )            برتا- بركات الزِّ

جلسة حوارية حول المشاركة 
السياسة لألشخاص ذوي اإلعاقة

*عمان 
الأح��د،  الإع��اق��ة،  ذوي  الأ�سخا�س  حلقوق  الأعلى  املجل�س  نظم 
جل�سة حوارية افرتا�سية عرب الويب حول اأهمية امل�ساركة ال�سيا�سية 
اأكرث  لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، مب�ساركة نخبة من املخت�سني وح�سور 
واجلمعيات  والنا�سطني  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  من  م�ساركًا   55 من 
باأهمية  الوعي  رفع  اإىل  اجلل�سة  وهدفت  الإعاقة.  جمال  يف  العاملة 
ق�ساياهم  لطرح  الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س  ال�سيا�سية  امل�ساركة  تعزيز 
يف  املر�سحني  اأج��ن��دة  على  وو�سعها  ال��ق��رار  �سناع  على  وحقوقهم 
الق��رتاع  م��راك��ز  وتهيئة  وغ��ريه��ا،  واملحلية  النيابية  النتخابات 
مع  امل�����س��اواة  اأ�سا�س  على  النتخابي  حقهم  ممار�سة  م��ن  لتمكينهم 
الآخرين. وت�سمنت اجلل�سة ثالثة حماور رئي�سة حول اأهمية واأ�سكال 
الواجب توافرها يف مراكز القرتاع،  التي�سريية  الو�سول والرتتيبات 
الإعاقة،  ذوي  لالأ�سخا�س  الق��رتاع  عملية  ت�سهيل  �ساأنها  من  والتي 
يف  ال�سيا�سية  احلياة  تنمية  على  واأثرها  ال�سيا�سية  امل�ساركة  واأهمية 

الأردن، بالإ�سافة اإىل عملية مراقبة العملية النتخابية.
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  حلقوق  الأعلى  املجل�س  عام  اأمني  واأكد 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  اأن  اجلل�سة،  خ��الل  العزة،  مهند  الدكتور 
انتخابية عري�سة، فهم ي�سكلون  واأنهم ي�سكلون �سريحة  اأقلية،  لي�سوا 
فهم ثقل  وبالتايل  الأردن،  ال�سكان يف  باملئة من عدد  ن�سبته 2ر11  ما 

انتخابي كبري يجب اأن يكونوا على اأجندة احلكومة.
واأ�سار مدير عام مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية عريب الرنتاوي 
اإىل اأن جميع التفاقات واملعاهدات الدولية ن�ست على التمكني واأهمية 
امل�ساركة، وركزت على مواطنة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الكاملة وغري 
بني  عامر  الدكتور  )را�سد(  احلياة  مركز  عام  مدير  وقال  املنقو�سة. 
اإل  اإن وجود 23 مركز اقرتاع يف الأردن لي�ست كافية ولن حتل  عامر 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  اأن  اإىل  م�سريا  امل�سكلة،  من  ب�سيطا  ج��زءا 
لي�سوا الوحيدين الذين لديهم اإ�سكالية يف امل�ساركة ال�سيا�سية، فهناك 

اإ�سكالت اأخرى تتعلق باملراأة وال�سباب اأي�سا.

تيار األحزاب الوسطية يؤيد الحمات 
األمنية ضد فارضي االتاوات

*عمان 
امل�سرتكة  الأمنية  للحمالت  تاأييده  الو�سطية  الأح��زاب  تيار  اأكد 
بالعنف  املت�سببني  الأ�سبقيات  واأ�سحاب  البلطجية  ت�ستهدف  التي 
املجتمعي وامل�سبوهني بق�سايا فر�س التاوات وجرائم ترويع املواطنني 

والتي جاءت بناء على توجيهات ملكية .
وقال رئي�س تيار الأحزاب الو�سطية نظري عربيات يف بيان، الأحد، 
من  �سرورة  وهي  والدولة  واملجتمع  لالأفراد  اأ�سا�سية  حاجة  الأمن  اإن 
من  الأمني  فالركن  العملية  الناحية  من  والتطوير  البناء  �سرورات 

اأ�سا�سيات ت�سييد احل�سارة يف الدول كافة.
القيام  وتعزيز  مل�ساندة  اجلهود  جميع  بذل  �سرورة  اأن  اإىل  واأ�سار 
اأكرب  بامل�سوؤوليات املناطة باملوؤ�س�سات الأمنية جتاه املواطنني لتحقيق 
توفري  اىل  ودعا  املجتمعي.  وال�ستقرار  الأمن  تر�سيخ  من  ممكن  قدر 
راأ�سها موؤ�س�سة الأمن  املوؤ�س�سات الأمنية وعلى  ال�سامل ملنظومة  الدعم 
العام التي حتر�س على رعاية قواعد ال�سلوك العام والعمل على عدم 
والوقاية  اجلرمية  منع  يف  تتمثل  اجلهاز  طبيعة  اأن  ،اإذ  عنها  اخلروج 
ال�سادرة  العقوبة  وتنفيذ  مرتكبيها  على  والقب�س  واكت�سافها  منها 

بحقهم وتطبيق القوانني عليهم . 

نصوص قانونية عمرها 95 عاًما تحتاج 
للتعديل على أعتاب مئوية األردن األولى

مقال رئيس التحرير

الرت�سيح  م���دة  ان��ت��ه��اء  م��ع 
حركة  ايقاعات  ت�سارعت  ع�سر  التا�سع  النواب  ملجل�س 

 25 اىل  ينتمون  والذين   148 ال  للمر�سحني  النتخابية  احلمالت 
اليافطات  بزرع  املتمثلة  والثانية   الوىل  الزرقاء  دوائر  يف  قائمة 
العبارات  تعدد  ظل  يف  الناخبني  من  التاأييد  لك�سب  وال�سعارات 

الدعائية التي تبحث عن دغدغة م�ساعر الناخبني .
املطابع  �سوق  الزرقاء  يف  ن�سط  الدعائية  احلمالت  هذه  ظل   يف 
املقرات  فتح  على  املر�سحني  غالبية  عمد  املقابل  ويف  واخلطاطون 
ب�سبب  الدفاع  اوام��ر  �سمن  ج��دا  وال�سيقة  امل��ح��دودة  النتخابية 
تداعيات كورونا كما غابت اأ�سواق تاأجري ال�سالتر والكرا�سي كتجارة 
مو�سمية رائجة تواكب هذا العر�س الدميقراطي �سابقا وغابت معها 
الكنافة واملنا�سف العرف ال�سائد عند بع�س املر�سحني الذين يجلبون 

املوؤازرين من خالل املعدة .
اليافطات و�سور  لتجارة  �سوداء  �سوق  املجال   كما تن�سط يف هذا 
املر�سح  وارج��اع  ال�سورة  و�سع  حت�سني  على  تقوم  التي  �سوب  الفوتي 
الكهرباء  واأعمدة  ال�سوارع   ال�سور  هذه  وغطت  ال�سباب  اي��ام  اىل 
ميلكون  اخلطاطني  وبع�س  والدواوير  واجل�سور  واملباين  والهواتف 
كتالوجات جاهزة ببع�س الوعود والعبارات الرنانة تراكمت لديهم 
�سواء  النتخابية  املوا�سم  العمل يف  �سنوات اخلربة من خالل  بف�سل 
البلدية او الربملانية فما على املر�سح عدمي اخلربة ال اأن يختار من 
املواطنني  عواطف  لدغدغة  يحتاجها  التي  الرنانة  ال�سعارات  هذه 
امل�ساكني وبع�س ال�سعارات رمبا تعجز عنها ميزانية كربيات العوا�سم 

الوروبية احلديثة والغنية .
الفقر  حماربة  مثل  عليا  تعودنا  التي  ال�سعارات  تكرار  نالحظ 
والفا�سدين  الف�ساد  وحماربة  املعي�سي  الواقع  وحت�سني  والبطالة 
ا�سرتجاع  �سعار  رفع  انه  يقال  املر�سحني   وبع�س  فا�سطني  وعروبة 
هذا  ان  الفي�سبوك  خالل  من  املواطنني  احد  عليه  وعلق  فل�سطني 
اأربعة �سهور وهو غري قادر  اأهلها( منذ  املر�سح ) زوجته زعالنه عند 

على اإرجاعها .
انتخابية  دع��اي��ة  فحواها  واليافطات  وال��ع��ب��ارات   ال�سعارات 
اجلانب  على  رك��ز  ما  منها  خمتلفة  وم�سامني  باأ�سكال  للمر�سحني 
على  رك��ز  والخ��ر  املجالت  جميع  يف  بالزرقاء  والنهو�س  اخلدمي 
على  رك��زوا  املر�سحني  وبع�س  فل�سطني،  وحترير  الوطنية  الوحدة 
ال�سور  وبع�س  وال�سللية  والوا�سطة  واملح�سوبية  الف�ساد  حماربة 
املقار  من  وبالقرب  الرئي�سية  امل�ساة  ج�سور  معظم  غطت  واليافطات 

النتخابية اأ�سلوبا للت�سويق والدعاية النتخابية للمر�سحني
بها  امتالأت  التي  واملل�سقات  اللوحات  واأحجام  م�سامني   وتتنوع 
ت�سمن  وبع�سها  للنظر  لفت  ب�سكل  الزرقاء  واأر�سفة  �سوارع  خمتلف 
ملحة عن املر�سح و�سورته ومقتطفات من بيانه النتخابي بينما اكتفى 
مر�سحون اخرون بو�سع اأ�سمائهم فقط لقناعتهم اأن العمل الربملاين ل 

يتطلب وجود مثل هذه ال�سعارات .
حمافظة  مر�سحي  عند  الغائب  احلا�سر  النتخابية   الربامج 
الزرقاء ويرى بع�س املحللني املتابعني للم�سهد النتخابي ان اليافطات 
عبارة عن بيانات رمبا تكون جاهزة يف املطابع التجارية منذ �سنوات 
اجلمل  ان  الج��ت��م��اع  علم  يف  وخمت�سون  م��راق��ب��ون  وي��رى  �سابقة 
وال�سعارات التي تكتب على يافطات القما�س وكروت الفزت واملل�سقات 
الناخبني  نظر  وجهة  تغيري  يف  كبريا  دورا  تلعب  ل  امللونة  الورقية 
ملعرفة كل ناخب مبر�سحه وما ميكن اأن يقدمه له يف املجل�س النيابي 
وكذلك تعتمد على امل�سداقيه للمر�سح وما قدمه للمواطنني يف احلياة 

العامة .

خالد خازر الخريشا

البرامج االنتخابية 
للمرشحين.. 

شعارات مكررة..!!؟؟

khrishakhaled@yahoo.com

*عمان 
معت�سم  الدكتور  وال���ري  امل��ي��اه  وزي��ر  تفقد 
التي  الرئي�سية  ال�سحي  ال�سرف  �سعيدان مرافق 
والر�سيفة،  وال��زرق��اء  عمان  العا�سمة  تخدم 
واطلع على �سري العمل يف حمطة �سرف �سحي عني 
العادمة،وتنفيذ  للمياه  الولية  للمعاجلة  غزال 
اخلط الناقل اجلديد من حمطة عني غزال اىل 

حمطة ال�سمرا.
�سعيدان  اطلع  الأحد،  للوزارة  بيان  وبح�سب 
على �سري العمل يف حمطة تنقية اخلربة ال�سمرا 
م�سددا  اجلديد،  واحلماأة  الطمر  مكب  واجن��از 
ال�سحي  ال�سرف  ادارة  جتربة  نقل  �سرورة  على 
الناجحة يف حمطة ال�سمرا، التي ا�سحت جممعا 
املعايري  اعلى  ويطبق  للبيئة  �سديقا  اأخ�سر 
ال�سرف  حمطات  اىل  اقليمي  كمركز  العاملية 

ال�سحي الخرى.
ا�ستكمال  احل��ك��وم��ة  ع���زم  ���س��ع��ي��دان  واأك����د 
ال�سحي  ال�سرف  م�ساريع  م��ن  حزمة  وتنفيذ 
اجلديدة، وتنفيذ م�سروعات ا�سرتاتيجية هامة، 

مبا ي�سمن �سمول مناطق جديدة باخلدمة.
مرافق  على  جولته،  خالل  �سعيدان  واأطلع 
خا�سة  اهمية  تكت�سب  التي  غزال  عني  حمطة 
العادمة  للمياه  الولية  املعاجلة  حمطة  كونها 

يف عمان، وعلى عمليات التطوير والتحديث التي 
وازالة  غربلة  بعمليات  تقوم  اذ  عليها،  اجريت 
نقل  يتم  ذلك  وبعد  وال�سوائب،  ال�سلبة  املخلفات 
املياه العادمة عرب خط ناقل بطول 34 كيلو مرتا 
ملحطة تنقية ال�سمرا ملعاجلتها وفق احدث الطرق 

الفنية واملوا�سفات البيئية.
وا�ستمع الوزير ل�سرح مف�سل عن اعمال تنفيذ 
اخلط الناقل اجلديد، الذي �سيكون رديفا للخط 
�سهرا   24 خالل  اجن��ازه  ويتوقع  احل��ايل،  الناقل 
بطول 30،4 كيلو مرت ل�ستيعاب الحمال املتوقعة 
مبا  ت�سغيلية،  اختاللت  لأية  وتفاديا  الزائدة 

التي  وامل��راح��ل  البيئة،  على  املحافظة  ي�سمن 
الغباوي، ملعاجلة مياه  اليها م�سروع حمطة  و�سل 

ال�سرف ال�سحي بقيمة نحو 65 مليون دولر.
بالتعاون  امل��ي��اه،  /�سلطة  ال���وزارة  اإن  وق��ال 
والتنمية،  العمار  لإع��ادة  الوروب��ي  البنك  مع 
واملالية،  والبيئية  الفنية  ال��درا���س��ات  اأجن���زت 
والعمل جار للبدء باإجراءات طرح العطاء لنقل 
حلل  الغباوي  اىل  غزال  عني  من  ال�سهاريج  مكب 
البلد.  نهائيا يف و�سط  العادمة  ال�سهاريج  م�سكلة 
وتعالج حمطة تنقية ال�سمرا ومن�ساتها 365 الف 
مرت مكعب يوميا من املياه العادمة، وتقوم بعمليات 
ف�سل املياه ميكانيكا وفق احدث التقنيات العاملية، 

وحدات  ا�ستخدام  لإع��ادة  قابلة  احلماأة  لتكون 
توليد الغاز الطبيعي احليوي وخزانات التخزين 
لتوليد  هايدروبور،  وتوربينات  ال�سالمة  وانظمة 
الطاقة على خمرج املحطة التي يعاد ا�ستخدامها 
يف الت�سغيل بن�سبة اكرث من 90 باملئة من ا�ستهالك 
املحطة للطاقة وعمليات املراقبة ملوا�سفة املياه 
الري  ملياه  للموا�سفة الردنية  املعاجلة املطابقة 

كم�سدر متجدد لأغرا�س الزراعة املقيدة .
ومت ع��ر���س اجن���از م��ك��ب ال��ط��م��ر واحل��م��اأة 
جتربة  ت��ع��د  ال��ت��ي  الوىل  اخل��ل��ي��ة  اجل��دي��د/ 
ريادية اوىل على م�ستوى منطقة ال�سرق الو�سط 
بنك  م��ن  بتمويل  اجن���ازه  مت  وال���ذي  والق��ل��ي��م، 

 5 ملدة  احلماأة  طمر  ل�ستيعاب  الملاين،  العمار 
البيئية  املوا�سفات  اف�سل  وفق  قادمة  �سنوات 
املنطقة  على  اث��اره��ا  م��ن  والتقليل  والعاملية، 
واملحطة، وللحد من انت�سار البعو�س واحل�سرات 
وال���س��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه اخل��الي��ا يف ان��ت��اج الغاز 

احليوي لنتاج الطاقة، لتخف�س كلف الت�سغيل.
واو�سح الوزير، اأنه يتم حت�سري وثائق عطاء 
لت�ستوعب  والثالثة  الثانية  اخلليتني  لجن��از 
عاما   15 وملدة  قادمة  �سنوات   5 نتاج  خلية  كل 

ليجاد حلول دائمة للحماأة.
/ الوزارة  بها  تقوم  التي  اجلهود  وا�ستعر�س 
خالل  من  احلماأة  نتاج  من  للتخل�س  املياه  �سلطة 
ل�سناعة  الطاقة  بتوليد  ا�ستخدامها،  اع��ادة 
الرعوية  املناطق  او ك�سماد طبيعي يف  ال�سمنت 
الدرا�سات مع  ال�سحراوية. وك�سف عن عدد من 
وفنية  بيئية  درا�سات  عمل  كم�سروع  املمولني، 
برك  من  لال�ستفادة  هولندي،  بتمويل  ومالية 
املحطة،  يف  ال��ق��دمي��ة  ال��ع��ادم��ة  امل��ي��اه  جتميع 
لإن�ساء حمطة خلاليا الطاقة ال�سم�سية بطاقة 
20-25 ميغا واط �سنويا، لتغطي كامل ا�ستهالك 
والها�سمية  ال��زرق��اء  رف��ع  ملحطات  ال��ك��ه��رب��اء 
الطاقة  من  احتياجاتها  بكامل  ال�سمرا  وحمطة 
املتجددة ذاتيا وخف�س كلفة الت�سغيل بقيمة 2 

مليون دينار �سنويا ملحطات الرفع .
وطالب �سعيدان بالتو�سع يف برامج نقل اخلربة 
واجلامعية،  التعليمية  للموؤ�س�سات  وامل��ع��رف��ة 
والقليمية،  املحلية  العلمي  البحث  وم��راك��ز 
ودمج  البحثية،  املوؤ�س�سات  مع  التعاون  وتعزيز 
خمرجات البحث العلمي مع حتديات قطاع املياه، 
ال�سرف  ومياه  املياه  مبعاجلة  املتعلقة  خا�سة 
وكفاءة  البديلة  الطاقة  وا�ستخدامات  ال�سحي 
ال�سراكة  وتعزيز  القطاع،  م��راف��ق  يف  الطاقة 
بكافة  ودعمها  وتنميتها  املحلية  املجتمعات  مع 

الو�سائل. 

وزير المياه: مشاريع ريادية لتطوير
 البيئة والمجتمعات المحلية
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*عمان 
ق��ال��ت وزي����رة ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 
احلكومة  اإن  علي،  مها  املهند�سة  والتموين 
القطاع  مع  ال�سراكة  تعزيز  على  حتر�س 
اخل���ا����س ب��ك��اف��ة ف��ع��ال��ي��ات��ه، وم��ع��اجل��ة 
وال�ستجابة  منها،  يعاين  التي  امل�سكالت 
اأرك��ان  تدعيم  يف  ي�سهم  مب��ا  للتحديات، 
الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي وزي�����ادة ال��ق��درات 
الق��ت�����س��ادي��ة  ل��ل��ق��ط��اع��ات  التناف�سية 
ال�سناعي  القطاعني  بخا�سة  املختلفة 

والتجاري.
غرفتي  رئي�س  لقائها  خ��الل  واأك���دت 
فتحي  املهند�س  وع��م��ان  الأردن  �سناعة 
اجل��غ��ب��ري، اأه��م��ي��ة ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي 
الن�ساط  جممل  يف  الفاعلة  وم�ساهمته 
وزيادة  العمل  فر�س  وتوفري  القت�سادي 
كبرية،  مب�سوؤولية  والتعامل  ال�����س��ادرات 
والتعاطي مع اجلهود املبذولة ملواجهة وباء 
كورونا، من خالل رفع طاقاتها النتاجية 
من م�ستلزمات الوقاية ال�سحية وال�سالمة 
العامة وال�سلع الأ�سا�سية الأخرى بخا�سة 

ال�سناعات الغذائية والدوائية.
الأحد،  ال��وزارة  عن  �سادر  بيان  وقال 

من  عددا  اللقاء،  خالل  عر�س  اجلغبري  اأن 
القطاع  تواجه  التي  وامل�ساكل  التحديات 
امل�سكالت  معاجلة  اأهمية  موؤكدا  ال�سناعي، 
يعزز  مبا  الوطنية  ال�سناعة  تواجه  التي 

تناف�سيتها حمليا وخارجيا.
خالل  الوزيرة  بينت  اخ��رى،  جهة  من 

نائل  الأردن  جت��ارة  غرفة  رئي�س  لقائها 
اىل  ت��ت��ط��ل��ع  احل��ك��وم��ة  اأن  ال��ك��ب��اري��ت��ي، 
ك�سريك  فعالياته  بكافة  اخلا�س  القطاع 
التنمية  لتحقيق  وا�سرتاتيجي  اأ�سا�سي 

القت�سادية.
التجاري  القطاع  اأهمية  اىل  وا�سارت 
ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد  خ��دم��ة  يف  ودوره 

الج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  وم�ساهمته 
وت��وف��ري اح��ت��ي��اج��ات ال�����س��وق امل��ح��ل��ي من 
خمتلف ال�سلع وتوفري فر�س العمل، مثمنة 
اجلهود التي يبذلها القطاع التجاري لتوفري 

ال�سلع يف ال�سواق املحلية.
وقال الكباريتي اإن غرف التجارة تعمل 
للمحافظة  املبذولة  اجلهود  تعزيز  على 

خالل  من  العامة  وال�سالمة  ال�سحة  على 
مبتطلبات  ل��الل��ت��زام  امل��ن�����س��اآت  ت��وج��ي��ه 

ال�سالمة العامة والوقاية ال�سحية.
ال��ت��ق��ت وزي���رة  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  ويف 
رئي�س  وال��ت��م��وي��ن،  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 
توفيق،  احل��اج  خليل  عمان  جت��ارة  غرفة 
ال�سراكة  تعزيز  على  حر�سها  م��وؤك��دة 
بت�ساركية  والعمل  اخل��ا���س  القطاع  م��ع 
ملعاجلة امل�سكالت التي تعاين منها خمتلف 

القطاعات القت�سادية قدر امل�ستطاع.
وب���ني احل���اج ت��وف��ي��ق م��ن ج��ان��ب��ه اأن 
الأعباء التي يعاين منها القطاع التجاري 
ب�سبب التبعات ال�سلبية للجائحة واأهمية 
ال��ظ��روف  جت���اوز  على  ال��ت��ج��ار  م�ساعدة 

الراهنة.
التي  اللقاءات  خالل  الوزيرة  وا�سارت 
يو�سف  ل��ل��وزارة  ال��ع��ام  الأم���ني  ح�سرها 
اأه��م��ي��ة ت��وج��ي��ه غ��رف  ال�����س��م��ايل، اىل 
للمن�ساآت  امل�ستمر  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 
العامة  ال�سالمة  ب��اإج��راءات��ه  ل��الل��ت��زام 
املواطنني  حلماية  ال�سحية  وال��وق��اي��ة 
اأع��داد  وتقليل  العمل  ا�ستمرار  و�سمان 

ال�سابات بفريو�س كورونا.
املقبلة  الفرتة  خالل  �سيتم  اإنه  وقالت 
والتجارة  ال�سناعة  غرف  مع  لقاءات  عقد 
وال�سناعية  التجارية  القطاعات  وممثلي 
ومعاجلة  تناف�سيتها  تعزيز  اآليات  ملناق�سة 
امل�سكالت التي تعاين منها وتن�سيق اجلهود 

لتجاوز جائحة كورونا.

*عمان 
ال�سناعات  قطاع  ���س��ادرات  جت���اوزت 
والرثوة  والزراعية  والتموينية  الغذائية 
وزادت  كورونا،  فريو�س  اأزم��ة  احليوانية، 
ال�سبعة  الأ�سهر  خ��الل  باملئة   8 بن�سبة 
بالفرتة  مقارنة  احلايل  العام  من  املا�سية 

نف�سها من العام املا�سي 2019.
لغرفة  اإح�سائية  معطيات  وح�سب 
القطاع  �سادرات  و�سلت  الأردن،  �سناعة 
ال�سبعة  الأ���س��ه��ر  خ��الل  دول���ة،   70 اإىل 
املا�سية من العام احلايل بقيمة بلغت نحو 
233 مليون دينار، مقابل 216 مليون دينار 

للفرتة نف�سها من العام املا�سي.
وزادت ح�سة �سادرات قطاع ال�سناعات 
والرثوة  والزراعية  والتموينية  الغذائية 
احليوانية من اجمايل ال�سادرات الوطنية 
الأ�سهر  خ��الل  باملئة  5ر8  لنحو  لت�سل 
 ،2020 احلايل  العام  من  املا�سية  ال�سبعة 
العام  من  الفرتة  لنف�س  باملئة  7ر7  مقابل 

املا�سي.
يف  امل�سنعة  ال��غ��ذاء  ح�سة  وت��ق��ارب 
اململكة داخل ال�سوق املحلية 65 باملئة من 
قطاع  يجعل  ما  البالد  احتياجات  جممل 

القطاعات  اأه��م  من  الغذائية  ال�سناعات 
التي ت�سهم بتحقيق الأمن الغذائي.

باملئة من  يقارب 15  ما  القطاع  وي�سكل 
املقامة  ال�سناعية  املن�ساآت  عدد  اإجمايل 
من�ساأة،   2645 اإىل  و�سل  بعدد  باململكة، 
ف��ر���س��ة عمل،  األ���ف  م��ن 50  اك���رث  وف���رت 
ملياري  تقارب  ثابتة  م��وج��ودات  وبحجم 

دينار.
�سناعة  غرفة  يف  القطاع  ممثل  وق��ال 
لوكالة  اجل��ي��ط��ان  ول��ي��د  “حممد  الأردن 
من  العديد  اإن  الردن��ي��ة)ب��رتا(،  الن��ب��اء 
املنتجات الغذائية اأظهرت قدرات انتاجية 
وا�ستطاعت  ك��ورون��ا  اأزم���ة  خ��الل  ك��ب��رية 

جانب،  من  املحلية  ال�سوق  حاجة  تغطية 
جانب  من  الت�سديرية  الفر�س  وا�ستغالل 
تبعات  بتجاوز  بداأ  القطاع  ان  موؤكدا  اآخر، 

اجلائحة.
الأردن��ي��ة  ال��غ��ذاء  م�سانع  اإن  وا���س��اف 
متكنت من انتاج العديد من ال�سلع الغذائية 
الذاتي  الكتفاء  حلد  الأزم��ة  خالل  و�سل 
وبي�س  ومنتجاتها  الل��ب��ان  من  وبخا�سة 
ا�ستمرار  مع  ومنتجاته،  والدجاج  املائدة 
املحلية  لل�سوق  الغذائية  املنتجات  توريد 

وعدم انقطاع ال�سوق من اأي منتج.
جائحة  تبعات  اأن  اجليطان  واو���س��ح 
اأمام  حقيقية  فر�سة  ت�سكل  باتت  كورونا 
على  الع��ت��م��اد  مفهوم  لتكري�س  اململكة 

وغذائية  ا�سا�سية  �سلع  ان��ت��اج  يف  ال���ذات 
ات��خ��اذ  ظ��ل  يف  �سلعة  اي  نق�س  لتجنب 
منها  ع��دة  اج����راءات  ال���دول  م��ن  العديد 
تاأمني  توفري  ل�سمان  ال�سلع  ت�سدير  وقف 

احتياجات مواطنيها.
عبداهلل  امللك  جاللة  باهتمام  وا�ساد 
ال��ث��اين ب��ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي ودع��وات��ه 
الغذائية  ال�سناعات  لتطوير  امل�ستمرة 
الغذائي  الأم���ن  لتوفري  اأول��وي��ة  وجعلها 
اإقليميا  مركزا  الأردن  لي�سبح  الوطني، 
���س��ن��اع��ي��ا ل��ل��غ��ذاء وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى دع��م 
اإنتاج  مدخالت  ت�ستخدم  التي  ال�سناعات 
للعديد  جاللته  لزيارة  بال�سافة  حملية، 

من امل�سانع الغذائية.

ا�سهمت  كورونا  جائحة  ان  اىل  ولفت 
بت�سريع خطوات بناء الروابط التكاملية 
ب���ني ال�����س��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة م���ن ج��ه��ة، 
اأخ���رى،  جهة  م��ن  باأ�سكالها  وال���زراع���ة 
حمليا  الغذائي  الأمن  بتعزيز  ي�سهم  ومبا 
ومبا  للقطاعني  املطلوبة  املنفعة  ويحقق 
التي  الن��ت��اج  دول��ة  نحو  التوجه  يدعم 

ي�سعى الأردن للو�سول اليها.
يقارب  الغذائي  القطاع  انتاج  ان  وبني 
23 باملئة من اجمايل ما تنتجه قطاعات 
ال�سناعات الخرى باململكة وبقيمة ت�سل 
ت�سكل  فيما  �سنويا،  مليارات دينار  لنحو 4 
القيمة امل�سافة بالقطاع نحو 43 باملئة من 

النتاج القائم بالقطاع ال�سناعي.
املعيقات  بع�س  اىل  اجليطان  وا���س��ار 
باململكة،  ال��غ��ذاء  م�سنعي  ت��واج��ه  التي 
النتاج  مدخالت  يف  ال�سريبي  كالت�سوه 
وارت��ف��اع  ال��غ��ذائ��ي��ة،  ال�سناعات  لبع�س 
من  العادلة  غري  واملناف�سة  النتاج  كلف 
�سيا�سة  وغ��ي��اب  خ��ارج��ي��ة  م�����س��ت��وردات 
فيما  اجل��وار  دول  لبع�س  باملثل  املعاملة 

يخ�س ا�سترياد املنتجات الغذائية.
ودعا اىل تفعيل قانون حماية النتاج 
من  الأردن��ي��ة  ال�سناعة  حلماية  الوطني 
من  وال��ت��اأك��د  الغ�����راق  ا���س��ك��ال  خمتلف 
املحلية،  القيا�سية  للموا�سفات  مطابقتها 
انتاج  ال�سناعي قادر على  القطاع  اأن  مبينا 
خمتلف  من  اململكة  خمزون  وتعزيز  ورفد 

ال�سلع الغذائية.
الغذائية الردنية  ال�سادرات  اأن  يذكر 
البلدان  تعترب  فيما  دول��ة،   70 اىل  ت�سل 
للمملكة  الأول  التجاري  ال�سريك  العربية 
والكويت  ال�سعودية  القطاع وبخا�سة  بهذا 
بال�سافة  وال���ع���راق،  والم�����ارات  وق��ط��ر 
دول  وبع�س  الأمريكية  املتحدة  للوليات 

الحتاد الوروبي.

*عمان 
اإن  داودية،  الزراعة حممد  وزير   قال 
يف  �ست�سب  الوزارة  �ستتبعها  التي  ال�سيا�سة 
املعاملة  وتطبيق  الأردنية  ال�سناعة  دعم 
امام  معيقات  ت�سع  التي  ال��دول  مع  باملثل 
اأو  �سناعية  كانت  �سواء  اململكة  �سادرات 
زراعية. واو�سح بيان لغرفة �سناعة عمان، 
الغرفة   يف  لقاء  خ��الل  ا���س��ار  داودي���ة  اأن 
ال�سناعة  وزي���رة  بح�سور  الأح���د،  ال��ي��وم 
والتجارة والتموين املهند�سة مها علي، اىل 
اهمية حتقيق الأمن الغذائي باململكة الذي 
يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  عليه  اأكد 

يف  جاللته  وكلمة  ال�سامي،  التكليف  كتاب 
حوار “بورلوغ” الدويل.

�ستعقد  ال���زراع���ة  وزارة  اإن  وق����ال 
اجتماعا دوريا مع ممثلي القطاع ال�سناعي 
بالتكامل  عالقة  ذات  اأخ��رى  جهات  واي 
معيقات  اي  حل  على  للعمل  القطاعي،  بني 
ال�سناعي  ال��ق��ط��اع��ني  ت��ط��وي��ر  ت���واج���ه 
املهند�سة  اأك���دت  جهتها،  م��ن  وال��زراع��ي. 
القطاعني  التعاون بني  علي، اهمية تعزيز 
الزراعي وال�سناعي وخمتلف القطاعات ملا 

فيه م�سلحة القت�ساد الوطني.
ال�سناعة  وزارت��ي  اأن  ال��وزي��رة  وبينت 

تن�سقان  وال��زراع��ة  والتموين  وال��ت��ج��ارة 
وبالتعاون  العالقة  ذات  الق�سايا  مبختلف 
لدعم  املختلفة،  ال��ق��ط��اع��ات  ممثلي  م��ع 
الأردنية،  والزراعية  ال�سناعية  املنتجات 
ب�سرورة  الوزراء  رئي�س  لتوجيهات  تنفيذا 

تعزيز ال�سراكة مع القطاع اخلا�س.
اأثبتت  ك��ورون��ا  جائحة  اإن  وا���س��اف��ت 
ال�سناعة  دع���م  ����س���رورة  اىل  احل��اج��ة 
احتياجات  لتلبية  الوطنية  وال��زراع��ة 
التوريد  �سال�سل  تعطل  بعد  املحلي  ال�سوق 

اىل ال�سوق املحلية يف بداية اجلائحة.
�سناعة  غرفتي  رئي�س  اكد  جهته،  من 

اجلغبري،  فتحي  املهند�س  وعمان  الأردن 
املنتجات  قدرة  اأثبتت  كورونا  جائحة  اأن 
ال�سناعية الأردنية على تلبية احتياجات 
�سرورة  على  م�سددا  ال�سا�سية،  املواطنني 
ت�سع  التي  ال��دول  مع  باملثل  املعاملة  اتباع 
كانت  �سواء  اململكة  �سادرات  امام  معيقات 

�سناعية او زراعية.
ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  اأن  اىل  وا����س���ار 
الزراعية  املنتجات  ا�ستخدام  يحر�س على 
مثمنا  �سناعاتهم،  يف  الوطنية  واحليوانية 
يف  وال���زراع���ة  ال�سناعة  وزارت����ي  ج��ه��ود 

حماية ال�سناعات الوطنية.

*عّمان 
املتخ�س�سة  الأعمال  م�سرعة  ح��ّددت 
“اإبداع”، �سروط  يف ال�سناعات الإبداعية 
ت��اأه��ل ال�����س��ب��اب وا���س��ح��اب الإب���داع���ات 
القطاعني البداعي  وامل�ساريع يف  والفكار 
اخلا�س  برناجمها  اإىل  لالن�سمام  والثقايف 

بت�سريع الأعمال. 
للربنامج  املتقدم  ميتلك  ان  وا�سرتطت 
جمال  يف  قائم  م�سروع  اأو  م�سروع  فكرة 
العمر  يبلغ  واأن  الإب��داع��ي��ة،  ال�سناعات 

بن�ساطات  يلتزم  وان  ف��وق،  فما  عاما   18
اليوم  بيان  امل�سرعة،يف  وذكرت  امل�سرعة. 
موجها  ليكون  �سّمم  برناجمها  اأن  الح��د، 
القطاع  يف  وامل�ساريع  الأفكار  اأ�سحاب  اأمام 
الإبداعي ذكورا واناثا، من الردن واملنطقة 
م�سرعة  بذلك  لتكون  وال��ع��امل،  العربية 
دعم  اإىل  ت�سعى  عاملية  ب�سبغة  اأع��م��ال 
الإبداعية  ال�سناعات  م�سمار  يف  الريادة 
يف  الرياديني  اأف��ك��ار  تطوير  على  والعمل 
ورفع  ال�ستثمارات  ل�ستقطاب  املجال  هذا 

م�ساهمتها يف القت�سادات.
والأفكار  املواهب  ا�سحاب  وت�ستهدف 
الأف��الم،  �سناعة  جم��الت  يف  وامل�ساريع 
وامل�سرح،  واملو�سيقى،  والرق�س،  الإنتاج، 
والإع������الم   ، والإخ��������راج  وال��ت��م��ث��ي��ل، 
من  وغريها  اجلميلة  والفنون  واملحتوى، 
ميتلكون  ممن  او  الإبداعية،  ال�سناعات 
اأف���ك���ارا وح��ل��ول مل�����س��اك��ل واح��ت��ي��اج��ات 
ت���واج���ه���ه���ا ج��م��ي��ع ه�����ذه ال��ق��ط��اع��ات 
اإىل م�ساريع  اأفكارهم  الإبداعية وحتويل 

املجتمع  يف  فاعل  ب�سكل  ت�سهم  انتاجية 
والقت�ساد. 

 “ �سركة  يف  الإداري  ال�سريك  وق��ال 
اإن  الدين،  حميد  يو�سف  اك�س”  فينت�سر 
م�سرعة اأعمال “اإبداع” تهدف يف خطوطها 
ال�سناعات  يف  الرياديني  خلدمة  العامة 
الإبداعية يف الأردن والعامل وتبني الإطار 
الأعمال  ري��ادة  ل�ستغالل  ال�سرتاتيجي 
القت�ساد  يف  هامًا  م�ساهمًا  الثقافة  جلعل 

املحلي.

وزيرة الصناعة: تفعيل الشراكة مع 
القطاع الخاص من أولويات عمل الحكومة

ارتفاع صادرات الصناعات
 الغذائية 8% خال 7 أشهر

وزيرا الزراعة والصناعة يؤكدان على 
أهمية تحقيق االمن الغذائي

إبداع تحدد شروط االنضمام لبرنامجها  

*عمان
الإ���س��الم��ي  البنك  ا�سرتاتيجية  م��ن  ان��ط��الق��ًا 
امل�سرفية  اخل��دم��ات  واي�سال  التو�سعية  الأردين 
اأحكام  م��ع  املتوافقة  والتمويلية  وال�ستثمارية 
من  ممكن  عدد  لأكرب  الإ�سالمية  ال�سريعة  ومبادئ 
عن   البنك  اأع��ل��ن  واملرتقبني،  احلاليني  املتعاملني 
حمافظة   / عبلني  عبني  منطقة  يف  مكتبه  حتويل 
من  بالقرب  احلايل  مقره  نف�س  يف  فرع  اىل  عجلون 
من  اعتبارًا  وذل��ك  وعبلني  عبني   / ا�ستفينا  مثلث 

.2020/10/18
�سعيد  ح�سني  ال��دك��ت��ور  ق��ال  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
الإ�سالمي  للبنك  العام  املدير   / التنفيذي  الرئي�س 
الفرع  اىل  عبلني  عبني  مكتب  حتويل  ان  الأردين 
مكتبًا   25 جانب  اىل  مل�سرفنا  والثمانني  الثالث 
ياأتي  اململكة  ان��ح��اء  جميع  يف  منت�سرة  م�سرفيًا 
تطبيقًا ل�سيا�سة ال�ستمال املايل والتو�سع اجلغرايف 
خدمة  والتمويلية  ال�ستثمارية  اخلدمات  بتقدمي 
لأكرب عدد من املتعاملني من اأهايل و�سكان حمافظة 

والت�سهيل  لها  التابعة  والقرى  والق�سية   عجلون  
عجلون  حمافظة  �سمن  م�سرفنا  ويتواجد   ، عليهم 
بثالثة فروع هي )عجلون وكفرجنة وعبني وعبلني 
( و مت افتتاح اول فرع يف املحافظة عام 1991 وقد 
كان البنك ال�سالمي الردين اأول بنك يتواجد �سمن 
عام  يف  م�سريف  مكتب  بافتتاح  عبلني  عبني  منطقة 
2016، واىل جانب تطبيق خطة النت�سار اجلغرايف 
للعام 2020 بتحويل املكاتب اىل فروع او افتتاح فروع 
ومكاتب جديدة او النقل اىل مباين مملوكة للبنك 
لي�سبح للبنك 108 فروع ومكاتب منت�سرة يف جميع 
متويل  يف  التو�سع  يف  ال�ستمرار  مع   ، اململكة  اأنحاء 
واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع  وال�سركات  الف��راد 
واحتياجات  رغبات  تلبي  متويلية  منتجات  وتقدمي 
ال�سوق امل�سريف وتتوافق مع احكام ومبادئ ال�سريعة 
الإ�سالمية و تنفيذ خطة التحول الرقمي والتو�سع 
يف  جديدة  الكرتونية  م�سرفية  خدمات  اإدخ��ال  يف 
�سوء ا�ستمرارية انت�سار جائحة كورونا  ل�ستمرارية 

التوا�سل مع متعاملينا يف جميع الأوقات.

*عمان 
ارتفع الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك »الت�سخم« 
بن�سبة  اجل��اري  العام  من  الوىل  الت�سعة  لالأ�سهر 
مقابل  04ر101  النقطة  اإىل  لي�سل  باملئة،  48ر0 

56ر100 نقطة لنف�س الفرتة من العام املا�سي.
الح�ساءات  لدائرة  ال�سهري  التقرير  وبح�سب 
لأ�سعار  العام  القيا�سي  الرقم  ارتفع  الحد،  العامة 
امل�ستهلك ل�سهر اأيلول من العام احلايل بن�سبة 10ر0 
باملئة، لي�سل اإىل النقطة 00ر101 مقابل 90ر100 
نقطة لذات ال�سهر من العام املا�سي. اأما على امل�ستوى 
لأ�سعار  العام  القيا�سي  الرقم  ارتفع  فقد  ال�سهري، 
34ر0  بن�سبة  العام  هذا  من  اأيلول  ل�سهر  امل�ستهلك 

باملئة، لي�سل اإىل النقطة 00ر101 مقابل 66ر100 
ل�سهر اآب من نف�س العام.

لأ�سعار  القيا�سي  الرقم  ارتفع  للتقرير،  ووفقا 
امل�ستهلك ل�سهر اأيلول من العام احلايل)والذي يقا�س 
ملجموعة  باأ�سعارها  تذبذبًا  الأكرث  ال�سلع  با�ستبعاد 
15ر0  بن�سبة  والنقل(  والإن���ارة  وال��وق��ود  الغذاء 
45ر68  مقابل  55ر68  نقطة  اإىل  لي�سل  باملئة، 
امل�ستوى  وعلى  املا�سي.  العام  من  ال�سهر  نف�س  خالل 
لأ�سعار  الأ�سا�سي  القيا�سي  الرقم  بلغ  الرتاكمي، 
العام38ر68  اأ�سهر الأوىل من هذا  للت�سعة  امل�ستهلك 
العام  من  الفرتة  نف�س  مع  مقارنة  83ر67  مقابل 

املا�سي م�سجاًل ارتفاعًا ن�سبته81ر0 باملئة.

*عمان 
جتاوز عدد امل�ستفيدين ب�سكل مبا�سر من الربامج 
املتعددة التي اأطلقتها املوؤ�س�سة للتعامل مع تداعيات 
اأعلنت  ما  ح�سب  م�ستفيد،  املليون  كورونا،  جائحة 

عنه املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي.
عدد  اأن  الح���د،  بيان  يف  املوؤ�س�سة  واو�سحت 
كانت تهدف  “ ت�سامن” التي  برامج  امل�ستفيدين من 
ت�سررًا  الأك��رث  القطاعات  يف  العاملني  تاأمني  اىل 
على  واملحافظة  روات��ب��ه��م  م��ن  ب��ج��زء  باجلائحة، 
اآلف   106 نحو  اإىل  و�سل  الوظيفي،  ا�ستقرارهم 

م�ستفيد يعملون يف نحو 11 األف من�ساأة.
“م�ساند”  برامج  من  ا�ستفاد  اأن��ه  اىل  وا���س��ارت 
التي مت ا�ستحداثها مبوجب اأمر الدفاع رقم 9، نحو 
363 األف م�ستفيد، وهي برامج ت�سمل منح املتعطلني 
عن العمل بدل تعطل، بالإ�سافة ل�سرف �سلفة على 
دينارا،   450 اأق�سى  بحد  الواحدة،  الدفعة  ح�ساب 
من  جزء  ل�سرف  عليهم  املوؤمن  اأمام  املجال  واإتاحة 
اذ  دينارا،   450 اأق�سى  وبحد  الدخ��اري  ر�سيدهم 
بلغت الكلف الجمالية لربامج “ت�سامن” و”م�ساند” 

نحو 94.9 مليون دينار.
ل�سريحة   15 و   14 رق��م  ال��دف��اع  اأم��ر  اأت��اح  كما 
واخلا�س  العام  القطاعني  يف  العاملني  من  وا�سعة 
من   “ اقت�سادي2  متكني   “ برنامج  من  ال�ستفادة 
الدفعة  ح�ساب  على  �سلفة  على  احل�سول  خ��الل 
عن  لتعوي�سهم  دينار   200 اأق�سى  بحد  ال��واح��دة 
ا�ستفاد من  اأجورهم، حيث  جانب من النخفا�س يف 
هذا الربنامج نحو440 األف عامل، وبكلفة اجمالية 

و�سلت اإىل 77،2 مليون دينار.
 “ “حماية  برنامج  ا�ستحداث  اىل  البيان  وا�سار 

والذي يهدف اإىل متكني املن�ساآت العاملة يف القطاعات 
والنقل  ال�سياحة  قطاعي  من  ابتداًء  ت�سررًا  الأكرث 
من دفع جانب من اأجور العاملني، وتاأمينهم مبا يعادل 
50 باملئة من اأجورهم، بحد اأدنى 220 دينارا، وحد 
اأعلى 400 دينار ت�ساهم املن�ساأة فيه ب�20 باملئة من 

اأجور العاملني لديها، وبحد اأق�سى 200 دينار.
املن�ساأة  تقوم  الربنامج،  هذا  ترتيبات  وح�سب 
عمالها  عن  املدفوعة  املبالغ  بت�سديد  امل�ستفيدة 
اأق�ساها منت�سف عام 2023، م�سرية اىل  خالل مدة 
اآلف   10 نحو  الن  حتى  الربنامج  من  ا�ستفاد  انه 

عامل، بكلفة و�سلت اإىل 5.3 مليون دينار.
برنامج  من  امل�ستفيدين  عدد  اأن  املوؤ�س�سة  وبينت 
تقدميها  مت  ال��ت��ي  العاجلة  العينية  امل�����س��اع��دات 
 1 رق��م  ال��دف��اع  اأم��ر  مبوجب  اجلائحة  ب��داي��ات  يف 
وباإ�سناد  الجتماعية  احلماية  جلنة  مع  بالتن�سيق 
اإىل  و�سل  الردنية،  امل�سلحة  القوات  من  لوج�ستي 
117 األف اأ�سرة اأردنية، بكلفة و�سلت اىل 4،5 مليون 
دينار. وا�سافت اإن اإجمايل عدد الأفراد امل�ستفيدين 
مليون  اإىل  املبا�سر و�سل  الدعم وال�سناد  من برامج 
على  امل�سروفة  املبالغ  اجمايل  واإن  فرد،  األف  و36 
 182 نحو  الآن  لغاية  بلغت  املبا�سر  الدعم  برامج 
من  منها  دينار  مليون  متويل112  مت  دينار،  مليون 
ح�ساب  من  والباقي  للموؤ�س�سة،  التاأمينية  الفوائ�س 

�سندوق التعطل.
املرتبطة  الكلف  جميع  اأن  املوؤ�س�سة  واأك���دت 
ذاتيًا  وممولة  م�سرتدة  هي  املبا�سر  الدعم  بربامج 
وان ت�سميمها جاء للموازنة بني متكني امل�سرتكني يف 
جائحة  تداعيات  مع  للتعامل  الجتماعي  ال�سمان 

كورونا وبني ال�ستدامة املالية للموؤ�س�سة.

البنك االسامي يحول مكتب 
عبين عبلين في عجلون الى فرع

ارتفاع معدل التضخم بنسبة 48ر%0 
لألشهر التسعة األولى من العام الحالي

الضمان: مستفيدو برامج الدعم المباشر 
بموجب أوامر الدفاع تجاوز المليون شخص
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*وكاالت
الكبري  بالإجناز  ليفربول  نادي  اأ�ساد 
امل�سري حممد �سالح،  النجم  الذي حققه 
عقب ت�سجيله 100 هدف بقمي�س الريدز 

يف كل البطولت.
وخ�س�س ليفربول تقريًرا، على موقعه 
الر�سمي، لإبراز و�سول �سالح اإىل الرتتيب 
يف  للريدز  التاريخيني  الهدافني  بني  ال�17 

كل البطولت.
ي�سل  لعب  اأول  �سالح  اأن  اإىل  واأ�سار 
�ستيفن  منذ  ليفربول  م��ع  ه��دف  ل����100 

جريارد عام 2008.
 79 اأح��رز  امل�سري  النجم  اأن  واأو���س��ح 
املمتاز، وهذه  هدًفا يف الدوري الإجنليزي 
اأول  يف  الذهبي  احلذاء  منحته  احل�سيلة 

مو�سمني له على ملعب اأنفيلد.
دوري  يف  ه��دًف��ا   20 �سالح  �سجل  كما 
ركلة  اإح��راز  اأبرزها  ويعد  اأوروب��ا،  اأبطال 
جزاء يف نهائي ن�سخة 2019 �سد توتنهام 

هوت�سبري.
واأكد موقع ليفربول، اأن اأهداف �سالح 

جنح  ج���زاء،  رك��ل��ة   11 ت�سمنت  ال�����100 
داخل  بنجاح  حتويلها  يف  امل�سري  املهاجم 

ال�سباك.

كاأ�س  يف  واح���ًدا  ه��دًف��ا  �سالح  واأح���رز 
و�ست  �سباك  يف  وكان  الإجنليزي،  الحتاد 
ثان  يناير/كانون  يف  األبيون  بروميت�س 
�سالح  مئوية  من  هدًفا   63 وج��اء   .2018

اأنفيلد، بينما دين كورت )معقل  على ملعب 
جنح  للمناف�سني  ملعب  اأكرث  هو  بورمنوث( 
الالعب امل�سري يف هز �سباكه )5 اأهداف(.

وذكر املوقع الر�سمي، اأن �سالح الآن يف 

هدف،  ب���100  كيجان  كيفن  ترتيب  نف�س 
و�سيبداأ الآن يف مطاردة اأرقام كل من جون 
 110( باملر  وج��اك  اأه��داف(   108( بارنز 

اأهداف(.

*وكاالت
القدم  ل��ك��رة  اآ���س��ي��ا  غ��رب  احت���اد  نظم 
ال���دوري  راب��ط��ة  ب��ني  للتن�سيق  اجتماعا 

الإ�سباين “ل ليجا” مع الحتاد العراقي.
الت�سال  تقنية  عرب  الجتماع  وعقد 
ُبعد، تنفيذًا ملخرجات الجتماع  املرئي عن 
التن�سيقي الذي كان احتاد غرب اآ�سيا عقده 
بهدف  �سابق  وقت  يف  العراقي  الحت��اد  مع 

“ل  جتربة  على  العراقي  الحت��اد  اإط��الع 
الن�سوية، وال�ستفادة  القدم  ليجا” يف كرة 
كما  وتطويره.  القطاع  ه��ذا  لتنمية  منها 
حر�س الحتاد على الهتمام بجميع مكونات 
التي  تلك  ول�سيما  الإقليم،  يف  القدم  كرة 
ت�سارعًا  ي�سهد  الذي  الن�سوي  بالقطاع  ُتعنى 
مب�ساحة  ويحظى  املنطقة،  يف  ملحوظًا 
الحت���ادات  وب��رام��ج  خمططات  م��ن  كبرية 

للربامج  العراقي  الأهلية. وعر�س الحتاد 
الن�سوية  القدم  بكرة  اخلا�سة  والأن�سطة 
جرى  وم��ا  الن�ساأة،  ط��ور  يف  ت��زال  م��ا  التي 
طريق  تعرت�س  ال��ت��ي  وامل�ساكل  تنفيذه، 
من  بتطويرها  ت�سهم  التي  واخلطط  منوها، 
وتوفري  ممار�سيها،  �سريحة  زي���ادة  خ��الل 
متطلبات اإقامة مناف�ساتها على نطاق اأو�سع. 
لت�سخري  ا�ستعدادها  ليجا”  “ل  واأب����دت 

يف  الن�سوية  القدم  ك��رة  خلدمة  خرباتها 
بارتقاء  للم�ساهمة  جتاربها  ونقل  العراق، 
عند  امل�سورة  تقدمي  خالل  من  القطاع  هذا 
امل�ستقبلية  والربامج  ال�سرتاتيجيات  و�سع 
لت�سل�سل زمني وا�سح.  واآلية تنفيذها، وفقا 
ي�سار اإىل اأن احتاد غرب اآ�سيا الذي يراأ�سه 
من  يتخذ  احل�����س��ني،  ب��ن  علي  الأم���ري  �سمو 

العا�سمة عمان مقرا له.

*وكاالت
�سفوفه  الأردن،  ���س��ب��اب  ف��ري��ق  ع���زز 
معه  تعاقد  حيث  ال��دردور،  خالد  باملهاجم 
املو�سم  نهاية  حتى  ر�سمي  ب�سكل  الأح���د 

لعب يف بداية  ال��دردور قد  احل��ايل. وكان 
املو�سم مع فريق �سحاب، قبل اأن يتم موؤخرا 

ف�سخ العقد بني الطرفني بالرتا�سي.
ويعترب الدردور من املهاجمني املميزين، 

يف  ومثله  الرمثا  م��ع  م�سريته  ب���داأ  حيث 
تتم  اأن  قبل  العربية،  الأن��دي��ة  بطولة 

اإعارته لفريق البقعة.
باملركز  الأردن  �سباب  فريق  وي�ستقر 

ق��ب��ل الأخ����ري ع��ل��ى ���س��ل��م ت��رت��ي��ب دوري 
املحرتفني بر�سيد 9 نقاط.

وميلك �سباب الأردن مباراتني موؤجلتني 
من مرحلة الذهاب اأمام �سحاب واجلزيرة.

ليفربول يبرز دخول صاح 
نادي »عظماء األنفيلد«

غرب آسيا يربط االتحاد العراقي مع رابطة الدوري االسباني

شباب األردن يعزز هجومه بالدردور

*وكاالت
الفني  امل��دي��ر  ك��وم��ان  رون��ال��د  ال��ه��ول��ن��دي  روى 
وقائد  جن��م  م��ع  اجتماعاته  كوالي�س  لرب�سلونة، 
الفنية  القيادة  توليه  فور  مي�سي،  ليونيل  الفريق 
خلًفا لكيكي �سيتني، والتي �سهدت توترا �سديدا نظًرا 

لرغبة الربغوث يف الرحيل عن �سفوف البار�سا.
 »AD« ل�سحيفة  ح���واره  خ��الل  ك��وم��ان،  وق��ال 
مع  كثرًيا  حتدثت  الأوىل  اأيامي  “يف  الهولندية: 
النا�س حول و�سع النادي، ثم ات�سح اأن هناك ا�ستياء 
كبري بني الالعبني، لذلك كان من اأولوياتي التحدث 

اإىل مي�سي ل�سماع كيف راأى الأ�سياء«.
بكل  مي�سي  يخربين  ك��ان  املنزل  “يف  واأ���س��اف: 
العمل  يف  ورغبته  بعناية،  اإليه  وا�ستمعت  �سيء، 
لأننا  جيًدا،  ذلك  وك��ان  الأم��ور  تغيري  يريد  وكيف 
الفريق  لدفع  الطرق  اأف�سل  عن  حتدثنا  النهاية  يف 
اإىل الأمام«. وتابع: “كان النادي وا�سًحا جًدا ب�ساأن 
بال�سرط  اإل  املغادرة  ميكنه  ل  باأنه  مي�سي،  رحيل 
مرتفع  رقم  وهو  يورو  مليون   700 بقيمة  اجلزائي 
الوقت،  هذا  يف  ناد  اأي  يدفعه  مل  اأن��ه  لدرجة  ج��ًدا 
اإعادة  ميكنني  كيف  هو  ال�سوؤال  كان  يل  وبالن�سبة 

مي�سي ك�سخ�س وكالعب؟«.
بعد  بالفعل  للتدريبات  عاد  “عندما  واأو���س��ح: 
الأ�سياء اجليدة،  �سوى  اأر  املحموم، مل  الأ�سبوع  ذلك 
اأن  ومل يكن هناك ما ي�سكو منه، وال�سيء اجليد هو 

مي�سي حني يرى الكرة فاإنه ي�ستمتع«.
مي�سي،  مثل  لعب  تدريب  يعنيه  عما  وب�سوؤاله 
مي�سي  ي��رى  كيف  ح��ًق��ا،  رائ���ع  لأم���ر  “اإنه  اأج���اب: 
مثايل  ب�سكل  ذلك  يفعل  وكيف  ذكائه  ومدى  الأمور 
من  جزء  يف  ق��راره  يتخذ  فهو  الفنية،  الناحية  من 

الثانية«.
والتمرير  الركل  بتمرين  نقوم  “عندما  وزاد: 
)م�ساعد  �سرودر  األفريد  يعطي  التدريبات  اأثناء 
املدرب( التعليمات ن�سفها باللغة الإ�سبانية والن�سف 
القليل  بتو�سيح  اأقوم  واأحياًنا  بالإجنليزية،  الآخر 
على  �سرورًيا  لي�س  هذا  مي�سي  مع  لكن  بالإ�سبانية، 
الفور،  على  التمارين  باإجراء  يقوم  فهو  الإط��الق، 

لذلك اإن جاز
التعبري، فهو ذكي للغاية يف كرة القدم«.

مي�سي،  برحيل  امل�سروط  فينالدوم  �سم  وع��ن 
مي�سي  اأن  دائًما  اأفرت�س  كنت  اأفكاري  “يف  ك�سف: 
خمتلف  موقف  ن�ساأ  لكان  رحل  كان  لو  لكن  �سيبقى، 
متاما، وكان لدينا اهتمام بفينالدوم لكن منف�سل عن 

ليونيل ب�سكل عام«.
واأمت: “فينالدوم يتمتع باإح�سا�س كبري بامل�ساحة 
يف امللعب وميكنه الو�سول اإىل للمرمى ب�سكل رائع من 
خط الو�سط، وميكنه حًقا تقدمي �سيء للفريق، لكن 
الو�سع القت�سادي كان معروًفا، ومركزه اأقل اأولوية 

من الظهري الأمين اأو املهاجم ال�سريح”.

*وكاالت
دوري  مباريات  جدول  القدم،  كرة  احتاد  اأ�سدر 
الدرجة الأوىل الذي ينطلق يف 27 من ال�سهر احلايل 

مب�ساركة 14 ناديا.
املعنية  الأن��دي��ة  ر�سميا  الكرة  احت��اد  وخاطب 
واأم��اك��ن  وم��واع��ي��د  اجل���دول  بتفا�سيل  لإب��الغ��ه��ا 

املباريات.
 وتقام املباريات على ملعب الأمري ها�سم بالرمثا، 

في�سل  الأمري  وملعب  بال�سلط،  ح�سني  الأمري  وملعب 
ب��ال��ك��رك، وم��ل��ع��ب ج��ر���س، وم��ل��ع��ب الأم����ري حممد 

بالزرقاء.
ال��دوري  م��ن  الأول  الأ���س��ب��وع  مباريات  وت�سهد 
الطرة، والريموك مع  الدواء مع  مباريات جتمع دار 
مع  والبقعة  ال�سرحان،  مغري  مع  والرمثا  الكرمل، 
من�سية بني ح�سن، وال�سرحان مع بلعما، وذات را�س 

مع العربي، وكفر�سوم مع اجلليل. 

*وكاالت
اأعلن نادي احل�سني اإربد، عن اإ�سابة 5 لعبني يف 

فريق كرة القدم بفريو�س كورونا امل�ستجد.
خ�ساونة  �سهيب  اإربد  احل�سني  نادي  رئي�س  واأ�سار 
اإ�سابة  عن  ك�سفت  اليوم،  ظهرت،  التي  النتائج  اأن  اإىل 
وحممد  ب�ستاوي  وحم��م��ود  ال��ر���س��دان  ن��زار  الالعبني 

ولفت  الكواملة.  وحممود  رقيبات  وع��دي  الجن��ادي 
)برتا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  خ�ساونة 
املنزيل  للحجر  �سيخ�سعون  امل�سابني  الالعبني  اأن  اإىل 
للربوتوكول  وفقًا  الفريق،  تدريبات  عن  والبتعاد 
الطبي املطبق يف احتاد كرة القدم. وكان لعبو احل�سني 

اإربد خ�سعوا لفح�س كورونا اخلمي�س املا�سي.

*وكاالت
ال���داود،  اأح��م��د  الكراتيه  احت��اد  رئي�س  ق��دم   

الأحد، ا�ستقالته من من�سبه.
الفاعوري  م�سطفى  الكراتيه  احتاد  مدير  واأكد 
اأن الداود طلب قبول ا�ستقالته ب�سبب ظروف عمله 

اخلا�س.

الأن��ب��اء  لوكالة  ت�سريح  يف  ال��ف��اع��وري  واأ���س��ار 
اخلطوة  يدر�س  الحت��اد  اأن  اإىل  )ب��رتا(  الأردن��ي��ة 
مبا  املنا�سبة،  الإج���راءات  لتخاذ  متهيدا  التالية، 
املهمة  الألعاب  من  تعد  التي  اللعبة  م�سلحة  يخدم 
املحافل  يف  عاليا  الوطن  علم  رف��ع  يف  ت�ساهم  التي 

اخلارجية.

*وكاالت
الأول  املركز  للكارتيه  اجلامعة  مركز  ت�سدر 
عرب  جرت  التي  بالكراتيه  الكاتا  بطولة  ختام  يف 
ميدالية   17 جمع  اأن  بعد  بعد،  عن  املرئي  الت�سال 
م�ساء  اختتمت،  التي  البطولة  على  واأ�سرف  ملونة. 
الدق�س،  اب��راه��ي��م  احل��ك��ام  جلنة  رئي�س  ال�سبت، 
ع��ب��داحل��ف��ي��ظ ع��ال��ي��ة، جم���دي احل��م�����س��ي، حممد 
حممد  ع��ق��ل،  ك��ف��اح  ال���درع���اوي،  �سميح  اخل��واج��ا، 
ال�ساوي�س  عبدالله  اخل��واج��ا،  حممد  اخل��وال��دة، 

وحممد عفانة.

الفاعوري  م�سطفى  الكراتيه  احتاد  مدير  واأكد 
يف ت�سريح لوكالة الأنباء الردنية )برتا(، الأحد، 
و5  ذهبية  ميداليات   9 ح�سد  اجلامعة  مركز  اأن 
فنون  مركز  وحل  برونزيات،  و3  ف�سية  ميداليات 
الكراتيه باملركز الثاين بر�سيد 4 ذهبيات وف�سية، 
بر�سيد  الثالث  املركز  الأ�سود  الفهد  مركز  نال  فيما 
4 ذهبيات، وحل مركز النجار باملركز الرابع بر�سيد 
مركز  حل  فيما  وبرونزيتني،  ف�سيات  و9  ذهبيات   3
و3  ذهبيات   3 بر�سيد  اخلام�س  باملركز  امل��ح��ارب 

ف�سيات و3 برونزيات.

*وكاالت
املطوع  فهد  برئا�سة  الرائد،  نادي  اإدارة  وقعت 
ماركو  الكوملبي  الالعب  مع  نهائية  خمال�سة  الأحد، 
برييز، بالرتا�سي بني الطرفني. وكانت اإدارة الرائد 
توليما  ديبورتي�س  ن���ادي  م��ن  ب��ريي��ز  م��ع  تعاقدت 

�سنوات،   3 مل��دة  بعقد   ،2019 �سيف  يف  الكولومبي 
اإدارة  قدمت  جانبها،  م��ن  مو�سمان.  منهم  يتبقى 
خالل  للنادي  ماقدم  على  لالعب  �سكرها  ال��ن��ادي 
متثيله الفريق الأول خالل الفرتة املا�سية، متمنني 

له التوفيق يف حياته املقبلة.

*وكاالت
على  امل��وا���س،  حممود  ال�سوري  ب��ات 
جتربة  خو�س  من  واح��دة  خطوة  بعد 

الحرتاف يف الدوري الروماين.
اأن  خا�س،  م�سدر  من  ك��ووورة  وعلم 
اأحد فرق الدوري املمتاز يف رومانيا، قدم 
للموا�س،  مغريا  عر�سا  املا�سي  ال�سهر 
طلب  مع  مبدئية،  موافقة  اأب��دى  ال��ذي 

اإجراء املفاو�سات ب�سكل مبا�سر وجدي.
يف  املفاو�سات  اأن  امل�����س��در،  وك�سف 
الأيام الأخرية بني الطرفني، و�سلت اإىل 

مراحل متقدمة.
وكان املوا�س لعب لأم �سالل القطري 
ل�3 موا�سم، ليوقع على ك�سوفات الطليعة 
ال�سوري، ب�سرط رحيله فور تلقيه عر�سا 
خارجيا، دون اأن يدفع اأي �سرط جزائي.
�سحفية،  ت�سريحات  يف  اكد  املوا�س 
اأن����ه ك���ان ق��ري��ب��ا م��ن ال��ل��ع��ب م��ع اأح��د 
اأن  اإل  املمتاز،  ال�سعودي  ال��دوري  ف��رق 

املفاو�سات توقفت ب�سكل مفاجئ.

*وكاالت
لن ي�سارك الإيطايل املخ�سرم فالنتينو 
�سباق  يف  العديدة  الألقاب  �ساحب  رو�سي، 
العامل  الكربى �سمن بطولة  جائزة تريول 
مطلع  اإ���س��ب��ان��ي��ا،  يف  ال��ن��اري��ة  ل��ل��دراج��ات 
بفريو�س  اإ�سابته  ب�سبب  املقبل،  الأ�سبوع 

كورونا.

وق���رر ف��ري��ق��ه ي��ام��اه��ا ع���دم اإ���س��راك 
مت�سابق بديل له يف هذه اجلولة.

بعد  اإيطاليا  ب��الده  اإىل  رو���س��ي  وع��اد 
واأكد  املا�سي،  الكربى  فرن�سا  جائزة  �سباق 
بالفريو�س  بالعدوى  اإ�سابته  اخلمي�س  يوم 
اأي�سا  ذلك  جراء  و�سيغيب  النت�سار  �سريع 
عن �سباق جائزة اأراجون الكربى باإ�سبانيا، 

يف وقت لحق من اليوم الأحد.
لعزل  �سيخ�سع  رو�سي  اإن  ياماها  وقال 
التعليمات  ح�����س��ب  اأي����ام  ل�����10  �سخ�سي 

والإجراءات املعمول بها يف اإيطاليا.
فريق  “بحث  ب��ي��ان  يف  الفريق  وق���ال 
ياماها خياراته وقرر عدم اإ�سراك مت�سابق 
ب��دي��ل ل��رو���س��ي يف ���س��ب��اق ج��ائ��زة ت��ريول 

ال�سغوط  من  مزيد  اإ�سافة  لعدم  الكربى.. 
على طاقم الفريق«.

تاأتي  اأن  لل�سباقات يتعني  العودة  وقبل 
�سباق  واأول  �سلبية  رو�سي  فح�س  نتيجة 
ميكنه املناف�سة فيه، �سيكون �سباق اجلائزة 
الثامن من  فالن�سيا يف  الأوروبي يف  الكربى 

نوفمرب/ت�سرين الثاين املقبل.

*وكاالت
ال�سادرة  الإ�سبانية  ال�سحف  �سلطت 
�سباح الأحد، ال�سوء على خ�سارة القطبني 
ري���ال م��دري��د وب��ر���س��ل��ون��ة اأم����ام ق��اد���س 
مناف�سات  اإطار  يف  الرتتيب،  على  وخيتايف 
اأيام  وقبل  الليجا،  من  ال�ساد�سة  اجلولة 

قليلة من مواجهة الكال�سيكو املرتقبة.
“ريال  “ماركا”:  �سحيفة  وعنونت   

مدريد يدفع ثمن قلة �سغفه«.
ريال  على  ينت�سر  “قاد�س  واأ�سافت: 
مدريد يف عقر داره لأول مرة يف تاريخه، 
الفريق  تفوق  ت��وج  ال��ذي  ل��وزان��و  بهدف 

الأ�سفر«.
 وتابعت: “زيدان قام ب�4 تبديالت بني 
مدريد  وري��ال  ج��دوى،  دون  لكن  ال�سوطني 

وبر�سلونة ي�سالن متاأثرين اإىل الكال�سيكو 
ب�سبب التعرث، ورامو�س يت�سبب بحالة قلق 
يف  تلقاها  التي  الكدمة  ب�سبب  مدريد  يف 

الركبة«.
وخرجت �سحيفة “موندو ديبورتيفو” 
ق��ب��ل  م����زدوج����ة  “هزمية  ب���ع���ن���وان: 

الكال�سيكو«.
على  ال�سوء  �سلط  “قاد�س  واأ�سافت: 
ري���ال م��دري��د امل��ت��ع��رث، وق���د ك���ان يخرج 

بهزمية اأكرب«.
ُتدين  �سارمة  جزاء  “ركلة  وتابعت: 
واحلكم  ال�سعب،  خيتايف  اأم��ام  بر�سلونة 

تغا�سى عن طرد نيوم لعب اخل�سم«.
ل�سحيفة  الرئي�سية  ال�سفحة  وعلى 

هدف«. “ل  “�سبورت”: 
الهزمية  بر�سلونة  “تلقى  واأ�سافت: 
الأوىل هذا املو�سم، بعد كرتني يف القائم، 
الرغبة  يف  مقلًقا  ا  نق�سً الفريق  واأظ��ه��ر 

للفوز«.
ت�ساهل  من  كومان  “ا�ستكى  وتابعت: 

التحكيم مع خ�سونة خيتايف”.

كومان يروي كواليس اجتماعاته 
بميسي قبل »األسبوع المحموم«

اصدار جدول مباريات دوري 
الدرجة األولى لكرة القدم

إصابة 5 العبين في فريق 
الحسين إربد بفيروس كورونا

استقالة رئيس اتحاد الكراتيه

مركز الجامعة يظفر بلقب 
بطولة الكاتا بالكراتيه

الرائد يتخلى 
عن العبه الكولومبي

المواس يقترب من الدوري الروماني

ياماها يرفض استبدال روسي في جائزة تيرول

سقوط الريال وبرشلونة يدوي في صحف إسبانيا
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اختبارات طبية تحدد موقف 
*وكاالتراموس من الكاسيكو

م�سحة  نتائج  عن  اأك��ادي��ر،  ح�سنية  ن��ادي  اأعلن 
كورونا التي خ�سع لها الفريق، ال�سبت املا�سي باإحدى 

خمتربات مدينة متارة.
نهائي  ن�سف  ملوقعة  الأكاديري  الفريق  وي�ستعد 
اأم��ام  الإث��ن��ني،  غ��دا  امل��ق��ررة  الكونفيدرالية،  كاأ�س 

نه�سة بركان على �ستاد مولي عبد اهلل بالرباط.
له  خطاب  يف  الر�سمي  موقعه  عرب  النادي  ونقل 
اآخرين  لعبني  اإ�سابة  موؤكدا  لأن�ساره،  �سيئة  اأنباء 

داخل �سفوفه بالوباء العاملي.

واأ�ساف ح�سنية اأكادير، اأن عدد امل�سابني اأ�سبح 
حاليا 7 لعبني وهو ما يتجاوز عدد الإ�سابات الذي 
امل�سابقة،  مباريات  تاأجيل  لطلب  �سببا  الكاف  حدده 

وهو اأكرث من 5 اإ�سابات بفريو�س كورونا.
اأنه �سيلجاأ لطلب  اأكادير،  اأكد نادي ح�سنية  كما 
اجلدد  امل�سابني  اأ�سماء  عن  ك�سف  بعدما  التاأجيل 

وهما لعبان مهمان بالفريق.
لتطالب  للكاف،  ر�سميا  اأكادير  اإدارة  و�ستتقدم 
بتاأجيل  الإفريقي  الحت��اد  داخل  امل�سابقات  جلنة 

مباراة نه�سة بركان.

ضربة كورونا تدفع حسنية أكادير 
لطلب تأجيل مواجهة بركان

*وكاالت
ك�����س��ف ت��ق��ري��ر ���س��ح��ف��ي اإ���س��ب��اين، 
م�ساركة  ب�ساأن  جديد  تطور  عن  الأحد، 
�سريجيو رامو�س، قائد ريال مدريد، اأمام 
املقبل، �سمن مناف�سات  ال�سبت  بر�سلونة، 

اجلولة ال�سابعة من الليجا.
وكان رامو�س مت ا�ستبداله بالأم�س يف 
اأمام قاد�س بهدف دون  خ�سارة املريجني 

رد، و�سوهد وهو ي�سع الثلج على ركبته.
“ماركا” الإ�سبانية،  ل�سحيفة  ووفًقا 
يف  قوية  ل�سربة  تعر�س  رام��و���س  ف��اإن 
مع  م�سرتكة  كرة  عقب  الي�سرى،  ركبته 

لوزانو لعب قاد�س.
رامو�س  تغيري  ن�سبة  اأن  اإىل  واأ�سارت 
احرتازية،  لأ�سباب  املباراة  �سوطي  بني 
اإ�سابة  من  يعاين  الالعب  كون  من  اأكرب 

كبرية.
�سيخ�سع  رام���و����س  اأن  واأو���س��ح��ت 
ل��ت��ح��دي��د حجم  ل��ف��ح��و���س��ات ط��ب��ي��ة 
هذا  ظ��ه��وره  اإمكانية  وم���دى  الإ���س��اب��ة 
الأ���س��ب��وع ب���دوري اأب��ط��ال اأوروب����ا، اأم��ام 
يف  امل�ساركة  ثم  املقبل  الأربعاء  �ساختار 

الكال�سيكو، ال�سبت القادم.
رامو�س،  اإ�سابة  اإذا ثبتت  اإنه  وقالت 
ف��ال جم���ال ك��ب��ري اأم���ام���ه ل��ل��ت��ع��ايف قبل 
زين  املدرب  �سيجعل  ما  املقبلة،  املباريات 
الدين زيدان يف م�سكلة، ب�سبب الإ�سابات 

العديدة يف الدفاع.



ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
))يا اأيتها النف�س املطمئنة، ارجعي اىل ربك را�سية مر�سية، فادخلي يف عبادي، وادخلي جنتي ((

نعي
ينعى رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة اللواء  الركن يو�سف احمد احلنيطي

  وكافة منت�سبي القوات امل�سلحة الأردنية - اجلي�س العربي .

العميد املتقاعد

تي�سري اأحمد عومير العبادي
الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم اخلمي�س  املوافق 2020/10/15  

تغمد اهلل الفقيد  بوا�سع رحمته ور�سوانه وا�سكنه ف�سيح جنانه
واألهم ذويه و اأهله جميل ال�سرب وح�سن العزاء

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

االخيرة االثنين )19( تشرين األول 2020
العدد )1704( 8

رئيس التحرير 

خالد خازر الخريشا
العنوان :

 عمان / شارع الملكه رانية 
)الصحافه سابقا(

هاتـــف : 5154001
فاكس : 5166065

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

*مكة املكرمة
تنفيذ  ال�سعودية  ال�سلطات  ب���داأت 
التدريجية  ال��ع��ودة  من  الثانية  املرحلة 
يف  �سرعت  حيث  وال��زي��ارة،  العمرة  لأداء 
ا�ستقبال املعتمرين من املواطنني واملقيمني 
فجر  امل�سلني  وا�ستقبلت  اململكة،  داخل  من 
الأن��ب��اء  وك��ال��ة  اأع��ل��ن��ت  ح�سبما  الأح����د، 

ال�سعودية )وا�س(.
على  احل�سول  الثانية  املرحلة  وتتيح 
منا�سك  اأداء  هي  الت�ساريح،  من  اأن��واع   4
العمرة وال�سالة يف الرو�سة ال�سريفة ويف 
النبي، وذلك  النبوي وال�سالم على  امل�سجد 
“تنفيذا للتوجيهات بال�سماح لأداء العمرة 
مع  م��راح��ل،   4 وف��ق  تدريجيا  وال��زي��ارة 
ال�سحية  الحرتازية  الإج��راءات  اتخاذ 

من  ك��ث��ري  لتطلع  وا���س��ت��ج��اب��ة  ال���الزم���ة، 
امل�سلمني يف الداخل واخلارج لأداء منا�سك 

العمرة والزيارة«.
التي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  وب��ح�����س��ب اخل��ط��ة 
و�سعت من قبل اجلهات احلكومية، �ست�سهد 
والزيارة  العمرة  لعودة  الثانية  املرحلة 
اأعدادا اأكرب من املرحلة الأوىل، ت�سل اإىل 
اليوم  يف  م�سل  األ��ف  و40  معتمر  األ��ف   15

الواحد كحد اأق�سى.
و���س��ي�����س��م��ح ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني 
باملئة   75 بن�سبة  العمرة  منا�سك  ب��اأداء 
تراعي  التي  ال�ستيعابية،  الطاقة  من 
الإج��������راءات الح����رتازي����ة ال�����س��ح��ي��ة 
فوج  لكل  و�سيخ�س�س  احل��رام،  للم�سجد 
العمرة،  منا�سك  لإمت��ام  فقط  �ساعات   3

الرو�سة  يف  بال�سالة  لهم  �سي�سمح  كما 
وال�سالم  النبوي  امل�سجد  ويف  ال�سريفة 
الطاقة  من  باملئة   75 بن�سبة  النبي  على 
الإج���راءات  ت��راع��ي  التي  ال�ستيعابية 
ال�سريفة  للرو�سة  ال�سحية  الحرتازية 

يف امل�سجد النبوي.
الر�سمية  الإح�����س��اءات  اآخ��ر  وك�سفت 
عدد  اأن  والعمرة  احلج  وزارة  من  ال�سادرة 
اإىل  و�سل  الأوىل  املرحلة  يف  املعتمرين 
األفا، بلغت ن�سبة ر�ساهم عن اخلدمات   54
اأي  ر�سد  عدم  موؤكدة  باملئة،   94 املقدمة 
كامل  يف  ك��ورون��ا  بفريو�س  اإ�سابة  حالة 

املرحلة.
وقت  متو�سط  اأن  اإىل  ال��وزارة  واأ�سارت 
التجمع  نقطة  م��ن  ب��داي��ة  العمرة  اأداء 

و42  �ساعة  اإىل  و�سل  اإليها  العودة  وحتى 
وق��ت  متو�سط  و���س��ج��ل  ت��ق��ري��ب��ا،  دق��ي��ق��ة 

الطواف 19 دقيقة.
يف  امل�سجلني  اأع���داد  اإج��م��ايل  وو���س��ل 
بتاريخ  اطالقه  منذ  “اعتمرنا”  تطبيق 
 17 ال�سبت  يوم  نهاية  وحتى  �سبتمرب   27
وبلغت  م�ستفيد،  مليون   1.2 اإىل  اأكتوبر 
عدد الت�ساريح التي اأ�سدرتها الوزارة لأداء 
األف، يف  اأكرث من 600  اإىل  منا�سك العمرة 
حني و�سلت عدد ت�ساريح ال�سالة يف احلرم 
املكي اإىل اأكرث من 155 األفا، اأما الت�ساريح 
 21 فتجاوزت  النبي  على  لل�سالم  ال�سادرة 
ال�سادرة  الت�ساريح  ع��دد  بلغ  فيما  األ��ف��ا، 
 30 من  اأكرث  ال�سريفة  الرو�سة  يف  لل�سالة 

األفا.

*الرباط
لأرق��ام  قيا�سية  ح�سيلة  ت�سجيل  مع 
الإ���س��اب��ات وال��وف��ي��ات ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 
امل�ستجد يف املغرب، ال�سبت، يرتفع من�سوب 
ب�ساأن  امل��واط��ن��ني  ل��دى  وال��ق��ل��ق  امل��خ��اوف 

اإمكانية عودة احلجر ال�سحي.
وبح�سب احل�سيلة اليومية التي تقدمها 
 3763 ت�سجيل  مت  فقد  ال�سحة،  وزارة 
ح�سيلة  اأعلى  يف  وفاة،  و60  اإ�سابة  حالة 
اإ�سابة  اأول حالة  الإعالن عن  منذ  يومية 

يف اململكة يوم الثاين من مار�س املا�سي.
وارتفع بذلك اإجمايل اأعداد الإ�سابات 
اأعداد  بلغت  فيما  األفا،   170 من  اأكرث  اإىل 

الوفيات 2818 حالة حتى الآن.
ال��وب��ائ��ي��ة  احل�سيلة  ه���ذه  و���س��ج��ل��ت 
نحو  يتجه  املغرب  ب��داأ  بينما  القيا�سية، 
يتخذها  التي  القيود  تخفيف  من  مزيد 
حيث  ال�سحية،  ال��ط��وارئ  حالة  اإط��ار  يف 
�سالة  ب���اأداء  اأخ��ريا  للم�سلني  ال�سماح  مت 
الأوىل  للمرة  وذلك  امل�ساجد،  يف  اجلمعة 

منذ تعليق هذه ال�سعرية قبل 7 اأ�سهر.
اإ�سابة  حديثة  ر�سمية  درا�سة  تتوقع 

حوايل ن�سف مليون مغربي بفريو�س كورونا 
اأن  من  وحت��ذر  اجلارية،  ال�سنة  نهاية  مع 
خطر موجة وبائية كبرية ل يزال مرتفعا، 
وهو ما �سيدخل النظام ال�سحي الوطني يف 
حالة ذروة. وتلقي هذه الو�سعية الوبائية 
جناعة  حول  ال�سك  من  ب�سالل  املتفاقمة 
تتخذها  التي  الح��رتازي��ة  الإج����راءات 
احلكومة املغربية من اأجل احلد من انت�سار 

جائحة كورونا.
علم  يف  امل���غ���رب���ي  اخل���ب���ري  وي����وؤك����د 
ح�سيلة  اأن  ناجي،  م�سطفى  الفريو�سات 
الأ�سابيع  خالل  اأك��رث  �سرتتفع  الإ�سابات 
ف�سل  بحلول  توقعاته  وي��رب��ط  املقبلة، 
معدلت  انت�سار  من  �سيفاقم  الذي  ال�ستاء 
اإم��ك��ان��ي��ة ح���دوث موجة  ال���ع���دوى، وم���ن 
حاليا  ت�سهده  ما  غرار  على  ثانية  وبائية 

القارة الأوربية.
“�سكاي  ملوقع  حديث  يف  ناجي  ويقول 
الوبائية  الو�سعية  اإن  عربية”،  نيوز 
الآن،  حتى  فيها”  متحكم  لكن  “مقلقة 
ال�سوء  بت�سليطه  املعطيات  ه��ذه  ويف�سر 
يتجاوز  ل  ال��ذي  الإماتة”  “معدل  على 

1.7 باملئة، موؤكدا اأنه يبقى “�سعيفا جدا” 
التي تفوق 82  ال�سفاء  مقارنة مع معدلت 

باملئة.
ويبلغ اإجمايل حالت ال�سفاء يف املغرب 

141380 حالة.
ل ميكن العودة للحجر ال�سامل

“�سكاي  موقع  �سوؤال  على  جوابه  ويف 
عودة  اإمكانية  بخ�سو�س  عربية”  نيوز 
احلجر ال�سحي ال�سامل اأمام تفاقم الو�سع 
مدير  اأي�سا  وه��و  ن��اج��ي،  ���س��دد  ال��وب��ائ��ي، 
احل�سن  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ف��ريو���س��ات  خم��ت��رب 
ال�سامل  اأن احلجر  البي�ساء،  بالدار  الثاين 
“لي�س هو احلل”، معتربا اأن احلل يف انتظار 
التو�سل اإىل لقاح �سد “كوفيد 19”، يكمن 
الفريو�س”  مع  “التعاي�س  كيفية  تعلم  يف 
واأبرزها  الوقائية،  التدابري  احرتام  عرب 
اجل�سدي  وال��ت��ب��اع��د  ال��ك��م��ام��ات  ارت����داء 

والتعقيم.
حد  اإىل  تعك�س  ج��دي��دة  درا���س��ة  ويف 
اإىل  ال��ع��ودة  م��ن  امل��وق��ف احل��ك��وم��ي  كبري 
ال�سامية  اأفادت املندوبية  احلجر ال�سحي، 
الر�سمي  الإح�ساء  جهاز  وهي  للتخطيط، 

ال�سامل على  اأن احلجر ال�سحي  يف املغرب، 
القت�ساد  ي�سل  اأن  ميكن  الطويل  امل��دى 
الأوىل  املرحلة  اآثار  اأن  خ�سو�سا  الوطني، 
تزال  “ل  يوما   82 ا�ستمرت  التي  لالإغالق 

ملمو�سة على م�ستوى الن�سيج الإنتاجي«.
مكافحة  ب��ني  الكفة  مل��وازن��ة  وكبديل 
تتوقع  القت�ساد،  واإن��ق��اذ  الوباء  انت�سار 
ملدة  الكامل  احلجر  تطبيق  اأن  املندوبية 
يوم واحد يف الأ�سبوع على مدى 6 اأ�سابيع، 
املحاكاة،  نتائج  بح�سب  البالد،  يجنب  قد 

72 األف اإ�سابة.
حممد  املغربي  القت�ساد  وزي��ر  وك��ان 
كل  اأن  برملانية  جل�سة  يف  ك�سف  بن�سعبون 
القت�ساد  يكلف  ال�سحي  احلجر  من  يوم 
املغربي خ�سارة مليار درهم )اأكرث من 100 

األف دولر(.
وك���ان ال��ع��اه��ل امل��غ��رب��ي امل��ل��ك حممد 
املا�سي،  اأغ�سط�س   20 يف  اأع��رب  ال�ساد�س 
عن قلقه من ارتفاع الإ�سابات والوفيات من 
جراء الوباء، حمذرا من العودة اإىل فر�س 
حجر �سحي “�ستكون له انعكا�سات قا�سية” 

على اقت�ساد البالد.

*بغداد
م�سطفى  ال��ع��راق��ي،  ال���وزراء  رئي�س  اأك��د 
واأف��ع��ال��ه  الإره�����اب  اأن  ال��ك��اظ��م��ي، الأح����د، 
الإجرامية، ل ينتظره اإل القانون والق�سا�س، 
اأو  ���س��ورة  اأي  حت��ت  لعودته  م��ك��ان  »ل  واأن���ه 
عن  الأمنيني  القادة  بابتعاد  مطالبًا  م�سمى«، 

اأي �ساأن �سيا�سي.
�سالح  حمافظة  اإىل  ال��ك��اظ��م��ي،  وو���س��ل 
الدين، رفقة وزيري الدفاع والداخلية ورئي�س 
هيئة احل�سد ال�سعبي، عقب الأحداث الأمنية 
التي وقعت ال�سبت، والتي قامت خاللها جهات 
ا،  م�سلحة باإعدام 8 مدنيني، من اأ�سل 12 �سخ�سً
التابعة  الفرحاتية  اختطافهم يف منطقِة  مت 
لق�ساء بلد جنوبي تكريت، فيما مل يعرف بعد 

م�سري الأربعة الخرين.
ال�سارع  على  الغ�سب  من  حالة  و�سيطرت 
الفرحاتية  منطقة  جم���زرة  بعد  ال��ع��راق��ي، 

بق�ساء بلد جنوبي تكريت.
الدين،  �سالح  حمافظة  �سرطة  قائد  وقال 
�سرطة  “مفارز  اإن  اجل��ب��وري،  قنديل  ال��ل��واء 
الطوارئ عرثت على 8 جثث تعود ملواطنني من 
بلد،  لق�ساء  التابعة  الفرحاتية  ناحية  اأهايل 

اأ�سل 12 مدنيا مت اختطافهم من قبل قوة  من 
حتى  يعرف  ل  فيما  الهوية،  جمهولة  م�سلحة 

هذه اللحظة م�سري الأربعة الآخرين«.
الدين،  �سالح  حمافظ  اأو�سح  جانبه،  من 
الهوية  جمهولة  م�سلحة  “جهة  اأن  جرب،  عمار 
اأهايل  من  �سابا   12 بخطف  اليوم  ظهر  قامت 
جمهولة،  جهة  اإىل  واقتادتهم  الفرحاتية، 
وبعد �ساعة واحدة فقط مت العثور على 8 منهم 

مت ت�سفيتهم رميا بالر�سا�س، اأغلبها يف منطقة 
اللحظة  ه��ذه  حتى  وجنهل  وال�سدر،  ال��راأ���س 

م�سري ال�4 الآخرين«.
العراق على  الر�سمية يف  وحتركت اجلهات 
مالب�سات  عن  الك�سف  ملحاولة  م�ستوى،  اأعلى 
العراقي،  ال���وزراء  رئي�س  اأك��د  اإذ  اجل��رمي��ة، 
“العمل  احللبو�سي،  حممد  ال��ربمل��ان،  ورئي�س 

الفوري” للتحقيق باجلرمية.

السعودية تبدأ المرحلة الثانية 
من »العودة للعمرة والزيارة«

هل يعود المغرب إلى الحجر 
الشامل لتجنب »ذروة وبائية«؟

»مجزرة الفرحاتية« تشعل الغضب 
بالعراق.. والكاظمي يندد

*القاهرة
املرحلة  امل�����س��ري��ة،  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأط��ل��ق��ت 
احلية،  بالذخرية  »ردع-2020«  للمناورة  الرئي�سية 
ح�سبما اأعلنت �سفحة املتحدث با�سم اجلي�س امل�سري 

على »في�سبوك«.
التى  املرحلة  زك��ي  حممد  ال��دف��اع  وزي��ر  و�سهد 
الع�سكرية،  املركزية  املنطقة  من  وح��دات  تنفذها 
امل�سلحة،  للقوات  الرئي�سية  الأف���رع  مع  بالتعاون 
القتايل  التدريب  خطة  اإطار  يف  اأيام  لعدة  وت�ستمر 
مع  تزامنا  امل�سلحة،  ال��ق��وات  ووح���دات  لت�سكيالت 

احتفالت م�سر بذكرى انت�سارات اأكتوبر.
الفكرة  ملخ�س  ب�”عر�س  امل��رح��ل��ة  وب����داأت 
الأع��م��ال  وملخ�س  امل���ن���اورة  مل��راح��ل  التكتيكية 
املخططة”،  املهام  لتحقيق  املتخذ  والقرار  ال�سابقة 
الهجوم  لتطوير  القتال  اأعمال  “اإدارة  ت�سمنت  كما 
نفذت  التي  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  م��ن  عنا�سر  مبعاونة 
اأعمال  لدعم  واملعاونة،  والتاأمني  لال�ستطالع  طلعات 
قتال القوات القائمة بالهجوم، وحتت �سرت الوقاية 

املحققة لو�سائل واأ�سلحة الدفاع اجلوي«.
الح��ت��ي��اط��ات  ل��ت��دم��ري  امل��دف��ع��ي��ة  و”مب�ساندة 

املعادية،  وال�سيطرة  القيادة  واإرباك وتدمري مراكز 
بتطوير  امليكانيكي  وامل�ساة  املدرعة  العنا�سر  قامت 
وال�ستباك  املعادية  الدفاعات  واخ��رتاق  الهجوم 
عنا�سر  كافة  بني  كامل  بتناغم  وتدمريها،  معها 
اأكد  ال��ذي  املتحدث  بيان  ح�سب  املعركة”،  ت�سكيل 
و�سلت  الذي  الراقي  امل�ستوى  “اأظهرت  املرحلة  اأن 
اإليه العنا�سر امل�ساركة من مهارات ميدانية وقتالية 
والتوجيه  التحكم  نظم  اأح��دث  وا�ستخدام  عالية 

ملختلف الأ�سلحة واملعدات«.
امل��ن��اورة،  يف  امل�ساركة  ال��ق��وات  مع  زك��ي  وناق�س 
املعركة  ت�سكيل  عنا�سر  على  ال�سيطرة  اأ���س��ل��وب 
املهام،  تنفيذ  اأث��ن��اء  وامل��ع��اون��ة  املقاتلة  للعنا�سر 
املتغريات  ملواجهة  املنا�سب  القرار  اتخاذ  وكيفية 

املفاجئة اأثناء �سري اأعمال القتال.
“القوات  اأن  امل�����س��ري  ال���دف���اع  وزي���ر  واأك����د 
والدفاع  الدولة  حدود  تاأمني  على  قادرة  امل�سلحة 
منظومة  م��ن  متلكه  مب��ا  ال��ق��وم��ي،  م�سر  اأم��ن  ع��ن 
وف��رد  التخ�س�سات،  ك��اف��ة  يف  م��ت��ط��ورة  ت�سليح 
مقاتل حمرتف وقادر على تنفيذ كافة املهام حتت 

الظروف”. خمتلف 

*وكاالت
بعد يوم من فوزها ال�ساحق بولية ثانية، قالت 
الأحد،  اأرديرن،  جا�سيندا  نيوزيلندا،  وزراء  رئي�سة 
»تتويج  مبثابة  النتخابات  نتيجة  اأن  ت��رى  اإن��ه��ا 
كورونا  ف��ريو���س  على  الق�ساء  يف  حكومتها  جلهود 

امل�ستجد، واإعادة تن�سيط القت�ساد«.
من  بالقرب  مقهى  يف  متحدثة  اأردي���رن،  وقالت 
حكومة  ت�سكيل  تتوقع  اإن��ه��ا  اأوك��الن��د،  يف  منزلها 
الأولوية  و�ستعطي  اأ�سابيع،   3 غ�سون  يف  جديدة 

للعمل على التعامل مع الفريو�س.
الذي  العمل  يف  كبرية  ب�سرعة  “نبداأ  واأ�سافت 

نحتاج اإىل القيام به كفريق جديد«.
جاءت ت�سريحات رئي�سة الوزراء يف الوقت الذي 
اأعلن فيه م�سوؤولو ال�سحة بالبالد عن اإ�سابة واحدة 
اأي  نيوزيلندا  ت�سجيل  عدم  بعد  بالفريو�س  جديدة 

حالت طوال 3 اأ�سابيع.
منت  على  يعمل  رجل  امل�ساب  اإن  امل�سوؤولون  وقال 
اكت�سفوا  اأنهم  ويعتقدون  ميناء،  يف  اأجنبية  �سفينة 
خطر  لح��ت��واء  يكفي  مب��ا  مبكر  وق��ت  يف  اإ�سابته 

انت�سار املر�س.
الليربايل  العمال  حزب  ح�سل  النتخابات،  يف 

بزعامة اأرديرن على 49 باملئة من الأ�سوات، و�سحق 
احلزب الوطني املحافظ، الذي ح�سل على 27 باملئة، 

وقالت اأرديرن اإن هام�س الفوز فاق توقعاتها.
مطلقة  اأغلبية  العمال  حزب  النتيجة  و�ستعطي 
اأي  فيها  يحقق  التي  الأوىل  امل��رة  وهي  الربملان،  يف 
اأن طبقت نيوزيلندا نظام الت�سويت  حزب ذلك منذ 

الن�سبي قبل 24 عاما.
اأج��ل  م��ن  حتالفات  الأح����زاب  ت�سكل  م��ا  ع���ادة 
من  العمال  ح��زب  �سيتمكن  امل��رة  ه��ذه  لكن  احلكم، 

احلكم مبفرده.
الذين  الأمريكيون  يقوله  عما  �سوؤال  على  وردا 
الأمريكية،  النتخابات  قبل  فوزها  ي�ستلهمون  قد 
العامل  �سعوب  تتمكن  اأن  تاأمل  اإنها  اأردي���رن  قالت 
ما  غالبا  التي  احل��زب��ي��ة،  النق�سامات  جت��اوز  م��ن 
ذلك  ي�سر  اأن  “ميكن  وقالت:  النتخابات،  تزيدها 

بالدميقراطية.«
وارتفعت �سعبية اأرديرن يف وقت �سابق هذا العام 
الفريو�س  انت�سار  لوقف  ناجحا  جهدا  قادت  اأن  بعد 

من خالل تطبيق اإغالق �سارم اأواخر مار�س املا�سي.
و���س��ج��ل��ت ن��ي��وزي��ل��ن��دا اأق����ل م��ن األ��ف��ي اإ���س��اب��ة 

بالفريو�س، من بينهم 25 حالة وفاة.

*اخلرطوم
اجلنائية  للمحكمة  ال��ع��ام��ة  امل��دع��ي��ة  و�سلت 
ال�سبت،  م�ساء  اخلرطوم،  اإىل  بن�سودا  فاتو  الدولية 

ح�سبما اأفاد مرا�سل »�سكاي نيوز عربية«.
مباحثات  الأح���د،  ال��ع��ام��ة،  املدعية  و�ستبداأ 
لت�سليم  ال�سودانيني،  امل�سوؤولني  مع  اأي��ام   3 ت�ستمر 
الإن�سانية،  �سد  وجرائم  حرب  جرائم  يف  املتهمني 
وعلى راأ�سهم الرئي�س ال�سابق عمر الب�سري، للمحكمة 

اجلنائية الدولية.
اإىل  وم�ساعديه  الب�سري  ت�سليم  ق�سية  تزال  ول 
املحاكمة حمل نقا�س يف ال�سودان، رغم مرور اأكرث من 
عام ون�سف على �سقوطه، ورغم مثوله اأمام الق�ساء 

ال�سوداين.
اأ���س��درت  ال��دول��ي��ة  اجلنائية  املحكمة  وك��ان��ت 
مذكرات اعتقال بحق الب�سري واثنني من م�ساعديه، 
اإبادة جماعية وتطهري عرقي  ارتكاب جرائم  بتهم 
وجرائم حرب وجرائم �سد الإن�سانية، اأثناء النزاع 
يف اإقليم دارفور غرب البالد الذي ا�ستمر بني عامي 
�سخ�س  األف   300 مقتل  عن  واأ�سفر  و2004   1989

ونزوح ماليني ال�سكان.

واأبرز م�ساعدي الب�سري املطلوبون وزير الداخلية 
عبد  ال�سابق  الدفاع  ووزي��ر  ه��ارون،  اأحمد  ال�سابق 
الرحيم حممد ح�سني، علما اأنهما معتقالن حاليا يف 

ال�سودان.
وم�ساعديه  ال�سابق  ال�سوداين  الرئي�س  ويواجه 
5 اتهامات بارتكاب جرائم �سد الإن�سانية، واتهامني 
بارتكاب جرائم حرب، و3 بالإبادة اجلماعية، بعد 
باقتحام قرى يف  م�سلحة  مليلي�سيات  الب�سري  �سمح  اأن 
تطبيق  يف  متمردة،  جمموعات  على  للق�ساء  دارفور 

ل�سيا�سة “الأر�س املحروقة«.
وكان علي كو�سيب، اأحد املطلوبني للمحكمة، �سلم 
نف�سه لها يف دولة اإفريقيا الو�سطى املجاورة لإقليم 

دارفور، يف يونيو املا�سي.
وكثريا ما طالبت اجلنائية الدولية بت�سلم الب�سري 
ال��زي��ارة  لكن  ج���دوى،  دون  م��ن  حماكمته  اأج��ل  م��ن 
احلالية للوفد تاأتي بعد تعهد من اخلرطوم بتي�سري 
اجتمعت  التي  الأط��راف  اأن  ويعتقد  املحكمة.  عمل 
ال�سودان،  �سالم يف  اتفاق  يف جوبا منذ فرتة لإبرام 
اتفقت اأي�سا على تفريغ الذاكرة ال�سودانية من هذه 

املاأ�ساة بت�سليم الب�سري.

مناورات الجيش المصري.. »ردع-2020« 
تدخل مرحلة الذخيرة الحية

رئيسة وزراء نيوزيلندا: 
»كورونا« سبب نجاحي

من أجل البشير.. المدعية العامة 
للجنائية الدولية في الخرطوم


