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النواب يصوتون على الثقة
 بحكومة الخصاونة اليوم

*عمان
العودات  املنعم  عبد  املحامي  النواب،  جمل�س  رئي�س  اعلن 
ان املجل�س �سي�سوت م�ساء اليوم االربعاء، على الثقة بحكومة 
على  احلكومة  لرد  اال�ستماع   بعد  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور 
مالحظات النواب، فيما يتحدث يف اجلل�سة ال�سباحية اليوم 
13 نائبًا، بعد ان �سارك 107 نواب يف مناق�سات البيان الوزاري، 

خالل �ستة ايام، وعرب 11 جل�سة �سباحية وم�سائية.

ووا�سل ام�س جمل�س النواب يف جل�سته املنعقدة، الثالثاء، 
برئا�سة املحامي عبد املنعم العودات، وح�سور رئي�س الوزراء 
البيان  مناق�سة  ال���وزارة،  وهيئة  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور 

الوزاري لنيل الثقة.
وكان جمل�س النواب بداأ الثالثاء املا�سي، مبناق�سة البيان 
الوزاري، الذي قدمه الرئي�س اخل�ساونة، وطلب ثقة جمل�س 
النواب على اأ�سا�سه.          تابع �س4
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*عمان 
وفاة   33 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
اإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد يف  و1176 
االإجمايل  العدد  لريتفع  الثالثاء،  اململكة 

اإىل 4076 وفاة و309846 اإ�سابة.
وت���وزع���ت االإ���س��اب��ات اجل���دي���دة على 
ع��ّم��ان،  ال��ع��ا���س��م��ة  حم��اف��ظ��ة  يف   )477(
 )12( منها  اإرب����د،  حمافظة  يف  و)250( 
البلقاء،  حمافظة  يف  و)108(  الرمثا،  يف 
يف  و)76(  امل��ف��رق،  حمافظة  يف  و)105( 
حمافظة  يف  و)40(  ال���زرق���اء،  حمافظة 
جر�س، و)26( يف حمافظة الكرك، و)25( 

حمافظة  يف  و)25(  العقبة،  حمافظة  يف 
الطفيلة،  حمافظة  يف  و)16(  ع��ج��ل��ون، 
يف  و)13(  م���اأدب���ا،  حم��اف��ظ��ة  يف  و)15( 

حمافظة معان، منها )4( حاالت يف البرتا.
واأ���س��ار امل��وج��ز االإع��الم��ي ال�����س��ادر عن 
اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال����وزراء  رئا�سة 
اإىل  و�سل  حالّيًا  الن�سطة  احل���االت  ع��دد 
احلاالت  عدد  بلغ  بينما  حالة،   )13666(
حالة،   )59( امل�ست�سفيات  اإىل  اأُدِخلت  التي 

فيما غادرت )71( حالة.
احل��االت  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  ولفت 
امل�ست�سفيات  يف  العالج  تتلقى  التي  املوؤّكدة 

بلغ )461( حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد 
امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  العزل  اأ���س��ّرة 
بن�سبة   )397( وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحاالت 
اإجمايل  بلغ  فيما  باملئة،   9 بلغت  اإ�سغال 
امل�ستخدمة  احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  ع��دد 
وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحاالت  امل�ست�سفيات  يف 

)185( بن�سبة اإ�سغال بلغت 19 باملئة.
التنّف�س  اأجهزة  عدد  اإجمايل  بلغ  كما 
امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  اال�سطناعي 
للحاالت املوؤّكدة وامل�ستبهة 83 جهازا بن�سبة 

اإ�سغال بلغت 9 باملئة.
تابع �س3

*عمان 
لالأمن  الوطني  املركز  رئي�س  نائب  اأكد 
م��ازن  ال��رك��ن  العميد  االأزم�����ات،  واإدارة 
على  للح�سول  ت�سعى  اململكة  اأن  الفراية، 

كميات اأكرب من لقاح كورونا.
يف  للت�سجيل  املواطنني  الفراية  ودع��ا 
الغاية  لهذه  املخ�س�س  االإلكرتوين  املوقع 

)vaccine.jo( الأخذ اللقاح مع احلفاظ 
على  وامل��ح��اف��ظ��ة  الكمامة  ارت����داء  على 

التباعد وا�ستخدام و�سائل الوقاية.
غرفة  يف  جولة  خالل  الفراية،  واأك��د 
واإدارة  ل��الأم��ن  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  عمليات 
ر�سائل  اإر�سال  اأنه جرى  الثالثاء،  االأزمات، 
املطعوم  لتلقي  �سخ�س  اآالف   10 ل�  ن�سية 

واأعلن  اخلمي�س.  وغ��دا  االأرب��ع��اء  ال��ي��وم 
ات�سال  مركز  اإن�ساء  �سيتم  اأن��ه  الفراية 
املوقع  يف  ت�سجيلهم  يتعذر  للذين  قريبًا 
لعدد  زي��ادة  هناك  اأن  موؤكدًا  االإلكرتوين، 
�ساعة   48 خالل  املطعوم  الأخ��ذ  امل�سجلني 
املا�سية. واأ�سار اإىل وجود ات�سال مبا�سر مع 
املراكز ال�سحية، للتاأكد من و�سول جرعات 

اللقاح ب�سكل �سحيح لالأ�سخا�س امل�سجلني يف 
تتوا�سل  االأزم��ات  اإدارة  اأن  موؤكدًا  املن�سة، 
مع كافة مراكز التطعيم يف االأردن ملراقبة 
وتنظيم �سري العملية. وبني اأن نهاية الوباء 
لن تكون قريبة حتى مع توفر اللقاح كون 
ت��وؤدي  متكاملة  منظومة  من  ج��زء  اللقاح 

لبداية عودة احلياة اإىل ط بيعتها. 

*انقرة
داعية  االث��ن��ني  تركية  حمكمة  دان��ت 
و�سط  تلفزيونية  برامج  تقدمي  على  اعتاد 
ن�ساء يرتدين مالب�س مثرية بال�سجن الأكرث 
األ��ف ع��ام الرت��ك��اب��ه ج��رائ��م جن�سية،  م��ن 

ح�سب ما اأفادت و�سائل اإعالم حملية.
دينية  اآراء  يطرح  اأوكطار  عدنان  كان 
ي�سميهن  ن�����س��اء  ك��ان��ت  ف��ي��م��ا  حم��اف��ظ��ة 
“قططه”، وكثريات منهن خ�سعن جلراحات 
ا�ستوديو  يف  ح��ول��ه  يرق�سن  جتميلية، 

التلفزيون.
يف  عاًما   64 البالغ  الرجل  اعتقال  مت 
ا�ستهدفت  حملة  من  كجزء   2018 يونيو 
جمموعته من قبل وحدة اجلرائم املالية يف 

�سرطة اإ�سطنبول.
اخلا�سة  يف”  تي  “اإن  حمطة  واأف���ادت 
ع��اًم��ا   1075 بال�سجن  ع��ل��ي��ه  ُح��ك��م  اأن����ه 
اجلن�سي  االعتداء  ت�سمل  بجرائم  الإدانته 
واالحتيال  لقا�سرات  اجلن�سي  واال�ستغالل 

وحماولة التج�س�س ال�سيا�سي والع�سكري.
الر�سمية  االأن��ا���س��ول  وك��ال��ة  وذك���رت 
يخ�سعون  به  م�ستبها   236 نحو  اأن  لالأنباء 
قيد  منهم   78 ال��ق�����س��ي��ة،  يف  للمحاكمة 

االعتقال.
تفا�سيل  اال�ستماع  جل�سات  ت�سمنت 
ف��ا���س��ح��ة وم���زاع���م م��روع��ة ع��ن ج��رائ��م 

جن�سية.
وابلغ اأوكطار رئي�س املحكمة يف دي�سمرب 

اأن لديه ما يقرب من 1000 �سديقة.
وقال يف جل�سة ا�ستماع اأخرى يف اأكتوبر 
للمراأة.  قلبي  يف  احلب  من  في�س  “هناك 
�سفات  اح��دى  اإن��ه  اإن�سانية.  �سفة  احل��ب 

امل�سلم«.
قوي  “اأنا  اأخ���رى  منا�سبة  يف  واأ���س��اف 

جن�سيا ب�سكل غري عادي«.
 ”9 “ايه  التلفزيونية  قناته  وب���داأت 
لتثري   ،2011 ع��ام  يف  البث  االإن��رتن��ت  على 

تنديدات من القادة الدينيني يف تركيا.
الن�ساء يف حماكمته، مت  اإحدى  واأفادت 
تعريفها فقط با�سم “�سي �سي”، املحكمة اأن 
اأخريات  ن�ساء  وعلى  عليها  اعتدى  اأوكطار 

جن�سيا ب�سكل متكرر.
بع�س  اإن  للمحكمة  �سي”  “�سي  وقالت 
الن�ساء اللواتي اغت�سبهن اأجربن على تناول 

حبوب منع احلمل.
منع  حبة  األف   69 عن  �سوؤاله  مت  وحني 
قال  منزله،  يف  ال�سرطة  عليها  عرثت  حمل 
ا�سطرابات  لعالج  ت�ستخدم  اإنها  اأوك��ط��ار 

اجللد وا�سطرابات الدورة ال�سهرية.
�سلة  اأي  للجدل  املثري  الداعية  ونفى 
الواليات  يف  املقيم  الداعية  بجماعة  له 
تتهمه  ال����ذي  غ��ول��ن،  اهلل  ف��ت��ح  امل��ت��ح��دة 
انقالب  حماولة  بتدبري  الرتكية  ال�سلطات 

يف عام 2016.

»33« وفاة و »1176« إصابة 
بفيروس كورونا

الفراية: نسعى للحصول على كميات أكبر من لقاح كورونا

السجن أكثر من 1000 عام لـ »داعية« 
تركي أدين بجرائم جنسية

لجنة تحديد الصحف األوسع 
انتشارا حسب القانون

 منخفض جوي ظهر اليوم 
ترافقه كتلة هوائية رطبة وباردة

األمانة تنفذ 716 زيارة تفتيشية 
لمتابعة االلتزام بأوامر الدفاع

الخدمات الطبية:استقبال المراجعين 
بعيادات االختصاص األحد 

ضبط المتورط الرئيسي بقضية 
تهريب 800 ألف حبة مخدرة

 إعادة انتخاب مجلس غرفة 
صناعة اربد 27 شباط

ان  *عمَّ
لهوين، عن ت�سكيل جلنة  الَتّ ام �سمري  اأعلن وزير العدل الدكتور ب�َسّ
يف  العتمادها  االأردن؛  يف  انت�سارا  االأو�سع  املحلية  ال�سحف  اختيار 
ن�سر الوزارة لالإعالنات والتبليغات الق�سائية؛ �سندا لتعليمات حتديد 
ال�سحف االو�سع انت�سارا ل�سنه 2019 . وقال التلهوين لوكالة االنباء 
ال�سادرة  التعليمات  ال�ساد�سة من  املادة  اإن  االأردنية )برتا(، الثالثاء، 
اأ�سول  قانون  من   12 امل��ادة  من  االأوىل  الفقرة  اأحكام  اىل  ا�ستنادا 
حددت  التنفيذ،  قانون  من   116 امل��ادة  واأحكام  املدنية،  املحاكمات 
الوزير  وب��ني  واعتمادها.  ال�سحف  ه��ذه  الختيار  جمتمعة  اأ�س�س   7
واماكن  وانتظامها  ال�سحيفة  توزيع  بحجم  تتمثل  االأ�س�س  هذه  اأن 
اىل  وو�سولها  مبيعاتها  وحجم  تطبعها،  التي  الن�سخ  وعدد  توزيعها، 
وعدد  للمواطنني،  و�سولها  و�سهولة  اململكة،  وحمافظات  انحاء  جميع 
االعالنات احلكومية فيها يوميا، وعدد اال�سرتاكات ال�سنوية، وقدرتها 
هذه  لن�سر  لها  التابع  االلكرتوين  املوقع  على  م�ساحة  تخ�سي�س  على 
للتعاون  املعنية  اجلهات  جميع  ودعا  املن�سورة.   والتبليغات  االإعالنات 
مع هذه اللجنة وتزويدها بالوثائق والبيانات واالإح�ساءات الالزمة، 
والتي وردت يف االأ�س�س واملعايري املحددة لذلك.    تابع �س3

*عمان 
قال مدير اإدارة االأر�ساد اجلوية رائد رافد اآل خطاب، اإن النماذج 
تركيا،  فوق  االأربعاء  ظهر  جوي  منخف�س  متركز  اىل  ت�سري  العددية 
بيان  يف  خطاب  اآل  وتوقع  وب��اردة.  رطبة  هوائية  كتلة  معه  يرتافق 
من  اعتبارا  املنخف�س  هذا  بامتداد  اململكة  تتاأثر  اأن  الثالثاء،  �سحفي 
بعد ظهر اليوم االأربعاء، لتتحول الرياح من �سرقية اىل جنوبية غربية 
جنوب  يف  خا�سة  الغبار  وتثري  اأحيانًا  تن�سط  ال�سرعة  معتدلة  وتكون 
االأربعاء  ليل  من  املتاأخرة  ال�ساعات  ومع  انه  واأ�ساف  اململكة.  و�سرق 
تهطل زخات من املطر يف االأجزاء الغربية من اململكة مبا فيها العقبة، 
فر�سة  وجود  مع  والرعد،  الربق  ي�سحبها  قد  اأحيانًا  غزيرة  وتكون 
لت�سكل ال�سيول يف االأودية واملناطق املنخف�سة. وتوؤثر الكتلة الهوائية 
الرطبة والباردة املرافقة للمنخف�س اجلوي على اململكة يوم اخلمي�س، 
االأج��واء  وتكون  وملمو�س(  )ح��اد  ب�سكل  احل��رارة  درج��ات  وتنخف�س 
باردة بوجه عام، وتهطل االأمطار يف �سمال وو�سط اململكة تكون غزيرة 
اأحيانًا قد ي�سحبها الربق والرعد وت�ساقط زخات من الربد، ما يوؤدي 
اىل ت�سكل ال�سيول يف االأودية واملناطق املنخف�سة، ومتتد خالل النهار 
زخات من املطر الأجزاء من املناطق ال�سرقية واجلنوبية الغربية، مع 

ن�ساط على الرياح الغربية قد ت�سل هباتها اىل 50كم/ال�ساعة.

*عمان 
نفذت اأمانة عمان اأم�س االثنني، 716 زيارة تفتي�سية على من�ساآت 
التقرير  بح�سب  الدفاع،  باأوامر  االلتزام  مدى  على  للوقوف  واأف��رد 
مت  الذين  االأف��راد  خمالفات  عدد  وبلغ  التفتي�س.  لزيارات  اليومي 

خمالفتهم وفق اأمر الدفاع 20 داخل ال�سوق املركزي، 40 خمالفة.
واملدنية  ال�سحية  لال�سرتاطات  واالإغالقات  املخالفات  عدد  وبلغ 

66 خمالفة واإغالقا.
والتباعد  الكمامة  بارتداء  اال�ستهانة  عدم  اإىل  االأمانة  ودع��ت 

اجل�سدي لتجنب الوباء ل�سالمة املواطن.

*عمان 
عودة  عن  الثالثاء،  امللكية،  الطبية  اخلدمات  مديرية  اأعلنت 
ا�ستقبال املراجعني لعيادات االخت�سا�س، ابتداًء من يوم االأحد املقبل، 
ويف كافة م�ست�سفياتها. واو�سحت املديرية يف بيان، ان االأولوية �ستكون 
للمراجعني  ميكن  كما  م�سبقة،  مواعيد  على  احلا�سلني  للمراجعني 
جتديد مواعيدهم من خالل من�سة اخلدمات الطبية االإلكرتونية، اأو 

من خالل اأق�سام ال�سجل يف امل�ست�سفيات.
واكدت اخلدمات الطبية امللكية �سرورة االلتزام التام باإجراءات 
الوقائية وال�سالمة العامة، من تباعد ج�سدي وارتداء الكمامة، اأثناء 

التواجد داخل العيادات.
ي�سار اإىل اأن الزيارة للمر�سى الداخليني مبختلف االأق�سام، ما زالت 
انت�سار  منع  على  وال�سيطرة  العامة  ال�سالمة  على  حفاظًا  ممنوعة، 

فريو�س كورونا.

*عمان 
داهمت قوة اأمنية من اإدارة مكافحة املخدرات وباإ�سناد من الفريق 
الرئي�سي  املطلوب  ال�سخ�س  تواجد  مكان  الثالثاء،  ب��االإدارة،  اخلا�س 
يف ق�سية تهريب 800 األف حبة خمدرة، حيث متكنت القوة من اإلقاء 

القب�س عليه.
معلومات  اإن  العام،  االأمن  مديرية  با�سم  االإعالمي  الناطق  وقال 
من  ع��دد  نية  ح��ول  امل��خ��درات  مكافحة  الإدارة  اأ�سابيع  قبل  وردت 
لتهربيها  متهيدا  املخدرة  احلبوب  من  كبرية  كميات  جتهيز  اال�سخا�س 
املعلومات  تلك  متابعة  حينه  يف  ج��رى  حيث  اجل���وار،  دول  الإح��دى 

والتاأكد منها وحتديد موعد نقل احلبوب املخدرة.
واأ�ساف اأنه ويف الوقت املحدد مت مطاردة املركبة التي ا�ستخدمها 
االأ�سخا�س لنقل املواد املخدرة ومت يف حينه �سبط املركبة وفرار من 
كانوا بداخلها وعرث داخل املركبة على 800 األف حبة خمدرة وجرى 

حتديد املتورط الرئي�سي يف الق�سية والذي القي القب�س عليه ام�س.

*عمان 
من  ال�27  تاريخ  لالنتخاب،  امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سي  جمل�س  حدد 
ال�سهر املقبل، موعدًا لالقرتاع يف انتخابات اأع�ساء جمل�س ادارة غرفة 

�سناعة اربد.
للمحكمة  ق��رار  على  �سادقت  العليا  االداري���ة  املحكمة  وك��ان��ت 
�سناعة  غرفة  ادارة  جمل�س  انتخابات  نتائج  باإلغاء  يق�سي  االداري��ة 

اربد، التي جرت عام 2018.
املا�سي،  االأح��د  عقدها  جل�سة  يف  الهيئة  مفو�سي  جمل�س  وع��ّدل 
اخلا�سة  التنفيذية  التعليمات  الكاللدة،  خالد  الدكتور  برئا�سة 
ال�سناعية،  والقطاعات  ال��غ��رف  ادارة  جمال�س  اأع�ساء  بانتخاب 
االأ�سوات  وجمع  والفرز  باالقرتاع  اخلا�سة  التنفيذية  والتعليمات 
النتخاب اأع�ساء جمال�س الغرف والقطاعات ال�سناعية، مبا يتواءم مع 
اإجراءات ال�سالمة العامة يف ظل جائحة كورونا باال�سافة اىل زيادة 

�سناديق االقرتاع مبا يتنا�سب مع الهيئة الناخبة.
كما قرر املجل�س ت�سكيل جلنة لال�سراف على انتخاب اأع�ساء جمل�س 
نقطة، وع�سوية كل من:�سالح  ابو  برئا�سة علي  اربد،  غرفة �سناعة 

العمري، رائد اخل�ساونة، ومعاذ ربابعة.

العدد  )1790(250 فلس

خالل ترؤس جاللته اجتماعًا لمجلس السياسات الوطني

ضرورة مواصلة الجميع االلتزام بإجراءات السالمة العامة
*عمان 

فتح  اإىل  احلكومة  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  وجه 
املواطنني  حتمي  مدرو�سة،  بطريقة  والقطاعات  املدار�س 

واالقت�ساد الوطني.
ملجل�س  اجتماعًا  تروؤ�سه  خ��الل  امللك،  جاللة  و�سدد 
احل�سني  االأمري  �سمو  بح�سور  الثالثاء،  الوطني  ال�سيا�سات 
ومنذ  االأول��وي��ة  اأن  على  العهد،  ويل  الثاين،  عبداهلل  بن 
بداية االأزمة كانت دائما حماية �سحة املواطن، الفتًا اإىل 

ما ي�سهده اجلانب ال�سحي من حت�سن ملمو�س.
�سمو  الذي ح�سره  امللك، خالل االجتماع  واأكد جاللة 
رئي�س  امللك،  جاللة  م�ست�سار  احل�سني  بن  في�سل  االأم��ري 
جمل�س ال�سيا�سات الوطني، �سرورة موا�سلة التزام اجلميع 
يف  التح�سن  على  للحفاظ  العامة،  ال�سالمة  ب��اإج��راءات 

الو�سع الوبائي، ولت�سهيل عملية فتح خمتلف القطاعات.
رئي�س  من  �سرح  اإىل  االجتماع،  يف  جاللته  وا�ستمع 
تطورات  حول  واملعنيني،  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  الوزراء 

واإجراءات التعامل مع الو�سع الوبائي.

الملك يوجه بفتح المدارس 
والقطاعات بطريقة مدروسة

األشغال المؤبدة على المتهم الثاني والمؤقتة على الثالث

االعدام لمنفذ االعتداء االرهابي 
على السياح في جرش 

الصحة تنشر أسماء 29 موقعا لتلقي 
لقاحات كورونا بالمملكة

*عمان 
باالعدام  حكما  ولة  الَدّ اأمن  حمكمة  اأ�سدرت 
االرهابي  االعتداء  منفذ  على  امل��وت  حتى  �سنقا 
من  ال�ساد�س  يف  جر�س  حمافظة  يف  ال�سياح  على 

ت�سرين الثاين عام 2019، وطعن 9 اأ�سخا�س.
عقدتها،  التي  جل�ستها  يف  املحكمة  وق�ست 
الثالثاء، برئا�سة رئي�سها، املقدم القا�سي الع�سكري 
املدين  القا�سي  وع�سوية  امل�ساعيد  موفق  الدكتور 
ال��رائ��د  الع�سكري  والقا�سي  اخل��وال��دة  عفيف 
على  املوؤبدة  باالأ�سغال  باحلكم  الزعبي،  �سفوان 
على  املوؤقتة  واالأ�سغال  الق�سية،  يف  الثاين  املتهم 
مدعيها  بح�سور  املحكمة  واأ�سندت  الثالث.  املتهم 
العام للمتهم االأول، تهمة القيام باأعمال ارهابية، 

وجناية  اإره��اب��ي��ة،  ب��اأع��م��ال  بالقيام  وامل��وؤام��رة 
وتنظيمات  م�سلحة  بجماعات  االلتحاق  حماولة 
اإرهابية، والرتويج الأفكار جماعات اإرهابية، فيما 
ا�سندت للمتهم الثاين تهم التدخل بالقيام باأعمال 
بالقيام  وامل��وؤام��رة  ���س��الح،  با�ستخدام  اره��اب��ي��ة 
م�سلحة  بجماعات  وااللتحاق  اإره��اب��ي  باأعمال 
وللمتهم  وافكارها،  اإرهابية  جلماعات  والرتويج 

الثالث الرتويج الأفكار جماعة اإرهابية. 
التهم  ع��ن  االأول  للمتهم  املحكمة  وق���ررت 
املوت  حتى  �سنقا  االع��دام  عقوبات  اليه،  امل�سندة 
 7 املوؤقتة  واالأ�سغال  عاما   20 املوؤبدة  واالأ�سغال 
االإع��دام  وه��ي  االأ�سد  العقوبة  وتنفيذ  �سنوات، 
�سنقا حتى املوت.             تابع �س3

*عمان 
موقعا   29 ا�سماء  الثالثاء،  ال�سحة،  وزارة  ن�سرت 
يف  ك��ورون��ا  فريو�س  لقاحات  لتلقي  خم�س�سا  رئي�سيا 
للتطعيم  الوطني  الربنامج  اطار  يف  اململكة،  حمافظات 
وبينت  االربعاء.  غد  يوم  �سيبداأ  الذي  الفريو�س،  �سد 
االمري  م�ست�سفى  ت�سمل:  املراكز  ان  بيان،  يف  ال��وزارة 
الب�سري، م�ست�سفى اجلامعة االردنية،  حمزة، م�ست�سفى 
احل�سني  ومدينة  ال�سامل،  اجلبيهة  �سحي  وم��رك��ز 
ومركز  الع�سكري،  علياء  امللكة  وم�ست�سفى  الطبية، 

�سحي القوي�سمة ال�سامل.
م�ست�سفى  ال�سامل،  كما ت�سمل: مركز �سحي جر�س 
م�ست�سفى  اجل��ام��ع��ي/ارب��د،  اهلل  عبد  املوؤ�س�س  امللك 
االمري را�سد الع�سكري/ اربد، عيادة التطعيم، مديرية 
الغربي/ الرمثا  اربد، مركز �سحي  ال�سحية/  ال�سوؤون 
مركز  الع�سكري/عجلون،  هيا  االمرية  م�ست�سفى  اربد، 
الروي�سد/املفرق،  م�ست�سفى  ال�سامل،  عجلون  �سحي 
م�ست�سفى امللك طالل الع�سكري/املفرق، مركز االمرا�س 

املفرق،  ملحافظة  ال�سحية  ال�سوؤون  مديرية  ال�سدرية، 
مديرية  الع�سكري/الزرقاء،  ها�سم  االمري  وم�ست�سفى 
في�سل  االمري  م�ست�سفى  الزرقاء،  ال�سحية/  ال�سوؤون 
ال�سوؤون  مديرية  ت�سمل  كما  احل��ك��وم��ي/ال��زرق��اء. 
ال�سحية  ال�سوؤون  ومديرية  ماأدبا،  ملحافظة  ال�سحية 
الع�سكري/ زيد  االمري  وم�ست�سفى  الطفيلة،  ملحافظة 
الطفيلة، وم�ست�سفى االمري ها�سم بن عبداهلل الع�سكري 
ال�سحية/  ال�����س��وؤون  وم��دي��ري��ة  العقبة،  مبحافظة 
العقبة، ومركز �سحي معان ال�سامل، ومديرية ال�سوؤون 
ومركز  اجل��دي��د،  البلقاء/املوقع  ملحافظة  ال�سحية 
علي  االمري  وم�ست�سفى  اجلنوبي/الكرك،  املزار  �سحي 
بن احل�سني الع�سكري/الكرك. يذكر ان الدفعة االأوىل 
من اللقاح ال�سيني االماراتي و�سلت اململكة يوم ال�سبت 
من  االوىل  الدفعة  االثنني  م�ساء  و�سلت  فيما  املا�سي، 
اأر�س  اإىل  و�سولها  بعد  املطاعيم  نقل  ومت  فايزر،  لقاح 
التطعيم،  مراكز  اإىل  خا�سة  بثالجات  مبا�سرة  املطار، 

ا�ستعدادا ال�ستخدامها ح�سب االأولويات املعلن عنها. 
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*عمان 
ول����ة حكما  ال����َدّ اأم����ن  اأ����س���درت حم��ك��م��ة 
باالعدام �سنقا حتى املوت على منفذ االعتداء 
يف  جر�س  حمافظة  يف  ال�سياح  على  االرهابي 
الثاين عام 2019، وطعن  ال�ساد�س من ت�سرين 

9 اأ�سخا�س.
عقدتها،  التي  جل�ستها  يف  املحكمة  وق�ست 
القا�سي  امل��ق��دم  رئي�سها،  برئا�سة  ال��ث��الث��اء، 
وع�سوية  امل�ساعيد  موفق  الدكتور  الع�سكري 
والقا�سي  اخل��وال��دة  عفيف  امل��دين  القا�سي 
باحلكم  الزعبي،  �سفوان  ال��رائ��د  الع�سكري 
باالأ�سغال املوؤبدة على املتهم الثاين يف الق�سية، 
واأ�سندت  الثالث.  املتهم  املوؤقتة على  واالأ�سغال 
االأول،  للمتهم  العام  مدعيها  بح�سور  املحكمة 
وامل��وؤام��رة  اره��اب��ي��ة،  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ي��ام  تهمة 
حماولة  وجناية  اإرهابية،  باأعمال  بالقيام 
وتنظيمات  م�سلحة  ب��ج��م��اع��ات  االل��ت��ح��اق 
اإرهابية،  جماعات  الأفكار  والرتويج  اإرهابية، 
التدخل  تهم  ال��ث��اين  للمتهم  ا���س��ن��دت  فيما 
�سالح،  با�ستخدام  ارهابية  باأعمال  بالقيام 
وااللتحاق  اإرهابي  باأعمال  بالقيام  واملوؤامرة 
بجماعات م�سلحة والرتويج جلماعات اإرهابية 

الأفكار  ال��رتوي��ج  الثالث  وللمتهم  واف��ك��اره��ا، 
جماعة اإرهابية. 

التهم  عن  االأول  للمتهم  املحكمة  وق��ررت 
حتى  �سنقا  االع���دام  عقوبات  اليه،  امل�سندة 
واالأ�سغال  عاما   20 امل��وؤب��دة  واالأ�سغال  امل��وت 
املوؤقتة 7 �سنوات، وتنفيذ العقوبة االأ�سد وهي 

االإعدام �سنقا حتى املوت.
ال��ث��اين ع��ن التهم  وح��ك��م��ت ع��ل��ى امل��ت��ه��م 
امل��وت،  حتى  �سنقا  ب��االإع��دام  ال��ي��ه،  امل�سندة 
وت�سحيح  نف�سه  اإ���س��الح  فر�سة  والإع��ط��ائ��ه 
االأ�سغال  اإىل  العقوبة  تخفي�س  مت  م�ساره 

املوؤبدة 20 عاما.
الث باالأ�سغال املوؤقتة  رت و�سع املتهم الَثّ وقَرّ

ملدة �سبع �سنوات عن التهمة امل�سندة اليه.
وقالت املحكمة اأن هذا القرار قابل للتمييز 

اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة.
وخالل املحاكمة طلب مدعي عام املحكمة 
وطلب  املتهمني،  بحق  العقوبات  اأق�سى  اإن��زال 
وك����الء ال���دف���اع ع��ن��ه��م ، االأخ����ذ ب��االأ���س��ب��اب 

التقديرية التخفيفية للمتهمني.
 2019 العام  اإىل  الق�سية  اأح��داث  وتعود 
�سياح  ثالثة  طعن  على  �سخ�س  اأق���دم  حيث 

و�سائحة  املك�سيكية  اجلن�سية  ي��ح��م��ل��ون 
و�سائق  ال�سياحيني  االأدالء  واأحد  �سوي�سرية 
�سياحي وثالثة اأفراد من جهاز االأمن العام يف 

املنطقة االأثرية يف مدينة جر�س.
املتهمني  اأن  امل��ح��ك��م��ة  ب��ي��ن��ات  يف  وج���اء 
�سداقة  بعالقة  يرتبطون  الق�سية  يف  الثالث 
عام  جميعا  وعمدوا  جر�س،  مدينة  ويقطنون 
التنظيم  واإ�سدارات  اأخبار  اإىل متابعة   2019
االإرهابي “داع�س “ حتى اأ�سبحوا من موؤيديه 
واأف��ك��اره  ملعتقداته  واملعتنقني  ومنا�سريه 

واملروجني لها.
واأو�سحت اأّن املتهمني االأول والثاين حاوال 
اال   “ “داع�س  االرهابي  بالتنظيم  االلتحاق 
للرتويج  فخططوا  ذل��ك،  من  يتمكنا  مل  انهما 
تتحدث  من�سورا   350 بتوزيع  التنظيم  الأفكار 
عن مفاهيم احلاكمية والوالء والرباء والكفر 
بالطاغوت وتاأييد التنظيم وحتتوي على �سعار 

جر�س. يف  توزيعها  على  “واأقدموا  “داع�س 
على  ارهابية  عملية  تنفيذ  املتهمني  وقرر 
االأر�س االأردنية بهدف النيل من �سالمة واأمن 
الدولة واعدوا املخطط لذلك حتى مت تنفيذه 

يوم 6 ت�سرين الَثّاين من العام 2019.

*عمان 
ال�سحة ت�سجيل 33 وفاة  اأعلنت وزارة 
و1176 اإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد يف 
االإجمايل  العدد  لريتفع  الثالثاء،  اململكة 

اإىل 4076 وفاة و309846 اإ�سابة.
وت��وزع��ت االإ���س��اب��ات اجل��دي��دة على 
ع��ّم��ان،  العا�سمة  حم��اف��ظ��ة  يف   )477(
 )12( منها  اإرب���د،  حمافظة  يف  و)250( 
البلقاء،  حمافظة  يف  و)108(  الرمثا،  يف 
يف  و)76(  امل��ف��رق،  حمافظة  يف  و)105( 
حمافظة  يف  و)40(  ال��زرق��اء،  حمافظة 
جر�س، و)26( يف حمافظة الكرك، و)25( 
حمافظة  يف  و)25(  العقبة،  حمافظة  يف 

الطفيلة،  حمافظة  يف  و)16(  عجلون، 
يف  و)13(  م���اأدب���ا،  حم��اف��ظ��ة  يف  و)15( 
حمافظة معان، منها )4( حاالت يف البرتا.

عن  ال�سادر  االإع��الم��ي  املوجز  واأ���س��ار 
اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�سة 
اإىل  و�سل  حالّيًا  الن�سطة  احل��االت  ع��دد 
احلاالت  عدد  بلغ  بينما  حالة،   )13666(
اأُدِخلت اإىل امل�ست�سفيات )59( حالة،  التي 

فيما غادرت )71( حالة.
احل��االت  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  ولفت 
امل�ست�سفيات  يف  العالج  تتلقى  التي  املوؤّكدة 
بلغ )461( حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد 
امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  العزل  اأ���س��ّرة 

للحاالت املوؤّكدة وامل�ستبهة )397( بن�سبة 
اإجمايل  بلغ  فيما  باملئة،   9 بلغت  اإ�سغال 
امل�ستخدمة  احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  عدد 
وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحاالت  امل�ست�سفيات  يف 

)185( بن�سبة اإ�سغال بلغت 19 باملئة.
التنّف�س  اأجهزة  عدد  اإجمايل  بلغ  كما 
امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  اال�سطناعي 
جهازا   83 وامل�ستبهة  امل��وؤّك��دة  للحاالت 

بن�سبة اإ�سغال بلغت 9 باملئة.
 1674 ت�سجيل  اإىل  املوجز  اأ�سار  كما 
حالة �سفاء يف العزل املنزيل وامل�ست�سفيات، 
ل��ي�����س��ل اإج���م���ايل ح����االت ال�����س��ف��اء اإىل 
 24238 اأن  واأ���س��اف  ح���االت.   292104

اإجمايل  لي�سبح   ، اأج��ري  خمربّيًا  فح�سًا 
بدء  منذ  اأج��ري��ت  التي  الفحو�سات  ع��دد 
الوباء وحتى االآن 3463184 فح�سًا، الفتا 
اإىل اأن ن�سبة الفحو�سات االإيجابّية و�سلت 

اإىل قرابة 85ر4 باملئة.
االلتزام  اإىل  اجلميع  ال���وزارة  ودع��ت 
الوقاية،  �سبل  واّت��ب��اع  ال��ّدف��اع،  ب��اأوام��ر 
اإقامة  وعدم  الكّمامات،  ارت��داء  خ�سو�سًا 
اإ�سافة  �سخ�سًا،   20 من  الأك��رث  التجّمعات 
التي  ال��ت��وع��وي��ة  احل��م��ل��ة  م��ت��اب��ع��ة  اإىل 
اأطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فريو�س 
اأ�سرهم  حلماية  االأف��راد  وت�سجيع  كورونا 

وجمتمعهم )#بحميهم(.

*عّمان 
يف  والتعليم  الرتبية  جلنة  ناق�ست 
الدكتور  العني  برئا�سة  االأعيان،  جمل�س 
اال�سرتاتيجية  الثالثاء،  عوي�س،  وجيه 
الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية لالأعوام 

.2021 - 2016
ما  اأهمية مراجعة  العني عوي�س  واأكد 
اأر�س  على  اال�سرتاتيجية  من  اإجن��ازه  مت 
ال��واق��ع، و���س��رورة االإ���س��راع يف اإجن���از ما 

تبقى من اأهدافها دون تاأخري.
اال�سرتاتيجية  اأن  على  عوي�س  و�سدد 
يف  امللكية  ال��روؤي��ة  عن  انبثقت  الوطنية 
وا�سرتاتيجية  متكاملة  منظومة  تطوير 
امل��وارد  لتنمية  املعامل  ووا�سحة  �ساملة 
املعنية  القطاعات  عمل  توؤطر  الب�سرية، 
الروؤية  خمرجات  مع  وتن�سجم  بالتعليم، 

االقت�سادية لل�سنوات اخلم�س الباقية.
ت�سمنت  اال�سرتاتيجية  اأن  واأو���س��ح   
العام،  التعليم  قطاع  رئي�سة،  قطاعات 
وتطوير  لالأطفال،  املبكر  التعليم  وي�سمل 

املناهج الدرا�سية، وتدريب املعلمني وتطوير 
يف  التكنولوجيا  واإدماج  التدري�س،  اأ�ساليب 
التعليم، واملتابعة والتقييم مل�ساريع تطوير 

التعليم العام واخلا�س.
�سرورة  اللجنة  اأع�ساء  اأكد  بدورهم، 
املتعلقة  اال�سرتاتيجية  تو�سيات  تنفيذ 
تنمية  على  تركز  التي  التعليم،  بقطاع 

املوارد الب�سرية التي تن�سجم مع خمرجات 
هيكلة  و�سع  �سرورة  اإىل  واأ�ساروا  التعليم. 
واإزال���ة  التعليم  قطاع  الإ���س��الح  �سمولية 
متكني  بهدف  منها،  يعاين  التي  الت�سوهات 

االقت�ساد  يف  م�ساركتهم  وتو�سيع  ال�سباب 
ت�سريعات  ت��ط��وي��ر  خ���الل  م��ن  ال��وط��ن��ي، 
ع�����س��ري��ة داع��م��ة ل��ل��ق��ط��اع وف���ق اأف�����س��ل 

املمار�سات الدولية الناجحة.

ان  *عمَّ
ح��ال��ف احل���ظ ع����ددًا م��ن احل��ي��وان��ات 
بق�سوة  تعذيبهن  حلظات  بو�سول  االأليفة، 
املخت�سة،  اجلهات  اإىل  اأ�سخا�س،  ِقبل  من 
اأنَّ  بيد  اجل��ن��اة،  على  القب�س  األقت  التي 
بق�سوة  االأليفة  احليوانات  �سرب  عقوبة 
اأ�سبوع  مل��دة  ال�سجن  اإىل  ت�سل  وتعذيبها 

وغرامة حتى خم�سة دنانري.
العقوبات  قانون  من   472 رق��م  امل��ادة 
الف�سل  ويف   1960 ل�سنة   16 رقم  االأردين 
الثالث، ت�سري اإىل اأنَّه ُيعاقب باحلب�س حتى 
اأ�سبوع، وغرامة حتى 5 دنانري كلَّ من �سرب 
اأثقل  اأو  داج��ن��ًا  اأو  األيفًا  حيوانًا  بق�سوة 

به. ِحمله اأو عذَّ
يف  البيئية  املباحث  ق�سم  كوادر  واألقت 
ياحة  وال�سِّ البيئة  حلماية  امللكية  االإدارة 
ال��ق��ب�����س ع��ل��ى اأح�����د االأ����س���خ���ا����س ق��ام 
ب�سورة  “حمار”  حيوان  على  باالعتداء 
وح�سية اإذ قام بربطه واقتالع اأ�سنانه من 
اأودع  فمه وظهر خالل مقطع م�سور، حيث 
للجمعية  احليوان  و�ُسلم  للق�ساء  ال�سخ�س 
عالجه  اأجل  من  الطبيعة  حلماية  امللكية 

واالهتمام برعايته.
العام  االأمن  اأعلنت مديرية  من جهتها، 

مقطع  يف  حققت  اأنها  االثنني،  اأم�س  ي��وم 
حيوان  بتعذيب  يقوم  ل�سخ�س  اآخر  م�سور 
التي  احل��دائ��ق  اإح���دى  داخ��ل  “ح�سان” 
مت  والتحري  البحث  ونتيجة  بها،  يعمل 
تبني  ال��ذي  وال�سخ�س  احلديقة  حتديد 
اأنه من جن�سية عربية واألقي القب�س عليه 

وجرى توديعه للق�ساء.
وط��ل��ب��ت م��دي��ري��ة االأم�����ن ال���ع���ام من 
اأي  لديهم  تتوفر  مم��ن  ك��اف��ة،  امل��واط��ن��ني 
هذه  مبثل  يقوموا  اأ�سخا�س  عن  معلومة 
يتم  باأنَّ  م�سابهة  فيديوهات  اأو  الت�سرفات 
ال��ط��وارئ  رق��م  على  للمديرية  اإي�سالها 

املوحد 911 ليتم التعامل معها على الفور.
�سيف  الدكتور  القانوين  اخلبري  وق��ال 
اجلنيدي لوكالة االأنباء االأردنية )برتا(، 
اإنَّ احلماية جمتزاأة للحيوانات يف القانون 
مع  تتنافى  ع��ق��وب��ات  ومب��وج��ب  االأرديّن 

َج�سامة االإثم اجلنائّي.
الت�سريعات  تق�سيم  ميكن  اأنَّ��ه  واأ�ساف 
اإىل  احليوانات  بحماية  ة  اخلا�سّ الوطنية 
العاّمة  احلماية  قواعد  اأولهما،  ق�سمني؛ 
 )16( رق��م  العقوبات  ق��ان��ون  يف  ال���واردة 
ة  اخلا�سّ القواعد  وثانيهما،   ،1960 ل�سنة 
باحليوان  فق  الرِّ بقانون  املتملثة  للحماية 

ال�سادر �سنة 1925.
جترمي  �سور  اأنَّ  اإىل  اجلنيدي  واأ���س��ار 
قانون  مبوجب  احليوانات  على  االعتداء 
العقوبات رقم 16 ل�سنة 1960 وتعديالته 
جّرمت  حيث  احل��ي��وان��ات،  بقتل  تتلخ�س 
من  منها  1/اأ  الفقرة  مبوجب   452 امل��ادة 
باحلب�س  للفاعل  مملوك  غري  حيوان  قتل 

ملدة ال تتجاوز �سنتني.
القانونّية  االخ��ت��الالت  م��ن  اأنَّ  واأك���د 
�سمولية  ع���دم  امل�����ادة  ب��ه��ذه  امل��رت��ب��ط��ة 
لل�سخ�س  اململوك  احليوان  لقتل  التجرمي 
اأك��ل��ه على  ي��ح��ّرم  مّم��ا  اإذا ك��ان احل��ي��وان 
اجلزائية  احلماية  فمناط  املثال؛  �سبيل 
مبوجب هذه املادة حماية للحّق يف امللكية 
واأنَّ  القتل،  من  احليوانات  حلماية  ولي�س 
الق�سور  هذا  على  االأب��رز  التطبيقّي  املثال 
الت�سريعّي: خروج قتل كلب من مالكه عن 
 452 امل��ادة  اأّن  واأ���س��اف  التجرمي.   نطاق 
اأو  �سرب  مت  جرَّ منها   3 الفقرة  مبوجب 
اإىل منعه عن  جرح احليوان ب�سورٍة توؤدي 
بعقوبة  ج�سيمًا  �سررًا  به  تلحق  اأو  العمل 
ال  بغرامة  اأو  �سهر  اأق�ساها  مبدة  احلب�س 
يف  الق�سور  اأوجه  ومن  دينارًا،   20 تتجاوز 
هذه املادة خروج االإيذاء الب�سيط للحيوان 

عدم  اإىل  باالإ�سافة  الّتجرمي،  نطاق  عن 
الفعل  خطورة  مع  العقوبة  مقدار  تنا�سب 
اجلرمّي. ولفت اإىل اأنَّ املادة 472 جرمت 3 
اأ�سا�سية لالإ�ساءة للحيوانات باحلب�س  �سور 
خم�سة  مببلغ  بالغرامة  اأو  اأ���س��ب��وع  مل��دة 
املجّرمة  االإ���س��اءة  ه��ذه  وتتمّثل  دن��ان��ري؛ 
ب��ال�����س��ور ال��ّت��ال��ي��ة، ت���رك ح��ي��وان داج��ن 
اإهماله  او  ط��ع��ام  ب���دون  للجاين  مم��ل��وك 
اأو  األيف  حيوان  و�سرب  �سديدًا،  اإه��م��ااًل 
تعذيبه،  اأو  حمله  اإثقال  اأو  بق�سوة  داجن 
ال�سغل  على  ق���ادر  غ��ري  ح��ي��وان  وت�سغيل 
ب�سبب مر�سه اأو تقدمه يف ال�سن اأو اإ�سابته 
التجرمي  �سور  اإنَّ  وق��ال  عاهة.  اأو  بجرح 
تنطوي على انتهاٍك مقّن حلماية احليوان 
خلروج  نظرًا  التجرمي؛  �سور  ق�سور  ب�سبب 
االإهمال الب�سيط الذي ال معايري ت�سريعّية 
حتكمه عن نطاق الّتجرمي، وخروج ال�سرب 
الي�سري الذي ينعت بالو�سف ذاته عن نطاق 
تنا�سب  ع��دم  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ت��ج��رمي، 
مقدار العقوبة مع خطورة الفعل اجلرمّي، 
عالوًة عن غياب اجلهة املخت�سة عملّيًا يف 
مما  اجل��رائ��م،  ه��ذه  ح��ول  البالغات  تلقي 
)برتا- الّتطبيق.  لعدم  رئي�سًا  �سببًا  يعترب 

بركات الزيود(

ولة تقرر االعدام واالشغال المؤبدة والمؤقتة  أمن الدَّ
لمنفذي االعتداء االرهابي على السياح بجرش

تسجيل 33 وفاة و1176 إصابة 
بفيروس كورونا

تربية األعيان تناقش االستراتيجية 
الوطنية لتنمية الموارد البشرية

التشريعات األردنية تفرض عقوبات بالسجن 
والغرامة على معذبي الحيوانات األليفة

ان  *عمَّ
لهوين،  الَتّ ام �سمري  ب�َسّ الدكتور  العدل  اأعلن وزير 
االأو�سع  املحلية  ال�سحف  اختيار  جلنة  ت�سكيل  عن 
ال���وزارة  ن�سر  يف  العتمادها  االأردن؛  يف  انت�سارا 
لتعليمات  �سندا  الق�سائية؛  والتبليغات  لالإعالنات 

حتديد ال�سحف االو�سع انت�سارا ل�سنه 2019 .
التلهوين لوكالة االنباء االأردنية )برتا(،  وقال 
ال�سادرة  التعليمات  ال�ساد�سة من  املادة  اإن  الثالثاء، 
ا�ستنادا اىل اأحكام الفقرة االأوىل من املادة 12 من 
اأ�سول املحاكمات املدنية، واأحكام املادة 116  قانون 
من قانون التنفيذ، حددت 7 اأ�س�س جمتمعة الختيار 

هذه ال�سحف واعتمادها.
بحجم  تتمثل  االأ���س�����س  ه��ذه  اأن  ال��وزي��ر  وب��ني 
وعدد  توزيعها،  واماكن  وانتظامها  ال�سحيفة  توزيع 
اىل  وو�سولها  مبيعاتها  وحجم  تطبعها،  التي  الن�سخ 
و�سولها  و�سهولة  اململكة،  وحمافظات  انحاء  جميع 
يوميا،  فيها  احلكومية  االعالنات  وعدد  للمواطنني، 
وعدد اال�سرتاكات ال�سنوية، وقدرتها على تخ�سي�س 
م�ساحة على املوقع االلكرتوين التابع لها لن�سر هذه 

االإعالنات والتبليغات املن�سورة. 
هذه  م��ع  للتعاون  املعنية  اجل��ه��ات  جميع  ودع��ا 
اللجنة وتزويدها بالوثائق والبيانات واالإح�ساءات 
املحددة  واملعايري  االأ�س�س  يف  وردت  والتي  الالزمة، 
تتكون  اللجنة  اأن  اإىل  التلهوين  ول��ف��ت  ل��ذل��ك.  
العدل،  وزارة  عام  اأم��ني  برئا�سة  اأع�ساء،  �ستة  من 
وع�سوية مدير عام دائرة اللوازم العامة وامل�سرتيات 
عام  ومدير  االإع��الم،  هيئة  عام  ومدير  احلكومية، 
وكالة االأنباء االأردنية )برتا(، ونقيب ال�سحافيني، 
وال  للجنة،  مقررا  املحاكم  �سوؤون  مديرية  ومدير 

تتخذها  التي  ال��ق��رارات  على  الت�سويت  ل��ه  يحق 
اللجنة. 

التعليمات )ال�سحيفة  الثانية من  املادة  فت  وعَرّ
م�ستمرة  وب�سورة  يوميا  ت�سدر  التي  باأنها  املطبوعة 
على  للتوزيع  ومعدة  متتابعة  واأرق��ام  معني  وبا�سم 
والن�سر  املطبوعات  قانون  الأحكام  وفقا   ، اجلمهور 

النافذ.
دت املادة ال�سابعة من التعليمات، باأن تقوم  وحَدّ
االول  كانون  �سهر  خالل  االأردنية  اليومية  ال�سحف 
من كل عام بتزويد الوزارة بتقرير م�سدق من رئي�س 
تطلبها  التي  كافة  املعلومات  على  يحتوي  حتريرها 
والوثائق  ب��االأرق��ام  م��ع��ززا  امل��ح��ددة  االأ�س�س  وف��ق 

الثبوتية.
ا�سم  �سطب  مت  حال  ويف  انه  التعليمات  وتوؤكد 
توقفها  اأو  ال�سجل  من  انت�سارا  االو�سع  ال�سحيفة 
تليها  التي  ال�سحيفة  فتحل  �سبب،  الأي  ال�سدور  عن 
يف الرتتيب �سمن ال�سحف االأو�سع انت�سارا بقرار من 
الوزير بناء على تن�سيب اللجنة، وللوزير البت يف اأي 

م�ساألة مل تعاجلها اأحكام التعليمات.
وت�سري املادة التا�سعة من التعليمات اإىل اأن الوزير 
الثالث  ال�سحف  اللجنة،  تن�سيب  على  بناء  ُي�سمي 
االأو�سع انت�سارا العتمادها يف االإعالنات والتبليغات 
الق�سائية ون�سرها على موقع الوزارة، وتعمم اأ�سماء 
العامة  النيابة  ودوائ����ر  امل��ح��اك��م  على  ال�سحف 
والتنفيذ كافة. وحتدد املادة العا�سرة من التعليمات، 
انه يف حال اخلت ال�سحيفة االأو�سع انت�سارا باملعايري 
�سطب  يتم  التعليمات،  هذه  يف  ال��واردة  االأ�س�س  من 
من  بقرار  انت�سارا  االو�سع  ال�سحف  �سجل  من  ا�سمها 

الوزير بناء على تن�سيق اللجنة.

*عمان 
رابطا  الثالثاء،  النفقة،  ت�سليف  �سندوق  اأطلق 
وت�سهيل  الت�سليف  ط��ل��ب��ات  ل��ت��ق��دمي  اإل��ك��رتون��ي��ا، 

االجراءات على املواطنني وتقليل الكلف عليهم.
https://tasleefweb. الرابط  و�سيكون 

املوقع  على  متاحا   sjd.gov.jo/tasleefweb
االلكرتوين لل�سندوق، اعتبارا من اليوم.

وقال �سماحة قا�سي الق�ساة رئي�س جمل�س اإدارة 
�سندوق ت�سليف النفقة ال�سيخ عبد احلافظ الربطة 
ال�سندوق  اإن  االردن��ي��ة)ب��رتا(،  االن��ب��اء  لوكالة 
مع  البيني  االإل��ك��رتوين  الربط  اإج���راءات  ا�ستكمل 
احل�سول  االج��راءات  تتطلب  الذين  ال�سركاء،  كل 
على بيانات من خاللهم، وتاأمينها ملوظفي ال�سندوق 
اإلكرتونيا دون احلاجة ملراجعة تلك اجلهات، وذلك 

بالتعاون مع وزارة االقت�ساد الرقمي والريادة.
املوافقة على  اأن ال�سندوق، وبعد  وبني �سماحته 
يقوم  النفقة،  ت�سليف  ل�سروط  املحققة  الطلبات 
اإلكرتونيا  للم�ستفيدين  النقدية  املبالغ  بتحويل 

العون  بطاقة  عرب  ح�ساباتهم،  اإىل  �سهري  وب�سكل 
نقدا  النفقة  مبالغ  �سحب  تتيح  التي  االل��ك��رتوين، 
املبا�سر  ال�سراء  اأو  االآيل  ال�سراف  اأجهزة  بوا�سطة 

عرب نقاط البيع.
ممن  الت�سليف  طلبات  بتقدمي  الراغبني  ودع��ا 
تنطبق عليهم ال�سروط، اإىل عدم مراجعة ال�سندوق 
واالكتفاء بتقدمي الطلبات على الرابط امل�سار اليه، 
فريو�س  ب�سبب  العامة  ال�سالمة  ملتطلبات  ن��ظ��را 
 0795978008 الرقم  ال�سندوق  وخ�س�س  كورونا. 

على تطبيق الوات�س اب للم�ساعدة.
النفقات  تاأمني  يف  ي�ساهم  ال�سندوق  اأن  يذكر 
للمحتاج لها باعتباره واحدا من املوؤ�س�سات الوطنية 
توفرها  التي  االجتماعي  االأم���ان  بحزمة  املعنية 
للحماية،  املحتاجة  املتعددة  للقطاعات  ال��دول��ة 
وغايته ت�سليف النفقة املحكوم بها واإدانتها للمحكوم 
له الذي تعذر عليه حت�سيل تلك النفقة املحكوم بها، 
املالية  املبالغ  حت�سيل  متابعة  ال�سندوق  و�سيتوىل 

التي مت ت�سليفها من املحكوم عليه.

*عمان 
احل�سني  وم��رك��ز  موؤ�ّس�سة  اإجن����ازات  ا�ستملت 
لل�ّسرطان لعام 2020، على التو�سع يف االأبحاث على 
احل�سني  جائزة  واإطالق  واالإقليمي،  املحلي  امل�ستوى 
البحث  اإىل تر�سيخ  ال�سرطان، والتي تهدف  الأبحاث 

العلمي يف جمال ال�سرطان يف الوطن العربي.
واأ�سارت �سمو االأمرية غيداء طالل، رئي�سة هيئة 
اأن  اإىل  لل�سرطان،  احل�سني  ومركز  موؤ�ّس�سة  اأمناء 
 23 ل�  خدماته  تقدمي  يف  ي�ستمر  اأن  ا�ستطاع  املركز 
باالإ�سافة  انقطاع،  اأي  دون  العالج  قيد  مري�س  األف 
وتقدمي  جديدًا،  مري�سًا   4558 بعالج  املبا�سرة  اإىل 
جل�سة  و44096  ك��ي��م��اوي،  ع��الج  جل�سة   47370
اإ�سعاعي، واإجراء 50 عملية جراحية للدماغ  عالج 

واالأع�ساب، و203 عمليات لزراعة نخاع عظم.
وبف�سل دعم اأهل اخلري لر�سالة موؤ�س�سة احل�سني 
لل�سرطان االإن�سانية، مت تغطية تكاليف عالج 744 

مري�سا غري مقتدر من �سناديق اخلري والزكاة.
مركز  اتخذ  كورونا،  وباء  لتداعيات  وا�ستجابة 
احل�سني لل�سرطان االإجراءات االحرتازية للحفاظ 

الكادر  ق��ام  حيث  ال�سرطان،  مر�سى  �سالمة  على 
خدمة  وا�ستحدث  منزلية،  زي��ارة   4840 ب�  الطبي 
دون  حاالتهم  ومتابعة  للتوا�سل  ُبعد  عن  العيادات 
تعري�سهم خلطر العدوى. ويف جمال تقدمي خدمات 
الدعم النف�سي واالجتماعي للمر�سى، حر�س املركز 
تعليمهم،  اإكمال  على  الطلبة  املر�سى  م�ساعدة  على 
حيث متكن 402 من املر�سى موا�سلة التعلم عن ُبعد، 
املنح اجلامعية، كما  وا�ستفاد 12 مري�سا من برنامج 

مت حتقيق اأمنية 182 مري�سا يف املركز.
الثدي  ل�سرطان  االأردين  الربنامج  خ��الل  وم��ن 
وجهوده يف التوعية عن اأهمية الك�سف املبكر، قامت 
باإجراء  اململكة  اأنحاء  خمتلف  من  ام��راأة  األ��ف   18

فح�س املاموغرام.
رعاية  ت��اأم��ني  ب��رن��ام��ج  م�سرتكي  ع��دد  وو���س��ل 

التكافلي اإىل 26792 م�سرتكا جديدا.
واأعربت �سمو االأمرية غيداء عن تقديرها للدور 
الكبري للداعمني امل�ستمرين ملركز احل�سني لل�سرطان، 
مر�سى  ج��ان��ب  اإىل  ال��وق��وف  يف  ���س��اه��م��وا  ال��ذي��ن 

ال�سرطان، وم�ساندتهم ورفع معنوياتهم.

وزير العدل يشكل لجنة تحديد 
الصحف األوسع انتشارا حسب القانون

إطالق خدمة طلبات
 تسليف النفقة إلكترونيا

إنجازات مؤّسسة ومركز 
الحسين للّسرطان لعام 2020
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*الزرقاء 
ال��زرق��اء  خميم  �سكان  م��ن  م��واط��ن��ون  ط��ال��ب 
وزيادة  للمخيم  املقدمة  اخلدمات  نوعية  بتح�سني 
التربعات للعائالت الفقرية القاطنة داخله والتي 

تعاين من فقر مدقع وبطالة.
اإنهم  )برتا(،  االأردنية  االأنباء  لوكالة  وقالوا، 
ي�سكنون  التي  القدمية  االأبنية  تهالك  من  يعانون 
واأ�سبحت  ال�سنني،  ع�سرات  منذ  بنيت  والتي  فيها، 
وتك�سر  الرطوبة  ب�سبب  فيها  للعي�س  �ساحلة  غري 
يقت�سي  الذي  االأمر  بع�سها،  يف  واجلدران  ال�سقوف 

لها. �سيانة دائمة 
على  النظافة  مل�سكلة  حلول  باإيجاد  وطالبوا 
قبل  من  النفايات  اإلقاء  ب�سبب  املخيم،  مداخل 

الع�سوائية. الب�سطات  اأ�سحاب 
اإنه  املخيم،  قاطني  اأح��د  اأن���ور،  حممد  وق��ال 
وما  املا�سي  القرن  ثمانينات  منذ  املخيم  يف  ي�سكن 
وع��دم  اخل��دم��ات  يف  الع�سوائية  م��ن  يعاين  ي��زال 
ال�ستاء،  ف�سل  يف  خ�سو�سا  امل�ساعدات،  انتظام 

على  واالع��ت��داء  النظافة  م�سكلة  اإىل  اإ���س��اف��ة 
با�سات  واأ�سحاب  التجار  قبل  من  املخيم  مداخل 

العام. النقل 
املخيم  اإن  املخيم،  �سكان  اأحد  عمار،  اأبو  وقال 
تغيريات  فيه  حت��دث  ومل  التهمي�س  م��ن  ي��ع��اين 
للمباين  اإزال���ة  اأو  للبناء  تنظيم  م��ن  جوهرية 
�سكنية  وح��دات  وبناء  لل�سقوط  االآيلة  القدمية 
االأنظار  وتوجيه  الدعم  بزيادة  وطالب  منظمة. 
وحت�سني  املخيم  داخل  املحلي  املجتمع  تنمية  اإىل 
االعتماد  يبقى  ال  حتى  املعي�سية  �سكانه  ظ��روف 

فقط على التربعات.
ب�����دوره، ق���ال رئ��ي�����س جل��ن��ة خ��دم��ات خميم 
خميم  اإن  ال��ب��وري��ن��ي،  حممد  امل��ح��ام��ي  ال��زرق��اء، 
يف  تنت�سر  خم��ي��م��ًا   13 ب��ني  م��ن  واح���د  ال���زرق���اء 
اللجوء  منذ  بينها  االأقدم  وهو  اململكة،  حمافظات 
ال�سكنية  وحداته  وبنيت   1948 عام  الفل�سطيني 
التي  االأر���س  اأن  حيث  منظم،  غري  ب�سكل  تباعا 
من  االأردن��ي��ة  احلكومة  ا�ستاأجرتها  عليها  اأقيم 

االآن  فيه  وي�سكن  99 عاما  ملدة  االأ�سليني  اأ�سحابها 
حوايل 15 األف مواطن.

ل��دائ��رة  تتبع  اخل��دم��ات  جل��ن��ة  اأن  واأ����س���اف 
وتقوم  اخلارجية  وزارة  يف  الفل�سطينية  ال�سوؤون 
اخلدمات  تقدمي  على  االإداري  االإ���س��راف  مبهمة 
خدمات  مثل  اخلدمة،  مقدمي  قبل  من  االأ�سا�سية 
ودورن��ا  ل��الأون��روا،  والتعليم  وال�سحة  النظافة 
حال  ويف  للخدمة  تقدميهم  من  بالتاأكد  يتمثل 
اجلهات  مع  ف��ورا  معاجلته  تتم  تق�سري  اأي  وج��ود 

املعنية.
املخيم  منها  يعاين  التي  امل�ساكل  اأن  اإىل  واأ�سار 
�سببها مو�سوعي يتمثل يف �سيق ال�سوارع الداخلية 
التي  ال�سكانية  ال��وح��دات  بني  الكبري  والتقارب 
ع�سوائي،  وب�سكل  وتنظيم  تخطيط  دون  اأن�سئت 
م�ساحة  داخل  الكبرية  ال�سكانية  للكثافة  اإ�سافة 
اخلدمات  على  �سغطا  ي�سبب  الذي  االأم��ر  �سيقة، 

للمواطن. ب�سال�سة  اإي�سالها  عملية  وي�سعب 
ال  اخلدمات  جلنة  موازنة  اإن  البوريني  وقال 

نحاول  فاإننا  �سعفها،  ورغم  دينار  األف   38 تتجاوز 
ال�سيانة  اأع��م��ال  م��ن  الكثري  تنفيذ  اللجنة  يف 
وغريها  االأمطار  من  املت�سررة  ال�سكنية  للوحدات 
بجهود  املجاري  وم�سارف  االإنارة  وحدات  و�سيانة 
اللجنة  لدى  اإ�سافيًا  دخاًل  اأن  اإىل  واأ�سار  ذاتية. 
تقدمي  يف  ت�ساعدها  امل�ستاأجرة  املباين  بع�س  من 
م�ساعدات  توزيع  يتم  كما  الفقرية،  لالأ�سر  الدعم 
اخل��ريي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  دوري  ب�����س��ك��ل 
طردا   230 توزيع  اأي��ام  قبل  مت  حيث  الها�سمية، 
اأنه  علما  امل�ستحقة،  للعائالت  ال�ستاء  ك�سوة  من 
ومن  الدور  ح�سب  املحتاجة  العائالت  تق�سيم  يتم 
يح�سل على التربع االن ال يح�سل عليه يف الدفعة 

اجلميع. ي�ستفيد  حتى  املقبلة 
طالبًا   13 ل�  امللكية  املكرمة  البوريني  وثمن 
للدرا�سة  التوجيهي  يف  الناجحني  املخيم  اأبناء  من 
وجود  اإىل  م�سريا  االأردن��ي��ة،  اجلامعات  يف  جمانا 
املجتمعية  والتنمية  الن�سائية  للربامج  مراكز 
تقدم خدماتها الأبناء املخيم من تدريب وتوعية.

مواطنون يطالبون بتحسين الخدمات في مخيم الزرقاء

*عمان
املنعقدة،  جل�سته  يف  ال��ن��واب  جمل�س  يوا�سل 
ال��ع��ودات،  املنعم  عبد  املحامي  برئا�سة  الثالثاء، 
اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  وح�سور 
وهيئة الوزارة، مناق�سة البيان الوزاري لنيل الثقة.

املا�سي،  الثالثاء  ب��داأ  ال��ن��واب  جمل�س  وك��ان 
الرئي�س  قدمه  الذي  ال��وزاري،  البيان  مبناق�سة 
على  ال��ن��واب  جمل�س  ث��ق��ة  وط��ل��ب  اخل�����س��اون��ة، 

�سا�سه. اأ

حممد املرايات
احلظر  باإلغاء  طالب  امل��راي��ات،  حممد  النائب 
ظروًفا  يعي�س  املواطن  اإن  قائاًل  واجلزئي،  ال�سامل 
اأ�سباب  عازًيا  الراهن،  الوقت  يف  �سعبة  اقت�سادية 
عن  ف�ساًل  االأ���س��ع��ار،  وارت��ف��اع  ال�سرائب  اإىل  ذل��ك 

تداعيات جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد.
ا�ستعادة  ب�سرورة  “النواب”  املرايات،  وطالب 
اأن  م�سيًفا  امل��واط��ن،  ثقة  وك�سب  املجل�س،  هيبة 
ثقة  اإع��ادة  على  بالعمل  ا  اأي�سً مطالبة  احلكومة 

املواطن بال�سلطة التنفيذية.
للمعلمني  الهيبة  اإع���ادة  اإىل  احلكومة  ودع��ا 
الطلبة  واإعادة  وتكرميهم واحلفاظ على كرامتهم، 
التحديات  معاجلة  نف�سه  الوقت  ويف  املدار�س،  اإىل 
وال�سماح  ال���زراع���ي،  ال��ق��ط��اع  منها  ُي��ع��اين  ال��ت��ي 

للمزارعني بجلب العمالة الوافدة.

أمحد اخلاليلة
يوجد  هل  اخلاليلة:  اأحمد  النائب  وت�ساءل 
تقييم ل�سيا�سة االأردن اخلارجية، بعد مئة عام من 
اأم  تتزايد  الرابحة  اأوراقنا  بداأت  وهل  االعتدال، 

تتناق�س؟.
ال�سلطتان  تتعاون  اأن  �سرورة  اخلاليلة  واأك��د 
منظومة  ل��ت��ط��وي��ر  وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 

الت�سريعات يف املجاالت كافة.
تقرير  يف  ال��واردة  املالحظات  مبعاجلة  وطالب 
مظاهر  م��ن  الكثري  اأظ��ه��ر  التي  املحا�سبة،  دي���وان 
ل��الأم��وال  وال��ه��در  واالإه���م���ال  وال��ف�����س��اد  الت�سيب 

والطاقات.

عماد العدوان
النائب عماد العدوان، احلكومة  من جهته، دعا 
لالإف�ساح عن �سيا�ستها يف احلرب على الف�ساد وقطع 
جذوره، موؤكًدا اأهمية حماربة الف�ساد االإداري الذي 

يوؤ�س�س للف�ساد املايل.
للتعايف  برامج  احلكومة  طرحت  هل  وت�ساءل: 
االقت�سادي، وما بعد التعايف، وللتنمية امل�ستدامة؟، 
ال�سحي  التاأمني  حتقيق  �سيتم  كيف  ت�ساءل  كما 

ال�سامل والعادل لالأردنيني؟.
التعليم عن  نتعكز على  “ها نحن  العدوان  وقال 
التعليم  عهد  اإىل  للدخول  وا�سحة  خطة  دون  ُبعد 

املدمج«.
الواعية  الزراعية  ال�سيا�سة  غياب  اإىل  واأ�سار 
للقطاع الزراعي، مت�سائاًل اأين الرزنامة الزراعية؟، 
االأ���س��واق  واأي��ن  االأردين؟،  للمنتج  احلماية  واأي��ن 

اخلارجية؟.

جمحم الصقور
كلمة  يف  ال�سقور،  جمحم  النائب  طالب  ب��دوره، 
احلكومة  النيابية،  العدالة  كتلة  با�سم  األقاها 
اإىل  م�سرًيا  ب��ه،  وع��دت  اإج��راء  لكل  زمني  بجدول 
وح�سن  اللغة  بجمال  االكتفاء  الالئق  من  لي�س  اأنه 

ال�سياغة.
الو�ساية  باأن  مدرك  االأردين  ال�سعب  اإن  وقال 
يف  وامل�سيحية  االإ�سالمية  املقد�سات  على  الها�سمية 
ومن  وعقيدته  اإميانه  من  يتجزاأ  ال  جزء  القد�س 
ال�سعب  م��ع  جتمعه  التي  وامل�����س��ري،  ال��ه��دف  وح��دة 
الفل�سطيني، مو�سًحا اأن كتلة العدالة النيابية توؤكد 
ما قاله جاللة امللك عبداهلل الثاين “باأن القد�س ال 

تقبل ال�سراكة والتق�سيم«.
كما اأكد ال�سقور اأن التعليم الوجاهي هو االأ�سا�س 
مبراحله املختلفة، مطالبا ب�سرورة رفع ن�سبة املنح 
تخفي�س  �سرورة  عن  ف�ساًل  اجلامعية،  والقرو�س 

ر�سوم ال�ساعات الدرا�سية.
ملف  اأزم��ة  اإنهاء  �سرورة  اإىل  احلكومة  ودع��ا، 

املعلمني، مبا يحفظ كرامة املعلم وهيبة الدولة.
االنتخاب  ق��ان��ون  يف  النظر  اع���ادة  اىل  ودع��ا 
احلايل، مبا يتما�سى مع ال�سارع االأردين، و�سواًل اإىل 

قانون انتخاب عادل.
ال��ذي��ن  امل��واط��ن��ني  ظ����روف  بتح�سني  وط��ال��ب 
رفع  ُبغية  الوطنية،  املعونة  �سندوق  من  يتقا�سون 
رواتبهم، متا�سًيا مع غالء املعي�سة، واإعادة النظر يف 
تعيينات ديوان اخلدمة املدنية للخريجني، لتحقيق 

العدالة.
اإن  ال�سقور  ق��ال  ال��زراع��ي،  القطاع  وبالن�سبة 
للقطاع  ح��ل  اإي��ج��اد  ع��ن  ع��اج��زة  ال��زراع��ة  وزارة 
�ساملة  مراجعة  اإىل  يدعو  ال��ذي  االأم��ر  ال��زراع��ي، 
�سلب  من  يكون  زراع��ة  وزي��ر  اختيار  من  اأواًل  تبداأ 
يعر�س  زراعيا،  برناجما  يحمل  الزراعي،  القطاع 

فيه م�ساكله وتفا�سيله.

نصار احليصة
اأن  لنا  »كيف  احلي�سة  ن�سار  النائب  وت�ساءل 
وا�سحة  ب��ات��ت  وث��م��اره  املوؤ�س�سي،  بالعمل  ن��وؤم��ن 
املعامل، اأ�سا�سها اإحالة من هم يف ريعان ال�سباب على 

اال�ستيداع والتقاعد وحماربتهم يف اأرزاقهم؟«.
التي  امل�ستقلة،  الهيئات  ح��ال  عن  ت�ساءل  كما 
اأن�����س��ئ��ت ع��ل��ى م���دى االأع�����وام امل��ا���س��ي��ة، وم���ن هم 
موظفوها، وكم تبلغ رواتبهم؟، داعيًا اإىل دجمها اأو 

ت�سويب اأو�ساعها.
اإ�سعاف  هو  املعلم  اإ�سعاف  “اإن  احلي�سة  وق��ال 
بني  الفجوات  تقليل  اأن  م�سيفًا  برمتها”،  لالأمة 
النظم التعليمية، وبني تعليم من ميلك ومن ال ميلك، 
يوؤكد  ب��ات  العام،  والتعليم  اخلا�س  التعليم  وب��ني 

احلاجة للعدل يف التعليم.

حممد الفايز
العالقة  باإعادة  الفايز  حممد  النائب  وطالب 
ن�سابها  اإىل  واملعلمني  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني 
ال�سحيح، منتقًدا االإحاالت التي جرت اإىل التقاعد 

املبكر واال�ستيداع.
ال�سحفية، قائاًل  وت�ساءل عن م�ستوى احلريات 
�سقفها  ال�سحافة  حرية  اأن  اأكد  امللك  جاللة  “اإن 

ال�سماء، فاأين هي ال�سحافة اليوم؟«.
النواب  جمل�س  ي��ويل  اأن  �سرورة  الفايز  واأك��د 
يتم  واأن  املحا�سبة،  ديوان  لتقرير  الكايف  االهتمام 
اأي متجاوز على املال العام، منتقًدا تعيني  حما�سبة 
اأبناء الذوات، والنا�س ينتظرون دورهم يف التعيني.

عمر الزيود
يف  اليوم  »اأ�سبحنا  الزيود  عمر  النائب  وق��ال 
اخلطاب  يف  والتغيري  التجديد  اإىل  احلاجة  اأم�س 
يف  التجديد  واالأهم  االقت�سادي،  والنهج  ال�سيا�سي 

كيفية التعامل مع االأزمات والظروف اال�ستثنائية.
اإداري  ف�ساد مايل وترهل  “ملاذا يوجد  وت�ساءل 
اخلا�س؟”،  القطاع  يف  يوجد  وال  العام،  القطاع  يف 
اإر�ساء  على  والعمل  التاأ�سي�س  اأهمية  على  م�سدًدا 

العمل املوؤ�س�سي يف كل املوؤ�س�سات احلكومية.
ال�سرائب  رف��ع  يف  اال�ستمرار  ال��زي��ود  وانتقد 
م�سكلتي  و�سول  ظل  يف  واملياه،  والطاقة  واجلمارك 
واعتماد  م�سبوقة،  غري  اأرقام  اإىل  والبطالة  الفقر 
املعونة  �سندوق  على  اأردنية  اأ�سرة  األف   300 نحو 

الوطنية.

منر العبادي
اأع��وام   8 خالل  اإن��ه  العبادي  منر  النائب  وق��ال 
مليار  اإىل 31  دينار  مليار  املديونية من 13  ارتفعت 
دينار، ما يعني زيادة مقدارها نحو 18 مليار دينار، 
مليارات   3 مقدارها  خليجية  منحة  وج��ود  رغ��م 

دينار، يف العام 2013.
بخطط  العمل،  بوزارة  ممثلة  احلكومة  وطالب 
و�سفها  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ال��ة،  ن�سبة  لتخفي�س  زمنية 
ب�”املرتفعة”، مت�سائاًل ما هي خطط وزارة التنمية 

االجتماعية امل�ستقبلية يف احلد من الفقر؟.
عن  بالك�سف  احلكومة  ال��ع��ب��ادي،  ط��ال��ب  كما 
االإل��ك��رتوين،  التعليم  م�سكالت  معاجلة  يف  خطتها 
التي ُيعاين منها الطلبة وذووهم، مت�سائاًل عن عدد 
الطلبة الذين يتلقون التعليم عرب من�سة “در�سك«.

هايل عياش
االإ�سالح  على  »�سالم  عيا�س  هايل  النائب  وقال 
ال�سيا�سي، الذي اأ�سبح جمرد فقرة يف خطاب الثقة، 
دون اإرادة حقيقية لالإ�سالح يف ظل قوانني م�سوهة، 

ا قانون االنتخاب«. خ�سو�سً
اإع��ادة  عن  يتحدث  مل  الثقة  خطاب  اإن  وق��ال 
�سريبتي  من  املتاأتي  ال�سريبي  العبء  يف  النظر 
اإع���ادة  اإىل  احل��ك��وم��ة  داع��ي��ا  وال��دخ��ل،  املبيعات 
املنتج  حماية  ودع��م  االإن��ت��اج  م��دخ��الت  يف  النظر 
الوطني وال�سادرات واإلغاء ال�سرائب والر�سوم على 

املزارعني، وجدولة ديونهم.
على  ���س��الم  وال  ال��ق��د���س،  ع��ل��ى  “�سالم  وق���ال 
التطبيع و�سفقة القرن، والعابثني يف ثوابت االأردن 

والعرب”.

عبد اهلل أبو زيد
التحدي  اإن  زي��د  اأب��و  اهلل  عبد  النائب  وق��ال 
يوؤكد �سرورة تطوير  االأردن،  مّر به  الذي  ال�سحي، 
ظرف  اأي  ملواجهة  كفاءته  ورف��ع  ال�سحي  ال��واق��ع 
ا�ستثنائي، وو�سع خطة ل�سمول جميع اأفراد املجتمع 

بالتاأمني ال�سحي.
ا�ستقطاب  احلكومة  على  يتوجب  اأن��ه  واأ�ساف 
اال�ستثمار وتقدمي الت�سهيالت خللق بيئة ا�ستثمارية 
املت�سررة،  ال��ق��ط��اع��ات  اأو���س��اع  وت�سويب  اآم��ن��ة، 
ومكافحة كل اأ�سكال الف�ساد وال�سرب بيد من حديد 
تعيني  واإن��اط��ة  االقت�سادي،  باالأمن  متالعب  لكل 
رئي�س ديوان املحا�سبة مبجل�س النواب. واقرتح اأبو 
زيد ت�سكيل جلنة وطنية من خمت�سني لدرا�سة ملف 
تو�سياتها  وتقدمي  االتفاقيات،  ومراجعة  الطاقة، 
الإعادة هيكلة القطاع ووقف النزيف احلاد، اإ�سافة 

اإىل ا�ستغالل الرثوات املعدنية.

صفاء املومين
البيان  خلو  اإىل  املومني،  �سفاء  النائب  واأ�سارت 
اأو  حم��اف��ظ��ة،  لكل  �ساملة  درا���س��ات  م��ن  ال����وزاري 
وا�ستخراج  التف�سيلية،  التناف�سية  امليزة  معرفة 
البيان  ت�سمني  وعدم  وثرواتها،  الب�سرية  طاقاتها 
م�سكالت  بحل  مطالبة  ال��ذات��ي،  لالكتفاء  خطة 
القطاع الزراعي واالإ�سراع باإن�ساء �سندوق املخاطر 

الزراعية.
ال��راأي  حلرية  احلالية  االنتهاكات  وانتقدت 
والتعامل مع  ال�سحفيني  اعتقال  والتعبري من خالل 
ق�سية املعلمني، والتع�سف يف االإحالة على التقاعد 

الأ�سحاب الكفاءة واخلربة.
العاملني  روات���ب  �سلم  تعديل  ���س��رورة  واأك���دت 
ومكافحة  والع�سكريني،  املدنيني  من  واملتقاعدين 
الف�ساد، وهيكلة الوزارات واملوؤ�س�سات، ودمج الهيئات 

امل�ستقلة، وا�ستقرار االأنظمة والتعليمات.

رهق الزواهرة
النظر  اإعادة  اإىل  الزواهرة  النائب رهق  ودعت 
بال�سيا�سة  اخلا�سة  واالإج����راءات  الت�سريعات  يف 
االأداء  لتح�سني  ال�سوق  يف  ال�سيولة  و�سخ  املالية، 
املي�سرة  ال��ق��رو���س  منح  خ��الل  م��ن  االق��ت�����س��ادي، 
وهيكلة  ال�سماح  فرتات  وزي��ادة  الفائدة  وتخفي�س 

القرو�س.
املت�سررة  القطاعات  تعوي�س  اأول��وي��ة  واأك��دت 
االإج��راءات  ومراجعة  كورونا،  فريو�س  جائحة  من 
واملقايي�س  املوا�سفات  اإمكانيات  وتعزيز  اجلمركية 
والغذاء والدواء، ودعم م�ساركة املراأة، وال�سحافة 
القطاع  �سيا�سات  م��راج��ع��ة  ع��ن  ف�سال  ال��ورق��ي��ة، 

الزراعي.
وطالبت برتفيع بريين اإىل لواء، ورفد م�ست�سفى 
وفتح  ال��الزم��ة،  بالتخ�س�سات  احلكومي  ال��زرق��اء 
الطرق الزراعية يف بريين وبناء مدار�س يف الزرقاء 

ب�سبب االكتظاظ.

سامل العمري
ت�سهده  م��ا  اإن  ال��ع��م��ري  ���س��امل  ال��ن��ائ��ب  وق���ال 
احلكومة  يحمل  اأ����س���رار  م��ن  ال��ق��ط��اع��ات  جميع 
بالدعم  النظر  ب��اإع��ادة  تتمثل  جديدة  م�سوؤولية 
لهذه  احلياة  الإعادة  االئتمانية  والت�سهيالت  املايل 
تكميم  يف  احلكومة  �سيا�سات  منتقدا  القطاعات، 

االأفواه وانتهاك احلريات وحتجيم ال�سحافة.
بدائل  باإيجاد  مطالبة  احلكومة  اأن  واأ���س��اف 
التعليم،  خمرجات  �سوء  ملعاجلة  وفورية  �سريعة 
اأج��ل  م��ن  للدولة  االأب���وي  ال���دور  بتفعيل  مطالبا 
الو�سطى،  الطبقة  وتنمية  املجتمعية،  امل�ساحلة 

ومطالبا احلكومة بو�سع حلول لق�سية املتعرثين.

حممد السعودي
ودعا النائب حممد ال�سعودي ملراجعة خمرجات 
واإع��ادة  التقني،  التعليم  على  والرتكيز  التعليم، 
حظر  ورفع  وقت  باأ�سرع  للعمل  ال�سياحية  املن�ساآت 
موؤ�س�سات  اإن��ت��اج  اإع���ادة  جانب  اإىل  اجلمعة،  ي��وم 

الدولة الناجحة.
وا�سار اإىل انتهاك احلريات وحتويل ال�سحفيني 
التعهد  احلكومة  مطالبًا  الدولة،  اأمن  حمكمة  اإىل 
املوازنة،  يف  املر�سودة  ال��وزراء  برواتب  باالكتفاء 

واإعادة املبالغ االإ�سافية.
متخ�س�سة  ا�ست�سارية  �سركة  توكيل  اىل  ودعا 
مطار  باإن�ساء  واال�سراع  الطاقة،  اتفاقيات  لدرا�سة 
وو�سع  اأوروبا،  اإىل  الزراعية  املحا�سيل  لنقل  �سغري 
ا�سرتاتيجية للت�سنيع الغذائي، اإ�سافة اإىل مراجعة 

كافة عقود �سراء اخلدمات.

ناجح العدوان
النائب ناجح العدوان، اأو�سح اأن القطاع الزراعي 
�سمن  جديدة  واأ�سواق  للتعليب  م�سانع  اإىل  يحتاج 
ال��زراع��ي  النمط  تعتمد  وا���س��ح��ة  ا�سرتاتيجية 
امل�سرية  ب��ال��ق��رو���س  امل��زارع��ني  وت��دع��م  امل��ن��ا���س��ب، 
من  واالإعفاء  امل�ستحقة  االأق�ساط  �سداد  وتاأجيل 

الفوائد.
املقطوعة  بال�سريبة  النظر  اإع��ادة  اإىل  ودع��ا 
على امل�ستقات النفطية، وجلب اال�ستثمار وتنظيمه، 
وتوفري البنية التحتية االأ�سا�سية للعملية التعليمّية 
جانب  اإىل  باململكة،  وال��ق��رى  املناطق  خمتلف  يف 
بع�س  واإيقاف  اخلا�سة،  اجلامعات  ترخي�س  �سبط 
االحاالت على التقاعد واال�ستيداع، واإبعاد ال�سلطة 
�سائبة،  اأي��ة  ت�سوبها  قد  ح�سابات  عن  الق�سائية 
وتعزيز  االإعالمية،  املوؤ�س�سات  بدعم  طالب  كما 
الرقابة على موازنة ونفقات وم�ساريع �سلطة اإقليم 
بني  الراتب  فارق  معاجلة  اإىل  باالإ�سافة  العقبة، 
واجلدد.  القدامى  والع�سكريني  املدنيني  املتقاعدين 
واأ�سار النائب عمر النرب، اإىل اأهمية تاأ�سي�س دائرة 
ثروات  لتربير  املحا�سبة،  ديوان  او  العدل  وزارة  يف 
جمال  وتو�سيع  ق��ان��ون،  مبوجب  اخل��ا���س،  القطاع 
النواب،  مبجل�س  وربطه  املحا�سبة،  دي��وان  رقابة 
وتخ�سي�س مكافاأة لكل من يبلغ عن ف�ساد اأو ر�سوة اأو 
تهرب �سريبي، باالإ�سافة اإىل اإنهاء التعامل بالنقد 
الف�ساد  النقد  ي�سهل  حيث  �سنوات،  خم�س  خ��الل 

وجتارة املخدرات والتهرب ال�سريبي. 
تكبدتها  ال��ت��ي  االأ����س���رار  ح�سر  ع��ل��ى  و���س��دد 
خطة  الإع���داد  متهيدًا  االقت�سادية،  القطاعات 
حت��ف��ي��ز ودع����م ل��ه��ا، ودع����م امل�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية 
ومراجعة  لل�سباب،  عمل  فر�س  لتوفري  واملتو�ّسطة 
كاملة للقطاع ال�سناعي وبخا�سة كلف االإنتاج. كما 
طالب باجلدية يف التعامل مع الهيئات امل�ستقلة من 
اال�ستثمار،  قانون  وتعديل  الدمج،  او  االإلغاء  حيث 
انتخاب  قانون  وو�سع  الالمركزية،  م�سروع  ودعم 

جديد.

تيسري كريشان
يف  كري�سان،  تي�سري  الدكتور  النائب  وحت��دث 
ان�ساء  دعم  عن  النيابية،  امل�سرية  كتلة  باإ�سم  كلمة 
قاعدة  وتو�سيع  ال�سياحية،  للمخاطر  �سندوقًا 
االجتماعية،  احل��م��اي��ة  خ��ط��ة  م��ن  امل�ستفيدين 
وزيادة خم�س�سات �سندوق املعونة الوطنية ل�سمول 
للم�سروعات  االإنتاجية  الكفاءة  ورف��ع  اك��رب،  عدد 
املحلي  االدخ��ار  حتفيز  اىل  اإ�سافة  االإقت�سادية، 

وجذب اال�ستثمارات.
العام �سيكون  املال  ا�ستمرار النزف من  اإن  وقال، 
ما  ال�����س��راب،  رف��ع  م��ن خ��الل  امل��واط��ن  على ح�ساب 
ال�سابطة  املحا�سبة  ديوان  ومنح  انهاءه،  ي�ستوجب 
مبختلف  ااف�ساد  مكافحة  على  والت�سديد  العدلية، 

ا�سكاله، اىل جانب تر�سيخ ال�سلم االهلي للمجتمع.
واكد على اأهمية متكني و�سائل االإعالم االردين، 
والغاء  املعلومة  على  احل�سول  يف  حقها  و�سمان 
العقوبات ال�سالبة للحرية، ودعم ا�ستقالل الق�ساء 
واحرتان �سلطتة، ا�سافة اىل دغم القطاع الزراعي 
ال�سناعات  ودع���م  وامل��ي��اه  احل��دي��ث��ة  بالتقنيات 

والبحوث الزراعية. 
وطالب با�سالحات هيكلية يف قطاعات الطاقة 
عحز  م��ن  حت��د  مالية  وا���س��الح��ات  والعمل  وامل��ي��اة 
و�سبط  والت�سوهات  الثغرات  ومعاجلة  امل��وازن��ة 
لربنامج  االع��ف��اءات  وحوكمة  ال�سريبي  التهرب 
اال���س��الح االق��ت�����س��ادي واالج��ت��م��اع��ي، م��ع زي��ادة 
على  الفائدة  بتخفي�س  البنوك  والزام  االإي��رادات 
االقت�سادية  القطاعات  لدعم  وجدولتها  القرو�س 

والتجارية املت�سررة.
خمرجات  بني  املوائمة  �سرورة  كري�سان  واك��د 
النظم التعليمية والتدريب واحتياجات �سوق العمل 
وحت�سني البنية التحتية، ودعم امل�ساجد با�ستدامة 
املراأه،  ومتكني  املحت�سني،  باالئمة  ورفدها  ال�سيانة 
ودع��م  ال��ع��ام،  ال��ق��ط��اع  وهيكلة   ، ال�سباب  ودع���م 
املحافظات،  وجمال�س  والبلديات  املحلية  املجال�س 
الناظمة  بالت�سريعات  النظر  اع���ادة  ع��ن  ف�ساًل 

للحريات وحقوق االن�سان.

حممد العالقمة
النائب حممد العالقمة، دعا اىل وقف ا�ستنزاف 
الوطن،  م�سلحة  يف  ي�سب  ال  الذي  الزراعي  القطاع 
هي  التي  الزراعية  الهوية  ا�ستعادة  على  والعمل 
ملرحلة  الو�سول  ان  موؤكدا  االأردنية،  الدولة  هوية 

االأمن الغذائي يتطلب العمل واجلهد. 
وقال، ان تعرفة الكهرباء يف مناطق غور االأردن 
نظر،  اإع���ادة  اىل  حتتاج  االردن  يف  بقعة  ك��ل  ويف 
الثقة  ا�ستعادة  مفتاح  هو  القانون  �سيادة  ان  موؤكدا 
املواطن  كرامة  ي�سون  والذي  الر�سمية،  باملوؤ�س�سات 
وي�سمن احلقوق والواجبات، ا�سافة اىل حق العالج 
عرب تاأمني �سحي �سامل.  ودعا اىل الغاء االمتحان 
جدواها،  يف  امل�سكوك  واملقابالت  ال�سكلي  التناف�سي 
والعودة اىل مربع االقدمية يف دور اخلدمة املدنية، 
حرية  اط��الق  خ��الل  من  الدميوقراطية  وتر�سيخ 

الراأي والتعبري ، وعدم امل�سا�س بكرامة املعلم. 

ضرار احلراسيس
لن  االردن  ان  ق��ال  احلرا�سي�س،  �سرار  النائب 
ما  ال�ساملة  التنمية  وحتقق  منتجة  دول��ة  يكون 
اطالق  مقدمتها  ويف  ال�سيا�سية،  احلياة  تتطور   مل 
الفراز  االنتخاب  قانون  وتعديل  العامة،  احلريات 
عن  وتعرب  ال�سعبية  االرادة  متثل  نيابية  جمال�س 
برملانية  حكومة  وف��رز  ووج��دان��ه،  ال�سعب  �سمري 

منتخبة متتلك الوالية العامة فعاًل ال قواًل. 
�سحية  منظومة  بناء  اعادة  �سرورة  اىل  ولفت 
اجلميع  و�سمول  امل��واط��ن،  حاجات  تلبي  متكاملة 
مبظلة التاأمني ال�سحي، مبا يف ذلك مر�سى ال�سرطان، 
وتغليظ العقوبات على كل من يتعدى على املال العام 
ق�سية  اىل  ا�سار  كما  املنهوبة،  االم��وال  وا�سرتداد 
املبكر،   ال�سمان  او  اال�ستيداع  على  موظفني  اإحالة 
احلكومي،  اجلهاز  وتر�سيق  اللنفاق  تر�سيد  بحجة 
وزارية،  حقيبة   32 احلالية  احلكومة  ت�سم  بينما 

منهم ثمان وزراء دولة. 
واعلن رئي�س جمل�س النواب، ان املجل�س �سي�سوت 
الدكتور  بحكومة  الثقة  على  االربعاء،  اليوم  م�ساء 
احلكومة  ل��رد  اال���س��ت��م��اع   بعد  اخل�����س��اون��ة،  ب�سر 
اجلل�سة  يف  يتحدث  فيما  ال��ن��واب،  مالحظات  على 
ال�سباحية غدًا،  13 نائبًا، بعد ان �سارك 107 نواب 
يف مناق�سات البيان الوزاري، خالل �ستة ايام، وعرب 

11 جل�سة �سباحية وم�سائية.

مذكرة تفاهم بين الجامعة األردنية 
فرع العقبة ومركز الثريا للدراسات

مذكرة تفاهم بين جامعة 
الحسين وشركة تطوير معان

*العقبة 
وقعت اجلامعة االأردنية فرع العقبة مع مركز الرثيا للدرا�سات، 
ت�ستهدف  منهجية  ال  اأن�سطة  تنفيذ  تتيح  تفاهم،  مذكرة  الثالثاء، 
طلبة اجلامعة، من خالل م�سروع متكني القيادات الن�سائية ال�سابة 
ينفذه  والذي  القرار،  �سنع  وعملية  القيادية  االأدوار  يف  للم�ساركة 
من  وبتمويل  الفدرالية  االحت���ادات  منتدى  مع  بالتعاون  املركز 
منا�سرة  ريا�س  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  واأكد  الكندية.  احلكومة 
خالل حفل التوقيع، حر�س اجلامعة على تعزيز دورها التنموي يف 
املجتمع  على  يعود  مبا  الت�ساركية  العالقة  وتوطيد  اجلنوب  اإقليم 
خالل  من  الب�سرية  الكفاءات  تطوير  على  والعمل  بالنفع  املحلي 
ذات  وطنية  موؤ�س�سة  باعتبارها  املختلفة  واإمكاناتها  اجلامعة  اأذرع 
للدرا�سات  الرثيا  ملركز  العام  املدير  وقال  �سامية.  وطنية  ر�سالة 
ال�سروح  اأهم  اأحد  مع  املذكرة  اإن توقيع  الدكتور حممد اجلريبيع، 
اجتماعية  تنمية  حتقيق  اأجل  من  جاء  اجلنوب  اإقليم  يف  العلمية 
التنمية  اإط���ار  �سمن  �ساملة  وبيئية  واق��ت�����س��ادي��ة  و�سيا�سية 
وتعاون  تفاهم  مبذكرة  يرتبط  املركز  ان  اإىل  منوها  امل�ستدامة، 
باملحافظات  م�سرتكة  تنموية  برامج  لتنفيذ  الداخلية  وزارة  مع 

وخا�سة يف مناطق البادية االأردنية.

*معان 
وّقعت جامعة احل�سني بن طالل و�سركة تطوير معان، الثالثاء، 

مذكرة تفاهم تهدف اإىل التعاون يف جمال التدريب والتاأهيل.
وقال رئي�س جامعة احل�سني بن طالل الدكتور عاطف اخلراب�سة 
ل�)برتا(، اإن اجلامعة �ستقوم بتقدمي كافة اال�ست�سارات املتخ�س�سة 
وخ�سو�سًا  والت�سويقية  واملالية  واالإداري���ة  الفنية  املجاالت  يف 

اال�ست�سارات املتخ�س�سة يف جمال بحوث الطاقة املتجددة.
وبرامج  عمل  ور�س  بتنظيم  اأي�سًا  �ستقوم  اجلامعة  اأن  واأ�ساف 
تدريبية وموؤمترات وندوات باال�سرتاك مع املتخ�س�سني من اأ�سحاب 
منطقة  يف  املوجودة  ال�سناعية  القطاعات  يف  واخل��ربة  الكفاءة 
الفنية  الفحو�سات  اإج��راء  اإمكانية  �ستقدم  كما  التنموية،  معان 

وباأ�سعار تف�سيلية. املخربية يف خمتربات اجلامعة  والتحاليل 
اأمين  معان  تطوير  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  بنّي  جهته،  من 
بتوجيه  التفاهم  مذكرة  خالل  ومن  �ستقوم  ال�سركة  اأن  ال�سراري، 
ال�سركات ال�سناعية التي تقع �سمن الرو�سة ال�سناعية واملجمعات 
احل�سني،  جامعة  تقدمها  التي  اخلدمات  من  لال�ستفادة  ال�سم�سية 
والتن�سيق مع ال�سركات وامل�سانع املحلية لفتح باب التدريب للطلبة. 

النواب يواصل مناقشة البيان 
الوزاري لنيل الثقة

مقال رئيس التحرير

احل��ك��وم��ات االردن���ي���ة ال  
تدر�س بتاتا االثار االجتماعية املرتتبة على حياة 

النا�س ومعي�ستهم عندما تتخذ القرارات امل�سريية يف حياة النا�س  ، 
كما ان احلكومات تتنا�سى ن�سب الفقر املرتفعه وتتنا�سى الع�سرات من 
جيوب الفقر خا�سة يف اطراف العا�سمة عمان  ، خططها وبراجمها 
هو جيوب املواطنني وال يوجد ا�سالحات وبرامج اقت�سادية ناجعة 
 ، ال��وط��ن  ه��ذا  يف  واحل��ج��ر  الب�سر  حياة  خلدمة  قدمتها  وناجحة 
متنا�سية  املخزقة(   ( جيوبنا  على  ت�ستقوي  براجمها  يف  احلكومات 
اننا نحن الكادحني حتلب منا 71% من ايراداتها ال�سريبية وتركت 
الن  مليار   2 زهاء  التهرب  يبلغ  اذ  الريح  مهب  يف  �سريبيا  املتهربني 

املتكر�سني واحليتان والقطط ال�سمان خط اأحمر.
ظل  يف  املواطن  جيبة  اال  للحكومة  مورد  يوجد  ال  �سادة  يا  نعم 
ثبات الدخل املتاكل منذ 20 عام ، هذه القرارات املجحفة �ستزيد من 
الفقر والبطالة و�ستزيد من اجلرمية  و�ستزيد من العنو�سة عند كال 
النها  �ستتاأثر  والكادحة  الفقرية  لال�سر  ال�سرائية  والقوة  اجلن�سني 
�ست�ستغني عن حاجات ا�سا�سية كثرية مما �سينعك�س �سلبا على ح�ساب 
املجتمع  يف  االجتماعية  العالقات  و�ستتاأثر  املواطنني  وتعليم  �سحة 
االردين ب�سكل �سلبي و�سيزيد الت�سرب من املدار�س علما باأننا نتحدث 
حاليا عن ) 100( الف مت�سرب و�سيزيد العاطلني عن العمل و�سرتتفع 

بور�سة ديوان اخلدمة املدنية اىل ن�سف مليون �ساب وفتاة .
العام  العاملة يف قطاع الدولة  الفئات  الو�سطى هي تلك  الطبقة 
الو�سطى  الطبقة  تعر�ست  لقد  امل�سلحة  والقوات  االمنية  واالجهزة 
يف االردن لعدد كبري من امل�سكالت االجتماعية واالقت�سادية، هددت 
يكن  مل  اإن  وتراجعها  تاآكلها  باحتمال  وتنذر  الطبقة  تلك  وج��ود 

اختفاوؤها متاما.
بناء  يف  الفقرى  العمود  تعترب  الو�سطى  الطبقة  كانت  اأن  بعد   
والقيم  به  تقوم  الذي  االقت�سادي  ال��دور  بف�سل  احلديث،  املجتمع 
املثل  هي  تعترب  والتي  بها،  تتم�سك  التي  واالأخالقية  االجتماعية 
ثابتة  معينة  اأهداف  نحو  املجتمع  اأفراد  ويقود  يوجه  الذي  االأعلى 
الوا�سحة  الروؤية  ومن  والثقايف  االجتماعي  ال��رتاث  من  م�ستمدة 
الغد،  عامل  يف  النا�س  حياة  عليه  تكون  اأن  ينبغى  وما  للم�ستقبل، 
ت�سري  كثرية  دالئ��ل  وهناك  التدهور،  يف  الطبقة  ه��ذه  اأخ��ذت  فقد 
بف�سل  املتما�سك  جمتمعنا  يف  حتى  الطبقة  هذه  اأو�ساع  تدهور  اإىل 
تلك  اأف��رزت  التي  البيئة  هي  دائما  تعترب  كانت  التي  الطبقة،  هذه 
التغريات  ولكن  وازدهارها،  منوها  على  و�ساعدت  االأخ��رى  الطبقات 
االقت�سادية التي اأدت اإىل ازدياد البطالة وقلة فر�س العمل وتدهور 
اأ�سعار  يف  الرهيب  والت�ساعد  املعي�سة  تكاليف  ارتفاع  رغم  االأج��ور 
ال�سرورات االأ�سا�سية وت�سخم الديون، اإىل جانب تراجع القيم التي 
وزحف  ال�سابقة،  الطويلة  العقود  طيلة  الطبقة  تلك  حتملها  كانت 
�سلوكيات واأمناط جديدة من قيم واأخالقيات كانت تعترب ممجوجة 
ومنبوذة من املجتمع ككل الرتباطها مبواقف واأفكار مرفو�سة تتاآلف 
كلها االآن �سد متا�سك هذه الطبقة، ومتثل م�سدرا خطريا يهدد كيانها 
واختفاء مالحمها االأ�سا�سية ومقومات وجودها، مما يثري الت�ساوؤالت 
حول ما الذى ميكن عمله لتفادى النتائج االجتماعية واالقت�سادية 
التى قد ترتتب على االختفاء املحتمل بل  بل وال�سيا�سية الوخيمة 
املناوئة  العوامل  لتلك  الت�سدى  يتم  مل  اإن  الطبقة،  لهذه  واملتوقع 

والق�ساء عليها اأو على االأقل التخفيف من اآثارها ال�سلبية.
 وقد يكون من ال�سعب احل�سول على تعريف متفق عليه للطبقة 
الو�سطى والدعائم االأ�سا�سية التي تقوم عليها واملالمح اخلا�سة التي 
نظرًا  وذل��ك  غريها،  عن  قاطع  وب�سكل  بو�سوح  ومتيزها  بها  تنفرد 
الدنيا  الطبقة  وهما  االختالف  اأ�سد  خمتلفني  طرفني  بني  لوقوعها 
العاملة  الطبقة  با�سم  اأحيانا  التاأدب  باب  من  اإليها  ُي�سار  قد  التي 
�سيا�سة  بف�سل  االردن  يف  عندنا  �سيظهر  وهناك  الفقرية  الطبقة  اأو 
احلكومات طبقة م�سحوقة، والطبقة العليا الغنية املرتفعة عن بقية 
فئات املجتمع، ونظرًا اأي�سا لتعقد وكرثة الفئات التي تدخل يف تكوين 
والتي  اإليها  نف�سها  تن�سب  اأن  حتب  التي  اأو  ذاتها  الو�سطى  الطبقة 
ت�سم اأ�سحاب املهن الرفيعة املميزة اجتماعيا مثل اأ�ساتذة اجلامعات 
واالأطباء ورجال الق�ساء واملحامني ورجال االأعمال ومديري البنوك 
ومن اإليهم ، نعم يا �سادة يا كرام الفاحتة على روح الطبقة الو�سطى يف 

االردن ومربوك والدة طبقة جديدة ن�سميها ) امل�سحوقة( .

خالد خازر الخريشا

الفاتحة على روح 
الطبقة الوسطى

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
حيدر  عمان  يف  العراقي  ال�سفري  قال   
العراقية  اال�ستثمارات  حجم  اإن  العذاري، 
يف االردن بلغ 18 مليار دوالر، توزعت على 
قطاعات ال�سناعة والعقارات وامل�ست�سفيات 

والقطاع املايل وامل�سريف.
واكد ال�سفري يف لقاء مع وكالة االنباء 
على  ك��ان  االردن  اإن  )ب����رتا(،  االردن��ي��ة 
كل  رغ��م  للعراق  وم�ساندا  داعما  ال���دوام 
ما  �سهدها،  التي  الدراماتيكية  التغيريات 
اال�سرتاتيجية  العالقة  ا�ستمرار  يف  اأ�سهم 
ظل  يف  البلدين،  بني  والتعاون  وال�سراكة 
يف  العراقية  ال�سيا�سية  ال��ق��ي��ادة  رغ��ب��ة 
االأ�سقاء  مع  والتعاون  ال�سراكة  من  مزيد 

االأردنيني. 
ان االأردن يتمتع بدور حموري  وا�ساف 
بعالقات  ويحظى  باملنطقة،  ال�سالم  يف 
كانت  وط��امل��ا  العربية،  ال���دول  م��ع  طيبة 
اأب���واب���ه م��ف��ت��وح��ة ل��ك��ث��ري م��ن ال��ل��ق��اءات 

ال�سالم،  تدعم  التي  والقمم  وامل��وؤمت��رات 
احلكيمة  ال�سيا�سة  وبف�سل  اأنه  عن  ف�سال 
يتمتع  ال���ث���اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  جل��الل��ة 
بعالقات ودية و�سداقة مع الدول الكربى 
ذلك  ان  اىل  م�سريا  مبنطقتنا،  تهتم  التي 
وما  العربي  الربيع  بدء  منذ  وا�سحا  كان 
على  وال��ع��راق  �سوريا  يف  اأح���داث  من  ت��اله 
التن�سيق  اىل  وا���س��ار  اخل�����س��و���س.   وج��ه 
مكافحة  جم��ال  يف  البلدين  ب��ني  امل�ستمر 

االإرهاب وحماربة اجلماعات املتطرفة.
وا�ستعر�س جماالت التعاون االقت�سادي 
البلدان  اذ يرتبط  ال�سقيقني،  البلدين  بني 
والفني  االقت�سادي  للتعاون  باتفاقية 
اتفاقية  اىل  ا�سافة   ،1980 ع��ام  وقعت 
كما   ،2009 ع��ام  املوقعة  احل��رة  التجارة 
توقيع  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خالل  مت 
عن  واالإع���الن  م�سرتك  ت��ع��اون  اتفاقيات 
احلدود  على  االقت�سادية  املنطقة  م�سروع 
لتزويد  ال��ت��ع��اون  وم��ذك��رة  البلدين،  ب��ني 

العراق بالطاقة الكهربائية ل�سد االحتياج 
املحلي وم�سروع خط انبوب النفط الرابط 

بني موانئ الب�سرة وميناء العقبة.
قال  الفل�سطينية،  الق�سية  وب�����س��اأن 
العذاري ان العراق ينظر اىل فر�س حتقيق 
باإعادة  مرهونة  باأنها  املنطقة  يف  ال�سالم 
الفل�سطيني  لل�سعب  املغت�سبة  احل��ق��وق 
وتطبيق قرارات االأمم املتحدة ذات ال�سلة، 
واإيقاف كل التجاوزات، موؤكدا ان ال�سالم ال 
بقعة  يف  واج��ح��اف  ظلم  ووج���ود  ي��ت��ج��زاأ 
البارود  برميل  ي�سبه  املنطقة  هذه  من  ما 
اأن  وب��ني  حلظة.  اأي  يف  ينفجر  قد  ال��ذي 
االأق�سى  امل�سجد  على  الها�سمية  الو�ساية 
وامل�سيحية  االإ�سالمية  واملقد�سات  املبارك 
اع��وام،   103 ال���  ناهز  عمرها  القد�س،  يف 
وهي حتظى اليوم ب�سرعية وا�سعة وقبول 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  من  �سريح 
والدول االإ�سالمية )جامعة الدول العربية 
وال���دول  اال���س��الم��ي(  ال��ت��ع��اون  ومنظمة 

الكربى ف�سال عن اليون�سكو، وياأتي كل ذلك 
امل�سيحيني  حقوق  على  املحافظة  بهدف 
جاللة  ان  وا�ساف  القد�س.  يف  وامل�سلمني 
اإطار احلفاظ  امللك بداأ بخطوات مهمة يف 
منرب  ترميم  ع��رب  املقد�سات  ه��وي��ة  على 
وتاأ�سي�س  االأق�سى  امل�سجد  يف  الدين  �سالح 
ال�سندوق الها�سمي الإعمار امل�سجد االأق�سى 
املبارك وقبة ال�سخرة، موؤكدا اهمية هذه 
على  واحل��ف��اظ  احل��ق��وق  حلماية  اجل��ه��ود 
الطقو�س  ممار�سة  و�سمان  القائم  الو�سع 

وال�سعائر الدينية للم�سلمني وامل�سيحيني.
ع��م��ان،  يف  ال��ع��راق��ي  ال�سفري  وا���س��اد 
بالدور االن�ساين لالردن يف ا�ستقبال وايواء 
الالجئني، باأعداد ت�سل اىل املاليني، م�سريا 
اأمام  مفتوحة  بقيت  االأردن  اأبواب  اأن  اىل 
اأب��واب��ه  ال��ع��امل  اأغ��ل��ق  عندما  العراقيني 
التي  الرئة  اململكة  كانت  ولطاملا  امامهم، 

تتنف�س منها العراق. 
)برتا-�سالح اخلوالدة(

*عمان 
���س��ن��اع��ي��ة  ����س���رك���ة   16 ت�������س���ارك 
الغذائية  ال�سناعات  بقطاعات  عاملة 
وال��زي��وت  وال��ك��ي��م��اوي��ة  والبال�ستيكية 
امل��ع��دن��ي��ة يف م��ع��ر���س اخل��رط��وم ال���دويل 
هيئة  رئي�س  واأك���د  منتجاتها.  ل��رتوي��ج 
حرتوقة  ف��ري��دون  بالوكالة  اال�ستثمار 
�سناعة  غرفة  مع  بالتعاون  الهيئة  دع��م 
اخل��رط��وم  معر�س  يف  للم�ساركني  ع��م��ان 
االأردنية  ال�سادرات  تطوير  بهدف  الدويل 
باملنتجات  والتعريف  خارجيا  وترويجها 
ال�سوداين  ال�سوق  اأهمية  وبني  الوطنية. 
يف  وج��وده��ا  لتعزيز  االأردن��ي��ة  لل�سادرات 

ال�سودان  اأن  خا�سة  اإفريقيا،  دول  اأ�سواق 
يعد بوابة جنوب اإفريقيا، كما اأن املنتجات 
مناف�سة يف  باملعر�س تعد  امل�ساركة  املحلية 
ال�سوق ال�سوداين من حيث اجلودة وال�سعر.
االأردن  �سناعة  غرفتي  رئي�س  واأك���د 
اأهمية  اجلغبري  فتحي  املهند�س  وع��م��ان 
امل�����س��ارك��ة يف امل��ع��ر���س ال����ذي ���س��ي��ق��ام يف 
من  ال��ف��رتة  خ��الل  ال�سودانية  العا�سمة 
القطاع  اأن  مو�سحا  اجلاري،   28 وحتى   21
اأن تثمر امل�ساركة االأردنية  ال�سناعي ياأمل 
ال�����س��ادرات  تعزيز  ع��ن  امل��ع��ر���س  ه��ذا  يف 

االأردنية لل�سوق ال�سوداين.
مع  وب��ال��ت��ع��اون  ال��غ��رف��ة  اإن  وق����ال 

ل��ق��اءات  لعقد  بالرتتيب  قامتا  الهيئة 
االأردنيني  ال�سناعيني  جتمع  ثنائية  عمل 
اأعمال  برجال  املعر�س  هذا  يف  امل�ساركني 
االأردنية  ال�سفارة  مع  بالتن�سيق  �سودانيني، 
ي�سكل  املعر�س  اأن  واأ���س��اف  اخل��رط��وم.  يف 
العام  القطاعني  ب��ني  لل�سراكة  من��وذج��ا 
الهيئة  م�ساهمة  خ���الل  م��ن  واخل���ا����س، 
ودعم  تنظيمه  يف  الغرفة  مع  بالت�سارك 
امل�����س��ارك��ني ف��ي��ه، وال��ق��ي��ام ب��ال��رتت��ي��ب��ات 
بحجز  اخل��ا���س��ة  ال���الزم���ة  اللوج�ستية 

االأجنحة و�سحن الب�سائع.
خالل  �سيجري  اأنه  اإىل  اجلغبري  واأ�سار 
اأم��ام  العوائق  اإزال��ة  بحث  املعر�س،  ف��رتة 

البلدين  بني  االقت�سادية  العالقات  تعزيز 
العالقة  رغ��م  متوا�سعة  زال��ت  م��ا  وال��ت��ي 
م�سددا  البلدين،  جتمع  التي  التاريخية 
تعرت�س  التي  املعيقات  اإزال��ة  اأهمية  على 
اأن  خ�سو�سا  البلدين،  بني  ال�سلع  ان�سياب 
من  الكثري  ال�����س��ودان  م��ن  ي�ستورد  االأردن 
املواد االأولية الالزمة لل�سناعات الغذائية، 
من  الكثري  ال�سودان  ي�ستورد  املقابل،  ويف 

ال�سناعات االردنية.
ودعا اإىل اإيجاد اآليات تنفيذية ملا يتفق 
عليه على اأر�س الواقع وتعظيم اال�ستفادة 
البلدين خدمة  املوقعة بني  االتفاقات  من 

للم�سالح امل�سرتكة للبلدين.

*عمان 
عن  االأردن  اأوراجن  �سركة  اأعلنت 
اأ�سماء الفائزين ب�سيارتي »رينو �ستيب 
واي 2021« يف ختام حملتها »ا�ستخدم 

حمفظة اأوراجن مني لرتبح«.
وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ع���ن ال�����س��رك��ة، 
من  ع��دد  رب��ح  فر�سة  احلملة  اأت��اح��ت 
اجلوائز القيمة على مدى �سهر جلميع 
من  االإلكرتونية  املحفظة  م�ستخدمي 
منذ  ال�سركة  وقدمت  كافة.  ال�سبكات 
بدء احلملة جوائز اأ�سبوعية قيمة كل 
وجرى  فائزًا،   112 ل�  دينار   100 منها 
بعد  االأوىل  ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة  �سحب 

معر�س  يف  احلملة  ب��دء  من  اأ�سبوعني 
الكربى  واجل��ائ��زة  اإرب���د  يف  ال�سركة 
يف  مبعر�سها  احلملة  نهاية  يف  الثانية 
عبد  من  كل  بها  وف��از  ال�سابع،  ال��دوار 
و�سيف  العمري  عو�س  حممود  احلميد 

اأحمد يو�سف الدالبيح.
اإطالقها  من  االأردن  اأورجن  وتهدف 
جت���ارب  اإث������راء  اإىل  احل��م��ل��ة  ه����ذه 
االإل��ك��رتون��ي��ة  حمفظتها  م�ستخدمي 
جمموعة  توفر  التي  مني”  “اأوراجن 
وا�سعة من اخلدمات املالية عرب الهاتف 

النقال ب�سرعة و�سهولة واأمان.
من  م�ستخدميها  املحفظة  ومتّكن 

�سحن خطوط ودفع الفواتري، واإر�سال 
والدفع  املحلية،  احلواالت  وا�ستقبال 
فواتريكم”،  “اإي  خ��دم��ات  م��ن  الأي 
املرافقة  ف��ي��زا  بطاقة  وا���س��ت��خ��دام 
اأو  دوليًا  اأو  حمليًا  للت�سوق  للمحفظة 
عرب االإنرتنت، والدفع عن طريق رمز 
QR، و�سحب واإيداع االأموال يف اأي من 
املعتمدة  البيع  ونقاط  اأوراجن  معار�س 
ببطاقة  اآيل  �سراف  اأي  اأو  وال�سركاء 
حتويل  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ب����دون،  اأو 
ال��روات��ب،  وا�ستالم  حمليًا،  االأم���وال 
وغريها  االإلكرتونية  الق�سائم  و�سراء 

من اخلدمات.

*عمان 
امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ���س��رك��ات  جمعية  ن��اق�����س��ت 
ال�سهري،  اجتماعها  خ��الل  »ان��ت��اج«،  واالت�����س��االت 

فر�س النمو ل�سركات القطاع يف ال�سوق العراقية.
املدير  ان  الثالثاء،  بيان  يف  اجلمعية  وذك��رت 
البيطار،  ن�سال  “انتاج” املهند�س  التنفيذي جلمعية 
العراقّية  ال�سوق  اأهمية  ناق�س  اللقاء  اإن  ق��ال 

بالن�سبة ل�سركات تكنولوجيا املعلومات االأردنّية.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  م�ست�سار  اأ���س��ار  جهته،  من 
اىل  اإدري�س،  هاين  العراق  يف  الدويل  التنمية  بنك 
اأواخ��ر  ال��ع��راق  اأق���ّره  ال��ذي  االإ���س��الح��ي  الربنامج 

التي  البي�ساء”،  “الورقة  ا�سم  حتت  املا�سي  العام 
نظام  وتطوير  ال��دول��ة،  تعريف  اإع��ادة  اىل  تهدف 
املالية العامة واإعادة هيكلة النظام امل�سريف واملايل 

ومعاجلة تدين االنتاجية وحماية الفئات اله�سة.
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ا�ستعر�س  ب���دوره 
يف  جتربته  ح��م��دان،  م���روان  للحا�سبات”  “دلتا 
ال�سوق العراقية، موؤكدا ان اكرث امل�ساريع يف العراق 
اىل  م�سريا  املالية”،  ب�”التكنولوجيا  تتمثل  طلبا 
العراق،  يف  اال�ستثمار  تواجه  التي  التحديات  ابرز 
تواجد  وعدم  احلكومي  اال�ستقرار  بعدم  واملتمثلة 

قطاع خا�س فاعل.

*عمان 
ووزارة  عمان  اأمانة  بني  م�سرتكة  جلنة  بحثت 
ال�سياحة ودائرة االثار العامة، �سبل تطوير منطقة 
اإقليم عراق االأمري تنمويا و�سياحيا مع تاأكيد اأهمية 
داخل  واالث��ري��ة  ال�سياحية  املواقع  باقي  تطوير 

حدود العا�سمة عمان .
ان  الثالثاء،  عمان  اأمانة  عن  �سادر  بيان  وقال 
لالطالع  االأم��ري،  عراق  اقليم  موؤخرا  زارت  اللجنة 
ي�سمها  ال��ت��ي  والتاريخية  االث��ري��ة  امل��واق��ع  على 
وتعزيز  لتطويرها  احتياجاتها  على  وال��وق��وف 
اخلريطة  ع��ل��ى  واالث���ري���ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  مكانتها 
جذب  مركز  لتكون  ومتكينها  العاملية،  ال�سياحية 

ال�ستقبال الزوار وال�سياح من كافة انحاء العامل .
من جهته، ا�سار مدير م�سروع تطوير اقليم عراق 
توجيهات  اىل  زي��ت��ون،  اب��و  حممد  املهند�س  االم��ري 
بالت�ساركية  ال�سواربة،  يو�سف  الدكتور  عمان  اأمني 
واحد  كفريق  والعمل  املوؤ�س�سات  جميع  مع  والتعاون 
وتطويرها  ال�سياحة  ان  مبينا  االخرى،  اجلهات  مع 
هي  بل  لوحدها،  ال�سياحة  وزارة  م�سوؤولية  لي�ست 
م�سوؤولية كافة املوؤ�س�سات بالقطاعني العام واخلا�س.

 وعر�س ابو زيتون للجنة االأعمال التي تنفذها 

للطرق  وتو�سعة  حتتية  بنى  اأعمال  من  عمان  امانة 
اأع���داد  اىل  باال�سافة  وتعبيد،  �سيانة  واأع��م��ال 
املل�سقات واملطويات عن االقليم وحمتوياته االثرية 
والتاريخية، واعتماد امل�سار ال�سياحي من قبل امانة 

عمان لتن�سيط املنطقة �سياحيا “درب املعمودية » .
وا���س��اف ان���ه مت االت��ف��اق ع��ل��ى اإع����داد خطة 
ح�سب  كل  �سياحيا،  االقليم  مكانة  لتعزيز  متكاملة 
�سنوات،  ثالث  مدار  على  تنفيذها  يتم  اخت�سا�سه، 
االثرية  املواقع  لرت�سيح  ملف  اإعداد  اىل  باال�سافة 

على قائمة الرتاث العاملي .
الرابعة  امل��رح��ل��ة  ان��ه��ت  ع��م��ان  ام��ان��ة  وك��ان��ت 
ال�سياحي،  االمري  عراق  اقليم  تطوير  م�سروع  من 
لتطوير م�ستوى اخلدمة يف املنطقة وحت�سني �سبكة 
اه��داف  ورب��ط  اال�ستثمارات  جل��ذب  ال��ع��ام،  النقل 
التي  االقت�سادية  بالفر�س  املنطقة  يف  التنمية 
املنتج  وتطوير  املحلي  املجتمع  على  بالنفع  تعود 
يف  املحلي  املجتمع  واإ�سراك  املنطقة،  يف  ال�سياحي 
خالل  من  وا�ستدامتها  ال�سياحية  التنمية  عملية 
وجعل  خمتلفة  �سياحية  مب�سارات  املنطقة  رب��ط 
املواقع االثرية والرتاثية جزء ال يتجزاأ من هوية 

املحلي. املجتمع 

*عمان 
اأعلنت املديرة العامة ل�سركة »طلبات« يف االأردن 
التطبيق  م�ستخدمي  ع��دد  ارت��ف��اع  ع��ن  ���س��راج  ه��ال 
العاملة  القوى  وعدد   ،2020 عام  باملئة   42 بن�سبة 
جائحة  ت��داع��ي��ات  رغ��م  باملئة   75 بن�سبة  لديها 

فريو�س كورونا.
واإعالميني  �سحفيني  لقائها  خالل  �سراج  وقالت 
و�سعت  االأردن”  “طلبات  اإن  “زووم”،  تطبيق  عرب 
ل�سبكتها  املن�سمة  املطاعم  قائمة   2020 العام  يف 
اأعمال  و�سهلت  والعقبة،  والزرقاء  واإرب��د  عّمان  يف 
واملخابز  التموينية  املواد  متاجر  من  اأخرى  قائمة 
ان�سمت  التي  املختلفة  الت�سوق  وال�سيدليات ومراكز 
امل�ستلزمات  تو�سيل  خ��دم��ة  خ��الل  م��ن  ل�سبكتها 

املتنوعة التي اأطلقتها خالل العام.
له  املخطط  النمو  يف  ال�سركة  م�سي  واأك���دت 
وامل�ستلزمات  الطعام  وتو�سيل  طلب  قطاع  لتحويل 
ما  حياة،  واأ�سلوب  �سائد  منط  اإىل  االإن��رتن��ت  عرب 
االإيجابية  التاأثريات  اإح��داث  موا�سلة  لنا  ي�سمن 

الأعمالنا.
يف  “طلبات” التزمت  �سركة  اأن  �سراج  واأو�سحت 
العام املا�سي بتقدمي خدماتها للم�سوؤولية املوؤ�س�سية 
التربع  اأهمها  وبرامج  مبادرات  بطرحها  املجتمعية، 
منظمات  م��ن  ع��دد  ودع��م  وطن”،  “همة  ل�سندوق 
لدعم  خم�س�سة  خدمة  اإطالق  عرب  املدين  املجتمع 
املنظمات، ودعم عدد  بهذه  التربع اخلا�سة  حمالت 
لعدد  املجاين  التوزيع  ومنها  املجتمعية،  الربامج  من 
من طرود تكية “اأم علي” الرم�سانية، وتنفيذ برامج 
اإ�سراك  عن  ف�سال  اجلامعات،  لطلبة  جماين  تدريب 
على  للحفاظ  احلكومية  اجلهود  دع��م  يف  �سائقيها 
توزيع  يف  امل�ساركة  خالل  من  املجتمع  اأبناء  �سحة 
االأدوية واإي�سالها اإليهم جمانا بواقع 18730 عبوة 

دواء.
وتعد “طلبات االأردن” من�سة تكنولوجية تعمل 
يف اململكة لتو�سيل الطعام عرب االإنرتنت، وجزءًا من 
ال�سرق  يف  الطعام  لتو�سيل  اإلكرتونية  من�سة  اأكرب 

االأو�سط تاأ�س�ست عام 2004 يف الكويت.

*عمان 
املجيد  عبد  الدكتور  اجلمارك  عام  مدير  افتتح 
�سمال  ل��دول  االإقليمي  املمثل  ب�سفته  الرحامنة، 
االثنني،  اليوم  واالو�سط،  االأدن��ى  وال�سرق  افريقيا 
والتي  البيانات«،  »حتليل  حول  اإقليمية  عمل  ور�سة 
تعقدها منظمة اجلمارك العاملية عن بُعد للمعنيني 
من االإدارات اجلمركية بدول منطقة �سمال افريقيا 

وال�سرق االأدنى واالو�سط.
اأهمية اال�ستفادة من اخلربات  و اكد الرحامنة 
اجلمارك  منظمة  تقدمها  التي  املتعددة  واالأدوات 
البيانات  جمع  حول  �ساملة  نظرة  لتكوين  العاملية 
خمرجات  م��ن  كانت  ���س��واء  املتعددة  م�سادرها  م��ن 
اجلمارك  معها  تتعامل  التي  اجلمركية  البيانات 
او  التجارية  البيانات  قواعد  خ��الل  من  او  يوميًا 
عليها  العاملني  ميّكن  مبا  للبيانات  املفتوحة  امل�سادر 
واتخاذ  دقيق  ب�سكل  منها  والتحقق  ت�سنيفها  من 

اأهداف  يحّقق  مبا  عليها  بناًء  حيحة  ال�سّ القرارات 
معايري  بني  الّتوازن  حتقيق  يف  اجلمركية  االإدارات 
خالل  من  عليها  الّرقابة  ومعايري  الّتجارة  ت�سهيل 
تطوير منهجيات اإدارة املخاطر وو�سائل اال�ستهداف 

املبني على املخاطر.
�سمال  ملنطقة  البيانات  حتليل  م�سروع  اأن  وبني 
اأفريقيا وال�ّسرق االأدنى واالأو�سط، يعد من امل�ساريع 
االّت�سال  قنوات  تطوير  �ساأنها  من  التي  ال��رائ��دة 
والّتوا�سل بني االإدارات اجلمركية بدول االإقليم يف 
جمال املعلومات ما يحقق اأهداف االإدارات اجلمركية 
لت�سهيل  اجلمركية  للم�سادر  االأمثل  اال�ستخدام  يف 

اإجراءات ان�سياب الّتجارة عرب احلدود.
وجرى خالل الور�سة، التي �سارك فيها خرباء من 
العديد  تقدمي  االإقليم،  بدول  اجلمركية  االإدارات 
من جتارب الدول يف حتليل البيانات من اأجل جتذير 
درا�سات املقارنة يف املمار�سات االأف�سل يف هذا املجال.

*عمان 
الق�سايا  متابعتها  عمان  �سناعة  غرفة  اأك��دت 
ذات  عمان  بالعا�سمة  ال�سناعي  القطاع  تهم  التي 

ال�سلة بعمل اأمانة عمان الكربى.
اآخر  اأن  اإىل  �سحايف،  بيان  يف  الغرفة  واأ���س��ارت 
الق�سايا التي تابعتها تتعلق بتطبيق اجلدول رقم 1 
اخلا�س بر�سوم رخ�س املهن يف مدينة عمان، والذي 
 25 بن�سبة  ا�سايف  ر�سم  فر�س  مبوجبه  يجري  كان 
باملئة من الر�سم االأ�سا�س على كل فرع للم�سنع �سمن 

حدود مدينة عمان.
من  الطلب  ع��ن  ���س��ك��اوى  تلقت  اأن��ه��ا  واأو���س��ح��ت 
ال�سناعيني الذين ميلكون عدة فروع ملن�ساآتهم داخل 
الر�سم اال�سا�س كامال عن  حدود مدينة عمان، دفع 
هذا  من  باملئة   25 ن�سبة  اإىل  باالإ�سافة  ف��رع،  كل 

الر�سم.
من  املعنيني  مع  ذلك  تابعت  اأنها  اإىل  واأ�سارت 
حيث  يا�سني،  �سعد  االأمانة  مبجل�س  ممثلها  خالل 
اأكرث  الفرع  يدفع  اأن  يجوز  ال  اأن��ه  تاأكيد  ج��رى 
اأن  على  عالوة  االأ�سل،  على  امل�ستحق  الر�سم  من 

يدفع  اأن  كان   1985 عام  منذ  الن�س  هذا  تطبيق 
الر�سم  م��ن  باملئة   25 ن�سبة  )ف���رع(  م��وق��ع  ك��ل 

�سا�س. االأ
عمان  اأم��ني  يبديه  ال��ذي  التعاون  يا�سني  وثمن 
مع  االأمانة  وكادر  ال�سواربة  يو�سف  الدكتور  الكربى 
واملقرتحات  الق�سايا  مبختلف  عمان  �سناعة  غرفة 
باالإ�سافة  ال�سناعي،  القطاع  تناف�سية  تدعم  التي 
توحيد  بهدف  املوحد  التفتي�س  قانون  تنفيذ  اإىل 
تاأهيل  بعد  القطاعات  جميع  على  التفتي�س  اأعمال 

الكوادر العاملة.
اإىل  الغرفة،  ادارة  مبجل�س  الع�سو  يا�سني  واأ�سار 
ال�سناعة  غ��رف  اق��رتاح  على  عمان  اأم��ني  موافقة 
باأن يجري منح املن�ساآت العاملة يف بع�س القطاعات 
جتديدها  من  ب��دال  �سنوات  ث��الث  مل��دة  مهن  رخ�سة 

�سنويا، وفقا ل�سروط خا�سة ت�سعها االأمانة.
ودعا يا�سني املوؤ�س�سات ال�سناعية لتزويد الغرفة 
بعمل  يتعلق  فيما  من�ساآتهم  تواجه  ق�سايا  باأية 
االأمانة، ليجري متابعتها والعمل على حلها، وفقا ملا 

ت�سمح به اللوائح واالأنظمة.

السفير العراقي: 18 مليار دوالر حجم 
االستثمارات العراقية في االردن

16 شركة صناعية تشارك
 بمعرض الخرطوم الدولي

إعالن أسماء الفائزين بحملة 
استخدم محفظة أورانج مني لتربح

انتاج ُتناقش فرص النمو لشركات تكنولوجيا 
المعلومات االردنية في السوق العراقية

لجنة مختصة لتعزيز مكانة اقليم 
عراق األمير على الخريطة السياحية

ارتفاع عدد مستخدمي تطبيق 
طلبات لتوصيل الطعام

ورشة عمل إقليمية
 حول تحليل البيانات

صناعة عمان تتابع قضايا الصناعيين 
ذات العالقة بعمل أمانة عمان

*عمان 
ن���اق�������س امل���ج���ل�������س االق���ت�������س���ادي 
العمل  �سوق  مراجعة  ورقة  واالجتماعي، 
تقرير  �سمن  املهني،  والتدريب  والتعليم 
االت�سال  تقنية  2020، عرب  البالد  حالة 
اخلرباء  من  عدد  بح�سور  )زووم(،  املرئي 
واملتخ�س�سني يف القطاعني العام واخلا�س، 
الورقة  حول  وتو�سياتهم  باآرائهم  لالأخذ 

لت�سمينها يف التقرير.
واح���ت���وت امل���راج���ع���ة ع��ل��ى درا���س��ة 
يف  كورونا  جلائحة  احلكومة  ال�ستجابة 
اإىل  اإ�سافة  والت�سغيل،  العمل  �سوق  جمال 
املعلنة،  احلكومية  اال�سرتاتيجيات  تقييم 
وحتديد ما نفذ منها وما مل ينفذ، اإ�سافة 
اإىل مراجعة تو�سيات تقرير حالة البالد 

.2020
وق���ال رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س االق��ت�����س��ادي 
اإن  واالجتماعي الدكتور حممد احلاليقة 
جميع  ب��اآراء  االأخذ  على  حري�س  املجل�س 
ال��ق��ط��اع��ات  يف  واملتخ�س�سني  اخل����رباء 
حتى  واإثرائه،  التقرير  لتجويد  املختلفة 
وقابلة  دقيقة  تو�سيات  و�سع  من  نتمكن 
للتنفيذ. ويف مداخلة، قال اأمني عام وزارة 
العمل فاروق احلديدي اإن احالل العمالة 
لربنامج  يحتاج  الوافدة  من  بدال  املحلية 
وطني �سامل وت�ساركية مع القطاع اخلا�س، 
بني  الفجوة  قل�ست  الوزارة  اأن  اإىل  م�سريا 
العمالة االأردنية والعمالة الوافدة خالل 

املّدة املا�سية.
العايل  التعليم  وزارة  عام  اأم��ني  وق��ال 
جرى  اإن��ه  الدبعي  ماأمون  العلمي  والبحث 
متطلبات  تعديل  اجل��ام��ع��ات  م��ن  الطلب 
مع  يتنا�سب  مب��ا  والتخ�س�س  اجل��ام��ع��ة 
متطلبات العمل يف جميع التخ�س�سات، واأن 
ثّمة تخ�س�سات قد تكون راكدة يف االأردن 

وقد تكون مطلوبة يف االإقليم.
االأخطاء  تقومي  اإىل  امل�ساركون  ودع��ا 
الوطنية  اال�سرتاتيجية  يف  ومعاجلتها 

تفعل  بحلول  للخروج  والتدريب  للت�سغيل 
القطاعني  يف  والت�سغيل  التدريب  عملية 
الحتياجات  خطط  وعمل  واخلا�س،  العام 
بالتخ�س�سات،  يت�سل  فيما  ال������وزارات 
بالبطالة  امل��ت�����س��ل��ة  ال��ن�����س��ب  وت��و���س��ي��ح 

القطاعية.
ون��ب��ه امل�����س��ارك��ون اإىل وج���ود ت���دنٍّ يف 
على  ال��ت��دري��ب  م��راك��ز  خريجي  م�ستوى 
اأن  اإىل  الف��ت��ني  العاملة،  ال��ق��وى  م�ستوى 
م�سوؤولية  وتدريبهم  االأردن��ي��ني  ت�سغيل 

ت�ساركية بني القطاع العام واخلا�س.

القطاع  با�ستثمار  ال��ورق��ة  واأو���س��ت 
امل�ستمر،  والتاأهيل  التدريب  يف  اخل��ا���س 
ميكن  التي  احل��واف��ز  من  حزمة  وت�سميم 
تدريبه  عند  اخل��ا���س  للقطاع  تقدميها 
تفعيل  اإىل  اإ�سافة  لالأردنيني،  وت�سغيله 
وزارة  عن  ال�سادرة  والتعليمات  اللوائح 
املت�سلة  تلك  وخا�سة  واإن��ف��اذه��ا،  العمل 
وتعليمات  الوافدة،  العمالة  ِن�َسب  بتحديد 

املهن املغلقة اأمام العمالة الوافدة.
يذكر اأن املجل�س �سارف على االنتهاء من 
 ،2020 البالد  حالة  تقرير  جل�سات  عقد 

والنقدية،  املالية  ال�سيا�سة  مناق�سة  بعد 
وب��ي��ئ��ة االأع���م���ال واال���س��ت��ث��م��ار، وامل��ي��اه، 
والتجارة  وال�سناعة  والبيئة،  والزراعة، 
وال�سياحة،  واملتو�سطة،  ال�سغرية  واملن�ساآت 
والبنية  واالإ���س��ك��ان  وال��ن��ق��ل،  وال��ط��اق��ة، 
وتكنولوجيا  واالت�������س���االت  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
املعلومات والتحول الرقمي، والتعليم العام، 
االجتماعية،  والتنمية  العايل  والتعليم 
والثقافة،  والطفولة،  واالأ�سرة  وال�سحة، 
وتطوير  ال�سيا�سية  والتنمية  وال�سباب، 

القطاع العام.

حالة البالد 2020 يناقش سوق العمل 
والتعليم والتدريب المهني
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*وكاالت
الع�سكري  الريا�سي  االحتاد  اعتمد 
خالل اجتماع بح�سور ممثلي الت�سكيالت 
وال����وح����دات ال��ري��ا���س��ي��ة يف ال��ق��وات 
العربي،  اجلي�س  االأردن���ي���ة  امل�سلحة 
االألعاب  خمتلف  يف  بطوالته  مواعيد 

الريا�سية لعام 2021.
وحدد االجتماع الذي عقد برئا�سة 
مدير االحتاد العميد جهاد قطي�سات، 8 
�سباط املقبل موعدا النطالق البطوالت 
اإقامة  خالل  من   2021 لعام  الريا�سية 
كرة  وبطولة  ال��ط��اول��ة،  ك��رة  بطولة 
القدم خالل الفرتة من 15 اآذار حتى 12 
ني�سان، وبطولة ال�ساحية يوم 10 اآذار، 
بطولة كرة ال�سلة خالل الفرتة من 21 
اليد  كرة  بطولة  اآذار،   3 وحتى  �سباط 
بطولة  حزيران،   16 حتى  اأي��ار   31 من 
األعاب القوى من 27 حزيران حتى االأول 

الع�سكري من  من متوز، بطولة اخلما�سي 
11 اإىل 15 متوز، بطولة التايكواندو من 
25 اإىل 27 متوز، بطولة الكرة الطائرة 
كرة  خما�سي  بطولة  اآب،   23 اإىل   9 من 
القدم لل�سباط وبطولة اخلما�سي جلميع 
بطولة  اأي��ل��ول،   22 اإىل   6 م��ن  ال��رت��ب 
االأول  ت�سرين   7 اإىل   4 م��ن  امل��الك��م��ة 

اإىل   18 من  اجليوجت�سو  بطولة  املقبل، 
21 ت�سرين االأول، بطولة �سد احلبل من 

25 اإىل 28 ت�سرين االأول.
االجتماع،  خ��الل  قطي�سات  و���س��دد 
ملا  البطوالت  يف  االنتظام  اأهمية  على 
القوات  يف  الريا�سية  القطاعات  يخدم 
امل�سلحة االأردنية، ما ينعك�س ايجابا على 

الريا�سة االأردنية ب�سكل عام.

لالحتاد  االإع��الم��ي  ال��ن��اط��ق  وق���ال 
حممد  النقيب  ال��ع�����س��ك��ري  ال��ري��ا���س��ي 
االأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�سريح  يف  املنا�سري 
�سدد  االج��ت��م��اع  اإن  )ب���رتا(،  االأردن��ي��ة 
على اأهمية االلتزام باإجراءات الوقاية 
ل�سمان  وال��ب��ط��والت  امل��ب��اري��ات  خ���الل 
الربوتوكول  وف��ق  املناف�سات  ا�ستمرار 
ال�����س��ح��ي امل�����س��دد حل��م��اي��ة ال��الع��ب��ني 

واملدربني واالإداريني.
بطولة   14 تنظيم  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
يرثي  العام،  خ��الل  االأل��ع��اب  خمتلف  يف 
حتقيق  يف  وي�سهم  االأردن��ي��ة،  الريا�سة 
نتائج ملفتة على خمتلف ال�سعد، م�سريا 
اإىل اأن االحتاد حري�س على التن�سيق مع 
لتنظيم  املختلفة  الريا�سة  االحت��ادات 

البطوالت وحتديد مواعيدها.

*وكاالت
نادي  دخول  عن  بريويف  تقرير  ك�سف 
متقدمة  مفاو�سات  يف  ال�سعودي  الهالل 
منتخب  يف  البارزين  من  جديد  جنم  مع 
ال�ستوية  االنتقاالت  خالل  ل�سمه  بريو 

اجلارية.
ال�ستوية  االنتقاالت  فرتة  وانطلقت 

يناير/   11 االإثنني  اأم�س  ال�سعودية  يف 
 7 حتى  وت�ستمر  اجل��اري،  الثاين  كانون 

املقبل. �سباط  فرباير/ 
كومري�سيو”  “اإل  �سحيفة  وبح�سب 
�سم  من  اق��رتب  الهالل  ف��اإن  البريوفية، 
نادي  الع��ب  كويفا  كري�ستيان  البريويف 

الرتكي. �سبور  ملطية  ييني 

بني  احل��ال��ي��ة  “االأزمة  اإن  وق��ال��ت 
ال���الع���ب وم����درب ن���ادي���ه ال���رتك���ي رمب��ا 
وفقا  الأنه  اإيجابي،  ب�سكل  اأخ��ريا  تنتهي 
للهالل  كويفا  �سينتقل  الرتكية  لل�سحافة 
املنتخب  يف  زم��ي��ل��ه  ج��ان��ب  اإىل  ل��ي��ك��ون 

كاريلو«. اأندريه 
لكويفا  الهالل  عر�س  اأن  اإىل  واأ�سارت 

رات��ب  م��ع  ع��ام��ني،  م��دت��ه  ع��ق��دا  ي�سمل 
املو�سم. مليوين دوالر يف  قيمته 

رايو  عاما” اأندية:   32“ كويفا  ومّثل 
املك�سيكي،  وبات�سوكا  االإ�سباين  فاليكانو 
اإىل  الربازيلي  �سانتو�س  من  انتقل  بينما 
املو�سم  مطلع  االإعارة،  �سبيل  على  ملطية 

املقبل. يونيو/ حزيران  اجلاري حتى 

*وكاالت
ك�سف تقرير �سحفي الثالثاء، حقيقة 
ت��اأج��ي��ل م��ب��اراة ال�����س��وب��ر االإي���ط���ايل بني 
من   20 يوم  لها  املقرر  ونابويل،  يوفنتو�س 

ال�سهر اجلاري.
مريكاتو”  “كالت�سيو  مل��وق��ع  ووف���ًق���ا 
لورينتي�س،  دي  اأوريليو  ف��اإن  االإي��ط��ايل، 
امل��ب��اراة  خ��و���س  ي��ري��د  ال  ن��اب��ويل،  رئي�س 

اإميليا،  ريجيو  مدينة  يف  املوعد،  ه��ذا  يف 
مقرتًحا تاأجيلها اإىل مايو/اأيار املقبل.

مع  مفاو�سات  حدثت  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار 
اأندريا  بح�سور  االإيطايل  ال��دوري  رابطة 
اأنييلي، رئي�س يوفنتو�س، لكن رئي�س نابويل 

طرح اأ�سباًبا �سعيفة للتاأجيل.
اإن  ق��ال  لورينتي�س  دي  اأن  واأو���س��ح 
لكن  اإميليا،  هناك حاالت كورونا كثرية يف 

احلقيقة اأن االإ�سابات يف هذه املدينة اأقل 
من نابويل.

غياب  ع��ن  ن��اب��ويل  رئي�س  حت��دث  كما 
اأن  ي�سعف فريقه، رغم  واأن هذا  اجلمهور، 
كتيبة جيناور جاتوزو هزمت يوفنتو�س يف 
بدون  اأ�سهر  عدة  قبل  اإيطاليا  كاأ�س  نهائي 
اأن  االإيطايل  املوقع  وذك��ر  ا.  اأي�سً جمهور 
اإقامة  ب�ساأن  الر�سا  عدم  من  حالة  هناك 

اجل��اري،  الثاين  يناير/كانون  يف  امل��ب��اراة 
كثرًيا  اأق��ل  االآن  ال�سوبر  كاأ�س  ومكافاآت 
 2.6 تبلغ  اإن��ه��ا  حيث  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  م��ن 
يف  يورو  ماليني  ب�5.8  مقارنة  يورو،  مليون 

الن�سخة املا�سية.
الرابطة  مريكاتو” اأن  “كالت�سيو  واأكد 
ال تفكر يف تاأجيل املباراة احرتاًما للعقود 

املربمة مع الرعاة.

*وكاالت
تعاقد نادي » اأُحد« ال�سعودي مع الالعب 
�سفوف  يف  للعب  غطا�سة،  فار�س  االأردين 
دوري  مناف�سات  خ��الل  ال��ق��دم  ك��رة  فريق 

النادي  واعلن  ال�سعودي.  االأوىل  الدرجة 
الثالثاء،  الر�سمي،  موقعه  على  ال�سعودي 
الفريق حتى  مع  للعب  التعاقد مع غطا�سة، 
حمزة  وبني  احلايل.  الكروي  املو�سم  نهاية 

اأن  غطا�سة،  الالعب  اأعمال  وكيل  �سلطان 
الالعب ح�سل على موافقة نادي معان لف�سخ 
متهيدا  املحرتفني،  دوري  نهاية  قبل  عقده 
�سلطان  واأ���س��ار  ال�سعودية.  يف  ل��الح��رتاف 

ان  اىل  )ب���رتا(،  االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  لوكالة 
ر�سميا  ووقع  ال�سعودية  اإىل  و�سل  غطا�سة 
على ك�سوفات نادي “اأحد” متهيدا للم�ساركة 

يف مباريات دوري الدرجة االأوىل.

*وكاالت
للمو�سم  االفتتاحية  اجلولة  تنطلق 
ال�سابع ل�سباق الفورموال اإي، حتت رعاية 
منطقة  يف  لل�سيارات  ال���دويل  االحت���اد 
ال��درع��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة، اإح����دى م��واق��ع 

اليون�سكو الرتاثية.
وي���ع���ود ال�����س��ب��اق ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة 
ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  اإىل  ال���ت���وايل  ع��ل��ى 

ال�سعودية.
املو�سم  ينطلق  اأن  امل��ق��رر  م��ن  وك���ان 
اإال  ت�سيلي،  �سانتياجو،  مدينة  من  ال�سابع 
مزيد  عن  الك�سف  و�سيتم  تاأجيله  مت  اأنه 
التالية  املجموعة  ح��ول  التفا�سيل  م��ن 
كانون  يناير/  �سهر  بنهاية  ال�سباقات  من 

الثاين اجلاري.
ال�سعودي  االحت����اد  رئ��ي�����س  وحت���دث 
االأم��ري  ال��ن��اري��ة  وال���دراج���ات  لل�سيارات 

الفي�سل،  ال��ع��ب��داهلل  �سلطان  ب��ن  خ��ال��د 
االأحداث  اأبرز  ال�سعودية  ا�ست�سافة  حول 
العاملية يف ريا�سة ال�سيارات و�سعوره بعودة 
�سباقات الفورموال اإي اإىل اململكة يف افتتاح 

مو�سم 2021.
الن�سخة  كانت   ،2018 عام  “يف  وقال: 
الدرعية  اإي  ف��ورم��وال  �سباق  م��ن  االأوىل 
ريا�سة  يف  نوعه  من  كبري  دويل  حدث  اأول 

ال�سيارات يف ال�سعودية«.
اأول  اأ�سبحت   ،2019 عام  “يف  وتابع: 
دولة على االإطالق تنظم �سباقني يف نف�س 

اليوم يف ال�سرق االأو�سط، ويف �سهر فرباير/ 
على  ليلي  �سباق  اأول  �سيقام  املقبل،  �سباط 
بي  بي  “اإيه  العامل  بطولة  �سمن  االإطالق  

فورموال اإي” وهو اأمر نفخر به كثريا«.
ت��اري��خ  يف  االأوىل  امل����رة  ه���ذه  وت��ع��د 
فيها  جت��رى  التي  اإي  الفورميال  �سباقات 

.LED مناف�سات ال�سباق حتت اأنوار
ا�ست�سافة  “ي�سعدنا  الفي�سل:  وق��ال 
االإط���الق  على  الليلية  ال�سباقات  اأوىل 
منح  وبالتايل  اإي،  ال��ف��ورم��وال  بطولة  يف 
امل�����س��ج��ع��ني ح���دث ج��دي��د م���ن ن��وع��ه مل 

ي�ساهدوه من قبل«.

نظام  ال��ف��ري��ق  ط���ّور  “لقد  واأو����س���ح: 
ظ��روف  لتحقيق  ال��ن��ط��اق  وا���س��ع  اإ���س��اءة 
اإنارة قريبة اإىل حٍد كبري من �سوء النهار 
اآمنة لل�سائقني  يف الليل بهدف توفري بيئة 
ال�سرعات  عند  حتى  ال�سباق  م�سمار  على 

العالية”.
نظام  بتنفيذ  “�سنقوم  وا���س��ت��ط��رد: 
الفقاعة ال�سارم، حيث �سيتم فح�س كورونا 
االأ�سخا�س،  بني  التقارب  وتقييد  دوري��ا، 
وذلك �سيمهد الطريق ال�ست�سافة املزيد من 
خالل  الحقا  اململكة  يف  البارزة  االأح��داث 

العام اجلاري«.

و�سدد على اأن تخطيط قيادة اململكة، 
ال�سيارات  لريا�سات  ال�سعودية  وح��ب 
من  الكثري  تنظيمها  يف  اأ�سهما  وال�سباقات، 
داك��ار  رايل  غ��رار  على  الكربى  االأح���داث 

وفورموال 1 وفورمال اإي.
واأ�سار اإىل اأن كثري من النا�س مل يكونوا 
يتوقعون قبل 5 اأو 10 �سنوات اأن تقام هذه 

البطوالت الكربى يف اململكة.
 ،2021 يف  “االآن  ق���ائ���ال:  واأرف������د 
ال��ث��الث،  ال��ب��ط��والت  ه���ذه  �سن�ست�سيف 
ا�ست�سافة  يف  كبري  وتطور  ت�سارع  وه��ذا 
ننوي  ال  ت�سارع  اأن��ه  كما  االأح���داث،  ه��ذه 

تخفيفه«.
ال�سعودي  االحت��اد  يف  “دورنا  واأك��د: 
�سمان  ال��ن��اري��ة،  وال��دراج��ات  لل�سيارات 

ازدهار ريا�سة ال�سيارات يف اململكة«.
وقال اإن “اأحداث مثل داكار وفورموال 
قاعدتنا  اإلهام  يف  ت�سهم   1 وف��ورم��وال  اإي 
نعززها  والتي  اأ�سال،  القوية  اجلماهريية 

على مدار العام«.
وينطلق �سباق الدرعية الليلي، يف متام 
 26 يومي  املحلي  بالتوقيت  م�ساء  الثامنة 

و27 فرباير/ �سباط املقبل.
املجموعة  م��واع��ي��د  ت��اأك��ي��د  و���س��ي��ت��م 
�ستخ�سع  ال�سباقات قريبا، كما  التالية من 
ملوافقة  املواعيد  اأجندة  حتديثات  جميع 
امل��ج��ل�����س ال��ري��ا���س��ي ل���الحت���اد ال����دويل 

لل�سيارات.

االتحاد الرياضي العسكري يعتمد 
مواعيد بطوالته لعام 2021

مفاوضات متقدمة بين الهالل 
السعودي ونجم بيرو

حقيقة تأجيل السوبر اإليطالي

انضمام الالعب األردني غطاشة 
رسميا لفريق ُأحد السعودي

خالد الفيصل: لن نخفف وتيرة 
استضافة السباقات الكبرى

*وكاالت
ح���دد احت���اد ك���رة ال��ق��دم، م��واع��ي��د م��ب��اري��ات 
اجلولة ال� 22 واالأخرية من بطولة دوري املحرتفني 

ملو�سم2020.
مرا�سم  ال���دوري،  من  االأخ���رية  اجلولة  وت�سهد 
يف   17 ل��ل��م��رة  ال��ب��ط��ول��ة  بلقب  ال���وح���دات  ت��ت��وي��ج 
تاريخه، عقب مباراته مع الفي�سلي التي �ستقام يوم 

ال�سبت املقبل.
هوية  حتديد  اجلولة،  نهاية  مع  �سيجري  كما 
اإىل  بالهبوط  االأهلي  �سريافق  الذي  الثاين  الفريق 

م�ساف اأندية الدرجة االأوىل.
ووف���ق ج���دول م��ب��اري��ات االأ���س��ب��وع االأخ���ري من 
الكرة،  الحتاد  الر�سمي  املوقع  ن�سره  الذي  ال��دوري، 

فاإن املباريات تبداأ يوم اخلمي�س املقبل بلقاء فريقي 
اجلزيرة و�سباب االأردن عند ال�ساعة الرابعة م�ساء 
 3 املقبل  اجلمعة  يوم  تقام  فيما  عمان،  �ستاد  على 
ال�سريح  بني  االأوىل  م�ساء،  الرابعة  عند  مباريات 
والرمثا على �ستاد امللك عبداهلل الثاين بالقوي�سمة، 
والثانية احل�سني مع �سحاب على �ستاد احل�سن باأربد، 
االأمري  �ستاد  على  ال�سلط  مع  العقبة  �سباب  واخ��ريا 

حممد بالزرقاء.
وي�سهد يوم ال�سبت املقبل مباراة االأهلي مع معان 
الثاين  عبداهلل  امللك  �ستاد  على  م�ساء  الثالثة  عند 
عند  والوحدات  الفي�سلي  يلعب  فيما  بالقوي�سمة، 
ختام  يف  عمان  �ستاد  على  م�ساء  اخلام�سة  ال�ساعة 

مباريات الدوري.

اتحاد الكرة يحدد مواعيد مباريات 
األسبوع األخير بدوري المحترفين

*وكاالت
الذي  االجتماع  اأن  االأردين  الرمثا  ن��ادي  اأعلن 
حممود  جمال  الفني  املدير  مع  االإثنني  م�ساء  عقد 

كان مثمرًا.
اأب���و ع��اق��ول��ة الناطق  امل��ه��ن��د���س حم��م��د  وق���ال 
الر�سمية  ال�سفحة  نقلته  ت�سريح  يف  االإع��الم��ي 
للفريق مبوقع في�سبوك: “االجتماع عقد يف اأجواء 
اإيجابية للغاية، واالتفاق النهائي على متديد عقد 
يف  االأخرية  املباراة  نهاية  بعد  �سيكون  الفني  املدير 

الدوري اأمام ال�سريح«.
وكان جمال حممود قد ت�سلم مهمة املدير الفني 

لفريق الرمثا خلفا للمدرب عي�سى الرتك.
اأداء  م��ن  ي��ط��ّور  اأن  حم��م��ود  ج��م��ال  وا�ستطاع 
بطولة  يف  ث��ال��ث��ا  ا�ستقر  ال���ذي  ال��رم��ث��ا  ون��ت��ائ��ج 

الدوري.
ويعترب جمال حممود من املدربني املميزين حيث 
له  فل�سطني و�سبق  ملفتة مع منتخب  اإجنازات  حقق 

التتويج باأكرث من لقب حملي مع الوحدات.

*وكاالت
يتواجد املدرب امل�سري اأحمد ك�سري يف العا�سمة 
االأردنية عمان، حيث دخل قائمة املر�سحني لقيادة 

فريق الفي�سلي يف املو�سم املقبل.
الفنية  اللجنة  رئي�س  تادر�س  جري�س  وكان 
اخلا�سة  �سفحته  عرب  اأك��د  الفي�سلي،  للنادي 
يتواجد  ك�سري  اأن  الثالثاء،  “في�سبوك”  على 
كرة  فريق  تدريب  مهمة  لتويل  االأردن  يف  فعاًل 

القدم.
واطلع  ك�سري  مع  اجتمع  اأنه  اإىل  تادر�س  ولفت 
على �سريته التدريبية، الفتًا اإىل اأنه طالب جمل�س 

االإدارة بالبحث عن مدرب اآخر.
اإدارة  من  تدخل  اأي  �سريف�س  اأنه  تادر�س  واأكد 
اأن  م�سيفًا  الفنية  للجنة  كرئي�س  بعمله  الفي�سلي 
هناك عدة مدربني مطروحني لتويل تدريب الفريق 

�سواء حمليني اأو عرب اأو اأجانب.
فيما  موقفه  بعد  الفي�سلي  ال��ن��ادي  يبد  ومل 

يخ�س ك�سري واإن كان �سيتم التعاقد معه اأم ال.

*وكاالت
وا�ستعاد  ج��راح��ه،  م��ن  �سيئا  الفي�سلي  داوى 
يف   ،2-3 بنتيجة  معان  اجتاز  عندما  الفوز  نغمة 
الثاين  امللك عبد اهلل  �ستاد  التي جرت على  املباراة 
املحرتفني  دوري   21 اجلولة  ختام  يف  بالقوي�سمة، 
يف  ح����داد  اإح�����س��ان  للفي�سلي  و���س��ج��ل  االأردين. 
الدقيقتني 5 و 23، واأحمد العر�سان يف الدقيقة 29، 
واأحرز لفريق معان يا�سر الروا�سدة يف الدقيقة 79، 

و�سند جعارة يف الدقيقة 5+90.

اإىل  الفي�سلي خام�سا بعدما رفع ر�سيده  وا�ستقر 
بر�سيد  الثامن  املركز  معان  احتل  فيما  نقطة،   27
منذ  املحرتفني  بقاءه بدوري  وكان �سمن  نقطة،   23

اجلولة املا�سية.
يف  معان  ب�سفوف  ط��رد  حالة  امل��ب��اراة  و�سهدت 

الدقيقة 74 كانت من ن�سيب الالعب ق�سي منر.
ورفع فوز الفي�سلي من احلالة املعنوية لالعبيه، 
الوحدات  مع  �ستجمعه  التي  املرتقبة  املواجهة  قبل 

امل�سابقة. ختام  يف  املقبل  “البطل” ال�سبت 

*وكاالت
جميع  تنظيم  عن  الطائرة،  ك��رة  احت��اد  اأعلن 
مئوية  �سعار  حتت   2021 لعام  واأن�سطته  بطوالته 

الدولة االأردنية؛ احتفاال بهذه املنا�سبة.
الطائرة  ال��ك��رة  احت���اد  اإدارة  جمل�س  وات��خ��ذ 
برئا�سة �سمو االأمرية اآية بنت الفي�سل، قرارا باإقامة 
من  االأردنية  الدولة  مئوية  �سعار  حتت  البطوالت 

خالل عدد من اخلطوات التي توؤكد اأهمية احلدث.
وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي�����س��ة احت���اد ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة 
)ب��رتا(،  االأردن��ي��ة  االأنباء  لوكالة  قطي�سات  جهاد 

االأردنية  الدولة  مئوية  �سعار  �سي�سع  االحت��اد  اإن 
البطوالت  وك��وؤو���س  امل�ساركة  الفرق  قم�سان  على 

وامليداليات املختلفة.
اأن�سطة  جميع  تنظيم  خطوات  بداأنا  واأ���س��اف، 
الدولة  مئوية  �سعار  حتت   2021 العام  وبطوالت 
منا  ت�ستحق  املنا�سبة  هذه  اأن  اإىل  الفتا  االأردنية، 
تر�سيخها واالحتفال بها ملا حتتويه من معان كبرية 
جميع  تدفع  اخلطوة  ه��ذه  اأن  اإىل  ولفت  وقيمة. 
معانيها  بكل  املنا�سبة  هذه  ليعي�سوا  اللعبة  اأرك��ان 

الوطنية، وت�سعرهم بالفخر واالعتزاز بالوطن.

*وكاالت
ح�سل اأهلي جدة على موافقة مبدئية من 
الدويل اجلزائري جمال بلعمري، على العودة 
ال�ستوي  املريكاتو  خ��الل  ال�سعودي،  للدوري 

احلايل.
يف  اح��رتاف��ي��ة  جت��رب��ة  بلعمري  وخ��ا���س 
ال�سعودية مع نادي ال�سباب، قبل رحيله مطلع 
ب�سبب  الفرن�سي،  ليون  اإىل  اجل��اري  املو�سم 

خالفات مع اإدارة الليوث.
اأهلي  اإن  الثالثاء،  وقالت تقارير �سحفية 
جدة، ي�سعى يف اإطار اإمتام �سفقة بلعمري، اإىل 
ظهري  ليما  لوكا�س  الربازيلي  عن  اال�ستغناء 
اأي�سر الفريق، وتعوي�سه ببديل حملي، ليخلي 

مكانا لبلعمري يف قائمة االأجانب بالفريق.
ووقع اختيار االأهلي على املدافع اجلزائري 
امل�سري  مع  النادي  مفاو�سات  ف�سلت  بعدما 
حممود حمدي “الون�س” جنم الزمالك، الذي 

كان اخليار االأول للمدير الفني ميلويفيت�س.
على  احل�سول  يف  االأهلي  اإدارة  وجنحت 
التعاقد  له  التي تتيح  املالية،  الكفاءة  �سهادة 

مع حمرتفني جدد يف املريكاتو ال�ستوي.

الرمثا: اجتماع مثمر
 لتجديد عقد المدير الفني

أحمد كشري مرشح لتدريب الفيصلي

الفيصلي يداوي 
جراحه أمام معان

اتحاد الطائرة ينظم بطوالته في 
العام 2021 تحت شعار المئوية

بلعمري يتجاوب 
مع عرض أهلي جدة
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*الطفيلة،إربد 
و�سخ�سيات  �سعبية  فاعليات  ا�ستذكرت 
من حمافظة الطفيلة واكبت تطور اململكة 
واملحطات  االجن��ازات  الها�سمية  االأردنية 
الدولة  تاأ�سي�س  منذ  ال��ب��ارزة  التاريخية 

االأردنية .
مئوية  اأن  ال�سعبية،  الفعاليات  واكدت 
ال���دول���ة االأردن���ي���ة ت��ع��ت��رب ق�����س��ة اجن��از 
ونه�سة نوعية على كافة ال�سعد التنموية 
حتقيق  الها�سميني  بقيادة  االأردن  متكن 
ال�سيا�سية  ال�سعد  �ستى  على  االإجن���ازات 

واالقت�سادية والتنموية.
القوابعة  �سليمان  واالديب  املوؤرخ  وبني 
يف  جعله  االأردن  �سهده  ال��ذي  التطوير  اأن 
اأن مرور  م�ساف الدول املتقدمة، الفتا اإىل 
االردنية  ال��دول��ة  تاأ�سي�س  على  ع��ام  مئة 
يقود اإىل ا�ستذكار ت�سحيات الها�سميني منذ 
انطالق الثورة العربية الكربى و�سوال اىل 

تاأ�سي�س الدولة االردنية احلديثة.
ان ما حتقق على مدى 100  اإىل  وا�سار 
دويل  اع��ج��اب  حم��ط  ك��ان  اململكة  يف  ع��ام 
املئوية  نعرب  يجعلنا  ما  و�سعبي  واقليمي 
امللك  جاللة  بقيادة  وثبات  بعزم  الثانية 

عبد اهلل الثاين ابن احل�سني.
الت�سعيني  املتقاعد  ال�سابط  وع��رب 

بالنهج  اعتزازه  عن  احلجوج  الرحيم  عبد 
الذي خطه بني ها�سم الغر امليامني منذ ان 
م�سرية  يف  وم�سوا  املوؤ�س�سات  دولة  اأ�س�سوا 
االردن  اأن  اىل  م�سريا  واالجن���از،  العطاء 
�ساغ بف�سل الها�سميني وحكمتهم دروب من 
االجناز، معتمدا على ذاته وطاقات ابنائه 

وت�سحياتهم.
الطفيلة  ا�سالح  جمل�س  رئي�س  وا�سار 
املئوية  ان  اىل  ال��ع��وران  م�سطفى  ال�سيخ 
االأوىل لالأردن جت�سد �سفحات من املنجزات 
على كافة ال�سعد، م�سيدا بجهود ملوك بني 
على  واحلفاظ  الوطن  تاأ�سي�س  يف  ها�سم 

مقدراته ومتا�سك وحلمة �سعبه.
وق�����ال ال�����س��اب��ط امل��ت��ق��اع��د م��ف��رح 
العميالت، “ن�ستذكر ال�سواهد من املنجزات 
الوطن  بقعة من هذا  وامل�سروعات على كل 
من  الثاقبة  ملكية  الروؤية  بف�سل  العزيز 
جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني، 
ال���دول  م�����س��اف  اإىل  ب��ال��وط��ن  ل��ل��و���س��ول 

املتقدمة يف خمتلف النواحي.
من  جفني  اب��و  توفيق  ال�سيخ  وا���س��ار 
واالأمن  والنه�سة  التقدم  اىل  احل�سا  لواء 
مرور  عرب  االأردن  �سهدها  التي  واالزده��ار 
م��ئ��ة ع���ام، م�����س��ريا اإىل ح��ر���س ال��ق��ي��ادة 
وتنويع  دميومة  على  احلكيمة  الها�سمية 

التنمية  و���س��م��ول��ي��ة  اال���س��ت��ث��م��ار  ف��ر���س 
امل�ستدامة، والدور العروبي الذي حمل همه 
االأردن منذ تاأ�سي�سه لتكون ق�سية فل�سطني 
التي  الرئي�سية  والق�سية  املركزية  البوؤرة 

يدافع عنها جاللته يف كافة املحافل .
ح��وارة  �سباب  ن��ادي  وا�سل  اإرب���د،  ويف 
الثانية  امل��ئ��وي��ة  مبنا�سبه  اح��ت��ف��االت��ه 
اأق��ام��ه  ع��رب  االردن��ي��ة  ال��دول��ة  لتاأ�سي�س 
واجتماعية  ثقافية  وفعاليات  ن�ساطات 

وريا�سية.
التي اقيمت خالل  الفعاليات  وا�ستملت 
اليومني املا�سيني على يوم ثقايف حتدث فيه 
ن�ساأة  الدكتور بكر خازر املجايل عن  املوؤرخ 
بقيادة  االأم��ارة  عهد  يف  االأردن��ي��ة  الدولة 
العربية  وال��ث��ورة  االأول  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 
علي  بن  احل�سني  ال�سريف  بقياده  الكربى 
ح�سني  امللك  جاللة  عهد  يف  واال�ستقالل 
طيب اهلل ثراهم واالإجنازات التي حتققت 

بعهد جاللة امللك عبداهلل الثاين.
اإقامة يوم  كما ا�ستملت الفعاليات على 
العفيفة  لالأ�سر  ال�ستوية  املالب�س  لتوزيع 
يزيد  م��ا  منها  ا���س��ت��ف��اد  ح��ي��ث  وال��ف��ق��رية 
بطولة  اقامة  اىل  اإ�سافة  ا�سرة  مئه  عن 

تن�سيطية ل�سدا�سيات كرة القدم .
التابع  اإربد  اإناث  مهني  معهد  نظم  كما 

االثنني،  ال��ي��وم  املهني  التدريب  ملوؤ�س�سة 
الدولة  تاأ�سي�س  ذك��رى  مبنا�سبة  احتفاال 
مديرية  م��دي��ر  بح�سور  وذل���ك  امل��ئ��وي��ة، 
زياد  املهند�س  ال�سمال  اإقليم  مهني  تدريب 

بطاينة.
وا���س��ت��ع��ر���س ال��ب��ط��اي��ن��ة االجن����ازات 
املوؤ�س�س،  االول  عبداهلل  امللك  بداأها  التي 
طالل  بن  احل�سني  الباين  امللك  واإجن��ازات 
عبداهلل  امللك  جاللة  وروؤى  اهلل،  رحمه 
على  م��وؤك��دا  وق���وي،  فاعل  الأردن  ال��ث��اين 
قيادتهم  ح��ول  االأردن��ي��ني  جميع  التفاف 
م�سرية  يف  واال�ستمرار  احلكيمة  الها�سمية 
معهد  مديرة  وحتدثت   . والعطاء  االإجناز 
مهني اإناث اإربد فدوى العجلوين عن مراحل 
تطور الدولة االأردنية، وعزمية الها�سميني 
واالإجن��از  البناء  بعمليات  االإ�ستمرار  يف 
لتحقيق النمو واالزدهار والتنمية والتقدم 
احلفل  برنامج  وا�ستمل  املجاالت.  كافة  يف 
عامر  بني  زكريا  للدكتور  حما�سرة  على 
واملراحل  االأردنية  الدولة  تاأ�سي�س  حول 
تاريخ  منذ  االأردن  بها  مر  التي  ال�سيا�سية 
اىل  اإ���س��اف��ة  االردن��ي��ة،  ال��دول��ة  تاأ�سي�س 
واالأغ��اين  ال�سعرية  الق�سائد  من  العديد 
بهذه  تغنت  ال��ت��ي  ال�سعبية  وال��دب��ك��ات 

املنا�سبة العظيمة.

*األغوار الوسطى 
زراع��ة  اأهمية  ال��زراع��ي،  ال�ساأن  يف  خمت�سون  اأك��د 
االأخرية  ال�سنوات  واأن  خا�سة  به،  واال�ستثمار  النخيل 

�سهدت جناحات كبرية يف هذا القطاع.
االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  لوكالة  ت�سريحات  يف  وق��ال��وا 
مادية  اإمكانيات  اإىل  حتتاج  التمور  زراع��ة  اإن  )ب��رتا(، 
يحتاجها  التي  والتجهيزات  به  العناية  لطبيعة  عالية 
عن  تختلف  خا�سة  زراع��ي��ة  وم��ع��دات  مياه  ب��رك  م��ن 
واأن  خا�سة  والفواكه،  كاخل�سار  التقليدية  الزراعات 
امل��زارع  من  باملئة   90 ي�سكل  ال��زراع��ات  من  النوع  ه��ذا 

املنظمة يف اململكة.
انور  املهند�س  االأردنية  التمور  جمعية  رئي�س  وقال 
قطاع  يف  اال�ستثمار  حجم  اإن  الثالثاء،  اليوم  ح��داد، 
التمور يف اململكة ي�سل اإىل نحو ن�سف مليار دوالر، وت�سم 
منطقة االأغوار الو�سطى يف وادي االأردن نحو 300 األف 
نخلة من خمتلف االأ�سناف باإنتاج يزيد على 26 األف طن 
ت�سدير  يتم  املجهول  �سنف  من  باملئة   80 منها  �سنويًا، 

ن�سفه اإىل االأ�سواق اخلارجية.
ما  ت�سكل  االأردن  وادي  يف  التمور  زراع��ة  اأن  وب��ني 
حيث  اململكة،  يف  املنظمة  امل��زارع  من  باملئة   90 ن�سبته 

واآليا  ما يزيد على 40 م�سغال يدويا  االأردن  ي�سم وادي 
فر�سة  االف   7 نحو  يوفر  ال��ذي  االم��ر  التمور،  لتدريج 
العمالة  ت�سكل  حملية،  عمالة  باملئة   80 منها  عمل، 

الن�سائية منها نحو 40 باملئة.
من  املمتدة  الزراعية  االأرا�سي  اأن  اإىل  حداد  واأ�سار 
االأغوار الو�سطى مرورًا باالأغوار اجلنوبية وو�سواًل اإىل 
كونها  وا�ستثمارية  اإنتاجية  تعترب  العقبة،  حمافظة 
ومعتدل  �سيفًا  وم�سم�س  حار  طويل  منو  بف�سل  تتمتع 

ودافئ �ستاًء، ما يجعل مناخها مثاليًا لزراعة النخيل.
النائب  النيابية  واملياه  الزراعة  جلنة  رئي�س  وقال 
عمل  فر�س  يوفر  التمور  قطاع  اإن  العالقمة،  حممد 
النخيل،  م��زارع  بها  تتوفر  التي  املناطق  الأبناء  كبرية 
باختالف  الزراعي  للقطاع  داعمة  �ستكون  اللجنة  واأن 
امللك  العزمية من توجيهات جاللة  م�ستمدين  منتجاته 

يف تاأكيده على النهو�س بقطاع الزراعة واملزارعني.
جمل�س  يف  الزراعية  اللجنة  اأن  اإىل  ل�)برتا(  واأ�سار 
لتفعيل  الدولة  بقطاعات  �سركائها  مع  �ستعمل  النواب 
وحماولة  ال��الزم��ة  العمالة  وتوفري  املخاطر  �سندوق 
من  به  يتمتع  ملا  االردين  الزراعي  للمنتج  ا�سواق  توفري 

جودة عالية.

هناك  اأن  احل���وارات  ناهد  ال��زراع��ي  املهند�س  وب��ني 
�سروطًا لزراعة النخيل وتعليمات يجب اتباعها، اأهمها 
الربك  واأعمال  زراعتها  املراد  االأرا�سي  وجتهيز  اإعداد 
الزراعية اأو جتمعات املياه لغايات الري وعمل وجتهيز 
�سبكات الري بطرق حديثة ومدرو�سة وزراعة الف�سائل 
الطق�س  عوامل  االعتبار  بعني  اآخذين  �سحيح  ب�سكل 
واملتابعة  االإ���س��راف  وتوفر  للزراعة  املنا�سب  والوقت 
امليدانية امل�ستمرة، اإ�سافة اإىل تدريب مزارعي النخيل 

على كيفية مكافحة االآفات الزراعية.
ولفت اإىل اأن زراعة النخيل حققت جناحات ما زاد 
من الطلب على اال�ستثمار يف هذا املجال نظرًا جلودتها، 
خا�سة واأن اال�ستثمار يف زراعة النخيل يعد اآمنًا وناجحًا 
على  انعك�س  الذي  االأمر  عالية،  االقت�سادية  وج��دواه 

دميومة احلاجة اإىل العمالة.
املهند�س  االأردن  وادي  زراعة  مدير  اأكد  جانبه،  من 
بكر البالونة، اأن قطاع النخيل يعتمد ب�سكل رئي�س على 
العمالة املحلية، الأن العمليات الزراعية يف هذا القطاع 
لدى  يتوفر  ما  وهو  وخربة،  وتاأهيل  تدريب  اإىل  حتتاج 
العمالة  من  العك�س  على  االأردن��ي��ة  العاملة  او  العامل 

الوافدة التي حتتاج اإىل تدريب كلما تغري العامل.

والتمور  النخيل  قطاع  يف  العمل  اأن  البالونة  وبني 
انعك�س  ما  املتعطلني،  لل�سباب  العمل  فر�س  اآالف  وف��ر 
وجمتمعهم،  الأ�سرهم  االقت�سادي  الو�سع  على  ايجابا 
م�سيفا ان امل�ساحات املزروعة بالنخيل يف وادي االأردن 
تقارب 45 الف دومن مع العلم اأن هناك م�ساحات اأخرى 

كبرية مل يتم ا�ستغاللها بعد.
فاتن  املهند�سة  التغذية  خبرية  قالت  جهتها،  من 
غنية  غذائية  وجبة  يعد  التمر  “اإن  مرجي  با�سم 
ح�سة  ال�سكري  مري�س  بتناول  ين�سح  حيث  بالفوائد 
واالأ�سخا�س  �سغرية  حبات   3 تقارب  ما  وهي  التمر  من 
كثرية  فوائد  له  اأن  كما  غرام”،   100 لغاية  ال�سليمني 
الحتوائه  املعوية  اال�سطرابات  من  احلد  منها  للج�سم 
على االألياف، ويعالج فقر الدم، ويقي من م�ساكل القلب 
وبع�س �سرطانات اجلهاز اله�سمي كونه يعد من م�سادات 

االأك�سدة اجليدة.
زيادة  حميات  يف  تدخل  التمور  م��ادة  اأن  واأ�سافت 
غنيًا  م�سدرًا  وتعد  املري�س،  ح�سب  واإنقا�سه  ال���وزن 
ومفيدة  الغذائية،  واالأل��ي��اف  وامل��ع��ادن  بالفيتامينات 

للريا�سني اأي�سُا. 
)برتا-وجدي النعيمات(

تواصل االحتفاالت بالمئوية الثانية 
للدولة األردنية في المحافظات

مختصون يؤكدون أهمية االستثمار بزراعة النخيل

*عمان 
معهد  يف  امل��ه��ن��ي  ال��ت��دري��ب  موؤ�س�سة  احتفلت 
الدولة  مئوية  مبنا�سبة  املهنية،  وال�سحة  ال�سالمة 
موقع  باإطالق  الثانية،  املئوية  ودخولها  االأردنية 

املوؤ�س�سة االإلكرتوين اجلديد.
زي��اد  املهند�س  املوؤ�س�سة،  ع��ام  م��دي��ر  وحت���دث 
الن�سال  ق�سة  ع��ن  االح��ت��ف��ال  خ���الل  ع��ب��ي��دات، 
ومعهم  الها�سميون  امللوك  ج�سدها  التي  والت�سحية 
االأج���داد واالآب���اء واالأج��ي��ال من االأردن��ي��ني لبناء 
ال��ن��م��وذج ال��وط��ن��ي االأك���رث ا���س��ت��ق��رارا واإل��ه��ام��ا يف 

املنطقة.
وب���ني ح��ج��م االإجن�����از ع��رب ع��ق��ود م��ن البناء 
حملة  ها�سم؛  بني  راي���ات  ظ��الل  حت��ت  ال��رتاك��م��ي 
االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  ف��ربزت  االأم���ة،  الر�سالة وق��ادة 
على  حمافظة  املنطقة،  يف  الدول  اأقدم  من  واح��دًة 
نهجها ور�سالتها وتر�سيخ م�ساركة االأردنيني يف عملية 
عقدا  واالأردن��ي��ون  الها�سميون  ف�ساغ  القرار،  �سنع 
اجتماعيا متينا واأ�سيال يف تاريخ العرب املعا�سر قام 

على اأ�سا�س االندماج.
وا�ستمل احلفل، الذي ح�سره مدير عام ال�سركة 
املهتمني  م��ن  وع��دد  وال��ت��دري��ب  للت�سغيل  الوطنية 
مئوية  عن  فيلم  عر�س  على  املهني،  التدريب  بقطاع 
ن�ساطات  يبني  وفيلم  الها�سمية،  االأردن��ي��ة  الدولة 
املنا�سبة،  بهذه  املوؤ�س�سة  واإقليم  معاهد  وفعاليات 
احتفاالت  واإق��ام��ة  ج��داري��ات  ت�سميم  ج��رى  حيث 
املوؤ�س�سة  معاهد  لكل  زمني  برنامج  وف��ق  �ست�ستمر 

املنت�سرة يف املحافظات كافة.
ملوؤ�س�سة  اجل��دي��د  االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  واأط��ل��ق 
�سبكة  ع��ل��ى  اجل��دي��دة  بحلته  امل��ه��ن��ي  ال��ت��دري��ب 
وف��ق��ًا  وت��ط��وي��ره  ت�سميمه  مت  ال���ذي  االن��رتن��ت 
مع  وبالتعاون  احلديثة  التكنولوجية  للمعايري 
ي�سع  حيث  وال��ري��ادة،  الرقمي  االقت�ساد  وزارة 
و�سهولة  ي�سر  بكل  واخل��دم��ات  املعلومات  ك��اف��ة 
متابعة  ف��ي��ه��ا  مب��ا  امل��وق��ع  مت�سفحي  ي���دي  ب��ني 
االأن�سطة  اأح��دث  على  واالط��الع  املوؤ�س�سة  اأخبار 

وامل�ستجدات.

*السلط 
مع  وبالتعاون  ال��ك��ربى  ال�سلط  بلدية  با�سرت 
املمول  املحلي  واحل��ك��م  الالمركزية  دع��م  م�سروع 
بتنفيذ  الدولية،  للتنمية  االأمريكية  الوكالة  من 

املرحلة الثانية من م�سروع الت�سمية والرتقيم والتي 
ت�سمل تركيب لوحات معدنية باأرقام املنازل وجتهيز 
الت�سمية  ل��وح��ات  تركيب  امل���راد  لالأعمدة  م��واق��ع 

لل�سوارع.

التدريب المهني تطلق موقعها اإللكتروني 
الجديد بالتزامن مع مئوية الدولة

تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع 
التسمية والترقيم في السلط
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*القاهرة
اأداء  يف  بداأ  الذي  امل�سري،  الربملان  �سهد 
جل�سته  يف  ف��ري��دا  حدثا  ال��ث��الث��اء،  مهامه 
اليمني  نائبني  اأ�سغر  اأدى  اإذ  االفتتاحية، 
واأب��ان��وب  �سليم  فاطمة  وهما  الد�ستورية، 

عزت.
الف�سل  امل�����س��ري،  ال��ن��واب  جمل�س  وب���داأ 
الت�سريعي الثاين، بجل�سة اإجرائية ح�سرها 
593 نائبا، من اإجمايل 596، بعد وفاة 3 نواب 
عقب اإعالن فوزهم يف االنتخابات الربملانية.

وقد �سهد الأول مرة يف الف�سل الت�سريعي 
االإجرائية،  للجل�سة  �سيدة  تروؤ�س  اجلديد، 
وه���ي ال��ن��ائ��ب��ة ف��ري��دة ال�����س��وب��ا���س��ي، اأك��رب 
االأع�ساء �سنا، يف ظل وجود تركيبة �سيا�سية 
من  املنق�سي،  االأول  الف�سل  ع��ن  خمتلفة 

حتت  ال�سيدات  م��ن  ع��دد  اأك��رب  وج��ود  حيث 
العمل  تاريخ  يف  االأوىل  للمرة  الربملان،  قبة 

النيابي.
بينهم  م��ن  ام����راأة،   162 ال��ربمل��ان  وي�سم 
الفردية  املقاعد  على  منتخبة  نائبة   148

والقائمة، و14 نائبة معينة.
فاطمة  النائبة  اأدت   ،2021 برملان  ويف 
عن  الد�ستورية،  اليمني  �سليم،  حم�سن  اأحمد 
“القائمة الوطنية من اأجل م�سر” مبحافظة 
اأ�سغر  لتكون  عاما،   25 يناهز  عمر  عن  املنيا، 

نائبة يف الربملان.
وولدت فاطمة �سليم يف بني �سويف، وهي 
ع�سو  حم�سن،  اأح��م��د  االأع��م��ال  رج��ل  اب��ن��ة 
وطن  م�ستقبل  ح��زب  ع��ن  ال�سيوخ  جمل�س 
يف  ع�سوة  اأن��ه��ا  اإال  �سويف،  بني  مبحافظة 
وكانت  والتنمية،  االإ�سالح  حزب  عن  الربملان 

يف القائمة الوطنية عن حمافظة املنيا.
االأمر  وهو  لالأخبار،  مذيعة  �سليم  وعملت 
خالل  به  القيام  يف  �ست�سمر  اأنها  اأكدت  الذي 

عملها كنائبة يف الربملان.
�سليم  ق��ال��ت  ن��ائ��ب��ة،  اأ���س��غ��ر  كونها  وع��ن 

اليوم”:  “امل�سري  ل�سحيفة  ت�سريحات  يف 
املجل�س.. اأمثل قريتي ال�سغرية  من�سة  “على 
وم��دي��ن��ت��ي وحم��اف��ظ��ت��ي، واأم��ث��ل ك��ل ام���راأة 
م�سرية وكل �سباب م�سر، اإذ اأجمع بني �سفتي 
يفارق  لن  عظيم  موقف  اإنه  وامل��راأة.  ال�سباب 
واالعتزاز  الفخر  طياته  يف  ويحمل  حياتي 
من  �سعيدية  �سابة  م�سرية  ام���راأة  بكوين 

اإحدى حمافظات �سعيد م�سر«.
فهو  ع��زت،  اأب��ان��وب  ال��ث��اين،  النائب  اأم��ا 
دائ���رة  وط����ن،  م�ستقبل  ح���زب  ع��ن  م��ر���س��ح 

ال�ساحل، ويبلغ من العمر 26 عاما.

*واشنطن
مايك  االأم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر  يعتزم 
معلومات  ا���س��ت��خ��دام  ال��ث��الث��اء،  ب��وم��ب��ي��و، 
االأوىل  للمرة  عنها  يك�سف  ا�ستخباراتية 
لتو�سيح ال�سالت بني اإيران وتنظيم القاعدة، 
يف  تنح�سر  رمب��ا  ذل��ك  وراء  ال��دواف��ع  اأن  غري 

اأمرين ال ثالث لهما.
بومبيو  مايك  اإن  مطلعان  م�سدران  وقال 
نزعت  خمابرات  معلومات  ا�ستخدام  يعتزم 
باأن  علنا  اإي��ران  التهام  موؤخرا  ال�سرية  عنها 

لها �سالت بتنظيم القاعدة.
من  التحرك  هذا  ياأتي  الوكالة،  وبح�سب 
اللحظات  جانب وزير اخلارجية االأمريكي يف 
للرئي�س  ال�سلطة  ت�سليم  ق��ب��ل  االأخ�����رية، 

املنتخب جو بايدن.
يتبق  مل  بينما  اأن��ه  اإىل  امل�سدران  واأ�سار 
يف  ترامب  دونالد  للرئي�س  فقط  اأيام   8 �سوى 
من�سبه، فمن املتوقع اأن يقدم بومبيو تفا�سيل 
ب�ساأن تقارير تفيد اأن اإيران قدمت مالذا اآمنا 

لقادة القاعدة ودعمتهم.
بومبيو  ينوي  ال��ذي  م��ا  بعد  يت�سح  ومل 
ال�سحافة  نادي  اأمام  خطابه  يف  عنه  الك�سف 

اأن امل�سدرين،  الوطني يف وا�سنطن اليوم، غري 
قاال  هويتهما،  عن  الك�سف  عدم  طلبا  اللذين 
رفعت عنها  ي�ست�سهد مبعلومات  بومبيو قد  اإن 
ال�سرية ب�ساأن مقتل الرجل الثاين يف تنظيم 

القاعدة يف طهران يف اأغ�سط�س املا�سي.
قالت  تاميز  ن��ي��وي��ورك  �سحيفة  وك��ان��ت 
حممد  اأب��و  اأن  املا�سي  نوفمرب  يف  لها  خرب  يف 
بامل�ساعدة يف تدبري تفجريات  املتهم  امل�سري، 
1998 لل�سفارتني االأمريكيتني يف كل من كينيا 
يف  اإ�سرائيليني  عمالء  يد  على  ُقتل  وتنزانيا، 
قائلة  طهران،  نفته  الذي  االأمر  وهو  اإي��ران، 
على  القاعدة  من  “اإرهابيون”  يوجد  ال  اإن��ه 

اأرا�سيها.
وتدهورت العالقات بني طهران ووا�سنطن 
منذ 2018 عندما ان�سحب ترامب من االتفاق 
اإدارة  اإب��ان  اإليه  التو�سل  مت  ال��ذي  ال��ن��ووي، 
اأوب��ام��ا  ب���اراك  ال�سابق  االأم��ريك��ي  الرئي�س 
على  �سارمة  قيودا  فر�س  والذي   ،2015 عام 
اأن�سطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات.

ترامب  فر�س  اإدارت����ه،  ب��داي��ة  منذ  لكن 
ع��ق��وب��ات ع��ل��ى امل�����س��وؤول��ني وال�����س��ي��ا���س��ي��ني 
وال�����س��رك��ات االإي��ران��ي��ة يف حم��اول��ة الإج��ب��ار 

طهران على التفاو�س ب�ساأن اتفاق اأو�سع يزيد 
من تقييد اأن�سطتها النووية.

ويقول م�سوؤولون اأمريكيون اإنه من املتوقع 
ترامب  رحيل  قبل  العقوبات  من  مزيد  فر�س 

عن من�سبه.
يف  ح��اد  انخفا�س  اإىل  العقوبات  واأدت 
�سادرات النفط االإيرانية وزادت من امل�ساعب 

االقت�سادية الإيران.
ال��دواف��ع  اأب����رز  م��ن  اأن  خ���رباء  ويعتقد 
تعقيد  اال�ستخبارية  املعلومات  عن  للك�سف 
اأن  ذل��ك  املنتخب،  االأم��ريك��ي  الرئي�س  مهمة 
القاعدة  تنظيم  دعم  يف  اإيران  تورط  اإثبات 
يعقد من مهمة بايدن يف حال قرر العودة اإىل 

االتفاق النووي.
امل��ع��ل��وم��ات  ت���ع���زز  اأن  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 
اال�ستخباراتية اجلديدة، يف حال ن�سرها، من 
اإيران  مع  التفاو�س  الإع��ادة  الراف�س  املوقف 
خيارات  عن  البحث  فر�س  من  يزيد  اأمر  وهو 
اأخ����رى مل��ع��اجل��ة حت��دي��ات امل��ل��ف االإي����راين 
وال�ساروخي  النووي  بالربناجمني  املتعلقة 
وزعزعة  االإقليم  دول  �سوؤون  يف  والتدخالت 

ا�ستقرار املنطقة، بح�سب ما اأفاد مرا�سلنا.

إيران و«القاعدة«.. بومبيو »يكشف أصغر نائبين في مصر يؤديان القسم
األسرار« باللحظة األخيرة

*رام اهلل 
الفل�سطيني  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  اك���د 
املجموعة  حت��رك  اأهمية  املالكي  ري��ا���س 
جهود  لدفع  العربية  االأوروبية  الرباعية 
الفل�سطينية  ال�سالم  مفاو�سات  ا�ستئناف 

االإ�سرائيلية.
وقال املالكي يف بيان �سحفي الثالثاء، 
بتحرك  يرحب  الفل�سطيني  اجلانب  اإن 
وين�سق  العربية  االأوروب��ي��ة  املجموعة 
اأن  مبينا  اجلارية،  اخلطوات  مع  باهتمام 
االأوروب��ي��ة  الرباعية  املجموعة  حت��رك 
االأوىل  ب��ال��درج��ة  ي�ستهدف  ال��ع��رب��ي��ة 

اللجنة  من  تركه  مت  ال��ذي  ال��ف��راغ  م��لء 
اإدارة  �سلوك  بفعل  الدولية  الرباعية 
دونالد  واليته  املنتهية  االمريكي  الرئي�س 
ترمب. وا�سار اىل ان الواليات املتحدة يف 
الرباعية  اللجنة  دور  علقت  ترمب  عهد 
اأم��ر  وه��و  ك��ب��ري،  ب�سكل  عملها  وج��م��دت 
وهنا  �سيا�سية  بتداعيات  وينذر  خطري 
العربية  املجموعة  حت��رك  اأهمية  ت��ربز 

االأوروبية.
فريق  بت�سكيل  ال��رتح��ي��ب  ع��ن  وع��رب 
يف  امل�سرتك  للبحث  عربي  اأوروب���ي  عمل 
على  والتاأكيد  احلا�سلة  املخاطر  درء  �سبل 

ال��ع��ودة  اأج���ل  م��ن  والعمل  ال��دول��ت��ني  ح��ل 
اأ�سا�س قرارات ال�سرعية،  للمفاو�سات على 
اللجنة  ال��ت��ئ��ام  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م�����س��ددا 
الرباعية الدولية جمددا واأخذ دورها يف 
التاأكيد على الق�سية الفل�سطينية والعودة 

للمفاو�سات.
وم�سر  االردن  خارجية  وزراء  وك��ان 
اجتماع  خ��الل  بحثوا  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�سا 
ل��ه��م ي���وم اأم�������س االث���ن���ني يف ال��ق��اه��رة، 
الق�سية  حل��ل  تفاو�سية  عملية  اإط���الق 
الفل�سطينية، وت�سوية ال�سراع الفل�سطيني 
الدولتني.  حل  اأ�سا�س  على  االإ�سرائيلي   -

بيان  يف  الرباعي،  الوزاري  االجتماع  واأكد 
ختامي، اأهمية موا�سلة التن�سيق والت�ساور 
ال�سرق  يف  ال�سالم  عملية  دفع  �سبل  ب�ساأن 
ودائ��م،  و�سامل  ع��ادل  �سالم  نحو  االأو�سط 
بني  احلوار  ال�ستئناف  مواتية  بيئة  وخلق 

الفل�سطينيني واالإ�سرائيليني.
بني  لل�سالم  مفاو�سات  اآخ��ر  وتوقفت 
اذار  نهاية  يف  واالإ�سرائيلني  الفل�سطينيني 
اأ�سهر من املحادثات  عام 2014 بعد ت�سعة 
حلل  تقدم  حتقيق  دون  امريكية  برعاية 
عدة  منذ  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  املمتد  ال�����س��راع 

عقود.

*وكاالت
الواليات  حكمه  خالل  الثانية  للمرة 
االأمريكي  الرئي�س  يخ�سع  قد  املتحدة، 
املنتهية واليته دونالد ترامب الإجراءات 
اأع��م��ال ال�سغب  اأع��ق��اب  ال��ع��زل، وذل��ك يف 
االأ�سبوع  »الكابيتول« يف  التي طالت مبنى 

املا�سي.
جو  تن�سيب  م��ن  فقط  اأي���ام   9 وقبل 
ب���اي���دن رئ��ي�����س��ا الأم���ريك���ا، ي���رى خ���رباء 
تزال  ال  الفر�سة  اأن  وم�سّرعون  قانونيون 
�سانحة جلعل الرئي�س اخلام�س واالأربعني 
اأول  ت��رام��ب،  دون��ال��د  املتحدة،  للواليات 
العزل مرتني يف  رئي�س يخ�سع الإجراءات 

تاريخ البالد.
نيوز”  “�سكاي  ل�سبكة  تقرير  وق��دم 
ت��راود  اأ�سئلة  على  اإج��اب��ات  الربيطانية 
يف  �ستتم  التي  االإج���راءات  حول  كثريين 

حال اللجوء لعزل ترامب للمرة الثانية.
يف  بالت�سويت  االإق��ال��ة  عملية  تبداأ 
وهي  ال��ع��زل،  م��واد  على  ال��ن��واب  جمل�س 

قائمة بالتهم املوجهة اإىل الرئي�س.
ب�سيطة  باأغلبية  الت�سويت  مت  واإذا 
)50 يف املئة زائد 1 مثال( تبداأ اإجراءات 

جمل�س  يف  ملحاكمة  يخ�سع  ث��م  ال��ع��زل، 
ال�سيوخ.

ال�سيوخ  وبعد املحاكمة، ي�سّوت جمل�س 
من�سبه،  من  وعزله  الرئي�س  اإدان���ة  على 
اأغلبية  الت�سويت  ه��ذا  جن��اح  ويتطلب 
�سهال،  حتقيقه  يبدو  ال  اأم��ر  وهو  الثلثني، 
على  اجلمهوريني  �سيطرة  اإىل  فبالنظر 
ترامب  م�ساءلة  وق��ت  يف  ال�سيوخ  جمل�س 
ال�سلطة  يف  البقاء  من  متّكن  فقد  االأوىل، 

ب�سهولة.
مل ُتعرف بعد ال�سياغة الدقيقة للتهم، 
بيانا  وزع��وا  ال��ن��واب  جمل�س  اأع�ساء  لكن 
يتهم ترامب ب� “التحري�س على العنف �سد 

حكومة الواليات املتحدة«.
اأعمال  اأعقاب  يف  التهم  ه��ذه  وج��اءت 
مبنى  يف  وق��ع��ت  ال��ت��ي  ال��دام��ي��ة  ال�سغب 
االأربعاء  وا�سنطن  “الكابيتول” بالعا�سمة 
املا�سي، بعد خطاب األقاه الرئي�س املنتهية 

واليته اأمام اأن�ساره.
بدعوة  اأي�سا  متهم  ترامب  فاإن  كذلك 
رافن�سربغر  براد  جورجيا  والية  �سكرتري 
للبحث عن اإيجاد11 األف �سوت، تقلب فوز 

جو بايدن يف الوالية.
ك��ان��ت ه��ن��اك دع���وات الإق��ال��ة ترامب 
والع�سرين  اخلام�س  التعديل  با�ستخدام 
نائب  موافقة  يتطلب  هذا  لكن  للد�ستور، 
وزراء  وجم��ل�����س  ب��ن�����س  م��اي��ك  ال��رئ��ي�����س 

الرئي�س، وهو اأمر مل يتحقق.
واأع���ل���ن���ت رئ��ي�����س��ة جم��ل�����س ال���ن���واب 
االأمريكي، نان�سي بيلو�سي، يف ر�سالة وجهتها 
“�سنم�سي  االأح��د،  م�ساء  املجل�س  الأع�ساء 
يف  ال��ع��زل  اإج�����راءات  ت��ق��دمي  قدما” يف 
ترامب  تنحية  تتم  مل  ما  النواب،  جمل�س 

مبوجب التعديل اخلام�س والع�سرين.
ال��ن��واب  جمل�س  اأن  بيلو�سي  وكتبت 
من  ر�سميا  ليطلب  االثنني  ق��رارا  �سيقدم 
بن�س ا�ستخدام التعديل 25 للد�ستور، الذي 

البيت  من  ترامب  بتنحية  لبن�س  �سي�سمح 
االأبي�س، لي�سبح هو رئي�سا بالنيابة.

وق���د ي�����س��ّوت امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ال��ق��رار، 
ال��وزراء  وجمل�س  بن�س  و�سيمنح  الثالثاء، 
للت�سرف، قبل حترك  �ساعة  بعد ذلك 24 
حماكمة  ن��ح��و  املحتمل  ال��ن��واب  جمل�س 

ترامب لعزله.
مل��ج��ل�����س ال�����س��ي��وخ ال���ق���درة ع��ل��ى منع 
املن�سو�س  للمنا�سب  الرت�سح  من  املواطنني 

عليها يف الد�ستور.
ال�سيوخ  جمل�س  اأع�����س��اء  ���س��وت  واإذا 
فيمكنهم  املن�سب،  من  ما  �سخ�س  الإق��ال��ة 
مت  الذي  ال�سخ�س  حلظر  الت�سويت  اأي�سا 

عزله من الرت�سح ملن�سب مرة اأخرى.
االأ�سخا�س  عن  موؤخرا  احلديث  كرث 
انتهاء  ق��ب��ل  ت��رام��ب  عنهم  ع��ف��ا  ال��ذي��ن 
على  يحظر  الد�ستور  اأن  اإال  حكمه،  فرتة 
بذلك  القيام  والي��ت��ه  املنتهية  الرئي�س 
ترامب  �سلف  وّقع  �سخ�سيا.  له  بالن�سبة 

يف امل��ك��ت��ب ال��ب��ي�����س��اوي، ب����اراك اأوب��ام��ا، 
مدى  حماية  ي�سمن  قانون  تعديل  على 
للواليات  ال�سابقني  القادة  جلميع  احلياة 
روؤ�ساء  اأي  القرار  ي�ستبعد  وال  املتحدة، 
يرتك  عندما  ال�سبب.  كان  مهما  �سابقني 
احل�سول  له  يحق  فاإنه  من�سبه،  الرئي�س 
على جمموعة من املزايا مبا يف ذلك راتب 
دوالر  األ��ف   200 ب��ح��وايل  ي��ق��ّدر  تقاعد 
اأن  اإال  اأخ��رى،  مزايا  جانب  اإىل  �سنويا، 
على  ن�ّس   1958 لعام  الرئا�سي  القانون 
الأي  متاحة  تظل  ال  االمتيازات  هذه  اأن 

�سخ�س يعزل من من�سبه.
من  ي��زال  ال  اأن��ه  على  الد�ستور  ين�س 
االأفعال  نف�س  على  ترامب  حماكمة  املمكن 

التي اأدت اإىل عزله.
بداأت  اإذا  اأنه  على  القانونيون  ويتفق 
اإجراءات االإقالة عندما يكون الرئي�س يف 
من�سبه، فقد ت�ستمر العملية بالتاأكيد بعد 

ا�ستقالته اأو مغادرته البيت االأبي�س.

*القاهرة
يف  امل�سرية  ال��ط��ريان  �سلطة  وق��ال��ت 
احلظر  رفع  الثالثاء  م�سر  »ق��ررت  بيان: 
�سركات  رحالت  على  فر�سته  الذي  اجلوي 
املجال  وفتح  م�سر،  اإىل  القطرية  الطريان 
توقفها  بعد  الرحالت  وا�ستئناف  اجل��وي، 

3 �سنوات« .
املدين  الطريان  �سلطة  رئي�س  واأف��اد 
ب��اأن��ه بعد ق��رار  ن��وي��ر،  اأ���س��رف  امل�����س��ري 
للطريان  م�سر  ل�سركتي  يحق  احلظر  رفع 
ال�سركات  وكذلك  القطرية،  واخلطوط 
اخل��ا���س��ة ا���س��ت��ئ��ن��اف احل��رك��ة اجل��وي��ة 

ج��داول  واإر���س��ال  الدولتني،  م��ط��ارات  يف 
ال��ط��ريان  ل�سلطتي  ال���رح���الت  ت�سغيل 
للموافقة  وال��ق��ط��ري��ة  امل�����س��ري  امل���دين 

. عليها
اأنه مع �ساعات  وذكرت م�سادر مالحية 
ال�سباح االأوىل مت ال�سماح بعبور الطائرات 

اأن  واأ�سافت  امل�سرية،  االأج��واء  القطرية 
لها  و�سلت  القطرية  اخل��ط��وط  ط��ائ��رات 
التعليمات ومنها من عرب االأجواء امل�سرية 
اأن  اإىل  امل�سادر  وا���س��ارت  رحالته،  اأثناء 
يف  اأي�سا  الطائرات  هبوط  ي�سمل  القرار 

حاالت الطوارئ.

الخارجية الفلسطينية تثمن تحرك الرباعية 
االوروبية العربية الستئناف المفاوضات

كل ما تريد معرفته عن محاولة
 عزل ترامب »الثانية«؟

مصر تعيد فتح أجوائها للطائرات القطرية

*واشنطن 
اخلارجية  ل����وزارة  االإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  اأع��ل��ن 
انتهاء  االثنني،  ليل  الأوانه  �سابق  ب�سكل  االأمريكية 
كبرية  �سجة  اثار  ما  ترمب،  دونالد  الرئي�س  والية 
وا�سنطن  بح�سب  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 
الر�سمية  الذاتية  ال�سرية  بو�ست . وجاء يف �سفحة 
لرتمب، اأّن “والية دونالد ج. ترمب انتهت يف 11 /1 
/2021 ال�ساعة 19:49”، قبل اأن حُتذف ال�سفحة 
خطاأ  بح�سول  تفيد  ر�سالة  اإىل  مت�سّفحوها  وُيحال 

تقني، علمًا اأّن املوقع االإلكرتوين .
بيان  باأي  وزارة اخلارجية االمريكية  ومل تعلق 
اإذا كانت احلادثة ناجمة  ما  �سوؤال حول  رّد على  او 

عن عملية اخرتاق اإلكرتوين اأو خلل يف النظام.
طلبا  دبلوما�سَيّني  ع��ن  “بازفيد”  موقع  ونقل 
“موظفًا غا�سبًا” يف وزارة  اأّن  عدم ك�سف هويتيهما، 
ولنائب  للرئي�س  الذاتية  ال�سرية  ع��ّدل  اخلارجية 
الرئي�س، واأّن وزير اخلارجية مايك بومبيو طلب فتح 

حتقيق داخلي لتحديد هوية الفاعل .

*القاهرة 
�سلطات  ت�سعيد  العربية  ال��دول  جامعة  دان��ت 
املقد�سات  على  ع��دوان��ه��ا  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل 
الفل�سطينية، خا�سة للحرمني القد�سي واالبراهيمي 
االح��ت��الل  خمططات  اط���ار  يف  وذل���ك  ال�سريفني، 
لفر�س اأمر واقع ق�سري جديد من خالل االإجراءات 
امل�سجدين  وقد�سية  حلرمة  اجل�سيمة  واالنتهاكات 
وحرية العبادة. وحذر االأمني العام امل�ساعد جلامعة 
واالأرا���س��ي  فل�سطني  قطاع  رئي�س  العربية  ال��دول 
اأبو علي، يف ت�سريح  العربية املحتلة الدكتور �سعيد 
المعان  الوخيمة  العواقب  من  االث��ن��ني،  اليوم  له 
جرائمها  بارتكاب  االإ�سرائيلية  االحتالل  �سلطات 

التي  وتدني�سها  بحرمتها  وامل�سا�س  املقد�سات  بحق 
تنذر باإ�سعال حرب دينية يف املنطقة برمتها.

بالتدخل  ال���دويل  املجتمع  علي،  اأب��و  طالب  و 
االج���راءات  وات��خ��اذ  م�سوؤولياته  لتحمل  العاجل 
العملية ال�سرورية وعدم االكتفاء بالبيانات الإلزام 
انتهاكاتها  وق��ف  اال�سرائيلي  االح��ت��الل  �سلطات 
اجل�سيمة بحق املقد�سات وتقوي�سها حلرية العبادة، 
ين�سجم  مبا  لها  الالزمة  احلماية  توفري  جانب  اىل 
مع القانون الدويل وقرارات ال�سرعية الدولية ذات 
ال�سلة التي توؤكد على و�سعية املقد�سات اال�سالمية 
وامل�سيحية يف فل�سطني، واهمية احلفاظ على مكانتها 

التاريخية والقانونية.

*رام اهلل 
الفل�سطينية؛  والديار  للقد�س  العام  املفتي  حذر 
حممد  ال�سيخ  امل��ب��ارك،  االأق�����س��ى  امل�سجد  خطيب 
االإغ��الق  اإج����راءات  ا�ستغالل  خ��ط��ورة  م��ن  ح�سني 
بحجة  االإ�سرائيلي  االحتالل  �سلطات  تفر�سها  التي 
امل�سجد  غرب  جنوب  حفريات  لتنفيذ  كورونا  وباء 
االأق�سى املبارك. وتقوم اآليات االحتالل االإ�سرائيلي 
باأعمال حفر يف �ساحة الرباق وقرب باب املغاربة، ما 
اأ�سا�سات امل�سجد االأق�سى املبارك  اإ�سعاف  يوؤدي اإىل 
وهدمه. وقال ال�سيخ ح�سني، يف بيان �سادر عنه ، اإن 
هذه احلفريات م�ستمرة ومل تتوقف، لكنها زادت يف 
اآن واحد،  اأماكن متعددة يف  لت�سمل  الفرتة االأخرية 
ال�ستكمال  االحتالل  �سلطات  م�ساعي  �سمن  وتاأتي 

تهويد جنوب غرب امل�سجد االأق�سى.

امل�سجد  وحرا�س  املواطنني  ح�سني  ال�سيخ  ونا�سد 
واحل��ذر  احليطة  الأخ��ذ  و�سدنته  املبارك  االأق�سى 
املبارك،  االأق�سى  بامل�سجد  امل�س  ملحاوالت  والت�سدي 
اإ�سغال  على  تعمل  ال�سلطات  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سريا 
حياتهم  تخ�س  اأخ���رى  وق�سايا  ب��اأم��ور  املواطنني 
من  ب��ه  ت��ق��وم  م��ا  متابعة  ع��ن  لت�سغلهم  ال��ي��وم��ي��ة 
اعتداءات دون رقيب اأو ح�سيب، �سمن خطتها لتهويد 
مطالبا  وهدمها،  البيوت  وم�سادرة  املقد�سة  املدينة 
واجلهات  واملحلية  الدولية  واملوؤ�س�سات  املنظمات 
االأوان.  فوات  قبل  االعتداءات  هذه  بوقف  املوؤثرة 
من جانب اآخر، دان ال�سيخ ح�سني اقتحام امل�ستوطنني 
دينية  لطقو�س  واأدائهم  املبارك،  االأق�سى  للم�سجد 
يف باحاته بحماية �سلطات االحتالل، يف مقابل منع 

امل�سلني امل�سلمني من الدخول اإليه.

*جاكرتا
كاريا  ب���ودي  االندوني�سي  النقل  وزي���ر  اأع��ل��ن 
�سومادي، يوم الثالثاء، العثور على اأحد ال�سندوقني 
قبالة  حتطمت  ال��ت��ي  بوينغ  ل��ط��ائ��رة  االأ���س��ودي��ن 
 62 متنها  على  وك��ان  االأ�سبوع  نهاية  يف  اإندوني�سيا 

�سخ�سا.
على  العثور  “مت  اإن��ه  لل�سحفيني  ال��وزي��ر  وق��ال 
ما  االأ���س��ود(  )ال�سندوق  الرحلة  بيانات  م�سجل 
الذي  احل��ادث  اأ�سباب  فهم  على  املحققني  �سي�ساعد 
جاكرتا  من  الطائرة  اإق��الع  على  دقائق  بعد  وق��ع 

ال�سبت”، ح�سبما نقلت “فران�س بر�س«.
لغوا�سني  مقاطع  تلفزيونية  حمطات  وعر�ست 
كبرية  بي�ساء  حاوية  به  مطاطي  ق��ارب  منت  على 
ميناء  اإىل  االأ�سود” متجها  “ال�سندوق  على  حتتوي 

جاكرتا.
والتقطت �سفينة تابعة للبحرية يف وقت �سابق 
ذك��رت  ح�سبما  ال�سندوقني،  م��ن  منبعثة  اإ���س��ارات 

بر�س«. “االأ�سو�سيتد 
الغوا�سني  اإن  مارجونو  ي��ودو  االأدم���ريال  وق��ال 
التقنية  عالية  لوكيتور”  “بينغ  معدات  ا�ستخدموا 

�سطح  حتت  مرتا   20 مل�سافة  بحثهم  نطاق  لت�سييق 
البحر.

االأقل  على  غوا�سا   160 ن�سر  مت  اأنه  اإىل  واأ�سار 
 3600 من  اأكرث  ان�سم  كما  البحث،  لتعزيز  الثالثاء 
اإنقاذ، و13 مروحية، و54 �سفينة كبرية، و20  رجل 
قاربا �سغريا اإىل هذه العملية، التي اأدت اإىل العثور 
على اأجزاء من الطائرة، واأ�سالء ب�سرية يف املاء على 

عمق 23 مرتا.
حتتوي  كي�سا   74 الباحثون  اأر�سل  االآن،  وحتى 
الهوية  حت��دي��د  خ���رباء  اإىل  ب�سرية  رف���ات  ع��ل��ى 
بال�سرطة الذين قالوا يوم االثنني اإنهم تعرفوا على 
�سحيتهم االأوىل، م�سيف الطريان اأوكي بي�سما البالغ 

من العمر 29 عاما.
ويقدم اأفراد عائالت ال�سحايا عينات الختبارات 
احلم�س النووي، وتقول ال�سرطة اإن النتائج متوقعة 

خالل 4 اإىل 8 اأيام.
وذكر املتحدث با�سم ال�سرطة الوطنية، رو�سدي 
الختبار  عينة   53 ح��وايل  جمع  مت  اأن��ه  هارتونو، 
احلم�س النووي، لكن ال تزال هناك حاجة للمزيد، 

خا�سة من االآباء واأبناء ال�سحايا.

الموقع اإللكتروني للخارجية األميركية 
يعلن بشكل سابق ألوانه انتهاء والية ترمب

الجامعة العربية تدين انتهاكات 
االحتالل للمقدسات الفلسطينية

مفتي القدس يحذر من خطورة 
الحفريات اإلسرائيلية أسفل األقصى

إندونيسيا.. العثور على أحد 
صندوقي الطائرة المنكوبة


