
»النواب« يقر المعدل لقانوني الشركات واالتجار بالبشر
*عمان 

التي  اجلل�سة  خللال  الللنللواب  جمل�س  اأقللر   
املحامي  الللنللائللب  برئا�سة  الأربلللعلللاء  عقدها 
اللللوزارة  هيئة  وح�سور  الللعللودات  عبداملنعم 
وم�سروع  ال�سركات  لقانون  معدل  قانون  م�سروع 
القانون املعدل لقانون الجتار بالب�سر. وجاءت 
الأ�سباب املوجبة مل�سروع القانون املعدل لقانون 
اجلمعيات  قانون  اأحكام  لنفاذ  نظرا  ال�سركات 
لأحكامه  الربحية  غري  ال�سركات  اأخ�سع  الذي 

على اعتبار اأنها جمعيات خا�سة وعليها توفيق 
اأظهر  الللذي  الأمللر  اأحكامه  ح�سب  اأو�ساعها 
الربحية  غري  ال�سركات  اأن  كون  عدة  م�ساكل 
مظلة  حتت  جتارية  اأ�س�س  على  للعمل  ن�ساأت 
منظومة ت�سريعية منها قانون التجارة وقانون 
غري  ال�سركات  انلل�للسللاء  نظم  اللللذي  ال�سركات 
الربحية واإدارتها وغايتها وراأ�سمالها والتغريات 
التي تطراأ عليها وانتقال احل�س�س بني ال�سركاء 

فيها وت�سفيتها وايلولة اأموالها. 

*عمان
ت�سجيل  عللن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
بللفللريو�للس  اإ�للسللابللة  و5335  وفللللاة   37
الأربللعللاء،  اململكة  يف  امل�ستجّد  كللورونللا 
لريتفع العدد الإجمايل اإىل 4793 وفاة 

و407617 اإ�سابة.
عن  ال�سادر  الإعامي  املوجز  واأ�سار 
اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  الللوزراء  رئا�سة 
اإىل  و�سل  حالّيًا  الن�سطة  احلالت  عدد 

احلالت  عدد  بلغ  بينما  حالة،   47043
التي اأُدِخلت اإىل امل�ست�سفيات 295 حالة، 

فيما غادرت 193 حالة.
احلالت  عدد  اإجمايل  اأن  اإىل  ولفت 
املوؤّكدة التي تتلقى العاج يف امل�ست�سفيات 
اإجمايل  بلغ  حني  يف  حالة،   1736 بلغ 
عللللدد اأ�للللسللللّرة اللللعلللزل امللل�للسللتللخللدمللة يف 
وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحالت  امل�ست�سفيات 
باملئة،   30 بلغت  اإ�سغال  بن�سبة   1396

العناية  اأ�للسللّرة  عللدد  اإجللمللايل  بلغ  فيما 
امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  احلثيثة 
بن�سبة   361 وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحالت 

اإ�سغال بلغت 35 باملئة.
كما بلغ اإجمايل عدد اأجهزة التنّف�س 
امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  ال�سطناعي 
بن�سبة   173 وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحالت 

اإ�سغال بلغت 17 باملئة.
ت�سجيل  اإىل  امللللوجلللز  اأ�لللسلللار  كللمللا 

املنزيل  الللعللزل  يف  �سفاء  حللالللة   1638
حللالت  اإجللمللايل  لي�سل  وامل�ست�سفيات، 

ال�سفاء اإىل 355781 حالة.
خمربّيًا  فح�سًا   39487 اأن  واأ�ساف 
اأجري ، لي�سبح اإجمايل عدد الفحو�سات 
التي اأجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 
ن�سبة  اأن  اإىل  لفتًا  فح�سًا،   4718364
الفحو�سات الإيجابّية و�سلت اإىل قرابة 

51ر13 باملئة.

»37« وفاة و »5335« إصابة بكورونا في المملكة

اقرار مشروع قانون صندوق 
شهداء القّوات المسّلحة

4ر35 دينار سعر غرام
 الذهب عيار 21 محليا

القبض على عربيين اشتركا بقتل آخر

تحويالت سير في طريق الملك 
عبداهلل األول الجمعة

*عمان 
عقدها  التي  جل�سته  يف  اللللوزراء  جمل�س  اقللّر 
ب�سر  الدكتور  اللللوزراء  رئي�س  برئا�سة  الأربللعللاء 
�سندوق  لقانون  معّدل  قانون  م�سروع  اخل�ساونة 
�سهداء القّوات امل�سّلحة الأردنّية – اجلي�س العربي 

والأجهزة الأمنّية ل�سنة 2021م.
الذي  التعديل  �سوء  يف  القانون  م�سروع  وياأتي 
ل�سنة   )38( رقللم  الللعللام  الأملللن  قللانللون  على  طللراأ 
الأمن  مديرّية  مبقت�ساه  اأ�سبحت  الللذي  1965م، 
املديرّية  من  لكّل  والواقعي  القانوين  اخللف  العام 
لقّوات  العاّمة  واملديرّية  املللدين  للّدفاع  العاّمة 

الدرك.
ت�سكيل  لإعللللادة  احلللاجللة  لظهور  يللاأتللي  كما 
�سندوق  يف  ة  اخلا�سّ امل�سرتكة  الع�سكرّية  اللجنة 

�سهداء القّوات امل�سّلحة الأردنّية – اجلي�س العربي 
الأمنّية. – والأجهزة 

لنظام  معّدل  نظام  على  الوزراء  جمل�س  ووافق 
الأردنّية  غري  العايل  التعليم  مبوؤ�ّس�سات  العرتاف 

ومعادلة �سهاداتها ل�سنة 2021م.
ومبوجب التعديات �ستتّم اإعادة ت�سكيل جلنة 
العرتاف مبوؤ�ّس�سات التعليم العايل غري الأردنّية، 
واإعللادة  الأردنللّيللة،  غري  ال�سهادات  معادلة  وجلنة 
تنظيم اإجراءات اإ�سدار القرارات املتعّلقة مبعادلة 
ال�سهادات غري الأردنّية وفقًا لتعليمات تتوافق مع 
الإطار الوطني للموؤّهات، واإجراءات طلب معادلة 
على  العرتا�س  وتقدمي  اأردنللّيللة  غري  �سهادة  اأّي 

رف�س الّطلب.
تابع �س2

*عمان 
الأكللر   21 عيار  الذهب  غللرام  بيع  �سعر  بلغ 
رغبة من املواطنني بال�سوق املحلية، الربعاء عند 
حمات  من  املواطنني  �سراء  لغايات  دينار  40ر35 

ال�ساغة، مقابل 34 دينارا جلهة البيع.
لأ�سحاب  العامة  النقابة  �سر  لأمللني  ووفللقللا 
ربحي  واملجوهرات  احللي  و�سياغة  جتارة  حمات 
 24 عياري  الذهب  من  الغرام  بيع  �سعر  بلغ  عان، 

عند  ال�ساغة  حمللات  مللن  اللل�للسللراء  لغايات  و18 
50ر42 و 50ر31 دينار على التوايل.

الأردنلليللة  الأنللبللاء  لوكالة  ت�سريح  يف  ولفت 
)برتا( اىل اإن �سعر اللرية الر�سادي وزن 7 غرامات 
الإجنليزي  اللرية  �سعر  بلغ  فيما  دينارا،   249 بلغ 
�سعر  اأن  اىل  م�سريا  دينارا،   284 غرامات   8 وزن 
ظهر  حتى  العاملية  بال�سوق  بلغ  الأ�سفر  املعدن 

الربعاء عند 1730 دولرا لاأون�سة الواحدة. 

*عمان 
على  القب�س  الأمنية  الأجللهللزة  القت 
بقتل  ا�سرتكا  عربية  جن�سية  من  �سخ�سني 
اآخر من جن�سيتهما، وهو متغيب منذ �سهرين 

تقريبًا.
مديرية  با�سم  الإعامي  الناطق  وقال 
الأمن العام اإن باغًا ورد للعاملني يف �سعبة 
�سرطة  ومديرية  العا�سمة  جنائي  بحث 
يحمل  �سخ�س  من  يومني  قبل  عمان  �سرق 

جن�سية عربية عن تغيب �سقيقه املقيم يف 
�سهرين  منذ  به  الت�سال  وانقطاع  الردن، 
ايللام  مللنللذ  لللللاأردن  وانللله ح�سر  تللقللريللبللا، 
للبحث والتبليغ عن تغيبه، حيث �ُسكل على 
ال�سعبة  مللن  خا�س  حتقيقي  فريق  الللفللور 
ذلك  اختفاء  ماب�سات  يف  التحقيق  ملتابعة 

ال�سخ�س.
املعلومات  التحقيقات وجمع  اأن  وا�ساف 
حول ال�سخ�س املفقود ولدت لدى املحققني 

قتل،  جلرمية  �سحية  كللان  اأنلله  مللوؤ�للسللرات 
قادتهم  التي  بالتحقيقات  التو�سع  وجللرى 
من  عربية  جن�سية  من  ب�سخ�س  لا�ستباه 

جن�سية ال�سخ�س املتغيب ذاتها.
معه  وبالتحقيق  عليه،  القب�س  واأُلقي 
واأثناء  تقريبًا  �سهرين  قبل  باأنه  اعللرتف 
اإليه �سديقه )  وجوده داخل منزله ح�سر 
عليه  بالعتداء  وقام  املتغيب(،  ال�سخ�س 
اإثر خاف �سابق كان بينهما، وعندها دافع 

عن نف�سه وطعنه ما اأدى اإىل وفاته، ليقوم 
)من  ا�سدقائه  بللاأحللد  بالت�سال  عندها 
ح�سل  مبا  اخباره  وبعد  ذاتها(،  اجلن�سية 

قام مب�ساعدته يف نقل اجلثة واخفائها.
ال�سريك  على  كللذلللك  القب�س  واأُلللقللي 
املللغللدور  بللاجلللرميللة، وجلللرى �سبط هللاتللف 
و�سيجري  عليهما،  املقبو�س  احللد  بحوزة 
توديع الق�سية ملدعي عام حمكمة اجلنايات 

الكربى.

*عمان 
اجللراء  عن  الأربللعللاء،  وال�سكان  العامة  ال�سغال  وزارة  اأعلنت 
حتويات على حركة ال�سري يف طريق امللك عبداهلل الول يف املنطقة 
الواقعة ما بني ا�سارات املحطة )الفرو�سية( ولغاية ا�سارة الن�سا بطول 
مدينتي  بني  ال�سريع  الرتدد  حافات  م�سروع  اعمال  �سمن  مرت   1100
عمان والزرقاء احلزمة الوىل، اعتبارا من ال�ساعة الثامنة من �سباح 
اجلمعة. وقررت الوزارة فيما يتعلق بال�سري القادم من ا�سارات املحطة 
وحتويل  الطريق  من  الأميللن  اجلانب  اغللاق  الن�سا،  ا�سارات  باجتاه 
لغاية مدخل جممع  الي�سر  املقابلة اجلانب  ال�سري اىل اجلهة  حركة 
ا�سارات  الن�سا باجتاه  ا�سارات  القادم من  بال�سري  يتعلق  رغدان. وفيما 
املحطة �سيتم اغاق الطريق با�ستثناء حركة ال�سري املحلية وحتويل 

ال�سري ل�سارع اجلي�س اتو�سرتاد عمان الزرقاء.
واأو�سحت الوزارة ان امل�سارب على اجلهة اليمنى من ا�سارات املحطة 
تاأمني  �سيتم  وانه  العمل،  لغايات  مغلقة  تكون  رغللدان  جممع  ولغاية 
الإر�سادية  والإ�سارات  املرورية  بالعنا�سر  العمل  ومناطق  التحويلة 
اىل  الدخول  فتحات  حتديد  و�سيتم  العمل،  مناطق  يف  والتحذيرية 

جممع رغدان.

الوزراء يقدمون استقاالتهم تمهيدا للتعديل
خالل اجتماع المركز الوطني لمكافحة االوبئة واالمراض السارية

*عمان
حكومة  وزراء  قلللدم 
اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور 
ام�س الأربعاء ا�ستقالتهم 
تعديل  لجللللراء  متللهلليللدا 

وزاري الأ�سبوع املقبل.
وكلللللللان قلللللدم وزيلللللرا 
املبي�سني  �سمري  الداخلية 
واللللعلللدل بلل�للسللام الللتللهللوين 
ا�ستقالتيهما الحد املا�سي 
مللن احلللكللومللة، بللنللاء على 
طلللللب اخلللل�لللسلللاونلللة، اثللر 

خمالفتهما اأوامر الدفاع.
ويللعللد هلللذا الللتللعللديللل 
اخل�ساونة  حلكومة  الأول 
وزيللللرا،  �للسللمللت 32  الللتللي 
امللك  جالة  كلفه  اأن  بعد 
 7 يف  اللللثلللاين  علللبلللداهلل 
الأول/اأكللتللوبللر  ت�سرين 
حكومته،  بت�سكيل   2020
خلفًا حلكومة عمر الرزاز.

*عمان 
تللراأ�للس رئلليلل�للس اللللللوزراء الللدكللتللور ب�سر 
اخللل�للسللاونللة يف رئللا�للسللة اللللللوزراء الربللعللاء 
الجتماع الول ملجل�س املركز الوطني ملكافحة 

الوبئة والمرا�س ال�سارية.
الجتماع  خللال  الللللوزراء  رئي�س  واأكلللد 
اهمية الدور املناط باملركز بتعزيز ممار�سات 
ال�سحة العامة يف جمال الوقاية من الوبئة 
والمرا�س ال�سارية واتخاذ التدابري الازمة 

ملنع انت�سارها واحلد من اثارها.

باإن�ساء  التزمت  احلكومة  ان  اىل  ولفت 
ال�سامية  امللكية  للتوجيهات  تنفيذا  املركز 
يرى  باأن  ال�سامي  التكليف  كتاب  يف  للحكومة 
اطار  يف  النفاذ  حيز  يدخل  وان  النور  املركز 
ال�سري  اهمية  مللوؤكللدا  وت�سريعي،  موؤ�س�سي 
بدوره  املركز  ليقوم  وثابتة  �سريعة  بخطى 
قبل  مللن  للله  املللاأمللول  الت�سور  وفللق  بفاعلية 
على  وليكون  الللثللاين  عللبللداهلل  امللك  جالة 
غرار املراكز ال�سبيهة يف الدول املتقدمة التي 

متتلك مثل هذه املراكز.

املركز  متكني  اهمية  اخل�ساونة  اأكللد  كما 
ليبداأ عمله الفعلي، ل�سيما واأننا لي�س فقط يف 
خ�سم جائحة ووباء منت�سر وامنا لكونه ا�سبح 
من ال�سرورات يف اطار �سيا�سات الدول للتعامل 
ال�سارية  والمللرا�للس  الوبللئللة  حتللديللات  مللع 

ب�سكل ا�ستباقي او بحثي او حتى تنظيمي.
وقللللدم رئلليلل�للس املللركللز الللدكللتللور فللرا�للس 
الهواري عر�سا حول اجراءات تاأ�سي�س املركز 
وبحثية  ت�سخي�سية  خدمات  �سيقدم  الللذي 
تابع �س2 وتدريبية اكادميية.   

*عمان 
اللواء  امل�سرتكة  الأركان  رئي�س هيئة  اأكد 
القيادة  اأن  احلنيطي،  اأحمد  يو�سف  الركن 
العربي  اجلي�س   – امل�سلحة  للقوات  العامة 
كافة  واملللوارد  والقدرات  الإمكانات  �ست�سخر 
للحفاظ على حدودنا اآمنة، وماحقة كل من 
ينوي العبث مبقدرات الوطن وامل�سا�س باأمنه، 
ا�سرتاتيجياتها  �ستطوع  امل�سلحة  القوات  واأن 
والتهريب  الت�سلل  عمليات  منع  ي�سمن  مبللا 

وبالقوة.

الللركللن  اللللللواء  ذللللك خلللال تفقد  جلللاء 
احلنيطي الأربعاء، واجهة املنطقة الع�سكرية 
جرى  التي  النوعية  والللوحللدات  ال�سرقية 
وحللدات  لتعزيز  اأ�للسللبللوع  نحو  قبل  ن�سرها 
حر�س احلدود يف واجباتها، واملكونة من فرق 
اخلا�سة  والعمليات  ال�سريع  للتدخل  منتخبة 
املزودة  علي  بن  ح�سني  امللك  لواء  من  و�سرايا 
واملعدات  والآللليللات  واملللهللام  الأ�سلحة  بكافة 
امللكي،  اجلو  �ساح  بطائرات  م�سندة  الازمة 
للتعامل  ال�ساعة  مللدار  على  جللاهللزة  لتكون 

يخدم  مبا  املحتملة  التهديد  اأ�سكال  كافة  مع 
على  قدراتها  لتعزيز  احلللدود  اأمللن  منظومة 

حماية الوطن والدفاع عن حدوده.
و�سدد رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة على 
�سرورة التعامل بكل قوة وحزم مع من ت�سول 
له نف�سه حماولة القرتاب من احلدود، موؤكدًا 
النوعية  القوات  بني  اجلهود  توحيد  اأهمية 
الأهلللداف  لتحقيق  احللللدود،  حر�س  وقلللوات 
والتهريب  الت�سلل  عمليات  منع  يف  املن�سودة 
�سمن مناطق امل�سوؤولية.                     تابع �س2
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*عمان 
منوذجا  تاأ�سي�سه  منذ  الأردن  اأبلللرز 
منطقة  يف  والو�سطية  والعتدال  للت�سامح 
ال�سرق الأو�سط والعامل باأجمعه على مدى 
ي�سهد  الللدولللة،  عمر  من  خلت  �سنة   100
على ذلك مواقفه ال�سيا�سية والقت�سادية 
الآخللر  وتقبل  والدينية  والجتماعية 

والتعاي�س معه.
الدولة  ت�سكيل  بداية  منذ  وارت�سمت 
اأ�سا�س  الأردنية مامح احلوار الديني على 
اجلللوامللع امللل�للسللرتكللة وحتلليلليللد الخللتللاف 
والعللتللدال  الو�سطية  مللبللادئ  وتر�سيخ 
وها  الع�سبية،  ونللبللذ  امل�سرتك  والعي�س 
على  ثابتا  الثانية  مئويته  يعرب  اليوم  هو 
الباحث  لتعزيزها.  متطلعا  ونهجه  مبادئه 
احلقوقي  والللنللا�للسللط  ال�للسللامللي  واملللفللكللر 
اإن  قال  مللراد،  حمدي  الدكتور  وال�سيا�سي 
اخلطاب الديني يف الأردن وهويته النبوية 
“، تخلو  “رحمة للعاملني  ال�سريفة عنوانها 
ملحبة  وت�سعى  والق�سائية  الع�سبية  من 
الطيبة،  العاقات  لإقامة  وتدفع  الآخللر، 
العنوان  وهللذا  معتقده،  على  بقي  لو  حتى 
يف  الأردن  يتبناها  الن�سانية  والر�سالة 

خطابه وحواره مع الآخر.

�سنة  والخلللتلللاف  الللتللنللوع  اأن  وبلللني 
اململكة  يف  الديني  التعاي�س  لكن  ربانية 
دائما  امل�سرتكة  والقوا�سم  بديهي،  اأمللر 
تطفو على ال�سطح كعاقة اإن�سانية، عززها 
ب�سكل  وا�سهم  اململكة،  يف  الرتبوي  النظام 
الوطني  بالنتماء  ال�سعور  رفللع  يف  كبري 
الت�سامح  قللوامللهللا  ا�سا�سية  ومللرتللكللزات 
اأبرز  اأن  واأو�سح  والو�سطية.  والعللتللدال 
حتديات اخلطاب الديني، تتمثل بالتطرف 
تنتمي  ل  �ساذه  قليلة  فئة  من  والإرهلللاب 
جتديد  اإىل  داعيا  مذهب،  او  دين  اأي  اإىل 
اخلللطللاب الللديللنللي عللرب و�للسللائللل الإعلللام 
والرتكيز على اجلوهر الذي يدعو للمحبة 

واملودة والوئام وال�سام.
اأن  عللازر  �سامر  الق�س  اأو�للسللح  بلللدوره، 
الأردن منذ عهد الإمارة عام 1921 تاأ�س�س 
الأردنيون  وان�سهر  والنفتاح،  التنوع  على 
الللدولللة  بوتقة  يف  وم�سيحيني  م�سلمني 
الواحدة دون ا�ستثناء، ما يوؤ�سر اإىل منوذج 
بني  امل�سرتك  والعي�س  الديني  الللوئللام  يف 
دولة  اإطللار  يف  ال�سماوية،  الديانات  اأتباع 

القانون واملوؤ�س�سات.
وركللللز علللللى اهللملليللة دخللللول الألللفلليللة 
يفتح  جامع  اإن�ساين  خطاب  ظل  يف  الثانية 

لا�ستفادة  وامل�سيحيني  للم�سلمني  املجال 
يف  اخلللرية  واملفاهيم  والعرب  الللدرو�للس  من 
كل دين، مبا ينعك�س وئاما دينيا على اأر�س 
الدينية  للنخب  فقط  تبقى  واأل  الواقع، 
اإىل  تنتقل  بللل  وال�سيا�سية،  والفكرية 
ال�سارع لت�سبح �سلوكا وتعاما بني املواطنني 

يف احلياة اليومية.
ال�سحفي  الللكللاتللب  او�للسللح  جهته،  مللن 
كبريا  دورا  لاإعام  اأن  الروا�سدة  ح�سني 
يف ت�سحيح امل�سارات والنحراف الذي حلق 
الإعللام  اأن  اإىل  لفتا  الديني،  اخلللطللاب 
يف  ا�ستطاع  الر�سمي،  ول�سيما  الأردين، 
خالهما  ن�ساأت  اللذين  املا�سيني  العقدين 
ي�سحح  اأن  والإرهلللللاب  الللتللطللرف  ظللاهللرة 
املجتمع  اإيقاع  و�سبط  وامل�سارات  الخطاء 
علللللى خللطللاب ديللنللي مللعللتللدل قللائللم على 

الت�سامح.
ولفت اإىل اأن املوؤ�س�سات الدينية اأ�سهمت 
مع  الديني  اخلطاب  اعتدال  ا�ستمرار  يف 
عرب  انطلقت  مللبللادرات  خللال  من  الللدولللة 
تر�سل  اأن  ا�ستطاعت  م�ست،  عاما  اأربعني 
اإىل الداخل واخلارج خطابا دينيا معتدل 
الللدولللة  مئوية  وحلللول  عللمللان.  كر�سالة 
الأردنية، اأ�سار كاهن رعية الروم الكاثوليك 

اأن  اإىل  �للسللاووق  نللادر  الب  عمان  جبل  يف 
من  ا�سمه  يت�سكل  احل�سارات  اأر�س  الأردن 
اأر�س  يعني  فالألف  م�سيئة،  حروف  �ستة 
والام  وامل�سيحية،  الإ�سامية  املقد�سات 
الثانية  يدل على لقاء احل�سارات، واللف 
رايللة  تعني  واللللراء  ال�سام،  اأر�لللس  تعني 
والتعاي�س،  الت�سامح  دولة  والدال  خفاقة، 
والنون ن�سيج واحد، فهذا هو الأردن الذي 
يج�سد قيم الت�سامح ونبذ العنف وحماربة 

الرهاب من خال املبادرات التي اأطلقها.
الإ�سامي  واملفكر  الباحث  اأكد  بدوره، 
يف  املتخ�س�س  الللعللايللدي  ربلليللع  الللدكللتللور 
اأهمية  والفل�سفة،  ال�سامية  العقيدة 
احلوار لتقدم الأمم واإعمار الأر�س يتخلله 
واآليات  قانونية  واإجللراءات  وا�سئلة  نقا�س 
لتطبيق هذا احلوار، مبينا اأهمية ا�ستقبال 
النقد من املوؤ�س�سات الدينية برحابة �سدر 
ال�سكالت  ملعاجلة  وال�سعي  ومو�سوعية 
الناجتة عن احلوار يف الندوات واملوؤمترات.

وا�سار اإىل اأن ر�سالة عمان التي اأطلقت 
والللوحللدة  للت�سامح  دعلللت   ،2004 علللام 
واأهمية  واللني  والرفق  الإن�سان  وكرامة 
والعنف  التطرف  لتحارب  جللاءت  احلياة، 

والإرهاب اأيا كان م�سدره.

*عمان 
فل�سطني  جلنة  واعلل�للسللاء  رئي�س  ثمن 
اهلل  عبد  امللك  جالة  مواقف  النيابية 
الق�سية  جتاه  املتوا�سلة  وجهوده  الثاين 

الفل�سطينية.
جميع  مللع  تقف  اللجنة  ان  واأكللللدوا 
الدفاع عن  يبذلها جالته يف  التي  اجلهود 
عرب  �سعبها  وحقوق  الفل�سطينية  الق�سية 
الفاعل  الإيجابي  والت�سبيك  النخراط 
الذي يقوم به جالته مع الدول ال�سقيقة 
حقوق  على  احلفاظ  اجل  من  وال�سديقة 
اإقامة  راأ�سها  وعلى  الفل�سطيني  ال�سعب 
ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة  الفل�سطينية  دولته 

الكاملة وعا�سمتها القد�س. 
بللدار  اللجنة  لللقللاء  خللال  ذلللك  جللاء 
منظمة  ميثل  وفلللدا  الربلللعلللاء،  املجل�س، 
ال�سرق  الفنلندية برئا�سة مديرة  الأزمات 
املنظمة  يف  افللريللقلليللا  و�للسللمللال  الو�لللسلللط 
عدد  بحث  جللرى  حيث  جللكللونللني،  هيلكا 
بال�ساأن  الللعللاقللة  ذات  املللو�للسللوعللات  مللن 
الفل�سطيني وتطوراته، والعاقة الردنية 
لل�سراع  الردنلليللة  والللروؤيللة  الفل�سطينية 

الفل�سطيني ال�سرائيلي.
النيابية  فل�سطني  جلنة  رئي�س  وبللني 
جميع  حتللقلليللق  ان  اللللظلللهلللراوي  حمللمللد 
احللللقلللوق امللل�للسللروعللة الللتللي يللطللالللب بها 
الوحيد  ال�سبيل  تعد  الفل�سطيني  ال�سعب 
والدائم  وال�سامل  العادل  ال�سام  لتحقيق 
اجلريئة  املواقف  “ان  وقللال  املنطقة.  يف 
الق�سية  جتاه  امللك  جالة  عنها  عرب  التي 
املللحللافللل  يف  مبلل�للسللاركللاتلله  الفل�سطينية 
اخلارجية،  وزياراته  والدولية  القليمية 
بها  حتظى  الللتللي  العالية  القيمة  تللوؤكللد 

الق�سية باعتبارها ثابتا وطنيا را�سخا«.
فايز  الللنللواب  اللجنة  اعلل�للسللاء  واأكلللد 
ب�سبو�س واأمغري الهمان واحمد ال�سراحنة 
جمدي  النائبني  بح�سور  الرياطي  وح�سن 
الهام  اللللدور  الذنيبات،  وغلللازي  اليعقوب 
املقد�سات  حماية  يف  الها�سمية  للو�ساية 
لفتني  القد�س،  يف  وامل�سيحية  الإ�سامية 
القد�س  على  الها�سمية  الو�ساية  ان  اىل 
للمقد�سات  الأملللان  �سمام  تعد  ال�سريف 
على  حافظت  حيث  وامل�سيحية،  الإ�سامية 
ودعوا  املقد�سة.  للمدينة  العربية  الهوية 

مب�سوؤولياته  القيام  اإىل  الللدويل  املجتمع 
يواجه  اللللذي  الفل�سطيني  ال�سعب  جتللاه 
يوميا وب�سكل م�ستمر العديد من النتهاكات 
�سلطات  قبل  مللن  العن�سرية  واملللمللار�للسللات 
التي  الجللللللراءات  واتلللخلللاذ  الحلللتلللال، 
ودعللم  النللتللهللاكللات  تلك  وقللف  �ساأنها  مللن 
حقوقه  عن  بالدفاع  الفل�سطيني  ال�سعب 
الوفد  واع�ساء  رئي�سة  وثمنت  امل�سروعة. 
جتاه  الردن  يبذلها  التي  واجلهود  الللدور 
الردن  ان  موؤكدين  الفل�سطينية،  الق�سية 
اىل  ولللفللتللوا   . اجلللملليللع  بللاحللرتام  يحظى 
جالة  بها  يقوم  التي  واملللبللادرات  اجلهود 
الق�سية  ل�سالح  الللثللاين  عللبللداهلل  امللللللك 
�سمود  بتعزيز  ا�سهمت  والتي  الفل�سطينية 
منظمة  ان  مو�سحني  الفل�سطيني،  ال�سعب 
هي  الفنلندية  الزمللللات  ادارة  مللبللادرة 
الرئي�س  اأ�س�سها  حكومية  غللري  منظمة 
احلائز  اهت�ساري  مارتي  ال�سابق  الفنلندي 
مع  بال�سراكة  لل�سام  نوبل  جللائللزة  على 
ال�سيا�سات  لأبللحللاث  الفل�سطيني  املللركللز 
ان  وا�سافوا  ال�سرتاتيجية.  والدرا�سات 
الحتاد  من  ومتويل  بدعم  حتظى  املنظمة 

ال�سمود  دعللم  م�سروع  بللاإطللاق  الوروبلللي 
على  يركز  الللذي  احلللوار  عرب  الفل�سطيني 
امل�ساعدة  كيفية  يف  املتعلقة  الآراء  بحث 
الفل�سطينية،  الوطنية  امل�ساحلة  تعزيز  يف 
واآفاق م�ستقبل الو�سع الفل�سطيني، م�سريين 
 ،2019 عللام  بامل�سروع  الللبللدء  مت  انلله  اىل 
امل�سروع  اإطار  �سوط كبري يف  حيث مت قطع 
لقاءهم  ان  وبينو  الفل�سطيني.  بالداخل 
النيابية  فل�سطني  رئي�س واع�ساء جلنة  مع 
الت�سورات  مللن  عللدد  ايلل�للسللاح  بللهللدف  جللاء 
للبعد  ملا  الفل�سطيني  بال�ساأن  العاقة  ذات 
ال�ساأن  تللطللورات  يف  اهمية  مللن  القليمي 
وما  الردين  البعد  �سيما  ل  الفل�سطيني، 
الفل�سطينية  الردنلليللة  العاقة  به  متتاز 
من خ�سو�سية كبرية، ودور الردن وقيادته 
الوفد  و�سم  الفل�سطيني.  ال�سمود  دعم  يف 
رئي�س املركز الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�سات 
امل�سري  هاين  ال�سرتاتيجية  والدرا�سات 
الزمللات  اإدارة  مللبللادرة  منظمة  وم�ست�سار 
الفنلندية يف ال�سفة الغربية �سلطان يا�سني 
اإدارة  مللبللادرة  منظمة  م�ست�ساري  وكللبللري 

الأزمات الفنلندية يف الأردن قبان احلر.

*عمان 
والآثلللار  ال�سياحة  جلنة  رئي�س  دعللا 
واخلدمات العامة النيابية، عبيد اليا�سني، 
احلللكللومللة لإيلللجلللاد حلللللول للللللتللحللديللات 
التخلي�س  قطاع  تواجه  التي  واملعيقات 
ونلللقلللل الللبلل�للسللائللع، واتلللخلللاذ جللملللللة من 
ال�سركات  حلماية  ال�سريعة  الإجلللراءات 

لكي ت�ستمر بدورها القت�سادي.
اجتماًعا  تللروؤ�للسلله  خلللال  ذللللك  جلللاء 

اأ�سحاب  نقيب  بح�سور  الأربللعللاء،  للجنة 
�سيف  الب�سائع،  ونقل  التخلي�س  �سركات 

اهلل اأبو عاقولة وعدد من املخت�سني.
من  ُيللعللاين  القطاع  اأن  اليا�سني  واأكلللد 
وبقائها دون حلول جذرية،  عدة حتديات 
الأردنلليللة،  املللوانللئ  تناف�سية  على  �سيوؤثر 
ويللدفللع بللامللل�للسللتللورديللن وامللل�للسللدريللن اإىل 
تراجع  ظللل  يف  اأخلللرى  مللوانللئ  ا�ستخدام 
تخفي�س  اإىل  لفًتا  فيها،  املناولة  حركات 

حفاًظا  التجار؛  على  والر�سوم  التعرفة 
واملخل�سني  ال�سركات  عمل  ا�ستمرار  على 
عمليات  يف  بللدورهللم  للقيام  اجلمركيني 

التخلي�س ونقل الب�سائع.
من جهتهم، اأ�سار النواب اأع�ساء اللجنة 
ُيعد ذراعا م�ساندا  اأن قطاع التخلي�س  اإىل 
اجلمارك  لللدائللرة  ا�سرتاتيجيا  و�سريكا 
العامة، وهو من الروافع الأ�سا�سية للحركة 
وهو  والللزراعلليللة،  وال�سناعية  التجارية 

الذراع الأمين للغرف التجارية وال�سناعية 
والزراعية.

للتحديات  عاقولة  اأبو  عر�س  بللدوره، 
الكلف  كللارتللفللاع  الللقللطللاع،  تللواجلله  الللتللي 
داعًيا  وال�سرائب،  والر�سوم  الت�سغيلية 
يف  لا�ستمرار  املنا�سبة  احللول  اإيجاد  اإىل 
املحيطة،  الإقليمية  للظروف  نظًرا  العمل 
كورونا  فريو�س  جائحة  فر�سته  عما  ف�سًا 

امل�ستجد وتداعياتها.

*عمان 
عقدها  التي  جل�سته  يف  اللللوزراء  جمل�س  اقللّر 
ب�سر  الدكتور  اللللوزراء  رئي�س  برئا�سة  الأربللعللاء 
�سندوق  لقانون  معّدل  قانون  م�سروع  اخل�ساونة 
�سهداء القّوات امل�سّلحة الأردنّية – اجلي�س العربي 

والأجهزة الأمنّية ل�سنة 2021م.
الذي  التعديل  �سوء  يف  القانون  م�سروع  وياأتي 
ل�سنة   )38( رقللم  الللعللام  الأملللن  قللانللون  على  طللراأ 
الأمن  مديرّية  مبقت�ساه  اأ�سبحت  الللذي  1965م، 
املديرّية  من  لكّل  والواقعي  القانوين  اخللف  العام 
لقّوات  العاّمة  واملللديللرّيللة  املللدين  للّدفاع  العاّمة 
ت�سكيل  لإعللادة  احلاجة  لظهور  ياأتي  كما  الللدرك. 
�سندوق  يف  ة  اخلا�سّ امل�سرتكة  الع�سكرّية  اللجنة 
�سهداء القّوات امل�سّلحة الأردنّية – اجلي�س العربي 

الأمنّية. – والأجهزة 
لنظام  معّدل  نظام  على  الللوزراء  جمل�س  ووافق 
الأردنّية  غري  العايل  التعليم  مبوؤ�ّس�سات  العرتاف 

ومعادلة �سهاداتها ل�سنة 2021م.
جلنة  ت�سكيل  اإعادة  �ستتّم  التعديات  ومبوجب 
الأردنّية،  غري  العايل  التعليم  مبوؤ�ّس�سات  العرتاف 
واإعللادة  الأردنللّيللة،  غري  ال�سهادات  معادلة  وجلنة 
تنظيم اإجراءات اإ�سدار القرارات املتعّلقة مبعادلة 
مع  تتوافق  لتعليمات  وفقًا  الأردنّية  غري  ال�سهادات 
الإطار الوطني للموؤّهات، واإجراءات طلب معادلة 
على  العللرتا�للس  وتقدمي  اأردنللّيللة  غري  �سهادة  اأّي 

الّطلب. رف�س 
لنظام  مللعللّدل  نللظللامللا  الللللوزراء  جمل�س  واأقللللّر 
لغايات  وذلللك  2021م،  ل�سنة  املحجوزة  املركبات 
الواردة  العطاءات  طرح  واإجراءات  اأحكام  تطبيق 
اختيار  اآلللّيللة  على  احلكومّية  امل�سرتيات  نظام  يف 

اأماكن احلجز والقائمني على اإدارتها.
على  اللللوزراء  جمل�س  وافللق  اآخلللر،  �سعيد  على 
اإ�سدار طوابع بريدّية تذكارّية مبنا�سبة مرور مئة 

عام على تاأ�سي�س الّدولة الأردنّية.

*عمان 
اأكد رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة اللواء الركن 
للقوات  العامة  القيادة  اأن  احلنيطي،  اأحمد  يو�سف 
الإمكانات  �ست�سخر  العربي  اجلي�س   – امل�سلحة 
حدودنا  على  للحفاظ  كافة  وامللللوارد  والللقللدرات 
يللنللوي العبث مبللقللدرات  مللن  اآمللنللة، ومللاحللقللة كللل 
الوطن وامل�سا�س باأمنه، واأن القوات امل�سلحة �ستطوع 
الت�سلل  عمليات  منع  ي�سمن  مبا  ا�سرتاتيجياتها 

وبالقوة. والتهريب 
احلنيطي  الركن  اللواء  تفقد  خال  ذلك  جاء 
ال�سرقية  الع�سكرية  املنطقة  واجهة  الأربللعللاء، 
نحو  قبل  ن�سرها  جرى  التي  النوعية  والللوحللدات 
اأ�سبوع لتعزيز وحدات حر�س احلدود يف واجباتها، 
ال�سريع  للللللتللدخللل  منتخبة  فلللرق  مللن  واملللكللونللة 
ح�سني  امللك  لواء  من  و�سرايا  اخلا�سة  والعمليات 
والآليات  واملهام  الأ�سلحة  بكافة  املللزودة  علي  بن 
اجلو  �ساح  بطائرات  م�سندة  الللازمللة  واملللعللدات 
امللكي، لتكون جاهزة على مدار ال�ساعة للتعامل مع 
منظومة  يخدم  مبا  املحتملة  التهديد  اأ�سكال  كافة 
الوطن  حماية  على  قدراتها  لتعزيز  احلللدود  اأمن 

والدفاع عن حدوده.
على  امل�سرتكة  الأركللللان  هيئة  رئي�س  و�للسللدد 
له  ت�سول  من  مع  وحزم  قوة  بكل  التعامل  �سرورة 
نف�سه حماولة القرتاب من احلدود، موؤكدًا اأهمية 
النوعية وقوات حر�س  القوات  توحيد اجلهود بني 
احلدود، لتحقيق الأهداف املن�سودة يف منع عمليات 

الت�سلل والتهريب �سمن مناطق امل�سوؤولية.
�ساح  قائد  ح�سرها  التي  الزيارة  نهاية  ويف 
وقائد  والتدريب  للعمليات  وامل�ساعد  امللكي  اجلو 
ال�سيخ  للللواء  وقللائللد  علي  بللن  ح�سني  امللللللك  للللواء 
وقائد  ال�سريع  التدخل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد 
اخلا�سة  القوات  الثاين  عبداهلل  امللك  جمموعة 
امل�سلحة،  القوات  �سباط  كبار  من  وعللدد  امللكية 
القوات  مرتبات  احلنيطي  الركن  اللللللواء  التقى 
ال�سرقية،  احلللدوديللة  املنطقة  �سمن  املنت�سرة 
الثاين  اهلل  عبد  امللك  جالة  حتيات  لهم  ونقل 
فخره  عن  معربًا  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
والكفاءة والحرتافية  املتميز  بامل�ستوى  واعتزازه 
واملللعللنللويللات  بللهللم  املللنللاطللة  الللواجللبللات  تنفيذ  يف 

بها. يتمتعون  التي  العالية 

*عّمان 
التقى رئي�س جمل�س الأعيان في�سل الفايز يف مكتبه 
لدى  ال�سفري اليطايل  الربعاء،  الأعيان،  بدار جمل�س 
يف  الول  ال�سكرتري  بح�سور  كا�سيزي،  فابيو  اململكة 
العاقات  اجلانبان  وبحث  رومللاري.  فالرييا  ال�سفارة 
الثنائية بني الردن وايطاليا و�سبل تعزيزها وتطويرها 
ذات  الق�سايا  من  عددا  تناول  كما  املجالت،  مبختلف 

الهتمام امل�سرتك، على راأ�سها توحيد اجلهود امل�سرتكة 
القطاعات،  مبختلف  كورونا  اأزمللة  تداعيات  لتخطي 
واهمية زيادة ال�ستثمارات اليطالية يف اململكة، وبناء 
مبختلف  ال�سديقني  البلدين  بني  اقت�سادية  �سراكات 
خمتلف  تفعيل  اأهللملليللة  اجلللانللبللان  واأكلللد   . املللجللالت 
رجللال  بللني  ال�سراكة  وتعزيز  الثنائية  التفاقيات 

العمال والقطاع اخلا�س يف البلدين.

األردن نموذج للتسامح واالعتدال والوسطية

فلسطين النيابية تثمن مواقف الملك 
تجاه القضية الفلسطينية

السياحة النيابية تدعو لحماية شركات 
التخليص ونقل البضائع

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معّدل 
لقانون صندوق شهداء القّوات المسّلحة

الحنيطي: تسخير جميع اإلمكانات والقدرات 
والموارد للحفاظ على أمن حدودنا

رئيس مجلس االعيان يلتقي 
السفير االيطالي لدى المملكة

*عمان 
يف  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  الللوزراء  رئي�س  تراأ�س 
رئا�سة الوزراء الربعاء الجتماع الول ملجل�س املركز 

الوطني ملكافحة الوبئة والمرا�س ال�سارية.
الدور  اهمية  الجتماع  خال  الوزراء  رئي�س  واأكد 
يف  العامة  ال�سحة  ممار�سات  بتعزيز  باملركز  املناط 
جمال الوقاية من الوبئة والمرا�س ال�سارية واتخاذ 

التدابري الازمة ملنع انت�سارها واحلد من اثارها.
املركز  باإن�ساء  التزمت  احلكومة  ان  اىل  ولفت 
كتاب  يف  للحكومة  ال�سامية  امللكية  للتوجيهات  تنفيذا 
التكليف ال�سامي باأن يرى املركز النور وان يدخل حيز 
النفاذ يف اطار موؤ�س�سي وت�سريعي، موؤكدا اهمية ال�سري 
بفاعلية  بللدوره  املركز  ليقوم  وثابتة  �سريعة  بخطى 
عبداهلل  امللك  جالة  قبل  من  له  املاأمول  الت�سور  وفق 
الدول  يف  ال�سبيهة  املراكز  غرار  على  وليكون  الثاين 

املتقدمة التي متتلك مثل هذه املراكز.
كما اأكد اخل�ساونة اهمية متكني املركز ليبداأ عمله 
جائحة  خ�سم  يف  فقط  لي�س  واأنللنللا  ل�سيما  الفعلي، 
يف  اللل�للسللرورات  من  ا�سبح  لكونه  وامنللا  منت�سر  ووبللاء 
الوبئة  حتديات  مع  للتعامل  الللدول  �سيا�سات  اطللار 
حتى  او  بحثي  او  ا�ستباقي  ب�سكل  ال�سارية  والمرا�س 

تنظيمي.
عر�سا  الهواري  فرا�س  الدكتور  املركز  رئي�س  وقدم 
خدمات  �سيقدم  الذي  املركز  تاأ�سي�س  اجللراءات  حول 

اكادميية. ت�سخي�سية وبحثية وتدريبية 
واكد الدكتور الهواري ان ان�ساء املركز خطوة مهمة 
واأحد الجنازات التي تتم يف املئوية الثانية لتاأ�سي�س 
يف  ال�سا�سية  اللبنات  احدى  وي�سكل  الردنية  الدولة 

الهيكل ال�سحي الردين.
ال�سحة  وزيللر  الجتماع،  خللال  املجل�س  واخللتللار 
مبدئي  ب�سكل  املجل�س  اقر  مثلما  املجل�س  لرئي�س  نائبا 
بالعتبار  الخذ  مع  للمركز  املقرتح  التنظيمي  الهيكل 
والللراأي  الت�سريع  لديوان  الفني  والللراأي  املاحظات 

ووحدة تطوير الداء املوؤ�س�سي يف رئا�سة الوزراء.
رئي�س  يراأ�سه  الللذي  املركز  جمل�س  ان  اىل  ي�سار 
والزراعة  ال�سحة  وزراء  ع�سويته  يف  ي�سم  الللوزراء 
عام  ومللديللر  املللركللز  ورئي�س  والبيئة  واللللري  وامللليللاه 
املجالت  يف  خرباء  واربعة  امللكية  الطبية  اخلدمات 
رئي�س  من  بقرار  ت�سميتهم  متت  املركز  بعمل  املعنية 
الوزراء بناء على تن�سيب رئي�س املركز وهم : الدكتور 
والدكتورة  الزعبي  حامد  والدكتور  ال�سرحان  حممود 

رميا حجو والدكتورة لنا �سامة.

رئيس الوزراء يترأس االجتماع االول لمجلس المركز 
الوطني لمكافحة االوبئة واالمراض السارية
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*عمان 
خال  النيابية،  وال�سباب  التعليم  جلنة  بحثت 
بال  الدكتور  النائب  برئا�سة  الأربللعللاء،  اجتماع 
بالتعليم  املتعلقة  املاحظات  مللن  عللددا  املومني، 
وزير  بح�سور  العامة،  الثانوية  وامتحان  بعد  عن 

الرتبية والتعليم الدكتور تي�سري النعيمي.
وقال املومني اإن الجتماع جاء بناء على حجم 
والنواب  النيابية  للجنة  وردت  التي  املاحظات 
للعام  العامة  الثانوية  امتحان  حللول  عللام  ب�سكل 
المتحان  مللدة  اأبللرزهللا   ،2021-2020 الللدرا�للسللي 
المتحانات،  مواعيد  بني  والتباعد  جل�سة،  لكل 
التي  الدرا�سية  الوحدات  حتديد  اإىل  بالإ�سافة 
اأن  اإىل  واأ�سار  مللادة.  لكل  المتحانات  يف  �ستدخل 
طلبة الثانوية العامة لهذا العام حلق بهم �سرر اأكرب 
التي  كورونا  جائحة  ظل  يف  املا�سي  العام  طلبة  من 
الدرا�سيني  لل�سفني  الوجاهي  التعليم  من  حرمتهم 

الأول ثانوي والثاين ثانوي. 
واأو�سح اأن اللجنة النيابية دعت الوزارة لتخاذ 
الطلبة،  ماحظات  مللع  تتنا�سب  التي  الللقللرارات 
والتخفيف عنهم يف ظل اآثار كورونا عليهم، واإعادة 
وفيما  العامة.  الثانوية  امتحان  بتعليمات  النظر 
من  عللددا  اللجنة  بحثت  بعد،  عن  بالتعليم  يتعلق 
ظل  يف  كورونا  جائحة  بتداعيات  املتعلقة  الق�سايا 
وجود خماوف لدى الراأي العام نتيجة ارتفاع اأعداد 
التعليم  على  وتاأثريها  كورونا  بفريو�س  الإ�سابات 
الللوجللاهللي. وحتلللدث الللنللواب احللل�للسللور عللن وجللود 
بع�سها  بعد،  عن  التعليم  يف  وفنية  تقنية  م�ساكل 

توفر  عللدم  ب�سبب  منا�سبة  غري  بظروف  مرتبط 
عدم  اإىل  اإ�سافة  الإنللرتنللت،  اأو  الكهرباء  خدمات 
اأجهزة  توفري  على  ماليا  الأمور  اأولياء  بع�س  قدرة 
طالب.  من  اأكر  لديه  كان  اإذا  خا�سة  تكنولوجيا 
واأ�ساروا اإىل اأن جائحة كورونا تركت حالة من القلق 
لدى الراأي العام حول مدى ا�ستمرارية التعليم عن 
الدرا�سي  للعام  العامة  الثانوية  طلبة  وتخوف  بعد 
التي  الظروف  ملعاجلة  عليهم  الت�سديد  من  احلايل 
اأحيطت بنتائج المتحان العام املا�سي دون مراعاة 

اأثر احلالة الوبائية عليهم.
 وقال الوزير النعيمي، من جهته، اإن املاحظات 
التي اأوردها النواب �ستجري درا�ستها ب�سكل مف�سل، 
على  بناء  جاء  العامة  الثانوية  امتحان  اأن  مبينا 
التقومي املدر�سي املحدد منذ بداية العام الدرا�سي. 
واأ�سار اإىل اأن الوقت يحدد باأ�سلوب علمي بناء على 
لامتحان  الزمن  جعل  ميكن  ول  علمية،  درا�للسللات 
اأحلقت  كورونا  جائحة  اأن  النعيمي  وبني  مفتوحا. 
طالب  ون�سف  مليار  ونحو  بالتعليم  �سلبية  اآثلللارا 
يبداأ  متى  حملللددات  هناك  اأن  مو�سحا  بللالللعللامل، 
جامعية،  قللبللولت  لدينا  لأن  وينتهي  المللتللحللان 
ولدينا فقط 20 يوما بعد موعد اآخر امتحان حلني 
حمطات   3 لدينا  اأن  اإىل  واأ�للسللار  النتائج.  اإعللان 
التعليمية  املادة  لبث  بالكامل  خم�س�سة  تلفزيونية 

ول يختزل الأمر فقط باملن�سة. 
واأو�سح النعيمي اأن هناك 25 باملئة من حمتوى 
يبت  مللن  اأن  اإىل  م�سريا  ذاتلليللة،  مطالعة  املنهاج 
النواب هو جمل�س المتحان  المتحان وماحظات 

بالربوتوكول  ملتزمة  اللللوزارة  اأن  واأكلللد  الللعللام. 
يحدد  ذلك  على  وبناء  الوبائية،  واحلالة  ال�سحي 
مو�سوع التعليم عن بعد. وحتدث النعيمي عن وجود 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  مع  مباحثات 
لتدار�س اإمكانية عدم ال�سماح للخريجني من طلبة 
ح�سلوا  وممن  املا�سية  لل�سنوات  العامة  الثانوية 
على الثانوية العامة بنجاح ال�ستفادة من القبول 
اآلف   5 هناك  اأن  اإىل  م�سريا  العام،  لهذا  املوحد 
�سابقة  �سنوات  يف  باملئة   95 معدل  حققوا  طالب 
الظلم  اأحلللق  ما  املا�سي  العام  لامتحان  وتقدموا 
العام  لامتحان  تقدموا  الذين  النظاميني  بالطلبة 
الريا�سيات  مواد  امتحانات  اأن  اإىل  واأ�سار  املا�سي. 
ن�سبة  �ستكون  الإجنليزية  واللغة  العربية  واللغة 
الأ�سئلة املو�سوعية فيها 65 باملئة والإن�سائية 35 
باملئة. ويف رده على ا�ستف�سارات النواب حول ملف 
وال�سمان  لا�ستيداع  اإحالتهم  جرى  الذين  املعلمني 
املبكر، اكتفى النعيمي بالقول” اإن امللف اأ�سبح لدى 
الق�ساء بعد قيام معلمني برفع ق�سايا اأمام املحكمة 
عام  اأمني  واأ�سار  به”.  احلديث  ميكن  ول  الإدارية 
نللواف  الفنية  لل�سوؤون  والتعليم  الرتبية  وزارة 
اللغة  امتحانات  عقد  من  الهدف  اأن  اإىل  العجارمة 
للمادة  جل�سة  من  اأكر  على  والريا�سيات  العربية 
على  وبناء  الطلبة  على  للتخفيف  ياأتي  الواحدة 
ما جرى ر�سده من ماحظات للطلبة، لفتا اإىل اأن 
اأ�سئلته قائما  امتحان الريا�سيات �سيكون جزء من 
اإ�سايف  وقللت  تخ�سي�س  جللرى  كما  التحليل،  على 
لمتحانات الفيزياء والريا�سيات واللغة العربية. 

بعني  تاأخذ  المتحان  جلان  اأن  العجارمة  واأ�ساف 
بالطلبة،  املحيطة  الللظللروف  جميع  العللتللبللار 
اليوتيوب  على  قناة  خ�س�ست  الللوزارة  اأن  مو�سحا 
من  الدرو�س  وتقدم  فقط  العامة  الثانوية  لطلبة 
وبطرق  عالية  كفاءة  ذي  ومعلمات  معلمني  قبل 
التعليم  لختيار  الطلبة  معظم  دفللع  ما  مب�سطة 
يف  الطلبة،  اإجمايل  من  باملئة   64 بواقع  بعد  عن 
التعليم  اختاروا  الذين  الطلبة  ن�سبة  بلغت  حني 
اأمني عام وزارة  الوجاهي 36 باملئة فقط. وقدمت 
الرتبية والتعليم لل�سوؤون الإدارية جنوى قبيات، 
واحلالة  بعد  وعن  الوجاهي  التعليم  حول  �سرحا 
م�سرية  واخلا�سة،  احلكومية  املدار�س  يف  الوبائية 
اإىل اأنه كلما زادت الفئة العمرية زادت الإ�سابات، 
اإ�سافة اإىل اأن ن�سبة الإ�سابات يف املدار�س اخلا�سة 
اأكلللر مللن احلللكللوملليللة. ونللوهللت قللبلليللات بحر�س 
لطلبة  الوجاهي  التعليم  ا�ستمرارية  على  الوزارة 
وال�سف  الأ�سا�سية  وال�سفوف  الأطللفللال  ريللا�للس 
عطا  الللنللواب  الجتماع  وح�سر  الثانوي.  الثاين 
وحممد  العبابنة  وحممد  �سعيديني  وزهري  ابللداح 
الظهراوي  وحممد  العدوان  وناجح  �سعيليك  ابو 
ون�سال  ع�سيبات  وفللايللزة  اللل�للسللرايللرة  وطللالللب 
ويف  العيا�سرة.  وعمر  الطراونة  وعلي  احلياري 
عقد  اإىل  اللجنة  رئي�س  اأ�للسللار  الجتماع،  نهاية 
جمل�س  قرار  على  لاطاع  املقبل  الأ�سبوع  اجتماع 
يتعلق  فيما  اللجنة  ب�ساأن تو�سيات  العام  المتحان 
باجلزء املحذوف من مواد امتحان الثانوية العامة 

الأخرى. والتو�سيات 

*عمان 
دعلللت رئلليلل�للسللة جلللنللة امللللللراأة و�للسللوؤون 
اجلبور،  عبري  املهند�سة  النيابية  الأ�سرة 
احلكومة لتخاذ قرارات جادة حلل م�سكلة 
الظاهرة  هللذه  خطورة  ظل  يف  الللغللارمللات، 

على املجتمع الأردين واقت�ساده.
جاء ذلك خال تروؤ�سها اجتماعا للجنة 
الأربعاء، بح�سور وزيري الأوقاف وال�سوؤون 
اخلايلة،  حممد  الإ�سامية  واملقد�سات 
علي،  مها  والتموين  والتجارة  وال�سناعة 
العرموطي،  وائللل  ال�سركات  عام  ومراقب 
ونللائللب حمللافللظ الللبللنللك امللللركلللزي عللادل 
اإدارة  من  العطيات  فادي  والعقيد  �سرك�س، 
الربابعة  عايد  واملقدم  الق�سائي،  التنفيذ 

من اإدارة مراكز الإ�ساح والتاأهيل.
من  ت�سعى  اللجنة  اإن  اجلللبللور  وقللالللت 
ذات  اجلهات  كل  مع  الت�ساركي  عملها  خال 
الت�سورات  مللن  جملة  و�سع  اإىل  العاقة 

اإىل  الو�سول  ُبغية  الغارمات،  م�سكلة  حول 
حلول من �ساأنها احلد منها، لفتة اإىل اأهمية 
اللواتي  للن�ساء  والتثقيفي  التوعوي  الدور 

يقرت�سن من �سركات التمويل املايل.
اللجنة  اأعلل�للسللاء  اأكللللدت  جللهللتللهللن،  مللن 
ال�سقران  واآمللال  الرواحنة  اأ�سماء  النواب 
�سرورة  ال�سرحان،  وهادية  املومني  و�سفاء 
الإقرا�س  موؤ�س�سات  على  الرقابة  ت�سديد 
نظام  يف  النظر  واإعللادة  التمويل،  و�سركات 
ومتويل  اإقرا�س  يتم  بحيث  ال�سركات،  هذه 

امل�ساريع الإنتاجية فقط، من خال �سمانات 
كافية.

هناك  يللكللون  اأن  �للسللرورة  اإىل  واأ�للسللرن 
كتلك  الللغللارمللات،  مل�ساعدة  وطنية  مللبللادرة 
الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  اأطلقها  التي 
عام 2019، حيث كان اأول الدعمني، موؤكدات 
اأهمية اأن يكون هناك دور ملوؤ�س�سات املجتمع 
قبل  والإر�للسللاد،  التوعية  عملية  يف  املللدين 
القرتا�س  بعملية  يتعلق  قللرار  اأي  اتخاذ 
�سقف  بو�سع  طالنب  كما  املوؤ�س�سات.  تلك  من 
للفوائد املرتتبة على مثل هذه القرو�س من 

قبل البنك املركزي، بالإ�سافة اإىل الرتكيز 
يف  للم�ساهمة  الللزكللاة،  �سندوق  دور  على 
الغارمات،  ديون  من  ممكن  قدر  اأكرب  ت�سديد 
مظلة  حتت  الإقرا�سية  اجلهات  وتوحيد 
ثابتة  ومعايري  اأ�س�س  �سمن  واحللدة  وطنية 

وحمددة.
اإن هناك درا�سات  من جانبها، قالت علي 
م�سكلة  من  للحد  م�ستمرة  حكومية  وجهود 
�سركات  اإخلل�للسللاع  اآخللرهللا  كللان  الللغللارمللات، 
بالإ�سافة  املركزي،  البنك  لرقابة  التمويل 
ل�سركات  املالية  الرقابة  نظام  مناق�سة  اإىل 

اأن دائرة مراقبة  الأ�سغر، م�سيفة  التمويل 
امل�سوؤولة عن ترخي�س  ال�سركات، هي اجلهة 
تغيري  يف  خمالفة  واأيلللة  اللل�للسللركللات،  تلك 
النائب  اإىل  حتللال  ل�سركات  تلك  غللايللات 

العام.
موؤ�س�سات  تتحمل  اأن  �للسللرورة  واأكلللدت 
توعية  يف  ملل�للسللوؤوللليللاتللهللا  املللحلللللي  املجتمع 
واإر�ساد الن�ساء، حفاًظا على حقوقهن من اأي 
عليهن،  يطبق  اأن  املمكن  من  قانوين  اإجللراء 

نتيجة عدم �سدادهن القرو�س.
وزارة  اأن  اأو�لللسلللح  بلللللدوره  اخلللايلللللة، 

الزكاة  �سندوق  من  �سهما  خ�س�ست  الأوقاف 
م�سارف  اأحللد  يعد  الللذي  الغارمات،  لق�سية 
دين  �للسللداد  اإىل  م�سرًيا  الثمانية،  الللزكللاة 

7325 غارمة ممن تنطبق عليهن ال�سروط.
واأ�للسللاف اأن �للسللنللدوق الللزكللاة مللا يللزال 
م�ستمًرا يف تخ�سي�س جزء من اأموال الزكاة 
مل  اأعلللوام   3 منذ  اأنلله  مبيًنا  الغاية،  لهذه 
�سروط  عليها  تنطبق  ممن  امراأة  اأي  ت�سجن 
القر�س  مبلغ  جتاوز  عدم  واأبرزها  ال�سداد، 

2000 دينار.
واأ�سار اخلايلة اإىل اأن مو�سوع الغارمات 

ول�سيما  اجلهات،  جميع  تكافل  اإىل  يحتاج 
ي�ستطيع  ول  حمدودة،  ال�سندوق  موارد  اأن 

ال�سداد عن جميع الغارمني.
دائرة  اإن  العرموطي  قال  ناحيته،  من 
ال�سركات  اأعمال  تراقب  ال�سركات  مراقبة 
من  لها  املحددة  الغايات  وفللق  وترخي�سها 
لتلك  خمالفة  اأية  اأن  م�سيًفا  الدائرة،  قبل 

الغايات حتال اإىل املدعي العام.
وتابع اأن ن�سبة الفوائد وطريقة اإعطاء 

القر�س لي�ست من �سمن عمل الدائرة.
البنك  اأن  �للسللركلل�للس  بللني  جللانللبلله،  مللن 
“ال�سمول  ا�سرتاتيجية  اأطلللللق  املللركللزي 
املايل” لتمكني املراأة، بالإ�سافة اإىل برامج 
بحقوقها  وتثقيفها  لتوعيتها  باملراأة  تتعلق 
ا�ستحدث  البنك  اأن  اإىل  م�سرًيا  املللاللليللة، 

دائرة معنية بحماية امل�ستهلك املايل.
تخ�سع  التمويل  �سركات  اأن  واأ�للسللاف 
لتتمكن  املركزي  البنك  وتعليمات  ل�سروط 
التمويل،  عملية  يف  دورهلللا  ممللار�للسللة  مللن 
لتلك  مرخ�سة  �سركات   9 اأنهناك  مو�سًحا 

الغاية، 3 منها غري ربحية.
من جهته، اأكد العطيات اأن اإدارة التنفيذ 
الق�سائي هي جهة تنفيذية، مبيًنا اأن هناك 
اأنه  اإل  مالية،  لق�سايا  مطلوًبا   17489 نحو 
ل  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  جائحة  وب�سبب 
جتاوز  عدم  ب�سرط  عليهم،  التنفيذ  يجري 
دينار،  األللف   100 عن  بها  املطالبني  املبالغ 

فيما يتم اإ�سعارهم بالطلب دون تنفيذ.

التعليم النيابية تناقش المالحظات 
المتعلقة بالتوجيهي والتعليم عن بعد

األسرة النيابية تدعو التخاذ قرارات جادة لحل مشكلة الغارمات

*عمان 
 اأقر جمل�س النواب خال اجلل�سة التي عقدها 
عبداملنعم  املللحللامللي  الللنللائللب  برئا�سة  الأربلللعلللاء 
العودات وح�سور هيئة الوزارة م�سروع قانون معدل 
لقانون  املعدل  القانون  وم�سروع  ال�سركات  لقانون 

الجتار بالب�سر.
القانون  مل�سروع  املوجبة  الأ�للسللبللاب  وجلللاءت 
قانون  اأحكام  لنفاذ  نظرا  ال�سركات  لقانون  املعدل 
الربحية  غري  ال�سركات  اأخ�سع  الللذي  اجلمعيات 
وعليها  خا�سة  جمعيات  اأنها  اعتبار  على  لأحكامه 
اأظهر  الذي  الأمر  اأحكامه  ح�سب  اأو�ساعها  توفيق 
اأن ال�سركات غري الربحية ن�ساأت  م�ساكل عدة كون 
منظومة  مظلة  حتللت  جتللاريللة  اأ�س�س  على  للعمل 
ال�سركات  وقانون  التجارة  قانون  منها  ت�سريعية 
واإدارتها  الربحية  ال�سركات غري  ان�ساء  نظم  الذي 
عليها  تطراأ  التي  والتغريات  وراأ�سمالها  وغايتها 
وت�سفيتها  فيها  ال�سركاء  بني  احل�س�س  وانتقال 
املوجبة  الأ�سباب  ت�سمنت  كما  اأموالها.  وايلولة 
مل�سروع القانون املعدل، ان هذا الو�سع كان يتعار�س 
ال�سروري  من  فبات  اجلمعيات  قانون  اأحللكللام  مع 
قانون  يف  الربحية  غري  بال�سركات  يتعلق  ما  اإدراج 

به  تقدم  مقرتح  على  املجل�س  و�سوت  ال�سركات. 
قرار  على  باملوافقة  الدغمي  عبدالكرمي  النائب 
املللادة  يف  النيابية  وال�ستثمار  القت�ساد  جلنة 
الثانية من م�سروع القانون الفقرة )ب( التي تن�س 
جمل�س  اىل  الوزير  تن�سيب  مع  ال�سعار  “يرفع  على 
ويف  تقدميه  تاريخ  من  يوما  ثاثني  خال  الللوزراء 

حال عدم �سدور قرار جمل�س الوزراء خال ثاثني 
اأو  الللتللربع  يعترب  الللوزيللر  تن�سيب  تللاريللخ  مللن  يوما 
التمويل  “...يعترب  اأ�سبحت  التمويل موافقا، حيث 
مرفو�سا حكما وعلى املت�سرر الطعن اأمام الق�ساء”. 

وفلليللمللا يللتللعلللللق مبلل�للسللروع الللقللانللون املللعللدل 
الللدولللة  وزيلللر  قللال  بالب�سر،  الجتلللار  لللقللانللون 
يحمي  القانون  م�سروع  اإن  اخلراب�سة  حممود 

هللذه  يف  ي�ستغلونهم  ممللن  اللل�للسللغللار  املللتلل�للسللولللني 
�للسللخللا�للس مللن ا�للسللتللغللال  الللظللاهللرة ويللحللمللي الأ

بال�سخرية. العمل 
يحمي  الللقللانللون  ملل�للسللروع  اأن  اخلراب�سة  وبللني 
ظاهرة  الت�سول  ان  اإىل  م�سريا  ال�سعيف،  ال�سخ�س 
هذه  يف  الب�سر  ي�ستغلون  ممن  الكثري  وهناك  مقلقة 
الظاهرة. وجاءت الأ�سباب املوجبة مل�سروع القانون 

الجتللار  جرائم  مرتكبي  على  العقوبات  لتغليظ 
وي�سمن  واخلا�س  العام  الللردع  يحقق  مبا  بالب�سر 
عليهم  للمجني  احلماية  ولتقدمي  العدالة،  حتقيق 
الظروف  وتهيئة  اجلللرائللم  تلك  مللن  واملت�سررين 
�سندوق  واإن�ساء  ورعايتهم  مل�ساعدتهم  املنا�سبة 
وتعوي�سهم  بالب�سر  الجتار  �سحايا  مل�ساعدة  خا�س 

عن ال�سرار التي تلحق بهم. 

مجلس النواب يقر المعدل 
لقانوني الشركات واالتجار بالبشر

مقال رئيس التحرير

كللمللا هللو مللعللروف ل وكللمللا 
يقرر الفيل�سوف الجتماعي ل ابن خلدون رحمه اهلل 

وذهب  حمدودة،  اأعمار  لاأ�سخا�س  كما  طبيعية  اأعمارا  للدول  فاإن 
اأجيال، وعند  اأعمار ثاثة  الغالب ل يعدو  الدولة يف  اأن عمر  اإىل 

اأفاطون كذلك اأو قريب منه .
مبوؤ�س�ساتها  للدول  الطبيعي  الفرتا�سي  العمر  جانب  واإىل 
ومرافقها فاإن ثمة عوار�س ذاتية اأو مو�سوعية قد تعرتيها فتوؤثر 
على م�سرية حياتها زيادة اأو نق�سانا، ون�سري هنا اإىل عوامل �سقوط 

الدولة وانقرا�سها على �سوء النظرية اخللدونية ال�سهرية .
يقول ابن خلدون: ي�ستحدث �ساحب الدولة اأنواعا من اجلباية 
الأثمان  على  معلوما  قللدرا  لها  ويفر�س  البياعات  على  ي�سربها 
هذا  مع  وهو  املدينة،  اأمللوال  يف  ال�سلع  اأعيان  وعلى  الأ�للسللواق،  يف 
م�سطر لذلك مبا دعاه اإليه طرق النا�س من كرة العطاء من زيادة 
اجليو�س واحلامية، ورمبا يزيد ذلك يف اأواخر الدولة زيادة بالغة 

فتك�سد الأ�سواق لف�ساد الآمال، ويوؤذن ذلك باختال العمران .
والواجبات  والر�سوم  ال�سرائب  اأنللواع  من  اليوم  جنده  ما  وهو 
مقابل  حت�سى(  ول  تعد  ل   ( كثرية  وهي  املواطن  على  املفرو�سة 
يعود  ل  والر�سوم  اجلبايات  تلك  كل  له،  تقدم   التي  احلقوق  فتات 
ما يعود  النا�س كما هو الأ�سل منها بقدر  الدولة وم�سالح  ريعا على 
والن�ساب  “اجليو�س واحلامية” واملحا�سيب  من  املقربني  بع�س  على 
زادت  وقد  اليوم،  نحن  ونلم�سها  خلدون  ابن  ذكرها  التي  وال�سهار 
امل�ساريع  واآلف  مئات  فراأينا  الأخللرية،  الآونللة  يف  معروف  هو  كما 
ف�ساد  بفعل  ال�سوق  ك�سد  اأن  بعد  الباد  يف  ف�سدت  قد  ال�ستثمارية 
�سريك  م�ستثمر  كل  على  اأ�سبح  وقد  »الأربللاح«  العوائد  من  الآمللال 
الباد  امل�ستثمرون  فغادر  حق،  وجه  با  امل�سروعة  حقوقه  يف  له 
. العمران  واختل  والأولد،  والأبناء  املتنفذين  ا�سرتاطات   بفعل 

متقاربون،  الي�سار  يف  متكافئون  الرعايا  فاإن  خلدون:   ابن  يقول   
اأو تقرب، واإذا  ومزاحمة بع�سهم بع�سا تنتهي اإىل غاية موجودهم 
رافقهم ال�سلطان يف ذلك وماله اأعظم كثريا منهم فا يكاد اأحد منهم 
يح�سل على غر�سه يف �سيء من حاجاته، ويدخل على النفو�س من 

ذلك غم ونكد .
د�ساتري  كل  حترم  التي  الدولة  يف  امل�سئولني  جتارة  اإنها  نعم.. 
العامل وقوانينها تقريبا على حرمة اجلمع بني التجارة وال�سيا�سة، 
ذلك اأن تداخا يف امل�سالح العامة واخلا�سة قد يطراأ على العملية 
الب�سرية  والنفو�س  مبا�سرة،  وغللري  مبا�سرة  ب�سورة  التجارية 
ي�سر  الذي  امل�سروع  غري  التك�سب  اإىل  فت�سطر  املللال،  اأمللام  �سعيفة 
اأي�سا  الللروة  اإن  ثم  النا�س،  من  الدنيا  بالطبقة  املطاف  نهاية  يف 
وامل�سئولية  الروة  اجتمعت  ما  ومتى  الجتماعي،  باجلاه  مرتبطة 
يف جماعة ما ف�سدت التجارة وال�سيا�سة معا، واأ�سبح املال حكرا على 
اأن يكون  اأخرى، ولهذا نبه اهلل يف كتابه الكرمي ونهى  جماعة دون 
راأى اجلميع ما  “دولة بني الأغنياء” فقط دون غريهم. وكما  املال 
الأمة،  واأغنى  القوم  اأثرياء  من  وكان  اإل  اليوم  �سقط  طاغية  من 

وهذا اأحد اأ�سباب �سقوطه .
اإذا اأ�سبح احلاكم اأو بع�سا من حا�سيته م�ساركا للعامة من النا�س 
العمران  ويذبل  اخلراب  يدب  ما  �سرعان  فاإنه  ومعا�سهم  اأرزاقهم  يف 
م�سروقة،  واجلهود  منتق�سة  ت�سري  احلقوق  اأن  ذلللك  الللدولللة،  يف 
حقوقهم  على  ياأمنون  ل  لأنهم  ذلك  بعد  العمل  عن  النا�س  فيحجم 
اإىل ريعهم، وقد �ساروا كالعبيد يف الدولة، يقول ابن  ول يطمئنون 
الأعمال  تكليف  العمران  اإف�ساد  يف  الظامات  اأ�سد  “ومن  خلدون: 
اأن الأعمال من قبيل املتمولت..  وت�سخري الرعايا بغري حق، وذلك 
لأن الرزق والك�سب اإمنا هو قيم اأعمال اأهل العمران، فاإذا م�ساعيهم 
واأعمالهم كلها متمولت ومكا�سب لهم بل ل مكا�سب لهم �سواها، فاإن 
اعتمالهم  من  ومكا�سبهم  معا�سهم  اإمنا  العمارة  يف  املعتملني  الرعية 
معا�سهم  يف  �سخريا  واتخذوا  �ساأنهم  غري  يف  العمل  كلفوا  فاإذا  ذلك، 
فدخل  متمولهم،  وهو  ذلك،  عملهم  قيمة  واغت�سبوا  ك�سبهم  بطل 
معا�سهم  هو  بل  معا�سهم  من  كبري  حظ  لهم  وذهللب  ال�سرر  عليهم 
اآمالهم يف العمارة وقعدوا عن  اأف�سد  باجلملة، واإن تكرر عليهم ذلك 

ال�سعي فيها جملة فاأدى ذلك اإىل انتقا�س العمران وتخريبه .

خالد خازر الخريشا

إذا كُثرت الجباية أشرفت 
البالد على النهاية...!!!

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
والجتماعي  القت�سادي  املجل�س  عقد 
عرب تقنية الت�سال املرئي »زووم«، جل�سة 
حللواريللة حلللول الأهللملليللة القللتلل�للسللاديللة 
احلكومي،  التمويل  لربامج  والجتماعية 
مب�ساركة خرباء ومتخ�س�سني يف القطاعني 

العام واخلا�س.
حممد  الدكتور  املجل�س  رئي�س  وقللال 
مللتللزايللدًا  اأ�للسللبللح  الللطلللللب  اإن  احلللايللقللة، 
التمويل  برامج  على  كورونا  جائحة  خال 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  للم�ساريع  املوؤ�س�سي 
م�سريًا اإىل اأن جهات عدة اتخذت اإجراءات 
لتخفيف الأعباء املادية عن املواطنني مثل 

تاأجيل الأق�ساط اأو تخفيفها.
الف�سل  �سرورة  على  احلايقة  و�سدد 
والتمويل  املوؤ�س�سي  التمويل  مفهومي  بني 

البنكي واأهمية ت�سليط ال�سوء على دورهما 
لتحقيق التنمية القت�سادية.

وقدم من�سق ال�سيا�سات املالية العامة يف 
بني  تو�سيحيًا  عر�سًا  درادكه  زياد  املجل�س 
فيه التحديات التي تواجه برامج التمويل 
احلكومي. واأ�سار مدير عام موؤ�س�سة متويل 
اأن  اإىل  الللهللزاميللة  عبدالرحيم  الأيللتللام 
تعليمات  �سمن  امل�ساريع  متللول  املوؤ�س�سة 
اأن  مبينًا  وامل�ساكن،  العمل  فر�س  لتوفري 
متويل  �سوية  رفللع  اإىل  تللهللدف  املوؤ�س�سة 
التنمية  حتقيق  يف  للم�ساهمة  امل�ساريع 

الوطنية ال�ساملة.
�سندوق  عللام  مللديللر  قللال  جانبه،  مللن 
اإن  ال�سفا�سفة  قي�س  والت�سغيل  التنمية 
امل�ساريع  متابعة  على  يعمل  اللل�للسللنللدوق 
خال  مللن  وا�ستدامتها  جناحها  ل�سمان 

متابعة  لعملية  تخ�سع  اقرتا�سية  برامج 
وتقييم. وبني مدير عام موؤ�س�سة الإقرا�س 
الزراعي املهند�س حممد احلياري اأن ن�سبة 
الللزراعللي  الإقلللرا�لللس  م�ساريع  ا�للسللتللدامللة 
�سبط  �سعوبة  مبينًا  باملئة،   80 تتجاوز 
اإىل  تذهب  التي  املتحركة  امل�ساريع  بع�س 

غري غاياتها.
وبلللني مللديللر علللام جللمللعلليللة الللبللنللوك 
الثقافة  يف  �سعفًا  ثمة  اأن  املحروق  ماهر 
اإىل  م�سريًا  العماء،  بع�س  لدى  الئتمانية 
العماء،  عن  الكافية  املعلومات  توفر  عدم 
عليها  تعتمد  التي  والأرقللللام  والبيانات، 
التحديات  اأبلللرز  مللن  تعد  اإذ  م�ساريعهم 
عام  مدير  و�للسللدد  البنوك.  تللواجلله  التي 
حممد  القرو�س  ل�سمان  الأردنية  ال�سركة 
ال�سيا�سات  تطوير  اأهمية  على  اجلعفري 

واآلية التعامل، وا�ستخدام اأنظمة املعلومات 
ملواجهة  احلديثة  والتكنلوجيا  الئتمانية 
التحديات التي تواجه �سناديق الإقرا�س 
امل�ساركون  �سدد  جانبهم،  من  احلكومية. 
الت�سريعات  بع�س  تعديل  اأهللملليللة  على 
املللتللغللريات  لللتللواكللب  بللالللتللمللويللل  املت�سلة 
�سندوق  تركيز  اإىل  بالإ�سافة  املوجودة، 
املعونة الوطنية على برنامج الأ�سر املنتجة 
اأهمية  على  موؤكدين  قاعدته،  وتو�سيع 
احلكومية  الإقرا�سية  ال�سيا�سات  تطوير 
التي تعمل على ا�ستدامة امل�ساريع القائمة 
ومنوها. يذكر اأن هذه اجلل�سة تاأتي �سمن 
القت�سادي  للمجل�س  التنفيذية  اخلطة 
تطوير  يف  امل�ساركة  بهدف  والجتماعي 
اأداء  تعزيز  يف  ت�سهم  اقت�سادية  �سيا�سات 

التنمية القت�سادية.

*عمان 
اغلقت فرق التفتي�س والرقابة التابعة 
املعنية  واجلهات  والآثار،  ال�سياحة  لوزارة 
مطعم  بني  �سياحية  من�ساأة   20 الأخلللرى، 
لل  واإنللللذارات  خمالفات  وحلللررت  وفللنللدق، 
 42 ملخالفة  اإ�للسللافللة  اأخلللرى،  من�ساأة   62
وذلك  املا�سي،  �سباط  �سهر  خال  ا  �سخ�سً
لل�سحة  الوقائية  بالتدابري  اللتزام  لعدم 

وال�سامة العامة التي حددتها الوزارة.
�سحايف،  بلليللان  يف  اللللللوزارة  وا�لللسلللارت 
الربعاء، اإىل اأن جلان الك�سف على املن�ساآت 
التفتي�سية  جولتها  كثفت  ال�سياحية 
مت  حيث  املا�سي،  ال�سهر  خال  والرقابية 
تنفيذ 1341 جولة تفتي�سية، مو�سحة انه 

مت اتخاذ املقت�سى القانوين بحق املخالفني 
وال�سروط  بالإجراءات  يتقيدوا  الذين مل 
التي و�سعتها الوزارة، ومل يلتزموا بالدليل 
�سملت  حلليللث  عممته،  اللللذي  الإر�لللسلللادي 

اجلولت جميع حمافظات اململكة.
من�ساأة   826 التزام  اىل  الوزارة  ولفتت 
لل�سحة  الللوقللائلليللة  بللالللتللدابللري  �سياحية 
 157 تنبيه  مت  حني  يف  العامة،  وال�سامة 

من�ساأة.
املن�ساآت  على  الك�سف  فللرق  وت�سكلت 
ال�سياحية من 15 جلنة، �سمت كل واحدة 
والآثار،  ال�سياحة  وزارات  عن  ممثلني  منها 
والتجارة،  وال�سناعة  والعمل،  وال�سحة، 
العامة  واملوؤ�س�سة  الكربى،  عمان  واأمللانللة 

للللللغللذاء واللللللللدواء، وجللمللعلليللة املللطللاعللم 
والإدارة  الفنادق،  وجمعية  ال�سياحية، 

امللكية حلماية البيئة وال�سياحة.
واأكدت الوزارة يف بيانها، �سرورة التزام 
بداخلها  واملتواجدين  ال�سياحية  املن�ساآت 
الدفاع  اأواملللر  عللن  اللل�للسللادرة  بالتعليمات 
التباعد  على  املحافظة  على  تن�س  والتي 
الكمامات  وارتللداء  الأفللراد،  بني  اجل�سدي 
ورفعها  واحلركة  واخلللروج  الدخول  عند 
على  وبللنللاء  فقط،  للطعام  اجللو�س  عند 
اجتماعها  يف  ال�سياحة  “اللجنة  قلللرار 
موؤخرًا  وجهت   ،”2014 لعام  ع�سر  احلادي 
املطاعم  الفنادق وجمعية  تعميما جلمعية 
اللل�للسلليللاحلليللة، بلل�للسللرورة اإللللللزام املللنلل�للسللاآت 

مرافقها  يف  كامريات  برتكيب  ال�سياحية 
املختلفة.

وتفعيل  تلل�للسللغلليللل  �لللسلللرورة  واكللللدت 
جهاز  وتللوفللري  دائلللم،  ب�سكل  الللكللامللريات 
يللومللا،   45 علللن  تللقللل  ل  ملللللدة  تللخللزيللن 
ومللطللابللقللة تلللللك الللكللامللريات ملللوا�للسللفللات 
حال  ويف  الأمللنلليللة،  اجلللهللات  وتو�سيات 
بذلك،  الوزارة  اباغ  املن�ساأة  على  تعطلها 
وا�ساح  ال�سيانة  اإجلللراء  على  والعمل 
�ساعة،   24 عن  تزيد  ل  مللدة  يف  العطل 
فرق  �ستقوم  ذلللك  بخاف  اأنلله  مو�سحة 
ملتزمة  غري  من�ساأة  كل  باإغاق  التفتي�س 
ومل  بالكامريات  املراقبة  نظام  بتفعيل 

العطل. عن  تبلغ 

*عمان 
مللنللحللت �للسللركللة طللللال اأبلللوغلللزالللله 
لللا�للسللتلل�للسللارات، اإحللللدى �للسللركللات »طللال 
كي  دبليو  »اي  و�سركة  العاملية«  اأبوغزاله 
جلامعة  املالية  اجلودة  �سهادة  كوربوريت« 
يف  الأوىل  التعليمية  املوؤ�س�سة  لتكون  دبي، 
ال�سهادة  هللذه  على  حت�سل  التي  املنطقة 
باجلودة  متخ�س�سا  عامليا  معيارا  تعد  التي 
لل�سركات. وح�سب بيان �سحفي عن  املالية 
املعيار  هللذا  يعد  لا�ست�سارات  غزاله  ابللو 
املايل  لللاأداء  �سامل  وتقييم  قيا�س  منوذج 
لقطاع  وفقًا  معيارية  مقارنات  على  املبني 
اأ�سا�سيني،  عاملني  على  ويعتمد  الأعمال، 

هما ال�سابة املالية والأداء املايل.
خال  للجامعة  ال�سهادة  منح  وجللرى 
بح�سور  بعد  عن  عقده  مت  افرتا�سي  حفل 
اأملللنلللاء اجلللامللعللة ماجد  رئلليلل�للس جمللللل�للس 
ال�سام�سي واأع�ساء املجل�س ورئي�س اجلامعة 

وموؤ�س�س  ورئي�س  الب�ستكي،  عي�سى  الدكتور 
طال  العاملية” الدكتور  اأبوغزاله  “طال 
اجلهات  من  عللدد  عن  وممثلني  اأبوغزاله، 

املانحة لل�سهادة.
اجلامعة  ح�سول  ان  الب�ستكي  وقللال 
جلهودها  تتويجًا  يعد  ال�سهادة  هذه  على 
املالية،  ا�سرتاتيجياتها  ودعللم  تطوير  يف 
امل�ستمر  بالتح�سني  التزامها  على  وموؤ�سرا 

للو�سع املايل، وتطور اإدارتها للمخاطر.
من  كجزء  املالية  اجلللودة  اإن  واأ�ساف، 
اإىل  تقود  موؤ�س�سة  لأي  ال�ساملة  اجلللودة 
م�سريًا  جمللالت،  عدة  يف  والتقدم  النجاح 
الناجحة  وال�سركات  املوؤ�س�سات  ان  اىل 
املالية  املعايري  لتطبيق  بينها  فيما  تت�سابق 
املبنية  املالية  ال�ستدامة  لها  توؤمن  التي 
التي  واملللنللتللوجللات  اخلللدمللات  جلللودة  على 

تقدمها يف الأ�سواق العاملية.
وقال، اإن اجلامعة ح�سلت على ال�سهادة 

بجدارة بعد خ�سوعها لتقييم �سامل لاأداء 
املايل على مدى ال�سنوات اخلم�س الأخرية، 
والذي جاء نتيجة لتحليل البيانات املالية 
الأداء  قلليللا�للس  مللوؤ�للسللرات  مللع  ومللقللارنللتللهللا 
العاملية، لفتا اىل اأن خ�سوع اجلامعة لهذا 
كورونا  جائحة  تداعيات  رغللم  التحدي 
اأثبتت للعامل ولاأطراف ذات العاقة مدى 
اإدارة  يف  وجناحها  املللايل  اأدائللهللا  �سابة 
اأبوغزاله،  الدكتور  الأزمة. من جهته قال 
متنحها  التي  املالية  اجلللودة  “�سهادة  اإن 
ب�سفتها  لا�ست�سارات”  “اأبوغزاله  �سركة 
ال�سريك املهني احل�سري يف ال�سرق الأو�سط 
واأن  كوربوريت”،  كي  دبليو  “اي  ل�سركة 
بجدارة  ال�سهادة  على  ح�سلت  اجلامعة 
املايل  لللاأداء  �سامل  لتقييم  خ�سوعها  بعد 
مبني  الأخللرية،  �سنوات  اخلم�س  مدى  على 
مع  ومقارنتها  املالية  البيانات  حتليل  على 

موؤ�سرات قيا�س الأداء العاملية.

ووفقا لتقرير “اأبوغزاله لا�ست�سارات” 
درجللة  اجلامعة  حققت  فقد  التقييمي، 
حيث  املعايري  ملتطلبات  مبطابقتها  متميزة 
ح�سلت على 161 نقطة من اأ�سل 200، اأي 
من  املعيار  متطلبات  من  باملئة   80 من  اأكر 
ال�سابة  يوؤكد  الللذي  الأمللر  الأوىل،  املللرة 
املالية ومتانة الأداء املايل للجامعة والنمو 

امل�ستمر خال ال�سنوات اخلم�س الأخرية.
حتقيق  عن  التقييم  نتائج  ك�سفت  كما 
اجلامعة ملعدلت متميزة يف نتائج املقارنات 
ت�سم  والتي  اجلامعات  قطاع  مع  املعيارية 
مثل  الللرائللدة  العاملية  اجلللامللعللات  اأف�سل 
“اأك�سفورد، واأم�سرتدام، وكيبيك، بالإ�سافة 
لاأعمال  باري�س  وكلية  لندن،  جامعة  اإىل 
اأدائها  يف  اجلامعة  حققت  حيث  وغريها”، 
بع�س  يف  املوؤ�س�سات  هذه  على  تفوقا  املايل 
الثابتة،  الأ�سول  متويل  بينها  من  املعايري 

والربحية، والعائد على ال�ستثمار.

*عمان 
الطبقة  اأن  على  اقت�ساد  خللرباء  اأجللمللع 
وتدل  اأمللان  �سمام  هي  جمتمٍع،  لأي  الو�سطى 
فكلما  والجتماعي،  القت�سادي  تعافيه  على 
ِبَط  و�سُ ومنلللا،  القت�ساد  حجم  كلللرُبَ  زادت، 

اإيقاعه مبختلف املجالت.
وقالوا لوكالة النباء الردنية )برتا(، اإن 
فئات  على  �سلبًا  اأثرت  كورونا  فريو�س  جائحة 
املهنيني  ت�سم  التي  املجتمع،  من  الطبقة  هذه 
هم  ممن  اخلا�س،  القطاع  وموظفي  واحلرفيني 
والقيادات  والفنية،  املتو�سطة  الإدارات  يف 
العمل  ومللالللكللي  الللعللام،  الللقللطللاع  يف  الو�سطى 

وو�سائل الإنتاج ال�سغرية.
اأو  الللطللبللقللة  تلللللك  انلللدثلللار  اأن  واأ�للسللافللوا 
ا�سمحالها، يعني تراجع الإنفاق وال�ستهاك، 
وركللللللود الأ�لللللسلللللواق، وانللخللفللا�للس احلللللراك 
الجللتللمللاعللي واللللتلللجلللاري، وزيلللللادة مللعللدلت 

البطالة، وقلة امل�ساواة، وتراجع امل�ساريع.
مقابلته  ويف  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة 
الأخرية مع وكالة الأنباء الردنية )برتا( قال 
“كان وما زال همنا الأول والأكرب، هو احلفاظ 
واأن نحمي  النا�س، وم�سادر دخلهم،  اأرزاق  على 
العماد  لأنها  الللرتاجللع،  من  الو�سطى  الطبقة 
احلقيقي لاقت�ساد، ودون طبقة و�سطى قوية، 

ل ميكن لأي اقت�ساد اأن ينه�س اأو ي�ستمر«.
وجهت   “ املقابلة  خللال  جالته  واأ�للسللاف 
احلكومة اإىل العمل على ت�سهيل اإقامة امل�ساريع 
على  احلفاظ  اأجللل  من  واملتو�سطة  ال�سغرية 

الطبقة الو�سطى وتنميتها«.

الللذي  الأ�للسللرة  ونفقات  دخللل  م�سح  وقلللّدر 
الأردنية  العامة  الإح�ساءات  دائللرة  اأجرته 
باململكة  الو�سطى  الطبقة  حجم   2014 عللام 
قللدرت  فيما  املللجللتللمللع،  مللن  بللاملللئللة   28 بنحو 
باملئة،   30 بنحو  املحدود  الدخل  طبقة  ن�سبة 
فبلغت  للفقر  واملعر�سة  الفقرية  الطبقة  اأمللا 
درا�للسللة  وبح�سب  بللاملللئللة.   23 نللحللو  ن�سبتها 
اأجرتها الح�ساءات العامة بالتعاون مع وزارة 
فاإن   ،2010 عام  الللدويل  والتعاون  التخطيط 
من  باملئة   29 نحو  ت�سكل  الو�سطى  الطبقة 

املجتمع مقارنة مع 41 باملئة عام 2008.
تقرير  يف  الللدويل  البنك  توقع  باملقابل، 
ا�سدره يف ت�سرين الأول املا�سي، زيادة معدلت 
 11 بنحو  القريب  املللدى  على  باململكة  الفقر 
الأ�سرة  دخل  انخفا�س  جللراء  مئوية،  نقطة 
اقت�سادية  ك�سدمة  والتحويات  العمالة  من 

جلائحة فريو�س كورونا.
ال�سرتاتيجية  الللدرا�للسللات  مللركللز  مللديللر 
مو�سى  الدكتور  ال�سابق  الأردنية  اجلامعة  يف 
الو�سطى  الطبقة  ت�سنيف  اإن  قللال  �ستيوي، 
لكن  اإ�سكاليات،  عللدة  يكتنفه  جمتمع  اأي  يف 
اأنها الطبقة الو�سيطة بني  هناك اإجماعا على 
القت�سادي  البعد  بح�سب  والعمال  املال  راأ�س 
الطبقة  تلك  اأن  واأ�ساف  الطبقات.  لت�سنيف 
لي�ست  فهي  بغريها،  عاقتها  خال  من  تعرف 
التي  العاملة  ولي�ست  املللالللكللة  الللربجللوازيللة 
بدرجة  تتمتع  اأنها  اإىل  لفتًا  اجورا،  تتقا�سى 
وممار�سة  عملها،  يف  ال�ستقالية  من  معينة 
دخولها  لأن  اإ�سافة  العمل،  هللذا  يف  ال�سلطة 

املادية مرتفعة مقارنة مع العمال.
وبني اأن الطبقة الو�سطى يف الأردن ت�سمل 
العام،  القطاع  يف  الو�سطى  الللقلليللادات  فئات 
الإدارات  القطاع اخلا�س ممن هم يف  وموظفي 
وو�سائل  العمل  ومالكي  والفنية،  املتو�سطة 
اإىل  عمالها  عدد  ي�سل  التي  ال�سغرية،  الإنتاج 
باأن  ترى  العلمية  الدرا�سات  اأن  واأ�ساف   .10
اإىل   45 بني  متثل  الأردن  يف  الو�سطى  الطبقة 
تت�سمن  اأنها  اإىل  م�سريًا  املجتمع،  من  باملئة   66
فئة املهنيني الحرتافيني كالأطباء واملهند�سني 

واملحامني واأ�ساتذة اجلامعات.
الأردن،  يف  الو�سطى  الطبقة  مميزات  وعن 
لفت الدكتور �ستيوي اإىل اأنها تتمتع با�ستقالية 
ت�سرف  وقد  عليها  ي�سرف  من  فهناك  جزئية، 
الو�سطى  الطبقة  ان حجم  اآخرين، مبينا  على 
لأي جمتمع يعطي موؤ�سرا على حجم القت�ساد 
قوي  كللربت،  “فكلما  وتقدمه،  جناحه  ومللدى 
ينعك�س  ما  امل�ساواة،  وزادت  وتعافى،  القت�ساد 

على بقية طبقات املجتمع«.
واأكد اأن جائحة كورونا اأثرت على الطبقة 
نحو  على  يعملون  من  خا�سة  �سلبا،  الو�سطى 
اأن  مبينا  اخلا�س،  القطاع  يف  والعاملني  حللر، 
الإنفاق  هو  الطبقة  هذه  فئات  يرهق  ما  اأكر 
القت�سادية  وال�سيا�سات  والنقل،  التعليم  على 
�سد  من  ومنعها  ماديًا،  �سغطها  ما  التق�سفية، 
احلفاظ  اإن  وقللال  الأ�سا�سية.  احتياجاتها 
على تلك الطبقة وغريها من الطبقات يتطلب 
حتقيق معدلت منو مرتفعة، وتعميم التنمية 
القت�سادية على املجتمع ككل، ودعم امل�ساريع 

فئات  دخللل  يللزيللد  مبللا  واملتو�سطة  ال�سغرية 
القت�سادي  اخلبري  قال  جهته،  من  الطبقة. 
الللو�للسللطللى هي  الللطللبللقللة  اإن  عللايلل�للس،  حلل�للسللام 
الطبقة ال�سابطة لإيقاع املجتمعات، واملحركة 
�سمام  وهللي  وال�سيا�سة،  والثقافة  لاقت�ساد 
اأمان �سلوك املجتمعات واأحد عامات تطورها، 
الطبقتني  بني  العري�سة  الطبقة  متثل  كونها 
امل�سرتك  القا�سم  عن  وتعرب  والفقرية،  الغنية 
 60 بني  متثل  اأنها  اإىل  م�سريًا  بينهما،  الأعظم 

اإىل 70 باملئة من املجتمعات.
ولفت اإىل اأن الطبقة الو�سطى تعد الأكر 
اإنفاقًا يف املجتمعات، نظرًا حلجمها الأكرب، فهي 
املحرك لعدد كبري من القطاعات القت�سادية، 

اإذ توؤثر مبا�سرًة على حجم القت�ساد ومنوه.
وبني اأن اأفراد وفئات هذه الطبقة، ميلكون 
حل  يف  كبري  نحو  على  ت�سهم  ومعارف،  خربات 
التحديات،  وجتللاوز  القت�سادية،  امل�سكات 
يف حلللال حتللقللقللت طللمللوحللات هلللذه الللفللئللات 

القت�سادية والجتماعية واملعي�سية.
يف  الو�سطى  الطبقة  اأن  اإىل  عاي�س  وا�سار 
الأكر  كونها  جّمة،  حتديات  تواجه  الأردن 
تللاأثللرًا بللاأي من الإجللللراءات والللقللرارات على 
حٍد  على  و�سلبيًا  اإيجابيًا  امل�ستويات،  خمتلف 
ال�سنوات  خال  با�سمحالها  ت�سبب  ما  �سواء، 
الأخرية، اإذ انحدر كثري من فئات هذه الطبقة 
اإىل الطبقة الفقرية حمدودة الدخل، ما اأخل 
بتوازن املجتمع وحّوله اإىل طبقة غنّية قليلة 

العدد، وفقرية كبرية العدد.
الطبقة  انللدثللار  يعترب  عللايلل�للس،  وح�سب 

الللو�للسللطللى يف املللجللتللمللع تللراجللعللا لللاإنللفللاق 
وانخفا�سا  الأ�سواق،  يف  وركللودا  وال�ستهاك، 
اأن  مبينًا  والللتللجللاري،  الجتماعي  للحراك 
فئات  اإىل  يللذهللب  الللرواتللب  اإجللمللايل  معظم 
مع  تعامًا  الأكر  فهي  وبالتايل  الطبقة،  هذه 
البنوك، والأكر ح�سوًل على قرو�س، والأكر 

ا�ستهاكًا ملتطلبات احلياة.
على  اأثلللرت  كللورونللا  جائحة  اأن  واأو�للسللح 
تخترب  بلللداأت  اإذ  الطبقة،  هللذه  مللن  تبقى  مللا 
م�ساكل الفقر الكلي اأو اجلزئي، ما يعني تراجع 
وتللراجللع  ال�سريبية،  احلللكللومللة  الإيلللللرادات 
القت�سادي  الأداء  وترية  وتراجع  القرو�س، 
انللخللفللا�للس جللودة  ذللللك يعني  عللمللومللًا، وكلللل 
وكفاءة خمتلف اخلدمات وال�سناعات، وزيادة 
العلمي  البحث  عميد  بني  بلللدوره،  البطالة. 
الدكتور  الريموك  العليا يف جامعة  والدرا�سات 
اإن الطبقة الو�سطى هي التي  قا�سم احلموري، 
ال�سحية  املجتمعات  يف  الأكرب  ال�سريحة  متثل 
التي تتمتع بنمو وتوزيع دخل وثروة طبيعة، 
وهي مهمة يف اأي اقت�ساد كونها اأكر الطبقات 

ا�ستهاكا واإنتاجا، وتقدم الرياديني ملجتمعها.
الأردن  يف  ال�سريبي  النظام  اأن  اإىل  وا�سار 
اأثر �سلبا على الطبقة الو�سطى وقلل من ن�سبتها 
والروة،  الدخل  توزيع  ل�سوء  كبري،  نحو  على 
القت�ساد،  يف  خلل  اأو  �سعف  حللدوث  وعند 
اإىل  الو�سطى  الطبقة  فللئللات  بع�س  يرتفع 
ينحدر  الكرب  اجلزء  اأن  اإل  الغنية،  الطبقة 

نحو الطبقة الفقرية.
اندثار  اأن  اإىل  احلللمللوري  الدكتور  ولفت 

ي�سبب  ا�سمحالها،  اأو  الللو�للسللطللى  الطبقة 
يرتاجع  اإذ  القت�سادية،  امل�ساكل  من  العديد 
ن�سبة  وترتاجع  الركود،  ويللزداد  ال�ستهاك، 
زادت  اجلائحة  ان  موؤكدًا  الريادية،  امل�ساريع 
احلكومة  داعيا  الو�سطى،  الطبقة  م�ساكل  من 
للحفاظ  ووا�سعة  عاجلة  اجلللراءات  لتخاذ 
النظر  اإعللللادة  اأبللرزهللا  ا�ستمراريتها،  على 
اخلبري  قللال  ذللللك،  اىل  ال�سريبي.  بالنظام 
الطبقة  اإن  خمللامللرة،  وجلللدي  القللتلل�للسللادي 
كورونا  جائحة  خال  كثريًا  تاأثرت  الو�سطى 
هذه  ي�سكلون  ممللن  كبري  جللزء  لللرتك  نتيجة 
وبني  رواتبهم.  انخفا�س  اأو  لعملهم،  الطبقة 
كانت  احلكومة  اتخذتها  التي  الجللراءات  اأن 
عامة ومل تخفف من م�ساكل الطبقة الو�سطى 
لوقت لحق.  التزاماتهم  اأجلت  بل  اقت�ساديًا، 
وجود  على  احلفاظ  متطلبات  اأهم  اأن  واأ�ساف 
الطبقة الو�سطى يف الأردن هو م�ساعدة فئاتها 
على �سداد التزاماتها املرتتبة عليها، من خال 
�سناديق  عرب  اأمورها،  لت�سوية  مبا�سرة  دعمها 
اجلائحة  ا�ستمرار  اأن  اإىل  لفتًا  متخ�س�سة، 
ت�سكلها  الللتللي  الن�سبة  لنللخللفللا�للس  �للسلليللوؤدي 
زادت  اجلائحة  اأن  خمللامللرة  واأكلللد  الطبقة. 
الائي  الإنللاث  بني  خا�سة  البطالة  ن�سب  من 
باأطفالهن يف  للعناية  اأعمالهن  ا�سطررن لرتك 
ُبعد، موؤكدا ان الطبقة  ظل حتول التعليم عن 
الو�سطى مهمة لأنها نقطة التوازن بني الفقرية 
عبئا  يعني  وانللدثللارهللا  املجتمع،  يف  والغنية 

اجتماعيا و�سيا�سيا كبريا على الدولة. 
)برتا- عائ�سة عناين(

*عمان 
نا�سر  الللدويل،  والتعاون  التخطيط  وزيللر  وقللع 
للتعاون  البلجيكية  الللوكللالللة  ومللديللر  اللل�للسللريللدة، 
مكتب  لتاأ�سي�س  اتفاقية  ويرت،  فان  جان  الإمنائي، 
التنموي  التعاون  تطوير  بهدف  اململكة  يف  للوكالة 

وال�سراكة بني البلدين ال�سديقني.
اللللوزراء  رئي�س  نللائللب  التوقيع  حفل  وح�سر 
اأمية  الدكتور  القت�سادية  لل�سوؤون  دولللة  ووزيللر 
فيليب  عللمللان  يف  بلجيكا  مملكة  و�سفري  طللوقللان 
فللانللدن بللولللك. وعللرب الللوزيللر طللوقللان عللن تقدير 
البلدين  تربط  التي  الثنائية  للعاقات  احلكومة 
ويف  الثنائي،  ال�سعيد  على  ال�سديقني  وال�سعبني 
ال�سداقة  عاقات  بف�سل  الأوروبي  الحتاد  �سياق 
وجالة  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  بني  املتينة 
بني  الرا�سخة  وال�سراكة  بلجيكا،  ملك  فيليب  امللك 
املجالت  خمتلف  يف  ال�سديقني  البلدين  موؤ�س�سات 
والتي ت�سهد املزيد من النمو والزدهار، مو�سحا اأن 
الإمنائي  للتعاون  البلجيكية  للوكالة  مكتب  اإن�ساء 
يف الأردن يعك�س مدى متيز هذه العاقات الوثيقة 

بني اجلانبني. 
قال   ، التخطيط  لللوزارة  �سحفي  بيان  وبح�سب 
موؤ�سرا  يعد  املكتب  افللتللتللاح  اإن  التخطيط  وزيلللر 
عاقات  ت�سهده  الللذي  التطور  مللدى  يعك�س  مهما 
�سبل  تللعللزيللز  يف  و�سي�سهم  اللل�للسللديللقللني،  الللبلللللديللن 
�سيما  ل  البلدين  بني  التنموية  والعاقات  التعاون 
والتعليم  والرقمنة  والللزراعللة  املياه  قطاعات  يف 
اخلا�س.  والقطاع  وال�سحة  والتوظيف  والتدريب 

من  ملزيد  الطريق  ميهد  املكتب  اإن�ساء  اأن  واأ�للسللاف 
التعاون بني الأردن والوكالة من خال ت�سهيل تنفيذ 
يف  مبا  خمتلفة  مانحة  جهات  من  املمولة  امل�ساريع 
ذلك الحتاد الأوروبي ووكالت الدول الأع�ساء يف 
الحتاد، بالإ�سافة اإىل ح�سد م�سادر متويل اإ�سافية، 
الطويلة  لا�ستفادة من اخلربات  يتطلع  الأردن  واأن 
والتدريب  التعليم  ومنها  عللدة،  جوانب  يف  للوكالة 
التقني واملهني وامل�ساريع املولدة للدخل املعتمدة على 

التدريب. 
وبني ال�سريدة اأن لدى الوكالة جمموعة وا�سعة 
العديد  يف  البلجيكي  الإمنائي  للتعاون  امل�ساريع  من 
املنت�سرة  مكاتبها  خال  من  وتدار  العامل  بلدان  من 
يف هذه الدول، ونتطلع اإىل زيادة التعاون مع القطاع 
بيئة  لتعزيز  اخللللربات  تللبللادل  مللن خللال  اخلللا�للس 
التدريب  خللال  من  املللهللارات  تنمية  لدعم  مائمة 
يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  وم�ساعدة  املهني 

تو�سيع نطاق اأعمالها.
مدرة  فر�س  وتوفري  التعليم  قطاع  اأن  اإىل  ولفت 
للدخل واملرتبط بربامج التدريب املهني من العنا�سر 
الهتمام.  مللن  مزيد  اإىل  حتتاج  التي  الأ�سا�سية 
عمق  عمان  يف  بلجيكا  مملكة  �سفري  اأكد  جانبه،  من 
العاقات الثنائية بني البلدين ال�سديقني يف خمتلف 
وبلجيكا  الأوروبللي  الحتاد  التزام  واأكد  املجالت. 
الجتماعي  امل�ستوى  على  الأردن  دعم  موا�سلة  يف 
ا�ست�سافة  يف  الأردن  بجهود  م�سيدًا  والقت�سادي، 
لللاأردن  الدعم  توفري  واأهمية  ال�سوريني  الاجئني 

ملواجهة اأعباء اللجوء.

*عمان 
الع�سع�س  حممد  الللدكللتللور  املالية  وزيلللر  اعلللللن 
الطرود  على  اجلمركية  الر�سوم  وتوحيد  تخفي�س 
اخلا�سعة  الللطللرود  قيمة  �سقف  ورفللع  الللربيللديللة، 
لإجلللراءات  اإ�للسللافللة  ال�سعف،  مبللقللدار  للتخفي�س 
اللكرتونية  التجارة  جمللال  يف  اأخللرى  تب�سيطية 
قطاع  وت�سجيع  املللواطللنللني  على  الت�سهيل  بللهللدف 
التجارة  جمال  يف  الرياديني  و�سريحة  اللوج�ستيات 

اللكرتونية وت�سريع عملية التخلي�س.
وزارة  قامت  الربللعللاء،  �سحفي  بيان  وبح�سب 
بتخفي�س  العامة،  اجلمارك  بدائرة  ممثلة  املالية 
املعدة  الربيدية  الطرود  على  اجلمركية  الر�سوم 
عن  قيمتها  تزيد  ل  والتي  ال�سخ�سي  لا�ستخدام 
200 دينار لت�سبح ر�سما موحدا بن�سبة 10 باملئة من 

القيمة وبحد اأدنى 5 دنانري.
القائم  الو�سع  على  بتعديل  القرار  هذا  وياأتي 
دنانري   5 بقيمة  خدمات  بدل  يفر�س  والذي  حاليا 
دنانري   10 و  دينارا  من 50  اأقل  بقيمة  الب�سائع  عن 
ل  وب�سقف  دينار   100 من  اأقل  بقيمة  الب�سائع  عن 

احلاجة  ووقللف  الطرد  لقيمة  دينار   100 يتجاوز 
الوطني.  بالرقم  الطرود  ربط  من�سة  ل�ستخدام 
القيام  على  تعكف  املالية  وزارة  اأن  الع�سع�س  واأكللد 
لتحقيق  اجلمركية  للمنظومة  �ساملة  مبراجعة 
املواطنني  على  التخفيف  مللن  املن�سودة  الأهلللداف 
القت�ساد  يخدم  مبا  الأعمال  اإجللراءات  وتب�سيط 
من  الللطللرود  اإعللفللاء  الللقللرار  يت�سمن  كما  الوطني. 
ال�سريبة  فيها  مبللا  الأخلللرى  وال�سرائب  الللر�للسللوم 
اخلدمات  بللدلت  جميع  ومللن  املبيعات  على  العامة 

املتحققة، ودون احلاجة اإىل تنظيم بيان جمركي.
 وقامت دائرة اجلمارك باعتماد منهجية تقييم 
املخاطر ما من �ساأنه تقليل عدد الطرود التي تخ�سع 
للفتح والتفتي�س اليدوي من قبل الدائرة. وينطبق 
الربيدية  الطرود  القرار على جميع حمتويات  هذا 
عرب  القادمة  الب�سائع  اأنلللواع  وجميع  ال�سخ�سية 
التبغ ومنتجاته مبا  با�ستثناء  اللكرتونية  التجارة 
اللكرتونية  وال�سجائر  وال�سيجار  ال�سجائر  فيها 
ولوازمها ومكوناتها وامل�سروبات الكحولية والب�سائع 

الواردة بكميات جتارية.  

جلسة حوارية عن برامج التمويل 
الحكومية االقتصادية واالجتماعية

السياحة: إغالق 20 منشأة 
سياحية وإنذار ومخالفة 62 أخرى

أبوغزاله لالستشارات تمنح جامعة دبي 
الشهادة العالمية للجودة

اقتصاديون: الطبقة الوسطى صمام أمان للمجتمعات

وزير التخطيط يوقع اتفاقية تأسيس 
مكتب للوكالة البلجيكية للتنمية

تخفيض وتوحيد الرسوم 
الجمركية على الطرود البريدية



*وكاالت
اأحللد  عللقللد  متللديللد  بر�سلونة  يللعللتللزم 
عن  رحيله  ملنع  اآخللريللن،  ملو�سمني  لعبيه 
بح�سب  اجللللاري،  املو�سم  بنهاية  الللنللادي 

تقرير �سحفي كتالوين.
البلوجرانا،  مبللدافللع  الأملللر  ويتعلق 
عقده  ينتهي  اللللذي  مينجويزا،  اأو�للسللكللار 
مينجويزا  وميتلك  املو�سم.  هللذا  بنهاية 
ريال  من  اأبرزها  اإ�سباين،  عر�س  من  اأكللر 
البار�سا  الذي ي�ستهدف �سم لعب  بيتي�س، 
فيكتور  الثنائي،  رحيل  احتمالية  ظل  يف 
عقديهما  نهاية  بعد  ماندي،  وعي�سى  رويز 

�سحيفة  بح�سب  لللكللن  املللقللبللل.  ال�سيف 
عقد  يللحللتللوي  ديبورتيفو”،  “موندو 
ي�سمح  بند،  على  بر�سلونة  مع  مينجويزا 
�سيف  حتى  اإ�سافيني  ملو�سمني  بالتمديد 
النادي  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت   .2023
مبجرد  الللبللنللد،  هللذا  �سيفعل  الللكللتللالللوين 
النتخابات  يف  اجلديد،  الرئي�س  و�سول 

املقررة الأحد املقبل.
الفني  املدير  كومان،  رونالد  واعتمد 
مباراة   15 يف  مينجويزا  على  لرب�سلونة، 
هلللذا املللو�للسللم، يف مللركللزي قلللللب الللدفللاع 

والظهري الأمين.

*وكاالت
بر�سلونة  مهاجم  فللاتللي،  اأنلل�للسللو  ك�سف 
م�سريته  خال  له،  زميل  اأف�سل  عن  ال�ساب، 
كما  الآن،  حتى  الللقللدم  كللرة  يف  الق�سرية 
جنم  رونالدو،  كري�ستيانو  الربتغايل  اختار 

يوفنتو�س، �سمن فريقه املثايل.
نقلتها  تلل�للسللريللحللات  يف  فلللاتلللي،  وقللللال 
“اإريك  الكتالونية:  “�سبورت”  �سحيفة 
احلللايل(  �سيتي  مان�س�سرت  )مدافع  جار�سيا 

منذ  مللًعللا  كللربنللا  لقد  يل،  زملليللل  اأف�سل  كللان 
الطفولة، كنا دائًما نتناف�س، و�ساعدين ذلك 
كانت  “مراوغته  واأ�للسللاف:  التح�سن«.  على 
حرب  دائًما  بيننا  كانت  للغاية،  �سعًبا  اأمللًرا 
يف  تزاملنا  ثم  ال�سغر،  منذ  هذه  الع�سابات 

املنتخب، وهو ال�سيء الذي طاملا حلمنا به«.
جدير بالذكر اأن جار�سيا، بات قريًبا من 
العودة اإىل بر�سلونة، ال�سيف املقبل، عندما 

ينتهي عقده مع مان�س�سرت �سيتي.

املكون من 5 لعبني،  املثايل  وعن فريقه 
كارلي�س  فللالللديللز،  “فيكتور  فللاتللي:  قلللال 
مي�سي  اإنيي�ستا،  اأندريا�س  اأو  ت�سايف  بويول، 

وكري�ستيانو رونالدو«.
ت�سريحاته،  الإ�سباين  الللدويل  واختتم 
قائًا:  بر�سلونة،  جلماهري  ر�سالة  بتوجيه 
الأوقات  هذه  يف  يل،  دعمهم  على  “اأ�سكرهم 
ال�سعبة، ومنذ اليوم الأول الذي و�سلت فيه 
اإىل هنا.. كرة القدم تغريت كثرًيا بدونهم”.

*وكاالت
نللادي  منها  يعاين  التي  املالية  الأزملللة  بلللداأت   
املختلفة،  النادي  فرق  على  بظالها  تلقي  اجلزيرة، 
يف  يلعب  الللذي  القدم  لكرة  الأول  الفريق  خا�سة 

م�ساف اأندية املحرتفني.
املالية  الأزمللة  وطللاأة  حتت  اجلزيرة  نادي  ويئن 
تفاقمت  والتي  منها  يعاين  التي  املرتاكمة  والديون 
اإيرادات  على  باحلجز  املحكمة  قرار  ب�سبب  اأخريا، 
النادي. وبداأت هذه الأزمة تلقي بظالها فريق كرة 
القدم، الذي احتجب لعبوه عن التدريبات، ب�سبب 
عدم ح�سولهم على م�ستحقاتهم املالية املتاأخرة منذ 

املو�سم الكروي املا�سي.
حال  يف  عقودهم،  بف�سخ  الفريق  لعبو  ولللوح 
اأو  املالية  م�ستحقاتهم  تاأمني  يف  النادي  ينجح  مل 
خلو�س  للتدريبات،  عادوا  اأنهم  موؤكدين  منها،  جزء 
اأن  على  حاليا،  املتوا�سلة  الللدرع  بطولة  مباريات 
مل  حللال  يف  البطولة  هللذه  بعد  لاحتجاب  يعودوا 

يجر تاأمني م�ستحقاتهم املالية.
واأكد نائب رئي�س اللجنة املوؤقتة للنادي، حممود 
يعي�سها  التي  املالية  الأو�للسللاع  �سعوبة  الكياين، 
النادي، والتي تهدد م�ستقبل فريق كرة القدم، لفتا 

الاعبني  مبتطلبات  اليفاء  يف  كبرية  �سعوبة  اإىل 
املطالبني بحقوقهم املالية.

)برتا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  الكياين  وبني 
النادي،  تدير  التي  املوؤقتة  اللجنة  اأن  الثاثاء، 
ا�سطدمت باحلجز على اإيرادات اجلزيرة، بناء على 
�سكوى �سبق اأن رفعها الرئي�س الأ�سبق �سمري من�سور، 
لإقناع  ال�سباب  وزارة  بها  تقوم  حماولت  اإىل  لفتا 
الأخري برفع احلجز لتمكني النادي من ت�سديد جزء 

من متطلبات الاعبني.
الديون  حجم  عن  النادي  رئي�س  نائب  وك�سف 
حللوايل  اإىل  ت�سل  التي  اجلللزيللرة  على  املللرتاكللمللة 
مليون و200 األف دينار، متمنيا ت�سافر جهود اجلميع 

لإنقاذ اجلزيرة والو�سول به اإىل بر الأمان.
اجلزيرة،  لفريق  الفني  املدير  اعترب  بلللدوره، 
اأجمد اأبو طعيمة، اأن الأو�ساع ال�سعبة التي يعي�سها 
املو�سم  يف  املحرتفني  بدوري  م�سريته  تهدد  الفريق، 

الكروي اجلديد 2021.
الللنللادي  اأمللهلللللوا  لعبيه  اأن  اإىل  امللللدرب  ولللفللت 
احلايل،  ال�سهر  منت�سف  الللدرع  بطولة  انتهاء  حتى 
للح�سول على امل�ستحقات، ويف حال عدم حدوث ذلك 

ف�سيعودون لاحتجاب وطلب ف�سخ عقودهم.

*وكاالت
اآود  حمللرتف  التعمري  مو�سى  الأردين  اأبلللدى 
الدوري  يف  اأهدافه  بللاأول  �سعادته  لوفني،  هيفريل 
نظريه  الإثنني  اأم�س  فريقه  هزم  عندما  البلجيكي، 

رويال انتويرب بهدفني نظيفني يف اجلولة 28.
قبل  البداية،  منذ  املباراة  يف  التعمري  و�سارك 
الثاين  الللهللدف  ت�سجيله   29 الدقيقة  ت�سهد  اأن 
لفريقه بعدما �سدد كرة متقنة من م�سارف منطقة 
اجلزاء �سكنت اأق�سى الزاوية اليمنى حلار�س مرمى 
اخلا�س  ح�سابه  عللرب  التعمري  وقللال  انللتللوبللرب. 
�سيء  فا  بجانبي،  اهلل  دام  “ما  “في�سبوك”:  على 
املركز  اأود هيفريل لوفني  م�ستحيل«. ويحتل فريق 
 ”43“ بر�سيد  الفرق  ترتيب  لئحة  على  ال�ساد�س 

نقطة.

*وكاالت
مع  التعاقد  اجلليل،  نللادي  اأعلن 
للعب  الللنللوايلل�للسللة،  �للسللريللف  الللاعللب 
خال  الللقللدم  كللرة  فللريللق  �سفوف  يف 

مناف�سات اأندية املحرتفني.
الاعب  توقيع  النادي  مقر  و�سهد 
بح�سور  النادي،  ك�سوفات  على  ر�سميا 
العجاوي  �سعيد  النادي  رئي�س  نائب 
با�سل  اللللقلللدم  كلللرة  جلللنللة  ورئلليلل�للس 
ابلللو حلل�للسللان ومللديللر الللفللريللق حممد 
اأبو  �سدقي  ال�سر  وامللني  خللروب  اأبللو 
الإداري  اجلهاز  ع�سو  واأكد  الهيجاء. 
ار�سيد  ابللو  احمد  اجلليل  فريق  يف 
الأردنية  الأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف 
و�سبق  ر�سميا.  الاعب  توقيع  )برتا( 
وان لعب النواي�سة يف عدد من الأندية 
والفي�سلي  را�س  ذات  اأبرزها  املحلية 
واحل�سني اربد، كما �سبق له الحرتاف 

يف فريق القاد�سية الكويتي.

الكشف عن أول قرار لرئيس برشلونة الجديد

رونالدو يزامل ميسي في فريق فاتي

نادي الجزيرة يعاني من تراكم 
الديون والحجز على إيراداته

التعمري بعد هدفه األول بالدوري 
البلجيكي: ال شيء مستحيل

نادي الجليل يتعاقد
 مع الالعب النوايشة

*وكاالت
خللطللف فللريللق اجلللللليللل الأ�لللسلللواء مع 
ختام اجلولة الثانية لبطولة درع الحتاد 
اأول  اأ�سبح  بعدما  الللقللدم،  لكرة  الأردين 

املتاأهلني للدور ن�سف النهائي.
مل�ساف  حديثًا  �سعد  قد  اجلليل  وكللان 
التوقعات  كانت  حيث  املحرتفة،  الأندية 
الباب  من  البطولة  �سيودع  اأنه  اإىل  ت�سري 
املتابعني  جميع  فللاجللاأ  اأنلله  بيد  اخللفي، 

بالأداء والنتائج.
وح�سد اجلليل العامة الكاملة وح�سم 
 ”6“ بر�سيد  الرابعة  املجموعة  �سدارة 
على  ثمينني  فللوزيللن  مللن  جمعهما  نللقللاط 
النتيجة  وبللذات  العقبة  و�سباب  ال�سلط 

.»0-1“
بتحقيق  م�سواره  الفي�سلي  وا�ستهل 
نظيفة  بثاثية  البقعة  على  مريح  فللوز 
ليو�سع من خياراته يف ح�سم التاأهل حيث 
�سيواجه الرمثا يف اجلولة املقبلة بخياري 

التعادل اأو الفوز.
اإربد بثوب فني جديد،  وظهر احل�سني 
امل�ستحقة  انت�ساراته  اأوىل  عللن  ليعلن 
نظيفة،  بثاثية  الأردن  �سباب  بتخطيه 
املللواجللهللة  يف  اجلللزيللرة  ينتظر  واأ�للسللبللح 

املقبلة حل�سم تاأهله.
ال�سعبة  ظللروفلله  مللعللان  فللريللق  وقللهللر 
واأجنز مهمة �سحاب بهدف ثمني، وتنتظره 

مللواجللهللة قللويللة اأمللللام اللللوحلللدات حل�سم 
بطاقة التاأهل.

�سحاب  من  كل  ر�سميًا  امل�سابقة  وودع 
�سباب  فقد  فيما  والبقعة،  الأردن  و�سباب 
املناف�سة  يف  فر�ستهما  وال�سلط  العقبة 
مواجهات   3 وثللمللة  اجلللللليللل.  تللاأهللل  بعد 
حا�سمة ومهمة يف اجلولة الأخرية من دور 
املتاأهلة  الفرق  هوية  �ستحدد  املجموعات 

للدور ن�سف النهائي.

16 هدفا
امل�سابقة  من  الثانية  اجلولة  �سهدت 
ت�سجيل “8” اأهداف وهو ذات الرقم الذي 
لي�سبح  الأوىل،  اجلللولللة  يف  ت�سجيله  مت 

املجموع “16” هدفًا يف “8” مواجهات.
الل  الأهللللداف  ت�سجيل  اأن  واملللاحللظ 
“16” كان باإم�ساء الاعبني املحليني حيث 
ت�سجيل  من  اأجنبي  حمرتف  اأي  يتمكن  مل 

اأي هدف يف امل�سابقة حتى الآن.

4 فرق ختضع للراحة
فريقا   ”12“ اأ�سل  من  فرق   4 خ�سعت 

فللرق:  وهللي  الثانية  اجلللولللة  يف  للراحة 
الوحدات واجلزيرة والرمثا وال�سلط.

وخ�سعت هذه الفرق للراحة بحكم اأن 
كل جمموعة من املجموعات الأربع ت�سم 3 

فرق فقط.
وتن�س لوائح البطولة على تاأهل بطل 
للدور  الأربللع  املجموعات  من  جمموعة  كل 

ن�سف النهائي.

نتائج متشاهبة
انت�سارين  الثانية  اجلللولللة  �سهدت 
بها  فللاز  حيث   ”0-3“ النتيجة  بلللذات 
على  اإربد  واحل�سني  البقعة  على  الفي�سلي 
انت�سارين  كذلك  و�سهدت  الأردن،  �سباب 
اجلليل  بها  وفاز   ”0-1“ النتيجة  بذات 

�سحاب. على  ومعان  العقبة  �سباب  على 

حسابات التأهل
مواجهات،   4 الثالثة  اجلولة  يف  �ستقام 
3 منها �ست�سهد �سراعًا حل�سم التاأهل، فيما 
من  العقبة  و�سباب  ال�سلط  مباراة  �ستكون 

باب تاأدية الواجب.
“املجموعة  الللفلليلل�للسلللللي  وميلللتلللللللك 

“املجموعة  اإربلللد  واحللل�للسللني  الثانية” 
يف  غريهما  من  اأف�سل  خيارات  الثالثة” 
لن�سف  التاأهل  حل�سم  الثالثة  اجلللولللة 

النهائي.
اأمللام  املقبلة  مواجهته  يف  الفي�سلي 
الفوز  اأو  التعادل  بخياري  يلعب  الرمثا 
مطالبًا  نف�سه  �سيجد  الذي  مناف�سه  بعك�س 
يف  امل�سوار  اإكمال  اأراد  ما  اإذا  فقط  بالفوز 

امل�سابقة.
الفي�سلي �سيدخل مباراة الرمثا متفوقًا 
على  فلللاز  حلليللث  الأهلللللداف،  بللفللارق  عليه 
“3-0” فيما فاز مناف�سه على ذات  البقعة 

الفريق “0-2«.
�للسللكللذلللك فللللاإن فللريللق احللل�للسللني اإربلللد 
اأو  الللتللعللادل  بخياري  اجلللزيللرة  �سيواجه 
الفوز حل�سم تاأهله فيما يتطلب من مناف�سه 

حتقيق الفوز فقط.
اإربد  احل�سني  خيارات  اأف�سلية  وتاأتي 
�سباب  على  فللاز  باعتباره  التاأهل  بح�سم 
الأردن “3-0” فيما كان اجلزيرة فاز على 

ذات الفريق بنتيجة “1-3«.
�ستجمع  الللتللي  الثالثة  املللواجللهللة  ويف 
اللللوحلللدات ملللع مللعللان يف خللتللام لللقللاءات 

�سيتاأهل  الفائز  فللاإن  الأوىل،  املجموعة 
حال  ويف  النهائي،  ن�سف  للدور  مبا�سرة 

التعادل يتم اللجوء لركات الرتجيح.

الأ�سعف والأقوى
دفاعًا  الأ�سعف  الأردن  �سباب  يعترب 
ا�ستقبلت  بعدما  الآن  حتى  امل�سابقة  يف 
�سباكه “6” اأهداف، فيما تعد فرق احل�سني 
هجومًا  الأقوى  والفي�سلي  واجلزيرة  اإربد 

بت�سجيل كل منها “3” اأهداف.
ومل ت�سجل 4 فرق اأي هدف يف امل�سابقة 
و�سباب  وال�سلط  والبقعة  �سحاب  وهللي: 

العقبة.

تواصل غياب انداي
خدمات  افتقاد  الللوحللدات  �سيوا�سل 
هدافه ال�سنغايل عبد العزيز انداي، حيث 
بعدما  معان  اأمام  املقبل  اللقاء  عن  �سيغيب 
وذلللك  �سحاب  لللقللاء  عللن  ذلللك  قبل  غللاب 

لتاأخره يف العودة من باده.
اإىل  انلللداي  ي�سل  اأن  يفرت�س  وكلللان 
يف  التاأخر  اأن  اإل  املا�سي  ال�سبت  الأردن 

اإجراءات جتديد �سفره حال دون ذلك.

الفيصلي والحسين إربد 
األقرب للتأهل في »الدرع«
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*اديس ابابا
اأكلللللللدت اخللللارجللليلللة الإثللليلللوبللليلللة، 
مع  لتفاق  الو�سول  تتوقع  اأنها  الأربعاء، 
النه�سة  �سد  بخ�سو�س  وال�سودان  م�سر 

وم�ستعدون للتفاو�س بح�سن النية.
وقللللال املللتللحللدث بللا�للسللم اخلللارجلليللة 
توؤمن  “اإثيوبيا  مفتي:  دينا  الإثيوبية 
اإيجابية  بلللروح  املللفللاو�للسللات  مبللوا�للسلللللة 
برئا�سة  الإفللريللقللي   الحتلللاد  بوا�سطة 

الكونغو الدميقراطية«.
وياأتي التعليق الإثيوبي بعد اأن طالب 
وزيرا خارجية م�سر وال�سودان، الثاثاء، 
والنخراط  النية  ح�سن  باإظهار  اإثيوبيا 
يف عملية تفاو�سية فعالة للتو�سل لتفاق 

ملزم ب�ساأن �سد النه�سة.
التو�سل  اأهمية  على  البلدان  واأكلللد 
وت�سغيل  ملء  حول  ملزم  قانوين  لتفاق 
�سد النه�سة الإثيوبي ُيحقق م�سالح الدول 
مل�سر  املللائلليللة  احلللقللوق  ويحفظ  الللثللاث 
امل�سروع  هذا  اأ�سرار  من  وُيحُد  وال�سودان 

على دولتي امل�سب.
اإرادة  اأن لديهما  البلدان على  اأكد  كما 
�سيا�سية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف 
يف اأقرب فر�سة ممكنة، كما طالبا اإثيوبيا 
باإبداء ح�سن النية والنخراط يف عملية 

لهذا  التو�سل  اأجللل  من  فّعالة  تفاو�سية 
التفاق. 

تقديرهما  عللن  الللبلللللدان  اأعلللرب  وقللد 
جنوب  جللمللهللوريللة  بللذلللتلله  اللللذي  للجهد 
الإفريقي  لاحتاد  رئا�ستها  خال  اإفريقيا 
النه�سة،  �سد  مفاو�سات  م�سار  ت�سيري  يف 
كللمللا رحللبللا بللتللويل جللمللهللوريللة الللكللونللغللو 
الدميقراطية قيادة هذه املفاو�سات بعدما 
رئي�س  ت�سي�سيكيدي  فيلك�س  الرئي�س  تبواأ 
رئا�سة  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية 

الكامل  دعمهما  على  اأكللدا  حيث  الحتللاد، 
جلهود ودور الكونغو يف هذا ال�سدد.   

اإزاء  القلق  عللن  الللوزيللران  اأعلللرب  كما 
تعر املفاو�سات التي متت برعاية الحتاد 
اإثيوبيا  قيام  اأن  على  و�سددا  الإفريقي، 
�سد  مللللء  مللن  الللثللانلليللة  املللرحلللللة  بتنفيذ 
تهديدًا  �سي�سكل  اأحلللادي  ب�سكل  النه�سة 
م�سر  جلمهورية  املللائللي  لللاأمللن  مللبللا�للسللرًا 
وخا�سة  ال�سودان،  وجلمهورية  العربية 
ال�سودانية  ال�سدود  بت�سغيل  يت�سل  فيما 
�سوداين،  مواطن  مليون   20 حياة  ويهدد 

�سيعد  الإجللللراء  هللذا  اأن  على  اأكلللدا  كما 
املربم  املبادئ  اإعللان  لتفاق  ماديًا  خرقًا 
بتاريخ 23  الثاث يف اخلرطوم  الدول  بني 

مار�س 2015.
واأكللللد اللللوزيلللران كللذلللك علللللى مت�سك 
البلدان باملقرتح الذي تقدمت به ال�سودان 
ودعمته م�سر ب�ساأن تطوير اآلية التفاو�س 
خال  من  الأفريقي  الحتاد  يرعاها  التي 
وت�سيريها  تقودها  دولية  رباعية  ت�سكيل 
ب�سفتها  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية 
الرئي�س احلايل لاحتاد الإفريقي وت�سمل 

الأوروبللي  والحتللاد  املتحدة  الأمم  من  كل 
املفاو�سات،  يف  للتو�سط  املتحدة  والوليات 
الأربعة  الأطللراف  هذه  البلدان  دعا  حيث 
لتبني هذا املقرتح والإعان عن قبولها له 
فر�سة  اأقللرب  يف  املفاو�سات  هذه  واإطللاق 

ممكنة.
املتحدث  اعترب  تيغراي،  اإقليم  وعللن 
ذكرته  ما  اأن  الإثيوبية  اخلارجية  با�سم 
ميلي�سيات  بخ�سو�س  الأمريكية  اخلارجية 
�سئون  يف  تدخا  تيغراي  اإقليم  يف  اأمهرا 

ال�سيادة لإثيوبيا.

*بغداد
اأفادت م�سادر اأمنية عراقية، الأربعاء، بتعر�س 
قاعدة عني الأ�سد يف حمافظة الأنبار غربي الباد 
من  يومني  قبل  وذلللك  ال�سواريخ،  من  بعدد  لق�سف 

زيارة البابا فرن�سي�س التاريخية اإىل العراق.
واأكدت امل�سادر اأن 10 �سواريخ �سقطت على قاعدة 
عني الأ�سد اجلوية يف العراق والتي ت�ست�سيف قوات 

اأمريكية وقوات من التحالف الدويل.
قاعدة  على  ال�ساروخي  الق�سف  اأن  واأو�سحت 

عني الأ�سد مل ي�سفر عن اأي اإ�سابات ب�سرية.
التي  اللل�للسللواريللخ  اأن  اإىل  اأمللنللي  م�سدر  واأ�للسللار 
منطقة  من  انطلقت  الأ�سد  عني  قاعدة  ا�ستهدفت 
البيادر وهي منطقة زراعية تقع على الطريق العام 

بني هيت والبغدادي.
ويتمركز يف قاعدة عني الأ�سد اجلوية العراقية 

اأكر من 2000 جندي اأمريكي.
ملكافحة  الدويل  التحالف  با�سم  املتحدث  وقال 

تغريدة:  يف  مللاروتللو  وايللن  الللعللراق  يف  املت�سددين 
“ا�ستهدفت ع�سرة �سواريخ قاعدة ع�سكرية عراقية 
هي قاعدة عني الأ�سد التي ت�سم قوات من التحالف 

يف 3 مار�س 2021 قرابة ال�ساعة 7:20«.
تقود  الللعللراقلليللة  الأمللللن  “قوات  اأن  واأ�لللسلللاف 
ما  غالبًا  وا�سنطن  باأن  علمًا  الهجوم،  يف  التحقيق” 
موالية  م�سلحة  لف�سائل  املماثلة  الهجمات  تن�سب 
الوليات  �سربت  اأن  منذ  هجوم  اأول  وهذا  لإيللران. 
اإيران  اأهدافا تابعة مليلي�سيات متحالفة مع  املتحدة 
الأ�سبوع  العراقية-ال�سورية  احلللدود  طللول  على 
املا�سي. وجاءت ال�سربة الأمريكية ردا على �سل�سلة 
اأمريكية،  م�سالح  ا�ستهدفت  �ساروخية  هجمات 
التحالف  لدى  يعمل  فلبيني  متعاقد  مقتل  و�سهدت 

خارج مطار يف مدينة اأربيل �سمايل العراق.
ال�سربة  اإن  البنتاغون  قال  الهجوم،  ذلك  وبعد 
كانت “رًدا ع�سكريا متنا�سبا” مت اتخاذه بعد الت�ساور 

مع ال�سركاء يف التحالف.

*رام اهلل 
على  الإ�للسللرائلليلللللي،  الحللتللال  �سلطات  وافللقللت 
مللل�للسللروع بللنللاء 930 وحللدة  تللعللديللات واإ�للسللافللات 
لتو�سعة  �ساملة  خطة  �سمن  جديدة  ا�ستيطانية 
القد�س  �سرقي  �سمال  زئيف(  )ب�سغات  م�ستوطنة 

املحتلة.
منذ  �سرعت  القد�س  يف  الحتال  بلدية  وكانت 
املنازل  هدم  عمليات  بت�سريع  اجلللاري  العام  بداية 
الفل�سطينية وتو�سيع امل�ساريع ال�ستيطانية يف �سمال 
لتعزيز  جديدة  خلطة  والرتويج  وجنوبها،  املدنية 
�سمال  �سلومو  ورملللات  زئلليللف  ب�سغات  م�ستوطنات 

القد�س، وجيلو وجفعات همتو�س جنوبا.
القد�س مو�سيه  بلدية الحتال يف  رئي�س  وقال 
لل�سكك  الأحللمللر  اخلللط  متللديللد  �سيتم  اإنللله  للليللون، 
ب�سغات  �سمال  اخلط  و�سريبط  اخلفيفة،  احلديدية 
بالقد�س  يافا  �للسللارع  يف  املركزية  باملحطة  زئيف 
الغربية، فيما �سيبداأ العمل يف الأ�سهر املقبلة على مد 
خطوط ال�سكك احلديدية �سمال ب�سغات زئيف. ويف 
ال�سياق، قالت جلنة التخطيط والبناء يف بروتوكول 
اأرا�س لبناء حوايل  اإنه �سيتم ت�سويق قطع  اخلطة، 
�سكنية  وحللدة   250 وحللوايل  �سكنية،  وحللدة   680

حممية. 

*لندن 
الربيطاين،  الوزراء  رئي�س  با�سم  متحدث  و�سف 
ملتنزهات  مالكة  �سركة  بها  قامت  التي  املمار�سات 
باأنها  العن�سري،  بالتمييز  اتهمت  العطات  لق�ساء 

متاما«. مقبولة  “غري 
بعد  الربيطاين،  املتحدث  ت�سريحات  وجاءت 
من  العديد  تدير  التي  “بونتينز”،  �سركة  اتهام 
بريطانيا،  اأنحاء  يف  الذاتية  اخلدمة  منتجعات 
الإيرلنديني  امل�سافرين  متنع  مبمار�سات  بالقيام 

اإلللغللاء  مثل  املللتللنللزهللات،  يف  الللعللطللات  ق�ساء  مللن 
الأ�سماء  اأو  اللهجة  ذوي  الأ�سخا�س  حللجللوزات 

الإيرلندية. 
وقلللال املللتللحللدث اأثللنللاء اإحللاطللة اإعللاملليللة مع 
ال�سحفيني: “هذا غري مقبول متاما، ل يجب التمييز 
ال�سل  ب�سبب  املتحدة  اململكة  يف  �سخ�س  اأي  �سد 
العرقي اأو الإثني”، م�سيفا اأن “من ال�سواب اأن تقوم 
بالتحقيق  وبونتينز  الإن�سان  امل�ساواة وحقوق  جلنة 

يف الأمر ومعاجلته”.

تعليق إثيوبي الفت بشأن سد 
النهضة.. وحديث عن  »حسن النية«

هجوم صاروخي على قاعدة 
عين األسد غربي العراق

االحتالل يوافق على بناء 930 
وحدة استيطانية بالقدس

الحكومة البريطانية ترفض 
ممارسات عنصرية لشركة متنزهات

*رام اهلل 
واللل�للسللوؤون  الأوقلللللاف  وزارة  اأحلل�للسللت 
نفذها  انتهاكا   21 الفل�سطينية،  الدينية 
امل�سجد  �للسللد  ال�للسللرائلليلللللي  الحلللتلللال 
م�سجد  بجوار  وتو�سيع  وهللدم  الأق�سى، 
على  الثانية  للمرة  والعللتللداء  اللللرباق، 
رفع  ومنع  بالقد�س،  الرومانية  الكني�سة 
وقتا   49 الإبراهيمي  احلللرم  يف  الأذان 
تقرير  يف  الللوزارة  واأكللدت  املا�سي.  ال�سهر 
باأعمال  م�ستمر  الحللتللال  اأن  ا�سدرته 
الللرباق  �ساحة  يف  واحلللفللريللات  التهويد 
و�سور القد�س الغربي، وقيام رئي�س بلدية 
الدين  �ساح  �سارع  يف  بجولة  الحللتللال 
تهويدي  ملخطط  �للسللورا  حاما  بالقد�س 
ويف  واملللحللات،  ال�سارع  ي�ستهدف  جديد 
تغيري  عملية  الحللتللال  وا�للسللل  اخلليل 

اأ�سماء ال�سوارع وحارات البلدة القدمية.
املخططات  اأن  اللللللوزارة  واأو�للسللحللت 
بحق  واخلطرية  املت�ساعدة  الإ�سرائيلية 
واحلرم  الق�سى  القد�س،وامل�سجد  مدينة 

البراهيمي ت�ستدعي وقفة جادة.
�سلطات  هللدمللت  اخلللللرى،  جللهللة  ملللن 
يف  منزلني  اليوم،  الإ�سرائيلي،  الحتال 

وقال  حلللم.  بيت  مدينة  غللرب  بتري  بلدة 
م�سوؤول جلنة مقاومة اجلدار وال�ستيطان 
قوة  اإن  بلليللان،  يف  عليان  غ�سان  بتري  يف 

منطقة  اقتحمت  الحللتللال  جي�س  مللن 
قرب  القبور  �سارع  يف  الواقعة  “الباطن” 

�سكة احلديد غرب البلدة، وهدمت منزلني 
بحجة عدم الرتخي�س.

أوقاف فلسطين: االحتالل ينتهك 
حرمة المسجد األقصى 21 مرة

*رام اهلل 
دان رئي�س اللجنة الرئا�سية العليا ل�سوؤون 
اعتداء  رمزي خوري،  الفل�سطينية  الكنائ�س 
الكني�سة  مدخل  على  املتطرفني  امل�ستوطنني 

الرومانية يف مدينة القد�س املحتلة.
هذا  اإن  �سحفي   بلليللان  يف  خلللوري  وقلللال 
العلللتلللداء هللو اللللرابلللع علللللى الللديللر ذاتلله 
يحدث  ما  ا�ستمرار  ومع  �سهر،  من  اأقل  خال 
ال�سامية  املقد�سات  على  اعللتللداءات  مللن 
اخلليل،  او  الللقللد�للس  يف  �للسللواء  وامل�سيحية 
يو�سف  ان  ميكن  ل  امل�ستوطنني،  قبل  مللن 
هذا  باأن  وا�سحا  اأ�سبح  اإذ  الفردي،  بالعمل 
امل�سلمني  من  القد�س  لتفريغ  ممنهج  العمل 
القد�س  واقللامللة  ولتهويدها،  وامل�سيحيني 
الكربى اليهودية التي ت�سعى حكومة الف�سل 
خوري  وت�ساءل  �سنوات”.  منذ  لها  العن�سري 
واجلنائية  اليوم،  الللدويل  املجتمع  دور  عن 
ال�سمت  وهلللذا  املللتللحللدة،  والأمم  الللدوللليللة، 

الفل�سطيني،  ال�سعب  بحق  اجلرائم  كل  اأمللام 
التفاقيات  لكل  ا�سرائيل  خللرق  ول�سيما 
وجترم  العبادة  حرية  تكفل  والتي  الدولية 

العتداء على املقد�سات. 
املتطرفني  امل�ستوطنني  مللن  عللدد  اأ�سعل 
البوابة  يف  النار  الثاثاء،  اليوم  فجر  اليهود 

القطاع  يف  الرومانية  للكني�سة  اخلارجية 
الغربي من مدينة القد�س.

الكاثوليكية  الكنائ�س  جمل�س  ونلللدد 
بيان  يف  واعللرب   ، الليم  باحلادث  بالقد�س 
عن احتده مع الكنائ�س الأرثوذك�سية وجميع 
الكنائ�س الأخرى يف القد�س، باإدانة مثل هذه 
الأعمال التخريبية، التي ل ت�سيء اإىل حياة 

العديد  اإىل  ت�سيء  بل  فح�سب،  امل�سيحيني 
والحللرتام  باحلوار  يوؤمنون  يزالون  ل  ممن 
روح  مع  تتعار�س  الأعمال  هذه  وان  املتبادل، 
الطوائف  خمتلف  بللني  ال�سلمي  التعاي�س 
العتداء  ان  اىل  ي�سار  املدينة.  يف  الدينية 
هو  القد�س  يف  الرومانية  الكني�سة  دير  على 

الرابع من نوعه خال �سهر واحد.

*واشنطن
كللبللريخللرباء  مللن  اأمللريكللي  متحف  طلللللب 
الأمرا�س املعدية يف الوليات املتحدة اأنتوين 
لتوثيق  اأثللريللة  بقطعة  امل�ساهمة  فاوت�سي 
جتربة فريو�س كورونا امل�ستجد التي ع�سفت 

يف العامل والوليات املتحدة.
اأن جتاوب على  اإىل  وما كان من فاوت�سي 
ال�سرعة مع هذا الطلب، وقدم جم�سما  وجه 
لللفللريو�للس كللورونللا، بح�سب  ثللاثللي الأبللعللاد 

و�سائل الإعام الأمريكية.
عن  عللبللارة  الأبللعللاد  الثاثي  واملج�سم 
وكان  برتقالية،  نتوءات  عليها  زرقللاء  كرة 
تعقيدات  �سرح  اأجل  من  ي�ستخدمها  فاوت�سي 

الفريو�س.
ال�سنة  هذه  كانت  “لقد  فاوت�سي:  وقال 
“لعقود  م�سيفا:  عديدة”،  نواٍح  من  مروعة 
التي  التجربة  عن  النا�س  �سيتحدث  مقبلة، 

مررنا بها«.
متحف  هللو  بالق�سة  املللعللنللي  واملللتللحللف 
يف  الأمريكي،  للتاريخ  الوطني  �سميث�سونيان 
من  العينات  مايني  فيه  ويعر�س  وا�سنطن، 

وُيعد  الثقافية،  والتحف  الطبيعية  العلوم 
التاريخ  اإىل  الأركللان  متكاملة  رحلة  مبثابة 

الطبيعي.

وكللللللّرم املللتللحللف فللاوتلل�للسللي مبلليللداللليللة 
الأمريكيني العظماء.

“اإن  هارتيغ  اأنثيا  املتحف،  مديرت  وقالت 
فاوت�سي �ساعد يف اإنقاذ مايني الأرواح و�ساهم 

يف تطوير العاج«.
الأمللرا�للس  فهم  يف  “�ساعدنا  واأ�للسللافللت 
من  عقود   5 من  اأكللر  عرب  املناعة،  املعدية 

اخلدمة العام”.

العليا للكنائس الفلسطينية تدين 
االعتداءات على الكنيسة الرومانية بالقدس

متحف يطلب من فاوتشي توثيق 
تجربة كورونا.. والرد بـ »كرة زرقاء«



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

الخميس )4( آذار 2021
7العدد )1840( اعالنات

نحن اأ�سحاب مكتب عجائب لل�سياحة وال�سفر الكائنة يف منطقة 
اإغالق  عن  املواطنني  لالأخوة  نعلن  اخلا�سة  االقت�سادية  العقبة 
الفرع واإلغاء ترخي�سه لدى �سلطة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة. 
قبل  مكتبنا من  مالية على فرع  او مطالبة  �سكوى  اية  لديه  فمن 
ال�سياح و امل�سافرين فعليه مراجعة مديرية ال�سياحة يف ال�سلطة 
خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ هذا االإعالن و تقدمي �سكوى خطية 

بذلك مرفقا معها الوثائق الداعمة لل�سكوى
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ا�ستقت لعّمان 
لل�ساعر خلف اال�سيد ال�سراري ) ملك القوايف ( 

متى . جوازات . احلديثه . لولهان
ا�ستقت ملداعب .هوى. غرب عمان
اهلل على �سوفة �سفى ال�سيخ بدران
وال�سارع اللي به لالحباب م�سكان
عنوان والزين  وامللح  احلال  فيه 
و�سهران مغربل  �سفني  فهد  يابو 
عمان غرب  هوى  ملداعب  م�ستاق 

جيهه كل  من  ال�سري  عبور  تفتح 
تيهه باحليل  عمان  عن  والبعد  
اجلبيهه بحي  املنهل  وا���س��ارة 
�سبيهه ال�سوارع  بني  من  مافيه 
النبيهه القلوب  باح�سا�س  مييل 
ال�سفيهه الغرام  اقوام  مع  ا�سفه 
تيهه باحليل  عمان  عن  والبعد 


