
 الملك وولي العهد يعزيان أمير وولي عهد الكويت
*عمان 

برقية  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بعث   
الأحمد  نواف  ال�شيخ  �شمو  اأخيه  اإىل  تعزية 
ال�شقيقة،  الكويت  دولة  اأمري  ال�شباح،  اجلابر 
نورية  ال�شيخة  اهلل،  باإذن  لها  املغفور  بوفاة 

ال�شباح. املبارك  اجلابر  الأحمد 
 واأعرب جاللته، يف الربقية، عن التعزية 
يلهم  اأن  اهلل  �شائال  امل�شاب،  بهذا  واملوا�شاة 
ال�شقيق  الكويتي  وال�شعب  نواف،  ال�شيخ  �شمو 

العزاء. وح�شن  ال�شرب  جميل 
 كما بعث �شمو الأمري احل�شني بن عبداهلل 
اأخيه  اإىل  تعزية  برقية  العهد،  ويل  الثاين، 
ال�شباح،  اجلابر  الأحمد  م�شعل  ال�شيخ  �شمو 
بوفاة  ال�شقيقة،  ال��ك��وي��ت  دول���ة  عهد  ويل 
املغفور لها باإذن اهلل، ال�شيخة نورية الأحمد 
�شمو ويل  ال�����ش��ب��اح.  وع��رب  امل��ب��ارك  اجل��اب��ر 
امل�شاب،  بهذا  واملوا�شاة  التعازي  عن  العهد 

رحمته بوا�شع  يتغمدها  اأن  اهلل  �شائال 
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*عمان 
خلية  عمليات  الأزم���ات،  واإدارة  لالأمن  الوطني  املركز  اأعلن 
ممكن  عدد  اأكرب  لتطعيم  الوطنية  للخطة  وا�شتمرارا  انه  الأزمة، 
من املواطنني واملقيمني، تقرر �شرط ت�شجيل العاملني يف القطاعات 
ال�شرورية لإدامة اخلدمات الأ�شا�شية للمواطنني،على من�شة لقاح 
ك�شرط  جرعتني(  اأو  )جرعة  تلقي  اإثبات  حيازة  اأو  كوفيد-19، 
ا�شا�شي للح�شول على ا�شتثناء حركة خالل احلظر ال�شامل اعتبارا 
من يوم اجلمعة املقبل. واأو�شح املركز انه �شيتم التدقيق على ذلك 
احلظر  تنفيذ  على  ت�شرف  التي  وال��دوري��ات  الغلق  نقاط  قبل  من 
ال�شامل . واعترب ان اأي ت�شريح لال�شتثناء من حظر اجلمعة لغيًا، 

ما مل يكن ال�شخ�ص م�شجاًل على من�شة اللقاح او متلقيه.
ودعا املركز اجلميع اإىل املبادرة بالت�شجيل عرب الرابط التايل 

. /https://www.vaccine.joللح�شول على املطعوم

*عمان 
اإ�شابة  و7940  وفاة   97 ت�شجيل  عن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
العدد  لريتفع  الث��ن��ني،  اململكة  يف  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص 

الإجمايل اإىل 6651 وفاة 597256 حالة.
حمافظة  يف  حالة   3549 على  اجلديدة  الإ�شابات  وتوزعت 
حالة   791 الزرقاء،  حمافظة  يف  حالة   1196 عّمان،  العا�شمة 
يف  ح��ال��ة   468 ال��رم��ث��ا،  يف  ح��الت   7 منها  اإرب���د،  حمافظة  يف 
يف  حالة  الكرك،301  حمافظة  يف  حالة   335 البلقاء،  حمافظة 
يف  حالة   271 العقبة،  حمافظة  يف  حالة   294 املفرق،  حمافظة 
193 حالة يف  جر�ص،  226 حالة يف حمافظة  حمافظة عجلون، 
129 حالة يف  ماأدبا،  187 حالة يف حمافظة  الطفيلة،  حمافظة 

10 حالت يف البرتا. حمافظة معان، منها 
ووزارة  ال��وزراء  رئا�شة  عن  ال�شادر  الإعالمي  املوجز  واأ�شار 
 96188 اىل  و�شل  حالّيًا  الن�شطة  احلالت  عدد  اأن  اإىل  ال�شحة 
حالة، بينما بلغ عدد احلالت التي اأُدِخلت ام�ص اإىل امل�شت�شفيات 
عدد  اإجمايل  بلغ  حني  يف  حالة،   382 غادرت  فيما  حالة،   432
احلالت املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�شت�شفيات 3383 حالة.
بني  اململكة،  يف  للم�شت�شفيات  ال�شتيعابية  القدرة  وح��ول 
بلغت  ال�شمال  اإقليم  يف  العزل  اأ���ش��ّرة  اإ�شغال  ن�شبة  ان  املوجز 
 75 احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   51
يف  ال�شطناعي  التنّف�ص  اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  فيما  باملئة، 

باملئة.  42 الإقليم ذاته 
بلغت  الو�شط  اإقليم  يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  واأ�شاف 
احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  و�شلت  حني  يف  باملئة،   71
اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   82 اىل  ذاته  الإقليم  يف 

باملئة.  47 ال�شطناعي  التنّف�ص 
 36 اجلنوب  اإقليم  يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  كما 
 39 احلثيثة  العناية  اأ���ش��ّرة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة، 
 23 ال�شطناعي  التنّف�ص  اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  فيما  باملئة، 

باملئة.
يف  ام�ص  �شفاء  حالت   8910 ت�شجيل  اإىل  املوجز  اأ�شار  كما 
اإىل  ال�شفاء  حالت  اإجمايل  لي�شل   ، وامل�شت�شفيات  املنزيل  العزل 

494417 حالة.
لي�شبح  ام�����ص،  اأج��ري  خم��ربّي��ًا  فح�شًا   48980 ان  واأ���ش��اف 
ن�شبة  اأن  اإىل  لفتا  فح�شًا،   5825666 الفحو�شات  عدد  اإجمايل 
باملئة،  21ر16  قرابة  اليوم  لهذا  بلغت  الإيجابّية  الفحو�شات 
47ر16  بلغت  والتي  اأم�ص  اول  �شجلت  التي  الن�شبة  مع  مقارنة 

باملئة.

التسجيل أو تلقي اللقاح شرط 
الستثناء الحركة أيام الحظر

»97«  وفاة و »7940« إصابة 
بكورونا في المملكة

نجاح تعويم السفينة
 الجانحة في قناة السويس

الحكم على مروج وموزع مخدرات 
اقة المؤقتة باألشغال الشَّ

لجنة نيابية تطالب بتفعيل 
صندوق المخاطر السياحية

الصحة العالمية: ترجيح انتقال 
فيروس كورونا لإلنسان عبر وسيط

لبنان: نقل مواد نووية من الجنوب 
للهيئة اللبنانية للطاقة الذرية

إصابة 225 قاضًيا 
و 1200 موظف بفيروس كورونا

*قناة السويس
الفريق  ال�شوي�ص،  قناة  هيئة  رئي�ص  اأع��ل��ن 
اأ�شامة ربيع، الثنني، جناح جهود تعومي ال�شفينة 

اجلانحة، "اإيفر غيفن".
"اإيفر  ال�شفينة  اأن  امل�شري،  التلفزيون  وقال   
غيفن" تتحرك با�شتخدام املحركات �شوب منطقة 

البحريات املرة، بعد اإعادة تعوميها.
اجلانحة  ال�شفينة  و�شعية  تعديل  جرى  وكان 
وجاري  الأخ��رية،  التعومي  ملناورة  ا�شتجابتها  بعد 
ال�شفينة،  رفا�ص  وت�شغيل  لتعوميها،  ال�شفينة  قطر 

للتاأكد من �شالحيتها للتحرك.
يف  ال�شوي�ص  قناة  هيئة  رئي�ص  قال  جانبه  من 
بيان فجر الثنني، اإنه مت "البدء يف مناورات ال�شد 
بوا�شطة 10  اإيفر غيفن  �شفينة احلاويات  لتعومي 
قاطرات عمالقة تقوم بالعمل من اأربعة اجتاهات 

خمتلفة".
واأو�شح ربيع اأن توزيع القاطرات خالل مناورات 
ال�شد ي�شمل �شد مقدمة ال�شفينة يف اجتاه ال�شمال 
والقاطرة   "1 "بركة  القاطرة  من  كل  بوا�شطة 
منهما، فيما  لكل  طن   160 �شد  عادل" بقوة  "عزت 
جنوبا  ال�شفينة  م��وؤخ��ر  بدفع  ق��اط��رات   4 تقوم 
احلميد  "عبد  اجل��دي��دت��ان  القاطرتان  وت�شمل 

يو�شف" و"م�شطفى حممود" بقوة �شد 70 طن لكل 
منهما والقاطرتان بور�شعيد 1 وبور�شعيد 2.

ال�شفينة  م��وؤخ��ر  �شد  على  قاطرتان  وعملت 
 APLالهولندية القاطرة  مقدمتهم  ويف  جنوبا 
وال��ق��اط��رة  ط���ن،   285 ���ش��د  ب��ق��وة   GUARD
 "1 م�شر  "حتيا  القاطرتان  وت�شاركت  م��ارادي��ف، 
ناحية  ال�شفينة  مقدم  دف��ع  يف   "2 م�شر  و"حتيا 

ال�شمال.
 APL GUARD وكانت القاطرة الهولندية
�شركة  عمل  فريق  �شمن  الأح��د،  م�شاء  و�شلت  قد 
تعومي  جهود  يف  للم�شاركة  الهولندية  "�شميت" 

�شفينة احلاويات البنمية اجلانحة. 

ان  *عمَّ
بتوزيع  متهم  و�شع  ولة  الَدّ اأمن  حمكمة  رت  قَرّ
العا�شمة  يف  متعاطني  على  رة  املخِدّ املواد  وترويج 
�شنوات،   6 ملدة  املوؤقتة  اقة  ال�َشّ بالأ�شغال  ان  عَمّ

وغرامة مالية مقدارها 4 اآلف دينار.
جل�شة  يف  الثنني،  قرارها،  املحكمة  واأ�شدرت 

عامر  الع�شكري  القا�شي  م  املقَدّ برئا�شة  علنية، 
ثامر  الع�شكري  القا�شي  ائد  الَرّ وع�شوية  هل�شه، 
عمر  الع�شكري  القا�شي  ائ���د  وال���َرّ القطيفان، 
وامل��وؤث��رات  امل��خ��درات  قانون  اأَنّ  ًيذكر  البطو�ص. 
الق�شايا  هذه  يف  الَنّظر  اخت�شا�ص  اأ�شند  العقلية 

ولة. اإىل حمكمة اأمن الَدّ

*عمان 
ا�شتمعت جلنة متابعة تو�شيات جمل�ص النواب 
الثنني،  اجتماع  خالل  كورونا،  بجائحة  املتعلقة 
التي  اإىل التحديات  النائب خليل عطية،  برئا�شة 
خالل  وال��ت��ج��اري  ال�شياحي  القطاعني  واج��ه��ت 

اجلائحة.
ودعا النائب عطية اإىل دعم القطاع ال�شياحي 
للدولة  العامة  للموازنة  اأ�شا�شًيا  راف��ًدا  ُيعد  الذي 

وتقدمي الت�شهيالت له.
وح�شر الجتماع، وزير املالية حممد الع�شع�ص، 
�شرك�ص،  ع��ادل  امل��رك��زي  البنك  حمافظ  ون��ائ��ب 
واملدير التنفيذي لدائرة عمليات ال�شوق املفتوحة 
خلدون  الدكتور  املركزي  البنك  يف  العام  والدين 
ل�شمان  الأردن��ي��ة  ال�شركة  ع��ام  ومدير  الو�شاح، 
القرو�ص الدكتور حممد اجلعفري، ورئي�ص غرفة 

خليل  الغذائية  امل���واد  جت��ار  نقيب  عمان  جت��ارة 
ال�شياحة  غرفة  جمعية  ورئي�ص  توفيق،  احل��اج 
وال�شفر جواد ال�شامن، ونائب رئي�ص غرفة �شناعة 
وعن  الأردن،  جت��ارة  غرفة  رئي�ص  ونائب  الأردن 
وممثلون  امل�شلماين،  اأجمد  اخلا�ص  الطريان  قطاع 

عن القطاعني ال�شياحي والتجاري.
بدورهم، طالب اأع�شاء اللجنة بتفعيل �شندوق 
القطاع  لدعم  اأُن�شئ  ال��ذي  ال�شياحية  املخاطر 
طالته،  التي  الأ���ش��رار  من  والتخفيف  ال�شياحي 
تاأجيل  �شرورة  عن  ف�شاًل  كورونا،  جائحة  جراء 
القرو�ص  وت��ق��دمي  القطاع،  ه��ذا  على  ال�شرائب 
للقاح  املواطنني  بتلقي  والإ�شراع  له  والت�شهيالت 
احلالية  من  واخل���روج  اآم��ن،  �شيف  اإىل  للو�شول 

الوبائية التي متر بها اململكة.
تابع �ص2

*عمان 
واآخرين  العاملية  ال�شحة  منظمة  خل��رباء  م�شرتك  تقرير  رّج��ح 
عرب  الإن�شان  اإىل  انتقل  كورونا  فريو�ص  يكون  اأن  الثنني،  �شينيني، 
حيوان و�شيط انتقلت اإليه العدوى من خّفا�ص، م�شتبعدا فر�شية ت�شّرب 

الفريو�ص من خمترب �شيني على خلفية ت�شكيك بال�شتقاللية.
نطاقا  ت�شمل  اأخرى  اإجراء حتقيقات  التقرير على �شرورة  و�شدد 
جغرافيا اأو�شع يف ال�شني وخارجها، معتربا اأن فر�شية انتقال الفريو�ص 
اإىل حمتملة جدا"، مقابل  "حمتملة  اإىل الإن�شان عرب حيوان و�شيط 

"ا�شتبعاد تام" لفر�شية ت�شّرب الفريو�ص من خمترب جراء حادث.
امل�شدر  احليوان  من  املبا�شر  النتقال  فر�شية  اأن  التقرير  واعترب 
)اأو اخلزان( اإىل الإن�شان "ممكنة اإىل مرّجحة، ومل ي�شتبعد اخلرباء 
ترّجحها  التي  النظرية  وهي  املجّلدة،  اللحوم  عرب  النتقال  نظرية 

بكني، معتربين اأن هذا ال�شيناريو ممكن.
الفر�شيات  هذه  قاعدة  على  الدرا�شات  مبوا�شلة  التقرير  ويو�شي 
لالإن�شان  انتقل  الفريو�ص  يكون  اأن  اإمكان  املقابل  يف  م�شتبعدا  الثالث، 

جراء حادث يف خمترب.
تيدرو�ص  العاملية  ال�شحة  منظمة  مدير  اعترب  اأخ��رى،  جهة  من 
من�شاأ  حول  الفر�شيات  اأن  التقرير  على  اطالعه  بعد  غيربيي�شو�ص، 

جائحة كوفيد-19 تبقى مفتوحة، وحتتاج اإىل مزيد من الدرا�شة.
الفر�شيات  "كل  جنيف  من  افرتا�شي  �شحايف  موؤمتر  خالل  وقال 
تامة  اأبحاثا  ويتطلب  التقرير،  يف  قراأته  ما  اىل  بالنظر  مفتوحة، 

واملزيد من الدرا�شات".

بريوت 
اأعلن م�شدر اأمني لبناين الثنني، عن نقل مواد نووية موجودة يف 

م�شتودعات من�شاآت النفط مبنطقة الزهراين جنوبي لبنان.
اإن  بريوت  يف  )برتا(  الأردنية  الأنباء  وكالة  ملرا�شل  امل�شدر  وقال 
التي  النووية  امل��واد  نقل  الذرية،  للطاقة  اللبنانية  الهيئة  من  وفدا 
ُك�شف عن وجودها يوم اجلمعة املا�شي اإىل خمتربات الهيئة يف بريوت 

من من�شاآت النفط يف الزهراين.
ك�شف  دي��اب،  ح�شان  الأع��م��ال،  ت�شريف  حكومة  رئي�ص  وك��ان 
هذه  وجود  عن  اجلمعة  يوم  للدفاع  الأعلى  املجل�ص  اجتماع  خالل 
وجودها  وي�شّكل  النقاوة،  عالية  نووية  "مواد  اأنها  معلنًا  امل��واد، 
درجات  باأق�شى  معها  للتعامل  ج��دًا  �شريع  اإج��راء  وهناك  خطرًا، 

ال�شتنفار".
واملياه  الطاقة  لوزارة  التابعة  للنفط  العامة  املديرية  واأو�شحت 
اللبانية يف بيان اأن املواد دخلت لبنان بني عاَمي 1950 و1960، وهي 
من  وموؤّلفة  العلمية،  الأبحاث  يف  ا�شتخدامها  يجري  ا�شتهالكية  مواد 
زنتهما 250 غرامًا،  واثنتان  100 غرام،  زنتها  منها  واحدٌة  4 عبوات، 
اأي عالية  النقاوة،  واأخرى زنتها 50 غرامًا، وهي مواد م�شنفة عالية 
العلمية  وال��درا���ش��ات  البحوث  اإط��ار  يف  ا�شتثمارها  وميكن  اجل���ودة، 

�شة. واجلامعات واملعاهد املتخ�شّ

ان  *عمَّ
بلغ عدد الق�شاة الذين تلقوا مطعوم كورونا حتى الآن 128 قا�شًيا 
اطق  الَنّ بح�شب  النظامية،  اململكة  حماكم  يف  قا�شًيا   970 اأ�شل  من 

الإعالمي با�شم املجل�ص الق�شائي القا�شي، وليد كناكرية.
اإن عدد  الأردنية )ِبرتا(، الثنني،  الأنباء  لوكالة  وقال كناكرية 
بلغ  كورونا،  بفريو�ص  امل�شابني  اململكة  حماكم  يف  واملوظفني  الق�شاة 
225 قا�شًيا و1200 موظف منذ بدء اجلائحة، واإَنّ الق�شاة وموظفي 
املحاكم يتعاملون يومًيا مع اآلف املراجعني، وهم معر�شون ب�شكل كبري 
الإجراءات  كل  رغم  قا�شيان  وتويف  كورونا،  بفريو�ص  لإ�شابتهم  جًدا 
العدوى ومنع  �شل�شلة  لك�شر  الق�شائي  املجل�ص  نفذها  التي  الحرتازية 

المة العامة. الختالط واجراءات ال�َشّ
خطوات  وو�شع  مطول،  مرات  ة  عَدّ اجتمع  املجل�ص  اأَنّ  اإىل  واأ�شار 
دميومة  وتوفر  واملراجعني  واملحامني  واملوظفني  الق�شاة  حلماية 
احلاق  دون  النا�ص  حقوق  ومتابعة  والعدالة  الق�شاء  مرفق  ا�شتمرار 
�شرر كبري باأي من الأطراف. ولفت اإىل اأَنّ العن�شر الرئي�ص يف العملية 
املطعوم  اأخذ  خالل  من  حت�شينهم  يتطلب  ما  القا�شي،  هو  الق�شائية 
املجل�ص  اأَنّ  اإىل  ونوه  واملراجعني.  الق�شايا  اآلف  مع  يتعاملون  لأنهم 
ل العمل عن ُبعد وقل�ص عدد جل�شات املرافعات اإىل 15 و 20 جل�شة،  فَعّ
لت�شيري  التكنولوجيا  و�شائل  وا�شتخدام  ُبعد،  عن  باملحاكمات  والعمل 

املعامالت القلمية، ملنع التقارب اجل�شدي للحد من انتقال العدوى.

الهواري للصحة والشمالي للعمل

*عمان 
ال�شامية،  امل��ل��ك��ي��ة  الإرادة  ���ش��درت 
الثنني، باملوافقة على اإجراء تعديل على 
اخل�شاونة،  ه��اين  ب�شر  الدكتور  حكومة 

وتاليا ن�ص الإرادة:
احل�شني،  اب��ن  الثاين  عبداهلل  "نحن 
مبقت�شى  الها�شمية،  الأردنية  اململكة  ملك 
تن�شيب  على  وبناء  الد�شتور،  من   35 املادة 
رئي�ص الوزراء، ناأمر مبا هو اآت: يعني معايل 
الهواري  ار�شيد  اإبراهيم  فرا�ص  الدكتور 

يو�شف  ال�شيد  لل�شحة، ويعني معايل  وزيراً 
حممود علي ال�شمايل وزيرًا للعمل.

 15 يف  العامر  رغدان  ق�شرنا  عن  �شدر 
�شعبان من �شنة 1442 هجرية، املوافق 29 

من اآذار �شنة 2021 ميالدية".
واأدى الوزيران اليمني الد�شتورية اأمام 

جاللة امللك، يف ق�شر احل�شينية.
رئي�ص  الد�شتورية  اليمني  اأداء  وح�شر 
ورئي�ص  اخل�شاونة،  ب�شر  الدكتور  ال��وزراء 
ح�شن  يو�شف  الها�شمي  امللكي  ال��دي��وان 

العي�شوي.
امل��ل��ك��ي��ة  الإرادة  ����ش���درت  وك���ان���ت 
ا�شتقالة  قبول  على  باملوافقة  ال�شامية 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور م��ع��ن م��ر���ش��ي ع��ب��داهلل 
من�شبه،  م���ن  ال��ع��م��ل  وزي����ر  ال��ق��ط��ام��ني 
كما   .2021/3/8 ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��ارا 
باإقالة  ال�شامية  امللكية  الإرادة  �شدرت 
معايل الدكتور نذير مفلح حممد عبيدات 
من  اعتبارا  من�شبه،  م��ن  ال�شحة  وزي��ر 

.2021/3/13 تاريخ 

إرادة ملكية بإجراء تعديل 
على حكومة الخصاونة
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*عمان 
والربملانية  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  وزي��ر  قال 
ال��ذي  احل���وار  اإن  املعايطة  مو�شى  املهند�ص 
الناظمة  ال��ق��وان��ني  ح���ول  ال�����وزارة  تنظمه 
لتحقيق  اجلميع  مع  مفتوح  ال�شيا�شية  للحياة 
دمي��ق��راط��ي��ة ف��اع��ل��ة اأ���ش��ا���ش��ه��ا ال��ت��ع��ددي��ة 

ال�شيا�شية.
عامي  اأمناء  الثنني  لقائه  خالل  واأ�شاف 
واحل��داث��ة  ع�شفور،  علي  الطبيعة  اأح���زاب 
وامل�شاواة  احلمايدة،  نايف  الدكتور  والتغيري 
البخيت،  زي��د  والإ���ش��الح  ح�شا�شنة،  حممد 
اأمني  العالونة، بح�شور  الأردين علي  والوطني 
الأح���زاب  ���ش��وؤون  جلنة  رئي�ص  ال����وزارة  ع��ام 
اإىل  يهدف  احلوار  اأن  اخلوالدة،  علي  الدكتور 
ب�شاأن  وامل��ق��رتح��ات  الآراء  جلميع  ال�شتماع 
تطوير الت�شريعات الناظمة للحياة ال�شيا�شية 
ومعاجلة التحديات و�شول اإىل قانون انتخاب 

توافقي وواقعي.

الأح���زاب  م��ن  طلبت  ال���وزارة  اأن  واأو���ش��ح 
الت�شريعات  تطوير  حول  مقرتحاتهم  اإر�شال 
النتخاب  "قانونا  ال�شيا�شية  للحياة  الناظمة 
مع  مفتوح  احل��وار  اأن  اإىل  م�شريًا  والأحزاب"، 
ال�شباب  على  بالرتكيز  كافة  املجتمع  اأط��راف 
احلياة  تطوير  يف  �شركاء  اجلميع  لأن  وامل��راأة 

ال�شيا�شية.
وبني اأن تطوير حياة �شيا�شية ودميقراطية 
عرب  ياأتي  ال�شيا�شية  التعددية  على  قائمة 
برامج  متتلك  �شيا�شية  وتيارات  اأحزاب  و�شول 
ق��ان��ون  خ���الل  م��ن  وتنفيذها  ال���ربمل���ان،  اإىل 
انتخاب واقعي ي�شهم يف و�شول الكتل والتيارات 
الرئي�شة  الجت��اه��ات  متثل  التي  ال�شيا�شية 
احلكومات  ت�شكيل  وت�شتطيع  املجتمع،  يف 

الربملانية.
من ناحيتهم، قالت ممثلو الأحزاب امل�شاركة 
يف اللقاء اإن الدور الإيجابي لالأحزاب يف تطوير 
الت�شريعات الناظمة للحياة ال�شيا�شية مطلوب 

الدميقراطية،  املمار�شات  اأف�شل  اإىل  لالنتقال 
من خالل تطوير قانوين انتخاب واأحزاب وفقا 
النقا�شية،  الأوراق  يف  ال�شامية  امللكية  للروؤى 
م�شريين اإىل �شرورة وجود اأحزاب فاعلة متثل 

املواطنني يف الربملان.
ال�شيا�شي  العمل  ك��ف��اءة  رف��ع  اإىل  ودع���وا 
كافة،  التحديات  ملواجهة  فاعليته  وتعزيز 
واإعطاء ال�شباب الدور الأكرب يف ذلك، م�شيدين 
التوا�شل  يف  ال���وزارة  ب��ه  تقوم  ال��ذي  ب��ال��دور 
التي  التحديات  ملعرفة  الأح��زاب  مع  امل�شتمر 
هذه  وتذليل  الأردين،  احلزبي  العمل  تواجه 
التحديات وحتويلها اإىل فر�ص ميكن ال�شتفادة 
منها لتطوير احلياة ال�شيا�شية والدميقراطية.
وتعزيز  املجتمع  وعي  رفع  اإىل  دع��وا  كما 
اإميانه بالعمل ال�شيا�شي وزيادة ن�شبة امل�شاركة 
ال�شبابية يف الأحزاب من خالل تكثيف اجلهود 
احلزبي  العمل  باأهمية  للتوعية  الإعالمية 

وت�شكيل احلكومات الربملانية.

*عمان 
عبد  املحامي  النواب،  جمل�ص  رئي�ص  بحث 
ال�شفري  الثنني  لقائه  خالل  العودات  املنعم 
امل�شري لدى اململكة �شريف كامل، �شبل تطوير 
يف  ال�شقيقني  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 

املجالت كافة.
الأردنية  العالقات  عمق  ال��ع��ودات  واأك��د 
تطويرها  على  امل�شتمر  واحل��ر���ص  امل�شرية 
واأخيه  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة 
الرئي�ص امل�شري عبد الفتاح ال�شي�شي، م�شددًا 
وم�شالح  ق�شايا  من  البلدين  يجمع  ما  اأن  على 
ومتجذرة  را�شخة  اأخوية  وعالقات  م�شرتكة 
يف  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  اإىل  يدفعنا 
والت�شاور  التن�شيق  واإدام���ة  كافة،  املجالت 
وق�شايا  ال�شقيقني  ال�شعبني  مل�شالح  خدمة 

اأمتينا العربية والإ�شالمية.
القمة  على  ال��ب��ن��اء  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ���ش��ار 

اهلل  عبد  امللك  جاللة  جمعت  التي  الثالثية 
الثاين مع الرئي�ص امل�شري عبد الفتاح ال�شي�شي 
الكاظمي،  م�شطفى  العراقي  ال��وزراء  ورئي�ص 
عبداهلل  امللك  جاللة  لقاء  اأهمية  اإىل  م�شريًا 
ال��دك��ت��ور  امل�����ش��ري  ال�����وزراء  برئي�ص  ال��ث��اين 
من  �شبقها  وم��ا  اأي���ام،  قبل  م��دب��ويل  م�شطفى 
واأخ��رى  م�شرية،  اأردن��ي��ة  حكومية  ل��ق��اءات 
جميع  يف  التفاقيات  لتفعيل  عراقية،  اأردنية 
القت�شادية،  بالعالقات  للنهو�ص  امل��ج��الت 
الكهربائي  والربط  الطاقة  جمال  يف  خا�شة 

وزيادة التبادل التجاري.
وقال اإن م�شتوى التن�شيق والت�شاور الفاعل 
لل�شيا�شات  ن��ت��اج��ًا  ج��اء  وم�شر  الأردن  ب��ني 
احل��ك��ي��م��ة امل��ن�����ش��ج��م��ة ل��ق��ي��ادت��ي ال��ب��ل��دي��ن 
ترجمتها  على  العمل  اأهمية  موؤكدا  ال�شقيقني، 

عرب تعزيز التعاون يف �شتى امليادين.
و�شدد العودات على متانة املوقفني الأردين 
اإقامة  يف  الفل�شطيني  للحق  الداعم  وامل�شري 
موقفي  تطابق  اأن  م��وؤك��دًا  امل�شتقلة،  ال��دول��ة 
البلدين، يدفعنا اإىل تعظيم م�شاحات الت�شامن 

العربي والدفع قدمًا مبا يجمع اأقطار اأمتنا.

من جهته، اأكد ال�شفري امل�شري حر�ص بالده 
امل�شري،  الأردين  التعاون  اآف��اق  تعزيز  على 
م�شددًا على عمق عالقات الأخوة التي تربط 

البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
امل�شرية  الأردن��ي��ة  امل�شاريع  اأن  واأ���ش��اف 
اأه��م��ي��ة ك��ب��رية يف ظل  ال��ع��راق��ي��ة، ت�����ش��ك��ل 
على  املنطقة  ت�شهدها  التي  ال�شعبة  الظروف 
والقت�شادية،  ال�شيا�شية  الأ�شعدة  خمتلف 
العراقي  امل�شري  الأردين  التعاون  اأن  موؤكدًا 
يعد بوابة ملزيد من اأ�شكال التعاون والت�شامن 

العربي.

*عّمان 
بحثت اللجنة الإدارية يف جمل�ص الأعيان، 
برئا�شة العني مازن ال�شاكت، الثنني، مع وزير 
املياه والري املهند�ص حممد النجار واقع قطاع 

املياه اإدارًيا وفنًيا.
بح�شور  اللجنة  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
النا�شر،  �شامح  املدنية  اخلدمة  ديوان  رئي�ص 
واأمني عام �شلطة املياه املهند�ص اأحمد عليمات، 
منار  املهند�شة  الأردن  وادي  �شلطة  واأمني عام 

املحا�شنة.
الذي  املياه  قطاع  اإن  ال�شاكت  العني  وقال 
جوانب  له  اململكة،  يف  الأك��رب  التحدي  ميثل 
حتت  تعمل  موؤ�ش�شات  من  يتكون  لأنه  متعددة 
وجود  جانب  اإىل  وال��ري،  املياه  وزارة  مظلة 
وجميعها  الأردن،  وادي  و�شلطة  املياه  �شلطة 

تعمل بقانون حتدد اأعمالها ومهامها.
املا�شية  ال�شنوات  خ��الل  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار 
حماولة  اأهمها  عديدة  تطورات  القطاع  �شهد 
اإدخ����ال  ع��رب  امل��ي��اه  �شلطة  ع��ل��ى  ال��ت��ط��وي��ر 
ال�����ش��رك��ات اخل��ا���ش��ة ع��ل��ى اأن�����ش��ط��ة امل��ي��اه، 

ا التوزيع. وخ�شو�شً
انعكا�شات  ح��ّول  ال�شاكت،  العني  وت�شاءل 
تقليل  اأبرزها  حم��اور،  عدة  على  التطور  ذلك 
ن�شبة الفاقد وحت�شني الأداء وزيادة الإيرادات 

وجدوى دمج �شلطة املياه مع الوزارة.
بدروه حتدث الوزير النجار حّول حتديات 
اأن  معترًبا  الإداري،  التحدي  واأبرزها  القطاع، 
الهيكلة جزء ب�شيط من عملية حت�شني الإدارة 
يف ال��ق��ط��اع ال���ذي ت��اأث��رت ك����وادره وخ���رباوؤه 
التحدي  فاقم  ما  التقاعدات  اإىل  بالإحالت 

ا من الرتهل اأ�شا�ًشا. الإداري، الذي ُيعاين اأي�شً
مت�شعبة،  املياه  قطاع  اإدارة  اأن  اإىل  ولفت 
حتت  والآخ��ر  ال���وزارة  اإدارة  حتت  منها  ج��زء 
ما  ال�شركات،  مظلة  حتت  اأو  ال�شلطات  اإدارة 
املياه  م�شادر  واإدارة  املرجعية  توحيد  يتطلب 

بحيث ل تكون مت�شعبة.
على  ي�شهم  الإدارة  حت�����ش��ني  اأن  واأك����د 
احلفاظ على املوارد املياه ال�شحيحة، ول �شيما 
يحتاج  الأر���ص  باطن  من  املياه  ا�شتخراج  اأن 

اإىل  ت�شل  حتى  كبريتني  وكّلفة  طاقة  اإىل 
نحو  التوجه  اإىل  دفع  الذي  الأمر  امل�شتهلكني، 
املياه ال�شطحية عرب حتليتها ومعاجلتها، مبيًنا 
انتاجية  ذات  اأ�شبحت  املائية  الأح��وا���ص  اأن 
اإىل  دف��ع  م��ا  وه��و  مرتفعة،  وكلفة  �شعيفة 

التوجه نحو جر مياه الدي�شي.
على  املياه  فاقد  ن�شبة  اأن  الوزير  واأ�شاف 
باملئة،   48 نحو  اإىل  و�شلت  اململكة  م�شتوى 
باملئة، ويف عّمان 38  املحافظات 60  ويف بع�ص 
الذي  الكبري  ال�شكاين  التو�شع  اأن  مبيًنا  باملئة، 
عدد  رفع  الأخ��رية  ال�شبع  ال�شنوات  يف  ح�شل 

امل�شرتكني بن�شبة 30 باملئة.
حتديا  هناك  اأن  النجار  ال��وزي��ر  وك�شف 
كبريا فيما يتعلق بالتعدي على املياه اجلوفية، 
بئر   800 م��ن  اأك��ر  وج��ود  ظ��ل  يف  ا  وخ�شو�شً
بع�شها  بئر  اآلف   3 نحو  اأ���ش��ل  م��ن  خم��ال��ف 
اآليات  ُيعقد  ما  مرخ�ص،  غري  والآخر  مرخ�ص، 

احت�شاب كميات املياه.
هو  الأح��م��ر  البحر  مياه  حتلية  اأن  واأك��د 
ال�شتقرار  على  احل��ف��اظ  يف  الأم��ث��ل  اخل��ي��ار 

اإىل  ت�شل  مرتفع  كلفته  اأن  رغ��م  وال��ق��رار، 
تعمل  ال��وزارة  باأن  منوًها  ال��دولرات،  مليارات 
عرب  اأق��ل  التكلفة  تكون  بحث  درا���ش��ات  على 
لال�شتخدامات  ا�شتثمارية  م�شاريع  اإدخ���ال 

ال�شناعية والزراعية.
من  ت��ط��وًرا  �شهد  ال��ق��ط��اع  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
هيكلية  واإع��ادة  �شخمة،  م�شاريع  تنفيذ  حيُث 
ع��ّم��ان،  العا�شمة  يف  ��ا  وخ�����ش��و���شً ال�شبكات 
فاقد  ن�شبة  و�شلت  اإذا  كبرًيا  اجناًزا  و�شيحقق 

املياه اإىل 15 باملئة بحلول عام 2040.
منهجية  حّول  النا�شر  حتدث  ناحيته  من 
 14 تغطية  مت  ح��ي��ُث  املُ��ت��ع��اق��ب��ة،  الإدارات 
موؤ�ش�شة ويجري العمل على 35 دائرة وموؤ�ش�شة 
لتدريب والكوادر  اإىل برامج  اإ�شافة  حكومية، 

وتاأهيلها.
اأهمية  ح��ّول  الأع��ي��ان  حت��دث  جانبهم  من 
اإىل  اإ�شافة  كفاءتها،  ورفع  اخلدمات  حت�شني 
العتداء  ومعاجلة  ال�شبكات،  تاأهيل  اإع��ادة 
على م�شادر املياه وال�شتخدام اجلائر للمياه ما 

ي�شهم يف تقليل الفاقد املائي.

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية 
يلتقي األمناء العامين لعدد من األحزاب

رئيس مجلس النواب يلتقي 
السفير المصري

إدارية األعيان تبحث واقع قطاع المياه
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وزير الخارجية يجري مباحثات 
مع نظيره الهولندي

*عّمان 
اأجرى نائب رئي�ص الوزراء وزير اخلارجية و�شوؤون املغرتبني اأمين 
مباحثات  الثنني  بلوك  �شتيف  الهولندي  اخلارجية  ووزير  ال�شفدي 
اأكدت حر�ص البلدين على تطوير العالقات الثنائية وزيادة التعاون 
والتن�شيق يف جهود حل الأزمات الإقليمية وحتقيق الأمن وال�شتقرار.

مواجهة  يف  الت�شامن  هاتفيا،  مباحثاتهما  خالل  الوزيران  واأك��د 
تربط  التي  املتميزة  للعالقات  ترجمة  وتبعاتها  ك��ورون��ا  جائحة 
ملوؤمتر  ال�شتعدادات  وبلوك  ال�شفدي  وبحث  ال�شديقني.  البلدين 
واأهميته  واملنطقة،  �شوريا  م�شتقبل  دع��م  ح��ول  اخلام�ص  بروك�شل 
ل�شتمرار املجتمع الدويل مب�شاعدة الالجئني ال�شوريني عرب التزامات 
الذي  الدعم  ال�شفدي  وثّمن  العبء.  هذا  مواجهة  على  قادرة  مالية 
جهوده  يف  الأردن  جتاه  والتزامها  ال�شوريني  لالجئني  هولندا  تقدمه 
امل�شتهدفة  للجهود  الوزيران  وعر�ص  الالجئني.  احتياجات  لتلبية 
التو�شل حلل �شيا�شي لالأزمة ال�شورية، والتطورات املرتبطة بالق�شية 

الفل�شطينية.
و�شدد ال�شفدي على اأن ل بديل حلل الدولتني على اأ�شا�ص القانون 
وحتقيق  ال�شراع  حلل  �شبياًل  الدولية  ال�شرعية  وق���رارات  ال��دويل 
ال�شالم العادل وال�شامل. و�شكر ال�شفدي نظريه الهولندي على موقف 
بالده الداعم حلل الدولتني، مثمنا دعم هولندا امل�شتمر لوكالة الأمم 

املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني )الأونروا(. 
الأم��ن  حتقيق  جهود  يف  اململكة  دور  اأهمية  على  بلوك  و���ش��دد 

وال�شتقرار يف املنطقة، موؤكدا اأن بالده تعترب الأردن �شريكًا رئي�شًا.
الالجئني  ا�شت�شافة  يف  الكبري  الإن�����ش��اين  الأردن  ب��دور  وا���ش��اد 
اأجل  من  والعمل  التوا�شل  اإدام��ة  على  ال��وزي��ران  واتفق  ال�شوريني. 

تطوير التعاون يف خمتلف املجالت.

العودات يلتقي رئيس وأعضاء 
كتلة العدالة النيابية

*عمان 
اأكد رئي�ص جمل�ص النواب املحامي عبد املنعم العودات، اأن املجل�ص 
التزام  على  م�شددًا  متوازية،  م�شارات  وفق  عمله  بداية  منذ  ي�شري 
املجل�ص مبهامه الد�شتورية يف الت�شريع والرقابة، اإىل جانب النفتاح 
معاجلة  �شاأنه  ما  بكل  للبحث  والجتماعية  ال�شيا�شية  الأطياف  على 
الختاللت اأوًل باأول، ول�شيما ما يتعلق بتداعيات اجلائحة الوبائية 

اجتماعيًا واقت�شاديًا.
العدالة  كتلة  واأع�شاء  رئي�ص  الثنني،  لقائه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
النيابية، بح�شور وزير ال�شوؤون الربملانية وال�شيا�شية املهند�ص مو�شى 

املعايطة.
ملعاجلة  الرقابية  اجلل�شات  كثف  احل��ايل  املجل�ص  اأن  اإىل  ولفت 
جوانب الإهمال والتق�شري يف عدد من امللفات، ملتزمًا بذلك بتوجيهات 
وروؤى جاللة امللك، دون اأن يعطل اأي من الأولويات الت�شريعية ح�شب 

ورودها من احلكومة.
وقال، اإن املكتب الدائم �شرع بالت�شاور مع الكتل النيابية لتحديد 
عرب  و�شع  النواب  جمل�ص  اأن  اإىل  م�شريا  املقبلة،  املرحلة  اأول��وي��ات 
الرقابة والت�شريع، وعقد  اأولوياته موازنًا بني  خارطة طريق مبكرة 
وواحدة  للت�شريع  واحدة  ا�شبوعيا  جل�شتني  بواقع  منتظمة  جل�شات 

للرقابة.
القوى  م��ع  مفتوحة  ح���وارات  لعقد  توجه  املجل�ص  اأن  واو���ش��ح 
مدين،  جمتمع  وموؤ�ش�شات  طلبة  واحتادات  ونقابيًا  حزبيًا  ال�شيا�شية 
متهيدًا للو�شول اإىل قاعدة عري�شة من التوافق الوطني على م�شاريع 
القوانني الناظمة للحياة ال�شيا�شية، وعلى راأ�شها قانون الإدارة املحلية 

وقانونا النتخاب والأحزاب.
وبني اأن احلوار املبكر يف هذا ال�شاأن ياأتي لكي ياأخذ املجل�ص الوقت 
الكايف يف �شياغة تو�شيات قابلة للتطبيق، موؤكدًا اأن املجل�ص �شينحاز 

لعمقه ال�شعبي التزامًا بتوجيهات جاللة امللك.
النائب  النيابية،  ال��ع��دال��ة  كتلة  رئي�ص  ثمن  جانبه،  م��ن 
العناوين  ط��رح��ه  يف  املجل�ص  رئي�ص  م��ب��ادرة  ال�شقور،  جمحم 
الت�شاركية  ملبداأ  تعزيزا  اإليه  دعا  الذي  احلوار  ملحاور  الرئي�شة 
يف  ال�شعبية  امل�شاركة  قاعدة  تو�شيع  اإىل  الهادفة  احلقيقية 

القرار. �شناعة 
اأن  يتوجب  التي  العناوين  كافة  على  التاأكيد  ج��رى  اأن��ه  وب��ني 
ال�شيا�شية  الأط��ي��اف  كافة  مع  وان�شجامه  املزمع  احل��وار  يحت�شنها 
والنواب والكتل النيابية املمثلة يف املجل�ص. وقال اإن خمتلف موؤ�ش�شات 
مع  اجلاد  بالت�شارك  مطالبة  الراأي  وقادة  والأح��زاب  املدين  املجتمع 
لتاأ�شي�ص  ال�شيا�شية  للحياة  الناظمة  الت�شريعات  النواب حول  جمل�ص 
حالة وطنية من التوافق البناء الذي ين�شجم مع التوجيهات والروؤى 

امللكية ال�شامية.
مبنظومة  النظر  اإع���ادة  اأهمية  ع��ن  الكتلة  اأع�شاء  وحت��دث 
قانون  مقدمتها  ويف  ال�شيا�شية،  للحياة  الناظمة  الت�شريعات 
�شريكا  الأح���زاب  لت�شبح  حزبية  ق��وائ��م  وت�شمينه  الن��ت��خ��اب، 
بهما  ي�شطلع  اللذين  والرقابي  الت�شريعي  ال��دوري��ن  يف  اأ�شا�شيا 

النواب. جمل�ص 

الحنيفات يلتقي نقيب 
المهندسين الزراعيين

*عمان
بحث وزير الزراعة املهند�ص خالد احلنيفات خالل لقائه الثنني، 
عبدالهادي  املهند�ص  ال��زراع��ني  املهند�شني  نقيب  ال���وزارة،  مبنى  يف 
كورونا  جائحة  ظل  يف  الزراعي  القطاع  وتعزيز  تطوير  الفالحات، 

ودور الوزارة املحوري يف ذلك.
اأن الوزارة ما�شية يف تنفيذ روؤية �شاملة للقطاع  واأكد احلنيفات 
القطاع  يف  التحديات  جممل  وتعالج  وا�شحة  حم��اور  على  تعمل 
على  تخفيفها  ي�شمن  مب��ا  الإن��ت��اج،  م��دخ��الت  درا���ش��ة  اإع���ادة  ع��رب 
وتذليل  الت�شويق،  واآليات  اأدوات  وتطوير  الت�شويق  وحلقات  املزارع 
الريفية  الأ�شرة  ومالم�شة  الغذائية  ال�شناعات  وتفعيل  التحديات 
يف  امل��ب��ذول  اجلهد  وم�شاندة  امل���راأة،  ومتكني  الريفية  واملجتمعات 
وتو�شيع  ب��احل��راج  خا�شة  خطط  اإىل  اإ�شافة  البطالة،  تخفيف 

الرقعة اخل�شراء.
وبني احلنيفات اأن الوزارة �شتمار�ص دورها الراعي للقطاع وتنظم 
على  للمحافظة  احللقات،  جميع  بني  التوا�شل  وبيئة  الإج���راءات 
تنازل  اأو  حتيز  دون  الوطنية  امل�شلحة  على  املبني  الدائم  التوازن 
اإيجابية مبنية على  عن دورها الناظم والراعي للقطاع مع ت�شاركية 

امل�شلحة العامة.
للوزارة  الوظيفي  الكادر  تعزيز  �شرورة  اإىل  الفالحات  واأ�شار 
حاجتها  و�شد  الزراعيني  املهند�شني  من  لها  التابعة  واملوؤ�ش�شات 
اإث��ر  احلا�شل  النق�ص  تعو�ص  ال��ت��ي  ب��ال��ك��ف��اءات  ال��ك��وادر  ل��رف��د 
العاملني  وتهيئة  الزراعية  الأن�شطة  يف  والتو�شع  التقاعدات 
ا�شتمرار  ي�شمن  ومبا  القدرات  وبناء  القيادية  الوظائف  ل�شغر 
الريفية  املناطق  تنمية  يف  واحليوي  املهم  دورها  اأداء  يف  الوزارة 
الإر���ش��اد،  وت��وف��ري  ن��ت��اج  الإ وتنظيم  احل��دودي��ة  امل��راك��ز  و�شبط 
وبع�ص  الزراعيني  املهند�شني  وتدريب  ت�شغيل  م�شاريع  اإىل  اإ�شافة 

العالقة. امل�شاريع 

الزراعة توقع اتفاقية مشروع 
بنك االفكار لحلول ريادة األعمال

*عمان 
ليدرز  موؤ�ش�شة  مع  احلنيفات  خالد  املهند�ص  الزراعة  وزي��ر  وقع 

الدولية للتنمية القت�شادية، الثنني، اتفاقية
م�شروع احللول اجلماعية من اأجل البتكار والنمو القت�شادي يف 
الأردن، واملمول من مبادرة ال�شراكة الأمريكية �شرق الأو�شطية بهدف 

ايجاد حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ من قبل ريادي الأعمال.
لتطوير  �شريعة  اآليات  وفق  تعمل  ال��وزارة  اأن  احلنيفات  واكد 
جميع  وحتويل  ال��وزارة،  بيانات  قاعدة  من  الإلكرتونية  اخلدمات 
القطاع،  ي�شهده  ال��ذي  والتطور  يتنا�شب  مبا  اإلكرتونيا  اخلدمات 
التباعد  تطبيق  اإىل  يحتاج  ال��ذي  ال��وب��ائ��ي  للو�شع  بالإ�شافة 
وال��ت��اج��ر  ل��ل��م��زارع  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات  تعطيل  دون  اجل�����ش��دي 

وامل�شتثمر.
وا�شار اإىل اأن الوزارة منفتحة على جميع القطاعات �شمن �شراكات 
تدعم الأفكار البتكارية والرائدة لتطوير القطاع الزراعي، والتغلب 
اأفكار  من  الريادي  املجتمع  مدخالت  من  وال�شتفادة  التحديات  على 

وتوجهات خارج ال�شندوق.

لجنة نيابية تطالب بتفعيل 
صندوق المخاطر السياحية

  
*عمان 

بجائحة  املتعلقة  النواب  جمل�ص  تو�شيات  متابعة  جلنة  ا�شتمعت 
اإىل  عطية،  خليل  النائب  برئا�شة  الثنني،  اجتماع  خالل  كورونا، 
التحديات التي واجهت القطاعني ال�شياحي والتجاري خالل اجلائحة.

رافًدا  ُيعد  الذي  ال�شياحي  القطاع  دعم  اإىل  عطية  النائب  ودعا 
اأ�شا�شًيا للموازنة العامة للدولة وتقدمي الت�شهيالت له.

حمافظ  ونائب  الع�شع�ص،  حممد  املالية  وزير  الجتماع،  وح�شر 
عمليات  لدائرة  التنفيذي  واملدير  �شرك�ص،  ع��ادل  املركزي  البنك 
خلدون  الدكتور  املركزي  البنك  يف  العام  والدين  املفتوحة  ال�شوق 
الو�شاح، ومدير عام ال�شركة الأردنية ل�شمان القرو�ص الدكتور حممد 
اجلعفري، ورئي�ص غرفة جتارة عمان نقيب جتار املواد الغذائية خليل 
احلاج توفيق، ورئي�ص جمعية غرفة ال�شياحة وال�شفر جواد ال�شامن، 
ونائب رئي�ص غرفة �شناعة الأردن ونائب رئي�ص غرفة جتارة الأردن، 
القطاعني  امل�شلماين، وممثلون عن  اأجمد  الطريان اخلا�ص  وعن قطاع 

ال�شياحي والتجاري.
بدورهم، طالب اأع�شاء اللجنة بتفعيل �شندوق املخاطر ال�شياحية 
التي  الأ���ش��رار  من  والتخفيف  ال�شياحي  القطاع  لدعم  اأُن�شئ  ال��ذي 
ال�شرائب  تاأجيل  �شرورة  عن  ف�شاًل  كورونا،  جائحة  ج��راء  طالته، 
بتلقي  والإ�شراع  له  والت�شهيالت  القرو�ص  وتقدمي  القطاع،  هذا  على 
املواطنني للقاح للو�شول اإىل �شيف اآمن، واخلروج من احلالية الوبائية 
التي متر بها اململكة. من جهته، قال الع�شع�ص اإن الو�شع الوبائي �شعب 
على امل�شتويني العاملي واملحلي، م�شيًفا اأن هناك �شغًطا على ال�شيا�شتني 
العامة واملالية للمملكة. واأ�شار اإىل اأنه ل ميكن تاأجيل ال�شرائب على 
احلايل  الأ�شبوع  خالل  �شتطلق  احلكومة  اأن  مو�شًحا  امللتزمني،  غري 
حزمة للتخفيف عن املواطنني، كما �شتطلق جمموعة من الإجراءات 
القطاعات  مطالب  من  للعديد  ت�شتجيب  اأن  �شاأنها  من  املايل،  للتدخل 
املت�شررة. وتابع الع�شع�ص اأنه ل بد من الو�شول ل�شيف اآمن، فكلما زاد 
عدد متلقي اللقاحات زادت فر�شة الو�شول ل�شيف اآمن، وفتح املزيد من 
اأيام متديد برنامج  اأن احلكومة �شتدر�ص خالل  اإىل  القطاعات، لفًتا 
لها  امل�شرح  غري  املن�شاآت  يف  العاملني  دعم  اإىل  يهدف  الذي  ا�شتدامة 

بالعمل والعاملني يف الأن�شطة الأكر ت�شرًرا.
اأن وزارة املالية �شتبحث مو�شوع دعم �شندوق املخاطر  اإىل  ولفت 
ال�شياحية للتخفيف من اأ�شرار جائحة كورونا على القطاع ال�شياحي، 

والذي تبلغ قيمته 20 مليون دينار.
عاملية،  اململكة  بها  متر  التي  الأزم��ة  اأن  �شرك�ص  اأك��د  جانبه،  من 
النقدي،  لال�شتقرار  امل��رك��زي  البنك  �شعي  مبيًنا  حملية،  ولي�شت 
ما حتقق خالل اجلائحة،  الدينار"، وهذا  �شعر �شرف  "املحافظة على 
الأجنبية  العمالت  واحتياطات  موجودات  على  املحافظة  على  ف�شاًل 

التي ارتفعت من 14.3 مليار دينار اإىل 15.5 مليار دينار.
العام  املواطنني  الفوائد على  املركزي خف�ص  البنك  اأن  اإىل  ولفت 
واإىل  ال�شغرية،  واملوؤ�ش�شات  لالأفراد  اأ�شا�ص  نقطة   150 اإىل  املا�شي 
100 نقطة اأ�شا�ص للموؤ�ش�شات الكبرية، الأمر الذي �شاعد على التدفق 
على  امل�شتحقة  الأق�����ش��اط  تاأجيل  ع��ن  ف�شاًل  للمواطنني،  النقدي 
املواطنني لنهاية العام املا�شي دون فوائد اأو عمولت تاأخري، ما انعك�ص 

اإيجاًبا على القدرة ال�شرائية لهم.
على  امل�شتحقة  الأق�شاط  كذلك  اأجلت  البنوك  اإن  �شرك�ص  وقال 
الأفراد ل�شهر ني�شان املقبل الذي يتوافق مع حلول �شهر رم�شان املبارك، 

ما يعني توفر �شيولة بقيمة 700 مليون دينار يف جيوب املواطنني.
واأ�شاف اأن القرار �شاهم بتوفري ال�شيولة لدى املواطنني وال�شركات، 
بلغت  املتنوعة  باأ�شكالها  البنك  طرحها  التي  احلزمة  قيمة  اأن  مبيًنا 
يف  الأعلى  وهي  املحلي،  الناجت  من   %  8 يعادل  ما  اأي  دينار،  مليار   2.5
الحتياطي  بخف�ص  جاء  للبنك  الثاين  القرار  اأن  وتابع  املنطقة. 
النقدي الإلزامي من 7 % اإىل 5 %، ما وفر 550 مليون دينار مبا�شرة لدى 
قرو�ص  منح  على  البنوك  ي�شاعد  املبلغ  هذا  توفر  اأن  موؤكًدا  البنوك، 
ال�شغرية  لل�شركات  دينار  مليار   1.9 توفري  جرى  اأن��ه  وزاد  جديدة. 
والكبرية منذ �شهر اآذار 2020 وحتى �شباط 2021، م�شرًيا اإىل ان ذلك 
ي�شكل ما جمموعه 2.6 مليار دينار �شيولة بقيت يف القت�شاد الأردين، 
ومل ت�شتلمها البنوك. وحول الأحاديث املتداولة بني املواطنني حول 
زيادة الأق�شاط و�شعر الفائدة يف حال التاأجيل لأق�شاط �شهر ني�شان، 
اأكد �شرك�ص اأن ذلك غري �شحيح، ولن يطراأ عليها اأي ارتفاع، م�شرًيا اإىل 
�شعر  املا�شي بتخفي�ص  العام  للمواطنني  ر�شائل ن�شية  اأر�شل  البنك  اأن 

الفائدة على اق�شاطهم والتزمت البنوك بذلك القرار.
وقال اإنه يوجد وحدة يف البنك تتلقى ال�شكاوي يف حال عدم قيام 
�شيعقد  املركزي  البنك  اأن  اإىل  لفًتا  الفائدة،  �شعر  بتخفي�ص  البنك 
اآلية  لبحث  ال�شياحي،  القطاع  ممثلي  مع  املقبلة  الأي��ام  خالل  لقاء 

تقدمي الدعم والتخفيف من الأ�شرار التي حلقت بهم.
بدوره، قال رئي�ص غرفة جتارة عمان نقيب جتار املواد الغذائية، 
اأم�ص  احلكومة،  اتخذتها  التي  ال��ق��رارات  اإن  توفيق،  احل��اج  خليل 
اأن  م�شيًفا  اخلا�ص،  القطاع  مع  الت�شاور  ودون  لالآمال،  خميبة  جاءت 
جراء  والإ�شابات  الوفيات  اأع��داد  تقليل  يف  تنجح  مل  القرارات  تلك 
يف  اأ�شار  اجلزئي،  احلظر  �شاعات  تخفي�ص  اإىل  دعا  وفيما  الفريو�ص. 
الوقت نف�شه اإىل اأن الغرفة طالبت بتعوي�ص اأ�شحاب �شالت الأفراح 
اأن  اإىل  ولفت  املا�شية.  الفرتة  خالل  تكبدوها  التي  اخل�شائر،  عن 
القدرة ال�شرائية للمواطنني تراجعت بن�شبة 50 %، عازًيا �شبب ذلك 

اإىل ارتفاع الأ�شعار وتهالك الرواتب.
والتجارة  ال�شناعة  غرف  ي�شم  وطني  حوار  اإجراء  �شرورة  واأكد 
ووزراء ال�شحة واملالية واللجنة الوطنية ملكافحة الأوبئة واملعنيني، 
القطاع  بها  مير  التي  التحديات  من  للخروج  توافقية  حلول  لإيجاد 
القرارات  اإن  ال�شياحي  القطاع  ممثلو  قال  ناحيتهم،  من  التجاري. 
الأخرية اأ�شرت القطاعات ال�شحية والتجارية وال�شياحية، وت�شببت 
باإرباك وا�شح، مطالبني بتخفي�ص �شاعات احلظر اجلزئي، وال�شري على 
مقبلون  اأننا  ا  خ�شو�شً حاجاتهم،  لق�شاء  للمواطنني  بالن�شبة  الأقدام 
على �شهر رم�شان املبارك. ودعوا اإىل ت�شييل كفالتهم املالية لت�شديد 
عليهم،  امل�شتحقة  وامل�شقفات  ال�شرائب  وتاأجيل  املالية،  التزاماتهم 
ا،  قرو�شً ومنحهم  ع��ام،  عن  يزيد  ما  منذ  العمل  عن  توقفهم  ج��راء 
احلكومة  وتقدمي  للتجار،  العلنية  امل���زادات  عن  البنوك  وبتوقف 

حلوافز ت�شجيعية لقطاع الطريان.
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*عمان 
اجتماعا،  النيابية  ال�شعب  كتلة  عقدت 
املحاور  من  ع��ددا  خالله  تناولت  الثنني، 
النيابية  الكتل  املرتبطة ب�شبل تطوير دور 
وروافعها  ال�شيا�شية  احلياة  مع  بالتوازي 

الرئي�شة.
فرا�ص  املهند�ص  النائب  رئي�شها،  وب��ني 
العجارمة، بح�شور عدد من ممثلي الأحزاب 
والقومية،  الي�شارية  الأردن��ي��ة  ال�شيا�شية 
على  يقت�شر  ل  النيابية  الكتل  دور  اأن 
الكتل  اأن  بل  فح�شب،  والرقابة  الت�شريع 
الأطياف  كل  مع  الفاعل  بالت�شبيك  مطالبة 
للخروج  م�شتوياتها  مبختلف  املجتمعية 
بالنهو�ص  ت�شهم  وا�شحة  بت�شورات  واإياهم 
والنماء. وقال اإن تعزيز امل�شاركة ال�شعبية 
يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت، وخ��ا���ش��ة احل��ي��اة 
���ش��اأن��ه تر�شيخ  م��ن  احل��زب��ي��ة وال��ربمل��ان��ي��ة، 
مطالًبا  ال�شيا�شي،  للبناء  �شلبة  ق��واع��د 
املعززة  اجلهود  من  املزيد  ببذل  الأح���زاب 

لدورها على ال�شاحة الوطنية.
ال�شروري  من  بات  اأن��ه  العجارمة  وزاد 
ثقافة حزبية من خالل  بناء  نحو  الجتاه 
مفاهيم  وزرع  م��درو���ش��ة،  تربوية  عملية 
الثقافة احلزبية يف م�شعى لتطوير التنمية 

ال�شيا�شية يف الأردن.

النواب  الكتلة،  اأع�شاء  لفت  جهتهم،  من 
ع��ب��دال��ك��رمي ال��دغ��م��ي ون��اج��ح ال��ع��دوان 
زيد  اأب���و  وع��ب��داهلل  الفايز  ع��ن��اد  وحم��م��د 
اإىل  ع�شيبات،  وف��اي��زة  امل�شاعيد  وذي���اب 
يف  ال�شيا�شية  الأح��زاب  دور  تعزيز  اأهمية 
جتذير ثقافة التعددية وقبول الآخر، مبا 
وتعميق  ال�شيا�شية  احلياة  تطوير  يف  ي�شهم 
النقا�شية  الأوراق  اإن  الدميقراطية، قائلني 
قوية  ل��دول��ة  اإط���اًرا  و�شعت  امللك  جلاللة 
وجمتمع قوي يقوم على اإ�شراك اجلميع من 

خالل عملية �شيا�شية ناجعة.
يجب  احلزبي  الن�شاط  اأن  اإىل  واأ�شاروا 
يجب  اإذ  ال�شيا�شي،  اجلانب  على  يقت�شر  األ 
اأن يت�شمن الهتمام بكل العناوين التي تعزز 
القرار  �شناعة  يف  املواطنني  م�شاركة  من 
املجالت  بكل  الأولويات  وحتديد  التنموي 

وعلى خمتلف الأ�شعدة.
على  امل��واط��ن��ني  اإق���ب���ال  اأن  وت��اب��ع��وا 
فر�شة  ي�شكل  ال��ع��ام  ال�����ش��اأن  م��ع  التعاطي 
لالأحزاب ال�شيا�شية يف ا�شتقطابهم ولت�شكل 

لهم رافعة للعمل ال�شيا�شي البناء.
لتاأ�شي�ص  ال�شعي  اأه��م��ي��ة  اإىل  ودع���وا 
لتيارات �شيا�شية وطنية، مو�شحني اأن العمل 
وال��روؤى  بالطرح  يقرتب  النيابي  الكتلوي 
املنتمية،  الوطنية  الأح��زاب  من  عديد  مع 

موؤكدين اأهمية تر�شيخ نهج ت�شاركي لتطوير 
التنمية ال�شيا�شية يف الأردن.

م���ن ج��ان��ب��ه��م، اأك����د مم��ث��ل��و الأح�����زاب 
ت�شافر  اأهمية  احل�شور  والقومية  الي�شارية 
ج��ه��ود ج��م��ي��ع ال���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة وحت��م��ل 
�شاملة،  نه�شة  حتقيق  يف  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا 
موؤكدين اأن الأحزاب ال�شيا�شية القوية هي 

�شمام اأمان للدولة الأردنية المنوذج.
ولفتوا اإىل اأنه بات من ال�شروري اإعادة 
الناظمة  الت�شريعات  مبنظومة  النظر 
جزءا  الأح��زاب  لت�شبح  ال�شيا�شية  للحياة 
الأردين  ال��ربمل��اين  ال�شيا�شي  ال��ن��ظ��ام  م��ن 

و�شول اإىل حكومات برملانية منتخبة.
التحديات  جممل  عر�شهم  بعد  واأك��دوا 
بواقع  النهو�ص  اأم���ام  القابعة  والعقبات 
اإط��ار  وج��ود  اأهمية  ال�شيا�شية  الأح���زاب 
يوحد الروؤى ال�شيا�شية، لفتني بهذا ال�شاأن 
وال�شيا�شية  القانونية  الأر�شية  توفري  اإىل 
التي توؤ�ش�ص ملناخ �شيا�شي قادر على احت�شان 
كافة املبادرات الوطنية البناءة التي ت�شب 

بذات الجتاه.
الكتلة  اأك����دت  الج��ت��م��اع،  خ��ت��ام  ويف 
عر�شها  التي  اخلطية  باملقرتحات  اهتمامها 
النهو�ص بواقعهم مبا  ممثلو الأحزاب حول 

يري احلياة ال�شيا�شية املن�شودة.

*عّمان 
ب����داأت خ��ي��ارات ال��ت��ع��ام��ل م��ع ف��ريو���ص 
الختيار  دائ���رة  �شمن  تقع  ال��ت��ي  ك��ورون��ا 
تتال�شى،  واقت�شادًيا  �شحًيا  �شرًرا  الأخ��ف 
واللقاح  باللتزام  التم�شك  �شوى  يبق  ومل 
وخرباء،  خمت�شني  بح�شب  ُي�شكالن،  اللذين 
بت"وحّل  الغرق  من  الوحيد  النجاة  طوق 

الوباء".
ووف��ًق��ا ل��ل��خ��رباء، اأ���ش��ه��م��ت ال��ك��ث��ري من 
باململكة،  الوبائي  الو�شع  تعقيد  يف  العوامل 
ك��ارت��ف��اع اأع����داد اإ���ش��اب��ات ووف���اة ك��ورون��ا 
يف  الإ���ش��غ��ال  ن�شبة  وو���ش��ول  امل��م��ل��ك��ة،  يف 
وعدم  م�شتوياتها،  اأعلى  اإىل  امل�شت�شفيات 
اللتزام بالإجراءات الحرتازية والتدابري 

الوقائية لكبح جماح الفريو�ص.
واخل���رباء،  املخت�شني  بح�شب  ويبقى، 
الأردنية  الأنباء  وكالة  اإىل  حتدثوا  الذي 
ال�شالمة  اإج����راءات  يف  الل��ت��زام  )ب���رتا(، 
راأ�شها  وعلى  ال�شحية،  والوقاية  العامة 
الكمامات  وارت��داء  با�شتمرار  اليدين  غ�شل 
والتباعد الجتماعي، والتقيد بالإجراءات 
اللقاح  وتلقي  ال��دف��اع،  واأوام���ر  احلكومية 
لالإبقاء  الأمثل  اخليار  كورونا،  فريو�ص  �شد 
والعجلة  اليومية  احل��ي��اة  دمي��وم��ة  على 
من  وللحد  ُمتجزئة  بوترية  القت�شادية 

انت�شار الفريو�ص التاجي يف ذات الوقت.
وو���ش��ل اإج��م��ايل ح��الت ال��وف��اة ج��راء 
فيما  وف��اة،   6554 اإىل  "القاتل"  الفريو�ص 
املوؤكدة  الإ�شابة  ح��الت  اإج��م��ايل  و�شلت 
اإ���ش��اب��ة،   589316 اإىل  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ص 
بح�شب الأرقام الر�شمية املُ�شجلة حتى يوم 

اأم�ص الأحد.
وقال ا�شت�شاري اأمرا�ص الكلى والأمرا�ص 
رب��اح  الدكتور  اأملانيا  يف  املقيم  الداخلية 

الوبائي احلايل  الو�شع  اإنه يف ظل  ال�شياب، 
لفريو�ص  ال�شديد  والن��ت�����ش��ار  الأردن  يف 
يت�شدران  واللقاح  الوقاية  زالت  ما  كورونا 
اإذ تلعب الكمامة الدور الرئي�ص يف  املوقف، 
احلماية من انت�شار الفريو�ص �شديد العدوى 

واخلطورة.
الوقاية  بو�شائل  اللتزام  اأهمية  واأكد 
اليدين  بغ�شل  املتمثلة  العامة  وال�شالمة 
وع��دم  الجتماعي  والتباعد  با�شتمرار 
متنع  التي  الكمامة،  وارت���داء  الكتظاظ 
الإن�شان  وحتمي  لالآخرين  الفريو�ص  انت�شار 
اأنها  اإىل  لفًتا  العدوى،  التقاط  من  ال�شليم 
الفريو�ص  انت�شار  ملنع  الأف�شل  الطريقة 

التاجي.
دون  اجلميع  ال�شياب  ال��دك��ت��ور  ودع���ا 
بغ�ص  املتوفرة  املطاعيم  لأخ��ذ  ا�شتثناء 

النظر عن نوعها اأو ال�شركة املنتجة لها.
عن  ت��ق��اري��ر  حتدثت  ه��ن��اك  اأن  وذك���ر 
حدوث جلطات دماغية حلالت قليلة جًدا 
اأن  اإىل  م�شرًيا  اأ�شرتازينكا،  لقاح  تلقيها  اإثر 
الفائدة منه تبقى اأكرب من اآثاره اجلانبية، 
من  يعانون  ال��ذي��ن  الأ�شخا�ص  ن�شح  لكنه 
مميعات  باأخذ  ال��دم  تخر  زي��ادة  اأم��را���ص 
الدم قبل اأخذ هذا اللقاح ب�شاعات اأو جتنب 

اأخذه.
اجلمعية  رئي�شة  اأع��رب��ت  جانبها،  م��ن 
ال��دك��ت��ورة  ال�����ش��ح��ي،  للتثقيف  الأردن���ي���ة 
ارتفاع  جراء  قلقها  عن  فار�ص،  اأبو  كاترينا 
اأعداد اإ�شابات كورونا التي و�شلت اإىل اأرقام 
الأ�شغال يف  ن�شبة  اإىل جانب  م�شبوقة،  غري 

امل�شت�شفيات، التي اأ�شبحت "مقلقة جًدا".
مواجهة  يف  يتمثل  احل���ل  اأن  واأك����دت 
والتغيري  املجتمعي  الوعي  الواقع مبزيد من 
الأ���ش��ا���ص  حجر  �شيكون  ال���ذي  ال�شلوكي 

من  وذلك  الوبائي،  املنحنى  على  لل�شيطرة 
خالل اللتزام ال�شديد وامل�شوؤول باإجراءات 
ال�شحية  الربوتوكولت  واتباع  الوقائية 

لكبح جماح الفريو�ص.
اأبو فار�ص اإىل اأهمية  واأ�شارت الدكتورة 
كورونا،  فريو�ص  �شد  اللقاح  وتلقي  توفري 
من  جن��اة  ط��وق  ميثل  املطعوم  اأن  معتربة 

التاجي. الغرق "بوحل" الفريو�ص 
ن�شبة  بلغت  الأح���د،  اأم�����ص  ي��وم  وحتى 
 52 ال�شمال  اإقليم  يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال 
اأ���ش��ّرة  اإ���ش��غ��ال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة، 
بلغت  فيما  باملئة،   69 احلثيثة  العناية 
ال�شطناعي  التنّف�ص  اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة 
40 باملئة، فيما بلغت يف اإقليم الو�شط بلغت 
72 باملئة، يف حني و�شلت ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة 
العناية احلثيثة يف الإقليم ذاته 81 باملئة، 
ال�شطناعي  التنّف�ص  اأجهزة  اإ�شغال  ون�شبة 

44 باملئة.
يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  كما 
اإ�شغال  ون�شبة  باملئة،   35 اجلنوب  اإقليم 
اأ�شّرة العناية احلثيثة 41 باملئة، فيما بلغت 
ال�شطناعي  التنّف�ص  اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة 

23 باملئة، حتى نهاية يوم اأم�ص الأحد.
الن�شر  �شحي  مركز  رئي�ص  قال  ب��دوره، 
ال�شامل طبيب الأمرا�ص الباطنية، الدكتور 
الأردن  يف  الوبائي  الو�شع  اإن  طلب،  عامر 
مبيًنا  العامل،  م�شتوى  على  خطورة  الأك��ر 
عدم  اإىل  الأوىل  بالدرجة  يعود  ذل��ك  اأن 
وعلى  العامة  الوقاية  باإجراءات  اللتزام 

راأ�شها التباعد الجتماعي.
عن  ع��زوف  ن�شبة  هناك  اأن  اإىل  واأ�شار 
حالًيا،  الأم��ث��ل  احل��ل  يعترب  ال��ذي  اللقاح 
يف  الأ�شرة  اإ�شغال  ن�شب  ارتفاع  مع  وخا�شة 

امل�شت�شفيات.

*عّمان 
العني  برئا�شة  الأعيان،  جمل�ص  يف  العامة  اخلدمات  جلنة  التقت 
وجيه  املهند�ص  النقل  وزي��ر  الثنني،  احلمارنة،  م�شطفى  الدكتور 
عزايزة، واأمني عام وزارة النقل املهند�شة و�شام التهتموين، اإىل جانب 

عدد من كوادر الوزارة، ملتابعة عمل قطاع النقل.
وخا�شية  الوجاهي  بني  جمع  للجنة  اجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الت�شال الإلكرتوين عرب برنامج )Microsoft Teams(، بح�شور 
الب�شري  دينا  النائب  النواب  جمل�ص  رئي�ص  وم�شاعد  اللجنة  اأع�شاء 
النواب  جمل�ص  يف  العامة  واخلدمات  والآثار  ال�شياحة  جلنة  ورئي�ص 
النائب عبيد يا�شني ورئي�ص اللجنة الدارية يف جمل�ص النواب النائب 

الدكتور علي الطراونة وجمموعة من اخلرباء يف القطاع.
وقال العني احلمارنة اإن قطاع النقل ي�شكل ما ن�شبته 6 باملئة من 
-2018( النمو  حتفيز  خطة  اأن  اإىل  لفًتا  الجمايل،  املحلي  الناجت 

2022( ت�شري اإىل اأن حتقيق ن�شبة منو مبقدار 5 باملئة يف الناجت املحلي 
الجمايل يتطلب منوا يف قطاع النقل مبقدار 12 باملئة.

اخلدمات  جلنة  بني  م�شرتكة  لروؤية  الو�شول  �شرورة  اإىل  واأ�شار 
جمالت  يف  وقياديا  تن�شيقيا  دورا  الأخ��رية  واعطاء  النقل،  ووزارة 
النقل كافة، والعمل على معاجلة القطاع الرئي�شية من كلف و�شيانة 
النمو  حتفيز  يف  ودوره  تناف�شيته  لرفع  ادارة،  وانظمة  وت�شغيل 
احلديد،  ك�شكك  ا�شرع  بوترية  الكربى  امل�شاريع  وتنفيذ  القت�شادي، 
الهدف  لتحقيق  الإل���ك���رتوين  ال��دف��ع  وخ��ا���ش��ة  ال��رق��م��ي  وال��ت��ح��ول 

ال�شرتاتيجي باإقامة نظام نقل عام على م�شتوى اململكة.
واأو�شح العني احلمارنة اأن متابعة اخلطة التنفيذية ل�شرتاتيجية 
وخدماته،  النقل  منظومة  تطوير  تتطلب  املدى  طويلة  النقل  قطاع 
والتجارة  النقل  منظومة  لت�شهيل  القطاع  يف  ال�شتثمار  وتعزيز 
املوؤ�ش�شي  الداء  م�شتوى  ورف��ع  ال�شلبية،  البيئية  الآث��ار  وتخفي�ص 
يتعلق  ما  وخا�شة  الركاب  نقل  قانون  تفعيل  اأهمية  واكد  النقل.  يف 
ونقل  امل�شغلني  دم��ج  اإىل  اإ�شافة  ال��رك��اب،  نقل  قطاع  دع��م  ب�شندوق 
بع�ص ال�شالحيات للبلديات، وايالء تنفيذ م�شروع �شبكة �شكة احلديد 
الهمية املطلوبة وتطوير م�شاريع ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص لتفعيل 

دوره ب�شكل اكرب.
بالنقل  املتعلقة  الت�شريعات  تطوير  اإىل  احلمارنة  العني  ودع��ا 
وم�شروع  الذكي،  النقل  انظمة  م�شروع  واجناز  الب�شائع،  نقل  وخا�شة 
الولويات  �شمن  الالزمة  املالية  املخ�ش�شات  وتوفري  احل�شري،  النقل 
يف  احلوكمة  ملنظومة  �شاملة  ومراجعة  الب�شرية،  وامل��وارد  املطلوبة 

قطاع النقل وحتديدا تنقل الركاب.
يواجه حتديات  النقل  اإن قطاع  العزايزة  الوزير  من جانبه، قال 
خطوط  على  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  م�شتوى  يف  تتمثل  كبرية 
القطاع  وت�شجيع  والت�شريعات،  هيكلته،  اعادة  وا�شتكمال  العام  النقل 
احلكومية  احليوية  امل�شاريع  وتنفيذ  فيه،  ال�شتثمار  على  اخلا�ص 
اف�شل  وفق  اللوج�شتية  املرافق  وتوفري  احلديدية،  ال�شكك  لقطاع 
الربامج  تت�شمن  تنفيذية  خطة  اىل  وا���ش��ار  العاملية.  املوا�شفات 
وامل�شاريع التي �شتنفذها الوزارة �شعيا لتطوير منظومة النقل وتطوير 
والقانونية  الت�شريعية  البيئة  توفري  و�شمان  التكنولوجية  الأنظمة 
يف  الأ�شا�ص  الركن  يعد  ال��ذي  الب�شرية  امل��وارد  كفاءة  ورف��ع  الالزمة 
يجري  العمل  اأن  العزايزة  الوزير  واأكد  والغايات.  الأه��داف  حتقيق 
على تعديل الهيكلية املوؤ�ش�شية تدريجيًا متهيدًا لفتح الأ�شواق وتعزيز 
اأن هناك م�شروًعا لربط  دور م�شغلي النقل من القطاع اخلا�ص، مبيًنا 
ان�شياب  حركة  ت�شهيل  �شاأنها  من  متطورة  نقل  مبنظومة  م�شرتك 

الب�شائع والركاب بني الأردن والعراق وم�شر.

قانونية النواب تناقش مشروع 
قانون لمكافحة غسل األموال

  
*عمان 

ناق�شت اللجنة القانونية النيابية، خالل اجتماع الثنني، برئا�شة 
النائب الدكتور حممد الهاللت، م�شروع قانون مكافحة غ�شل الأموال 

ومتويل الإرهاب ل�شنة 2020.
املالحظات  جميع  ال��ي��وم  ناق�شت  اللجنة  اإن  ال��ه��اللت  وق���ال 
واملقرتحات والآراء التي ر�شدتها خالل �شل�شلة اجتماعات مع املعنيني 
ومنذ  اللجنة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  القانون.  م�شروع  ب�شاأن  واملتخ�ش�شني 
اآراء  �شروعها مبناق�شة م�شروع القانون حر�شت على ال�شتماع جلميع 
جميع  حيال  �شامل  ت�شور  بلورة  بهدف  والخت�شا�ص،  اخل��ربة  ذوي 

اأحكام القانون، و�شوًل اإىل �شيغة حتقق اأهداف وغايات القانون.
العتوم  زي��د  ال��ن��واب  ح�شره  ال��ذي  الجتماع  يف  ال��ه��اللت،  وب��ني 
ال�شمريات  ورائد  ال�شعايدة  وعارف  القالب  و�شليمان  الذنيبات  وغازي 
اأخذ م�شاحة وا�شعة من النقا�ص وجهدًا  اأن هذا امل�شروع  وعمر النرب، 
كبريًا نظرًا ملا ت�شمنه من مواد ون�شو�ص وم�شطلحات حتتاج اإىل اإعادة 

�شياغة وجتويد.
ورجح اأن يجري اإقرار م�شروع القانون يف الأيام املقبلة بعد اإجراء 

كل التعديالت على مواده.
اإىل  النيابية  القانونية  اللجنة  ا�شتمعت  منف�شل،  اجتماع  ويف 
 73 رقم  املوؤقت  بالقانون  املتعلقة  واملالحظات  املقرتحات  من  جملة 

ل�شنة 2003 قانون تنظيم مهنة املحا�شبة القانونية.
والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزي��رة  الجتماع  خ��الل  وحت��دث 
ومراقب  ح��داد،  عا�شم  الدكتور  املحا�شبة  دي��وان  ورئي�ص  علي،  مها 
الدخل  �شريبة  عام  ومدير  العرموطي،  وائل  الدكتور  ال�شركات  عام 
نائل  عمان  �شناعة  غرفة  ع��ام  ومدير  علي،  اأب��و  ح�شام  واملبيعات 
احل�شامي، ومديرة الرقابة القانونية والت�شريعات يف وزارة ال�شناعة 
املالية،  الأوراق  هيئة  من  العجلوين  وليث  ملكاوي،  رول  والتجارة 
وممثلون عن البنك املركزي واأكادمييون وممثلون عن القطاع اخلا�ص. 
حتتاج  التي  املهمة  القوانني  من  ُيعد  القانون  هذا  اإن  الهاللت  وقال 
تطويره  بهدف  العالقة،  ذات  اجلهات  جميع  مع  مو�شعة  نقا�شات  اإىل 

وتفعيله لين�شجم مع التطورات التي �شهدها املجتمع.
واأكد حر�ص اللجنة على النفتاح وال�شتماع اإىل جميع املالحظات 
والتو�شل  بها  ال�شتئنا�ص  اأجل  من  اخل�شو�ص  بهذا  ال��واردة  والآراء 
اإىل �شيغة جتود مواد القانون، لفتًا بهذا ال�شدد اإىل اأن هناك بع�ص 
الت�شريعات  مع  لتتما�شى  تعديل  اإىل  بحاجة  وامل�شطلحات  املفاهيم 
مهنة  م��زاول��ة  تنظيم  اإىل  يهدف  القانون  ه��ذا  اأن  وب��ني  الأخ���رى. 
ومعايري  املحا�شبة  مبعايري  اللتزام  و�شمان  بها  والرتقاء  املحا�شبة 

تدقيق احل�شابات املعتمدة مبا ي�شاهم يف حماية القت�شاد الوطني.
ورائد  القالب  و�شليمان  الذنيبات  غازي  النواب:  اأثار  جهتهم،  من 
بن�شو�ص  املتعلقة  املالحظات  من  جملة  ب�شبو�ص،  وفايز  ال�شمريات 
القانونيني  املحا�شبني  جمعية  ب���دور  املرتبطة  �شيما  ل  ال��ق��ان��ون 
اجلمعية  اإي��رادات  من  ن�شبة  توريد  يتم  ل  ملاذا  مت�شائلني  الأردنيني، 
مزاولة  لمتحان  التقدم  �شروط  اإىل  تطرقوا  الدولة؟كما  خلزينة 
املهنة و�شبل تو�شيع قاعدة احل�شول على اإجازة مزاولة مهنة التدقيق 

مبا ي�شمن الرتقاء باملهنة.
واأ�شاروا اإىل اأن هذه املهنة مهمة جدًا وحتتاج اإىل خربة ومعرفة 
ولها جمالت وا�شعة ومتداخلة يف عمل القطاعات كافة، الأمر الذي 
من  ومتكينه  القطاع  هذا  عمل  تنظيم  يف  ت�شهم  معايري  وجود  يتطلب 

اأداء دوره على اأكمل وجه واإزالة جميع املعيقات التي تقف اأمامه.
واأكدوا ا�شتعدادهم ملعاجلة جميع املالحظات التي قدمها احل�شور 
اإىل  املحا�شبة  الدكتوراه يف  �شهادة  املرتبطة بان�شمام حملة  ول�شيما 
اجلمعية مع التاأكيد على �شرورة وجود فرتة تدريب يف مكتب حما�شبة 
باملهنة  لالرتقاء  الأق��ل  على  �شنوات   3 اإىل  �شنتني  مل��دة  تدقيق  اأو 

واللتزام بالقواعد املرتبطة بها.

افتتاح مشروع إلعادة تدوير 
النفايات الكرتونية

*عمان 
افتتح الهالل الأحمر الأردين، الثنني، م�شروع وحدة اعادة تدوير 
الدويل  الحت��اد  مع  بال�شراكة  �شحاب  لواء  يف  الكرتونية  النفايات 
ال�شندوق  من  وبتمويل  الأحمر  والهالل  الأحمر،  ال�شليب  جلمعيات 
ويهدف  �شحاب.  بلدية  مع  وبالتعاون  "مدد"،  الأوروب���ي  الئتماين 
املخلفات  تراكم  عن  الناجت  البيئي  التلوث  من  التخفيف  اىل  امل�شروع 
اإ�شافة اىل  الكرتونية املنت�شرة يف الأ�شواق املحيطة يف لواء �شحاب، 
ت�شغيل اأفراد املجتمع املحلي. واأكد رئي�ص بلدية �شحاب الدكتور عبا�ص 
املحارمة خالل لقائه وفدا من الهالل الأحمر الأردين يف مقر البلدية، 
اأهمية ال�شراكة مع الهالل الأحمر الأردين و اجلهات الداعمة ، م�شريا 
وي�شهم بتخفيف حدة  �شحاب  لواء  اأهايل  امل�شروع يخدم  ان هذا  اىل 
ان�شاء  امل�شروع على  وا�شتمل  ال�شكان.  منه  يعاين  الذي  البيئي  التلوث 
"هنجر" و تزويده برافعة �شوكية اإلكرتونية، وماكنة �شغط للكرتون، 

وجهاز اإطفاء ذاتي، وجهاز حا�شوب، وتاأ�شي�ص وحدة مرافق �شحية.

لجنة الخدمات في األعيان 
تلتقي وزير النقل

الشعب النيابية تؤكد دور األحزاب 
في تجذير ثقافة التعددية

االلتزام واللقاح طوق النجاة 
الوحيد من الغرق بوحّل الوباء

*البقعة 
تفقدت جلنة الزراعة واملياه يف جمل�ص 
للبحوث  الوطني  املركز  الثنني  الأع��ي��ان 
والعلمية  البحثية  واإجن��ازات��ه  الزراعية 

وانعكا�شها على القطاع الزراعي.
عاكف  الدكتور  اللجنة  رئي�ص  وق��ال 
املركز  اإن  الأردنية  الأنباء  لوكالة  الزعبي 
الزراعة  ل���وزارة  العلمي  البحث  ذراع  هو 
زيادة  يف  كبري  دور  وله  التكنولوجيا  ونقل 
خ��ربات  م��ن  ميتلكه  مل��ا  الإن��ت��اج  وحت�شني 
خمتلف  يف  م��ت��ن��وع��ة  وخم���ت���ربات  م��ه��م��ة 
الزراعي  بالقطاع  للنهو�ص  الخت�شا�شات 
لال�شتثمار  الوطنية  اجلهود  �شب  خالل  من 
الدولية  امل�شاريع  وجلب  الب�شرية  باملوارد 
والتدريب  العلمي  البحث  على  تركز  التي 
والتاأهيل والتطوير وتبني زراعات حديثة 

تنعك�ص على الواقع الزراعي للمملكة.
من جهته، اأكد مدير عام املركز الدكتور 

للمركز  البحثية  الإجن��ازات  اأن  حداد  نزار 
العلمي  البحث  تكري�ص  خ��الل  م��ن  ج��اءت 
والتاأهيل  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  ون��ق��ل 
والتدريب والت�شبيك مع املوؤ�ش�شات الوطنية 
والدوليني  املحليني  ال�شركاء  مع  بالتعاون 
بالقطاع  تع�شف  التي  التحديات  ملواجهة 

الزراعي. 
دعم  يف  امل��رك��ز  دور  اإىل  ح��داد  واأ���ش��ار 
عربية  موؤ�ش�شة  ك���اأول  ال��زراع��ي��ة  امل�شرية 

توائم اأهدافها مع ال�شرتاتيجية الوطنية، 
الري  وادخال  املائية  للزراعة  واأول خمترب 
اململكة،  يف  املحمية  وال��زراع��ة  بالتنقيط 
واملختربات  الأج��ه��زة  تطوير  اإىل  اإ�شافة 
ال�شتعمال  ن��ادرة  حديثة  اأجهزة  باإدخال 
يف ال�شرق الأو�شط واإدخال الأيزو والي�شتا 
بنك  ان�شاء  وب�شدد  البذور،  فح�ص  لتطوير 
اإىل  اإ�شافة  عاملي،  م�شتوى  على  وطني  بذور 
امل�شاريع البحثية للكوادر البحثية بالتعاون 

مع ال�شركاء املحليني والدوليني.

واأو�شح اأن املركز اأول من ادخل حا�شنة 
ب��ارز  دور  لها  ك��ان  التي  ال��زراع��ي  البتكار 
وال���ش��ت��دام��ة  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  حتقيق  يف 
الزراعية  اخلارطة  اإىل  م�شرًيا  الزراعية، 
احل�شاد  وخ��ارط��ة  امل��رك��ز  بها  كلف  ال��ت��ي 
على  عالوة  الومي�شية،  والفي�شانات  املائي 
من  اخلا�ص  القطاع  مع  الفاعلة  ال�شراكة 
حديثة  وتكنولوجيا  تقنيات  تبني  خ��الل 

ل�شتمرار العمل وادامة القطاع. 
)برتا-وجدي النعيمات(

زراعة األعيان تتفقد المركز 
الوطني للبحوث الزراعية

مقال رئيس التحرير

يقال ما اجتمعت الروة 
البع�ص  الف�شاد ثالثهما، ويرى  اإل وكان  وال�شلطة 

الأركان،  واملال جرمية كاملة ومكتملة  ال�شلطة  العالقة بني  اأن 
وال�شرف  الأمانة  متلكه  ما  اأعز  عن  ال�شلطة  تتنازل  الروة  فمقابل 
اإل  عليك  فما  جمتمع،  اأي  اإف�شاد  اأردت  فاإذا  مكروهًا،  الوليد  ويكون 
اأن  الأعمال  لرجل  ت�شمح  اأي  وامل��ال،  ال�شلطة  بني  ال��زواج  باب  فتح 
اأو  وزراء،  رئي�ص  اأو  وزيرًا  اأو  الربملان،  يف  وع�شوًا  �شيا�شة  رجل  يكون 
حتى رئي�ص دولة، وهنا ي�شارك رجل الأعمال يف �شنع القرارات التي 

تخدم م�شاحلهم اأوًل واأخريًا . 
هذا املولود امل�شخ  وهو الف�شاد ينجم عنه مظاهر كثرية ومتباينة 
املح�شوبية،  املوؤهلة،  الكفاءات  اإق�شاء  الر�شوة،   : منها  ومتعددة 
املمتلكات  ا�شتغالل  املحاباة،   ، العامة  الوظيفة  وراء  من  التك�شب 
ال�شلطة  ا�شتخدام  اإ���ش��اءة  الغري،  ح�شاب  على  الوا�شطة  العامة، 
ال��دوام  اأوق���ات  على  املحافظة  ع��دم  النفوذ،  ا�شتغالل  الر�شمية، 
الر�شمي، ال�شتيالء على املال العام، البتزاز، و�شع ال�شخ�ص املنا�شب 
اأو  والت�شريعات  الأنظمة  تطبيق  يف  التهاون  املنا�شب،  املكان  غري  يف 
موجودة  الم��ور  ه��ذه  وغالبية  الآخ��ر  دون  البع�ص  على  تطبيقها 

وم�شت�شريه يف موؤ�ش�شاتنا.
امل�شيبة هذا املال احلرام  حينما يقع يف يد ال�شفهاء والل�شو�ص 
ي�شبح نكبة عليهم وعلى من حولهم، وال�شلطة حينما تقع يف اأيديهم 
هو  وميلكه  يعرفه  م��ا  ك��ل  ه��ائ��ج«  »ث��ور  اإىل  منهم  ال��واح��د  يتحول 

ا�شتخدام قرنيه وتدمري كل ما حوله. 
وال�شلطة هى  املال  املحرم بني  الزواج  اأن ظاهرة  من  الرغم  على 
ظاهرة قدمية اإل اأنها عادت فى ال�شنوات الأخرية لتطفو اإىل �شطح 
الأحداث فى مناطق �شتى بالعامل ومنها دول �شرق اأو�شطية وعربية 
حولها  النقا�ص  جعل  مما  ال��زواج  هذا  �شهام  اأ�شابه  بالطبع  والردن 
من  للتحذير  تعلو  الأ�شوات  وب��داأت  ظواهر  من  عداها  ما  كل  يفوق 
ا�شتباك وتزواج املال وال�شلطة باعتباره يوؤدى اإىل ف�شاد املجتمعات. 

وراحت ق�ش�ص هذه الزيجات املحرمة بني املال وال�شلطة تخرج 
وتنفجر  اللكرتونية  املواقع  اخبار  ومن�شات  اجلرائد  �شفحات  على 
فى نقا�شات حامية على �شا�شات الف�شائيات فى كل مرة تنتهى زيجة 

من هذه الزيجات بف�شيحة مدوية. 
بها من ق�شايا  وما يحيط  ال�شائكة  الق�شية  ونظرا خلطورة هذه 
فرعية فقد بدا العامل فى اإزاحة ال�شتار عن ق�ش�ص غريبة وف�شائح 
مثرية فى عملية تتبع لأ�شهر عمليات ارمتاء ال�شلطة فى اأح�شان اأهل 
وكيف  ال�شلطة،  لأهل  البيزن�ص  اأهل  مغازلة  عمليات  اأو  البيزن�ص، 
و�شراء  العام،  للمال  نهب  من  املجتمعات  اإف�شاد  وهى  النتيجة  كانت 
للذمم وال�شمائر، و�شرب للقيم واملبادئ، وخيانة لالأمانة التى و�شعها 

ال�شعب فى اأيدي حكامه .
بلدنا  يف  �شغرى  بينونة  البائن  الف�شاد  وحجم  معرفة  اأردمت  اذا 
اإفتحوا ار�شيف تقارير ديوان املحا�شبة للع�شرة �شنوات الخرية حيث 
ت�شاهدون ان البالوي والر�شاوي والف�شاد والرتهل الداري يبداأ من 

موؤ�ش�شات الدولة.. 
احل��رام  املتعة  زيجات  �شهدت  الردن  يف  �شهرية  ق�ش�ص  هناك 
اىل  و�شلوا  م�شوؤولني  ي�شاهدون  املواطنون  ويكاد  وال�شلطة  املال  بني 
الراء ال�شريع  من خالل ال�شلطة، فى حماولة للتعرف على الطريقة 
مبتغاها،  اإىل  ت�شل  حتى  تقطعها  التى  واخلطوات  بها،  تبداأ  التى 
اأمر  انك�شاف  مبجرد  بينهما  الطالق  يقطع  اأن  قبل  تداعياتها،  ثم 

اأ�شحابها، وتفجر الف�شيحة!!
الذى يقود  املال فى الردن هو  ان  لال�شف يف بع�ص الحيان نرى 
ا�شرتاتيجية  ذلك  فى  وال�شبب  املفا�شل..  بع�ص  يف  يتحكم  ال�شلطة 
  2000 عام  بعد  الردن   تبناها  التى  القت�شادى  والإ�شالح  التنمية 
والتى  العباد..  واأف��ق��رت  البالد  دم��رت  التي  اخل�شخ�شة  وكذلك 
العام  امل��ال  باعوا  الذين  الأع��م��ال  رج��ال  بع�ص  على  كليًا  اعتمدت 
حتى  مربر،  غري  ب�شكل  �شيا�شيًا  ت�شعيدهم  عملية  وبداأت  وا�شرتوه.. 
ظهرت ال�شراعات القت�شادية مغلفة باإطار �شيا�شى، ثم انتقلت اإىل 
ا�شتخدام النفوذ ال�شيا�شى لتحقيق امل�شالح القت�شادية، فيما يعرف 
ال�شراع  لقواعد  وا�شح  تناق�ص  فى  العظام(..  )تك�شري  ب�شيا�شات 
التى تدفع بدورها  ال�شيا�شى نف�شه، الذى يعتمد على مبداأ امل�شلحة، 
منه  ال�شتفادة  اإمكانية  منطلق  من  نهائيًا،  اخل�شم  تدمري  عدم  اإىل 
م�شتقباًل.. الأمر الذى يقود اإىل ت�شاوؤل اآخر.. هل اجتاه البالد نحو 
ال�شوق،  اآلية  على  قائم  اقت�شادى  نظام  وبناء  القت�شادية،  احلرية 
القرارات  اإىل مركز �شنع واتخاذ  �شبب كاف لت�شعيد رجال الأعمال 

ال�شيا�شية   ؟!
اإن الليربالية اجلديدة التى تعترب ركيزة فكر لليربايني املعدلون 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  جوانبها  ف��ى  احلكومات  وبع�ص  وراث��ي��ا 
لالأداء  منظم  مبثابة  تكون  اأن  الدولة  على  تفر�ص  والجتماعية، 
القت�شادى،  الإ�شالح  ل�شيا�شات  مراقب  اأي�شًا  وتكون  القت�شادى، 
املتوقعة  ال�شيا�شة والجتماعية  الآثار  ملواجهة  ا�شرتاتيجية  وت�شع 
اأمر  للدولة" وهو  الجتماعى  "الدور  ب�  نظريًا  يعرف  فيما  جراءها، 
يوؤكد اأن القرار ال�شيا�شى يجب اأن يتخذه ال�شا�شة لي�ص غريهم.. واأن 
اأن تقود املال ولي�ص العك�ص.. حتى واإذا كانت الدولة  ال�شلطة يجب 
)بكل هيبتها املفرت�شة( حتتاج اإىل املال واأ�شحابه لتنه�ص ، فمن غري 
املفهوم اأو املنطقى اأن يتم تف�شيل القوانني وال�شيا�شات من قبل اأ�شحاب 
املال والأعمال ونواب البزن�ص والعطاءات ، وكما قال احد ال�شيا�شيني 

ان الزواج بني املال وال�شلطة هو زواج �شفاح يدفع مهره ال�شعب  .

خالد خازر الخريشا

تزوج المال والسلطة .. 
فأنجبوا الفساد ..!!

khrishakhaled@yahoo.com
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*القاهرة
عبد  امل�����ش��ري  الرئي�ص  ق��دم 

بعد  ال�شكر  ال�شي�شي  الفتاح 
امل�شرية،  ال�شلطات  جناح 

حت��ري��ك  يف  الث���ن���ني، 
"اإيفر  ال�����ش��ف��ي��ن��ة 

يف  العالقة  غيفن" 
ق��ن��اة ال�����ش��وي�����ص 

منذ اأيام.
وقال 
الرئي�ص 

امل���������ش����ري يف 
على  تغريدات 
"جنح  ت��وي��رت: 

امل�شريون 
اإنهاء  يف  ال��ي��وم 

ال�شفينة  اأزم���ة 
اجل�����ان�����ح�����ة يف 

ق��ن��اة ال�����ش��وي�����ص، 
الفني  التعقيد  رغم 

ال��ه��ائ��ل ال���ذي اأح���اط 
ب��ه��ذه ال��ع��م��ل��ي��ة م���ن كل 

ج��ان��ب، وب���اإع���ادة الأم����ور 
مل�شارها الطبيعي، باأيد م�شرية، 

م�شار  ع��ل��ى  اأج��م��ع  ال��ع��امل  يطمئن 
هذا  ميررها  التي  واحتياجاته  ب�شائعه 

ال�شريان املالحي املحوري".
لكل  بال�شكر  "اأتوجه  ال�شي�شي:  وتابع 
اإنهاء  م�شري خمل�ص �شاهم فنيا وعمليا يف 
اليوم  امل�شريون  اأثبت  لقد  الأزم���ة.  ه��ذه 
القناة  واأن  دوما،  امل�شوؤولية  قدر  على  اأنهم 
ودافعوا  اأجدادهم  باأج�شاد  حفروها  التي 
�شتظل  اآبائهم..  باأرواح  عن حق م�شر فيها 
اإىل  �شتم�شي  امل�شرية  الإرادة  اأن  �شاهدا 

حيث يقرر امل�شريون".
خلدمات  كيب"  "اإن�ص  �شركة  وك��ان��ت 
تويرت،  على  تغريدة  يف  قالت  قد  ال�شحن 
اإنه مت بدء اإعادة تعومي ال�شفينة اجلانحة 
بقناة ال�شوي�ص "اإيفر غيفن"، الثنني، واإنه 

يجري حاليا تاأمينها.

واأفاد 
ن��ي��وز مرا�شل  "�شكاي 

و�شعية  ت��ع��دي��ل  ج���رى  ب��اأن��ه  عربية"، 
ا�شتجابتها  ب��ع��د  اجل��ان��ح��ة  ال�����ش��ف��ي��ن��ة 
حاليا  وج��اري  الأخ���رية،  التعومي  مل��ن��اورة 
رفا�ص  وت�شغيل  لتعوميها،  ال�شفينة  قطر 

ال�شفينة، للتاأكد من �شالحيتها للتحرك.
ال�شوي�ص،  ق��ن��اة  هيئة  رئي�ص  واأك���د 
اليوم  مدار  على  تعمل  الهيئة  اأن  الثنني، 
بعد  وذل���ك  ال��ع��ال��ق��ة،  ال�شفن  اأزم���ة  حل��ل 
قليل من الإعالن عن بدء تعومي ال�شفينة 
يف  جنوحها  من  اأي��ام  بعد  غيفن"،  "اإيفر 
قناة  هيئة  رئي�ص  واأعلن  ال�شوي�ص.  قناة 
الثنني،  ربيع،  اأ�شامة  الفريق  ال�شوي�ص، 
اجلانحة،  ال�شفينة  تعومي  جهود  جن��اح 

نيوز  "�شكاي  مرا�شل  وك��ان  غيفن".  "اإيفر 
باأنه  �شابق،  وق��ت  يف  اأف��اد  قد  عربية"، 
ال�شفينة  و���ش��ع��ي��ة  ت��ع��دي��ل  ج���رى 
ملناورة  ا�شتجابتها  بعد  اجلانحة 
التعومي الأخرية، وجاري قطر 
وت�شغيل  لتعوميها،  ال�شفينة 
رفا�ص ال�شفينة، للتاأكد من 

�شالحيتها للتحرك.
من جانبه قال رئي�ص 
هيئة قناة ال�شوي�ص يف 
بيان فجر الثنني، اإنه 
مت "البدء يف مناورات 
�شفينة  لتعومي  ال�شد 
غيفن  اإيفر  احلاويات 
قاطرات   10 بوا�شطة 
بالعمل  تقوم  عمالقة 
م���ن اأرب���ع���ة اجت��اه��ات 

خمتلفة".
واأو�شح ربيع اأن توزيع 
مناورات  خ��الل  القاطرات 
مقدمة  ���ش��د  ي�����ش��م��ل  ال�����ش��د 
ال�شمال  اجت����اه  يف  ال�شفينة 
بوا�شطة كل من القاطرة "بركة 1" 
والقاطرة "عزت عادل" بقوة �شد 160 
طن لكل منهما، فيما تقوم 4 قاطرات بدفع 
القاطرتان  وت�شمل  جنوبا  ال�شفينة  موؤخر 
يو�شف"  احل��م��ي��د  "عبد  اجل���دي���دت���ان 
و"م�شطفى حممود" بقوة �شد 70 طن لكل 
وبور�شعيد   1 بور�شعيد  والقاطرتان  منهما 
2. وع��م��ل��ت ق��اط��رت��ان ع��ل��ى ���ش��د م��وؤخ��ر 
القاطرة  مقدمتهم  ويف  جنوبا  ال�شفينة 
�شد  بقوة   APL GUARDالهولندية
وت�شاركت  ماراديف،  والقاطرة  طن،   285
القاطرتان "حتيا م�شر 1" و"حتيا م�شر 2" 

يف دفع مقدم ال�شفينة ناحية ال�شمال.
 APL الهولندية  ال��ق��اط��رة  وك��ان��ت   
GUARD قد و�شلت م�شاء الأحد، �شمن 
الهولندية  "�شميت"  �شركة  عمل  فريق 
للم�شاركة يف جهود تعومي �شفينة احلاويات 

البنمية اجلانحة.

نجاح تعويم السفينة 
الجانحة في قناة السويس

مصر ترد على تأثر أنفاق قناة 
السويس بأعمال »التكريك«

*القاهرة
الثنني،  امل�شري،  ال���وزراء  ملجل�ص  الإع��الم��ي  امل��رك��ز  نفى 
�شحة ما تداولته بع�ص املواقع الإلكرتونية و�شفحات التوا�شل 
باأعمال  ال�شوي�ص  قناة  اأنفاق  تاأثر  ب�شاأن  اأنباء  من  الجتماعي 

التكريك التي متت حول ال�شفينة اجلانحة بالقناة.
هيئة  مع  بالتوا�شل  ال��وزراء  ملجل�ص  الإعالمي  املركز  وقام 
�شحة  ل  اأنه  موؤكدة  الأنباء،  تلك  نفت  والتي  ال�شوي�ص،  قناة 
حول  متت  التي  التكريك  باأعمال  ال�شوي�ص  قناة  اأنفاق  لتاأثر 
ال�شوي�ص  قناة  هيئة  واأو�شحت  بالقناة.  اجلانحة  ال�شفينة 
اأنفاق قناة ال�شوي�ص بعيدة متاًما عن املنطقة التي  اأن  امل�شرية 

متت بها اأعمال التكريك، واأن املنطقة ل يتواجد بها اأي اأنفاق.
اآمنة،  التكريك متت بطريقة  اأعمال  اأن  اإىل  الهيئة  واأ�شارت 
وروعي فيها اأق�شى معايري الأمان املالحي، ُمنا�شدًة املواطنني عدم 
الن�شياق وراء مثل تلك ال�شائعات، مع �شرورة ا�شتقاء املعلومات 
من م�شادرها الر�شمية. ونا�شدت جميع و�شائل الإعالم، ومرتادي 
مواقع التوا�شل الجتماعي عدم الن�شياق وراء الأخبار امل�شللة، 

و�شرورة حتري الدقة فيما يتم تداوله عن قناة ال�شوي�ص.

االحتالل يشدد اجراءاته 
العسكرية في القدس

  
*رام اهلل 

�شددت قوات الحتالل الإ�شرائيلي اإجراءاتها الع�شكرية يف 
البلدة القدمية بالقد�ص املحتلة يف اإطار احتفالتها بعيد الف�شح 
و�شوؤون  الإ�شالمية  الأوق��اف  دائرة  عام  مدير  واأكد  اليهودي. 
ح�شيلة  اأن  املحتلة  القد�ص  مبدينة  املبارك  الأق�شى  امل�شجد 
منذ  امل�شجد  لباحات  املقتحمني  اليهود  املتطرفني  امل�شتوطنني 
بيان  يف  اخلطيب  واأو�شح  م�شتوطنا.   274 بلغت  الثنني،  �شباح 
الكني�شت  اأع�شاء  من  وعددا  غليك  يهودا  املتطرف  احلاخام  اأن 
ل�شاحات  اليهود  املتطرفني  اقتحامات  ق���ادوا  الإ�شرائيلي، 
اأن  اإىل  ا�شتفزازية يف باحاته، م�شريا  الق�شى، ونفذوا جولت 
اأمنيا م�شددا يف حميطه وحولت  قوات الحتالل فر�شت طوقا 

الأق�شى اإىل ثكنة ع�شكرية حلماية امل�شتوطنني املقتحمني.
الأمنية  اإجراءاتها  �شددت  الحتالل  �شرطة  اأن  واأ�شاف 
ال�شبان  ومنعت  واأزقتها،  القدمية  البلدة  يف  قواتها  وع��ززت 
هويات  باحتجاز  وقامت  الأق�شى  دخول  من  والرجال  والن�شاء 
مقاومة  ملف  م�شوؤول  حذر  مت�شل،  �شعيد  وعلى  منهم.  العديد 
من  اليوم،  دغل�ص،  غ�شان  الغربية  ال�شفة  �شمال  يف  ال�شتيطان 
جماعات  من  يهود  متطرفني  مل�شتوطنني  اإرهابية  خمططات 
"تدفيع الثمن"، يف حمافظة �شلفيت ب�شكل خا�ص و�شمال ال�شفة 
ب�شكل عام. وقال دغل�ص يف بيان اإن خاليا اإرهابية للم�شتوطنني 
الغربي،  ريفها  يف  خا�ص  وب�شكل  �شلفيت  حمافظة  يف  تن�شط 

ول�شيما بلدات كفر الديك ودير بلوط وبروقني وبديا.

الصحة العالمية تحذر من اتساع 
الفجوة في توزيع لقاحات كورونا

*واشنطن 
ات�شاع  عواقب  من  الثنني  العاملية  ال�شحة  منظمة  حّذرت 
يف  ك��ورون��ا  لفريو�ص  امل�����ش��اّدة  اللقاحات  اأع���داد  ب��ني  الفجوة 
عرب  الفقرية  للدول  توزيعها  يجري  التي  عن  الغنية  ال��دول 
بعد  التحذير  جاء  تاميز،  نيويورك  وبح�شب  "كوفاك�ص".  اآلية 
للتوزيع  غوتريي�ص  اأنطونيو  املّتحدة  الأمم  ع��ام  اأم��ني  انتقاد 
التي  الغنّية  الدول  داعيا  العامل،  يف  لّلقاحات  العادل"  "غري 
اإىل تقا�شم جزء منها  الّلقاحات  تخّزن كمّيات �شخمة من هذه 
عام  مدير  وقال  اجلائحة.  على  للق�شاء  العامل  دول  بقية  مع 
ال�شحة العاملية تيدرو�ص غيربيي�شو�ص خالل اجتماع افرتا�شي 
اإن الفجوة بني عدد اللقاحات يف الدول الغنية  عرب الأنرتنت، 
واللقاحات التي توزع من خالل "كوفاك�ص" تت�شع كل يوم. وتابع 
اأخالقية،  مع�شلة  لي�ص جمرد  للقاحات  العادل  التوزيع غري  اأن 
بل اأي�شا هزمية ذاتية اقت�شادية ووبائية، م�شيفا "طاملا وا�شل 
وال�شفر،  التجارة  وتعطل  املوت  ف�شي�شتمر  النت�شار  الفريو�ص 

و�شيتاأخر التعايف القت�شادي اأكر".

الخارجية الفلسطينية تحذر من 
التعايش الدولي مع جرائم االحتالل

*رام اهلل 
الدويل  التعاي�ص  من  الفل�شطينية  اخلارجية  وزارة  حذرت 
وامل�شتوطنني  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��الل  �شلطات  ج��رائ��م  م��ع 
اخلارجية  ودعت  واقع.  كاأمر  معها  والتعامل  اليهود،  املتطرفني 
الفل�شطينية، يف بيان الثنني، اإىل التعامل مع جرائم الحتالل 
الإج����راءات  م��ع  ول��ك��ن  ف��ق��ط،  ال��ع��ام  ال�شيا�شي  اإط��اره��ا  يف  ل 
ومقومات  املواطنني  حياة  تدمر  التي  الحتاللية  والتدابري 
�شمودهم التي ترتقي اإىل م�شتوى جرمية حرب �شد الإن�شانية، 
وتنتهك قواعد القانون الدويل العام والقانون الإن�شاين الدويل 
واتفاقيات جنيف، ول تعك�ص احلجم احلقيقي لعذابات ومعاناة 
بوقف  الدويل  املجتمع  وطالبت  واأجيالها.  الفل�شطينية  ال�شر 
�شيا�شة الكيل مبكيالني وازدواجية املعايري واحرتام م�شوؤولياته 
عرب  وامل�شتوطنني  الحتالل  جرائم  جتاه  والدولية  القانونية 
اإجراءات يفر�شها القانون الدويل لإجبار الحتالل على وقف 
انتهاكاته. واأو�شحت اأن الحتالل مل يكتف بعمليات ال�شتيالء 
جرمية  وارت��ك��اب  واملن�شاآت  امل��ن��ازل  وه��دم  الأرا���ش��ي  و�شرقة 
ل�شالح  اأر�شهم  من  الفل�شطينيني  للمواطنني  الق�شري  التهجري 
تعميق وتو�شيع ال�شتيطان يف القد�ص ال�شرقية املحتلة وعموم 
املناطق امل�شنفة "ج" مبا فيها الأغوار، بل يقدم على تخريب اآبار 
املياه والغرف الزراعية ومطاردة وتدمري املركبات الفل�شطينية 

وال�شتيالء على ممتلكاتهم.

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

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

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

عو�س �سليمان �سامل اخلر�سة
الذي  انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم اجلمعة املوافق 2021/3/26

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

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

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

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

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

بادي احمد �سامل الكفاوين
الذي  انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم اجلمعة املوافق 2021/3/26

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

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

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

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

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

حممد احمد ال�سامل العربيات
الذي  انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم الحد املوافق 2021/3/28
 تغمد اهلل الفقيد  بوا�سع رحمته ور�سوانه وا�سكنه ف�سيح جنانه.

واألهم ذويه و اأهله جميل ال�سرب وح�سن العزاء.
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

الثالثاء )30( آذار 2021
5العدد )1866( رياضة

*وكاالت
مهاجم  �شعد،  �شوين  اللبناين  ك�شف 
لأ�شبوع  حاجته  عن  الأردين،  الوحدات 
حتى يبلغ اجلاهزية املثالية، للم�شاركة 

يف املواجهات الر�شمية.
للموقع  ت�شريحات  يف  �شوين،  وقال 
ت�شخري  "�شاأحاول  ل��ن��ادي��ه:  الر�شمي 
اإمكانياتي يف خدمة الفريق، فم�شلحته 

العليا فوق اأي اعتبار”.
رف�ص  ميكنه  اأح���د  "ل  واأ����ش���اف: 

يتمتع  ال����ذي  ال���وح���دات،  م��ن  ع��ر���ص 
ويتميز  ك��ب��رية،  ج��م��اه��ريي��ة  ب��ق��اع��دة 
�شخ�شيا..  اأف�شله  هجومي  ب��اأ���ش��ل��وب 
كذلك تواجد الكابنت عبد اهلل اأبو زمع، 
ثقة  منحني  الفني،  اجلهاز  راأ���ص  على 
اأداء  اأف�شل  لتقدمي  ومهمة،  اإ�شافية 
ال��وح��دات  "م�شاركة  ووا���ش��ل:  لدي". 
يف  الأوىل  للمرة  اآ�شيا،  اأبطال  دوري  يف 
حتديا  ي�شكل  الأردن��ي��ة،  الكرة  تاريخ 
ولزمالئي..  يل  بالن�شبة  كبريا  وحافزا 

وتواجد الفريق بني كبار القارة، يعك�ص 
املكانة التي و�شل اإليها".

التي  الوحدات،  جماهري  �شوين  و�شكر 
وج��ه��ت ل��ه ر���ش��ائ��ل حم��ف��زة ع��رب مواقع 
�شيبذل  اأنه  موؤكدا  الجتماعي،  التوا�شل 
اأق�شى جمهود لإ�شعادها. واختتم بالقول: 
"لعبت اإىل جانب مواطني وزميلي بفريق 
�شنوات يف  زريق، قبل 7  اأحمد  الوحدات، 
باملنا�شبة  وهو  الأمريكية،  الأندية  اأحد 

لعب مثابر وجمتهد".

ضربة مؤلمة 
في الطريق لبايرن ميونخ

*وكاالت
تعر�ص  التي  الإ�شابة  تفا�شيل  البولندي،  الحتاد  ك�شف 
مباراة  خالل  ميونخ،  بايرن  مهاجم  ليفاندوف�شكي  روبرت  لها 
العامل  لكاأ�ص  املوؤهلة  الت�شفيات  اأندورا، يف  اأمام  منتخب بالده 

.2022
الفحو�شات  "اأظهرت  بيان  يف  البولندي  الحت��اد  وق��ال 

الأوىل، اإ�شابة ليفا يف الرباط اجلانبي للركبة اليمنى".
ونوه "عالج هذا النوع من الإ�شابات ي�شتمر عادة من 5 اإىل 
10 اأيام، ونتيجة لذلك �شيخ�شع ليفاندوف�شكي لإعادة التاأهيل 

يف ناديه".
وبات ليفاندوف�شكي مهدًدا بالغياب عن املباراتني املقبلتني 
للبافاري اأمام ليبزيج بالدوري الأملاين، ثم املواجهة املنتظرة 
اأبريل/ني�شان   7 يف  اإقامتها  املقرر  جريمان،  �شان  باري�ص  اأمام 

املقبل، يف ذهاب ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
مبثابة  ميونخ  بايرن  عن  ليفاندوف�شكي  غياب  و�شيكون 
ه��داف  ه��و  البولندي  املهاجم  واأن  خا�شة  موجعة،  �شربة 
هذا  مباراة   36 يف  �شجلهم  هدًفا   42 بر�شيد  احلايل  البافاري 

املو�شم.

األردن والبحرين يبحثان 
عن انتصار ودي جديد

أسطورة ليفربول:
 تقييم تياجو غير عادل

عزايزة يقدم استقالته رسميًا من 
رئاسة اللجنة المؤقتة لنادي الوحدات

*وكاالت
لنادي  املوؤقتة  اللجنة  رئا�شة  من  ا�شتقالته  عزايزة  وجيه  قّدم 
الوزراء  رئي�ص  حكومة  يف  للنقل  وزيرًا  تعيينه  بعد  وذلك  الوحدات، 

الدكتور ب�شر اخل�شاونة.
واأعلن الناطق الإعالمي لنادي الوحدات حممد غنام، اأن عزايزة 
وزيرًا  ر�شميًا  تعيينه  بعد  ال�شباب  وزارة  اإىل  ر�شميًا  با�شتقالته  تقدم 
اأن  )ب��رتا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  ت�شريح  يف  غنام،  ولفت  للنقل. 
الوحدات  نادي  اإىل  ر�شالة  وجه  لال�شتقالة،  تقدميه  وعقب  عزايزة 
رئا�شة  مهمة  يف  ق�شاها  التي  بالفرتة  واعتزازه  فخره  عن  فيها  عرب 
اللجنة املوؤقتة للنادي. وبني عزايزة يف ر�شالته اأنه حر�ص على بذل 
الأن�شطة،  وجميع  الريا�شية  النادي  بفرق  لالرتقاء  اجلهود  اأق�شى 

متمنيا للوحدات مزيدا من التوفيق يف قادم الأيام.

تعادل الفيصلي
 وشباب األردن وديا

*وكاالت
جمعت  التي  الودية  املواجهة  على  نف�شه  ال�شلبي  التعادل  فر�ص   
الفي�شلي مع �شباب الأردن، يف اإطار حت�شرياتهما للم�شاركة يف بطولة 
ني�شان  اأبريل/   7 يوم  انطالقها  املقرر  القدم،  لكرة  املحرتفني  دوري 

املقبل.
وخا�ص الفي�شلي املباراة بغياب لعبيه الدولني، واملحرتف ال�شوري 

مارديكيان واللبناين هالل احللوة.
الفني  املدير  دفع  فقد  الفي�شلي،  لنادي  الر�شمي  للموقع  ووفقًا 
اهلل  عبد  �شمت:  بت�شكيلة  الأول  ال�شوط  يف  ال�شيد  ح�شام  ال�شوري 
الزعبي، م�شطفى �شال، حممد اأبو زريق، عدي زهران، ابراهيم دلدوم، 
جمدي العطار، دومي بني دومي، خالد �شياحني، ابراهيم اخلب، حممد 

طنو�ص ، حممد العك�ص.
ليلي،  اأب��و  يزيد  م�شعل،  مبحمود  ال�شيد  زج  الثاين  ال�شوط  ويف 

وح�شام اأبو الذهب، اإباء الرحمي، واأدهم الرفاعي. انضمام العبين برازيليين لمعسكر 
التايكواندو المشترك في عمان

صفقة تبادلية متوقعة
 بين يوفنتوس وبرشلونة

نهاية أزمة مارسيلو 
في فالنسيا

نيمار وبارتوميو في مرمى 
القضاء اإلسباني

*وكاالت
الربازيلي  املنتخب  لعبي  م�شاركة  عن  التايكواندو،  احتاد  اأعلن 
وتالي�شكا   ) كغم   68 حتت  رج��ال   ( بيجوزي  نيكول�ص  للتايكواندو 
جيزير�شكي ) �شيدات حتت 49 كغم (، املتاأهلني اىل اوملبياد طوكيو، يف 
امل�شرتك الذي يقام مب�شاركة لعبني من منتخبات  التدريبي  املع�شكر 

رو�شيا وتون�ص واملغرب وجورجيا.
ال�شتعداد  اطار  يف  الوطني  للمنتخب  التدريبي  املع�شكر  وياأتي 
واملوؤهلة  املقبل،  اأيار  خالل  عمان  يف  تقام  التي  الآ�شيوية  للت�شفيات 

لوملبياد طوكيو.
واأكد امني �شر احتاد التايكواندو في�شل العبدالالت لوكالة الأنباء 
غدا  �شيلتحقان  الربازيليني  الالعبني  اأن  الثنني،  )ب��رتا(  الأردنية 
التدريبي اجلاري حاليا يف عمان، مب�شاركة جنوم منتخبات  باملع�شكر 
الأردن ورو�شيا وتون�ص واملغرب وجورجيا. اإىل ذلك، اأعلن العبدالالت 
ان الحتاد �شيقيم ت�شفية داخلية بني لعبتي املنتخب ال�شابقتني بانا 
الالعبة  لختيار   ، كغم   57 حتت  وزن  يف  احلميدي  ونتايل  �شراغمة 
الالعبة ملك  لكون عمر  الوزن،  الوطني يف هذا  املنتخب  �شتمثل  التي 
املحلية لالوزان الوملبية  الت�شفية  الوزن يف  بهذا  والفائزة  حيا�شات 

اقل من ال�شن القانوين للم�شاركة يف الأوملبياد.

*وكاالت
قد  وبر�شلونة  يوفنتو�ص  اأن  اإيطالية،  �شحفية  تقارير  زعمت 
يف  جديدة  تبادلية  �شفقة  اإج��راء  اأج��ل  من  مفاو�شات،  يف  يدخالن 

املريكاتو ال�شيفي املقبل.
املا�شي،  ال�شيف  يف  تبادلية  �شفقة  ويوفنتو�ص،  بر�شلونة  واأب��رم 
اآرثر  رحيل  مقابل  البار�شا،  اإىل  بيانيت�ص  م��ريامل  مبقت�شاها  انتقل 
باولو ديبال  فاإن  �شبورت"،  "توتو  اليويف. وبح�شب �شحيفة  اإىل  ميلو 
جنم يوفنتو�ص، مل يجدد عقده مع اليويف، ومن املقرر اأن ينتهي عقده 

احلايل يف �شيف 2022.
الفرن�شي  اجلناح  مع  مماثاًل  و�شًعا  يعي�ص  بر�شلونة  اأن  واأ�شافت 
عثمان دميبلي. وميكن ليوفنتو�ص وبر�شلونة، اإجراء �شفقة تبادلية، 
دميبلي  عثمان  ان�شمام  مقابل  البار�شا  اإىل  ديبال  باولو  ينتقل  بحيث 
للبيانكونريي. وكانت تقارير �شحفية قد اأكدت اأن يوفنتو�ص رف�ص رفع 
عر�شه لبقاء ديبال، مما يعني اأن اليويف يخاطر برحيل الالعب جماًنا 

يف الفرتة املقبلة.

*وكاالت
الأي�شر لريال مدريد، يف حالة  الظهري  الربازيلي مار�شيلو،  ت�شبب 
قواعد  الالعب،  انتهك  بعدما  املا�شية،  ال�شاعات  خالل  اجل��دل  من 

احلجر ال�شحي يف اإ�شبانيا.
بطل  اأ�شبح  مار�شيلو  اأن  ديبورتيفو"  "موندو  �شحيفة  وذك��رت 
الرواية يف ريال مدريد يف ال�شاعات املا�شية، لأ�شباب لي�ص لها عالقة 
وانتهاك  عائلته،  مع  فالن�شيا  اإىل  رحلته  ب�شبب  لكن  القدم،  بكرة 
قواعد الإغالق يف مدريد. واأ�شافت اأن مار�شيلو ن�شر �شورة مع عائلته 
يف �شواطئ فالن�شيا، مما فجر الكثري من النتقادات، وفتح ملف له من 
احلكومة املحلية يف فالن�شيا لأنه انتهك قواعد احلجر ال�شحي بدخول 

اإقليم فالن�شيا دون �شبب م�شروع، و�شوهد دون قناع يف ال�شاطئ.
وختمت باأنه على الرغم من كل هذا، اإل اأن مار�شيلو يت�شم بالهدوء 
اإذن للذهاب  امل�شكلة، خا�شة واأنه ح�شل هو وزوجته، على  جتاه هذه 

اإىل فالن�شيا من اأجل م�شاألة �شخ�شية.

*وكاالت
بر�شلونة  يف  الق�شاء  �شالحية  الإ�شبانية،  العليا  املحكمة  اأك��دت 
البار�شا  ورئي�شي  ووالديه  جريمان  �شان  باري�ص  لعب  نيمار  ملحاكمة 
الف�شاد  بتهم  رو�شيل،  و�شاندرو  بارتوميو  ماريا  جو�شيب  ال�شابقني 
والحتيال املتعلقة ب�شفقة انتقال الربازيلي اإىل البلوجرانا يف 2013.

وجاء قرار املحكمة العليا، بعد الطعن الذي تقدم به املتهمون �شد 
ملحكمة  الخت�شا�ص  يف 2019،  منحت  والتي  الوطنية،  املحكمة  قرار 

بر�شلونة الإقليمية كي تنظر يف هذه الق�شية.
كانت الق�شية قد فتحت بناء على �شكوى من �شندوق )دي اآي اإ�ص( 

لال�شتثمارات، والذي ميتلك 40% من حقوق قيد نيمار.
بتعر�شه  �شعوره  بعد  ال�شكوى  املذكور،  ال�شتثمارات  �شندوق  ورفع 
وراء  من  املنتظر،  املبلغ  لكامل  تقا�شيه  عدم  خلفية  على  لالحتيال 

ال�شفقة حني انتقل نيمار من �شانتو�ص الربازيلي اإىل بر�شلونة.

*وكاالت
العا�شمة  يف  التدريبي  مع�شكره  للكراتيه،  الوطني  املنتخب  با�شر 

امل�شرية القاهرة، ا�شتعدادا لال�شتحقاقات الر�شمية املقبلة.
وو�شل املنتخب اإىل م�شر قادما من اأوكرانيا، بعد اأن اختتم هناك 

مع�شكرا تدريبيا امتد نحو اأ�شبوعني.
النباء  لوكالة  �شعث  منار  لالحتاد  الع��الم��ي  الناطق  واأك���دت 
، اأن منتخب الرجال بداأ مع�شكره التدريبي يف م�شر،  الردنية)برتا( 
القريبة  الفرتة  خالل  �شتجري  التي  الر�شمية  للمناف�شات  ا�شتعدادا 

املقبلة.
يف  الرجال  مبنتخب  �شيلتحق  ال�شيدات  منتخب  اأن  �شعث  وبينت 
م�شر يوم اخلمي�ص املقبل، للم�شاركة يف املع�شكر التدريبي الهادف لرفع 

درجة جاهزية الالعبني والالعبات فنيا وبدنيا.
وا�شافت ان الحتاد حري�ص على توفري كافة متطلبات املنتخبات 
الوطنية، بحثا عن حتقيق الجنازات، وامل�شاهمة يف رفع علم الوطن 

عاليا يف املحافل اخلارجية.

*وكاالت
اأعلنت وزارة ال�شباب، عن ت�شكيل جلنة موؤقتة لإدارة �شوؤون نادي 

الرمثا برئا�شة عوين الزعبي.
الرفايعة  عماد  ال�شباب  وزارة  يف  الأن��دي��ة  ���ش��وؤون  مدير  واأك��د 
ل�)برتا(، اأن ت�شكيل اللجنة جاء بعد انتهاء الفرتة القانونية لالإدارة 
يتم  اأن  قبل  احل��ايل،  ال�شهر  مطلع  ر�شميا  عملها  انتهى  التي  احلالية 

متديد عملها لعدة ا�شابيع.
وبني الرفايعة، ان اللجنة التي يراأ�شها الزعبي ت�شم يف ع�شويتها 
الزعبي، وحممد اخلزعلي  �شمارة، وحممد مفلح  اأحمد عي�شى  كل من 

وحممد اأحمد ذيابات.

*وكاالت
وامليدالية  الثاين  املركز  الور،  عمرو  الوطني  املنتخب  �شباح  حقق 
�شباق 200 مرت �شدر، يف بطولة فلوريدا  الف�شية، خالل م�شاركته يف 

الأمريكية.
الور  ان  الأردنية،الثنني،  الأوملبية  للجنة  الر�شمي  املوقع  واأعلن 
اأنهى ال�شباق بزمن بلغ 2:13.67 لُيحقق رقمًا اأردنيًا جديدًا وُي�شجل 
رقم تاأهيلي )بي (، ما مينحه فر�شة لأف�شلية امل�شاركة بدورة الألعاب 
متوز   23 من  الفرتة  خالل  اقامتها  واملزمع   )2021 )طوكيو  الأوملبية 

اإىل 8 اآب املقبلني.
التاأهل  ل��ه  و�شبق  الأردن��ي��ني  ال�شباحني  اأب���رز  م��ن  ال��ور  ويعترب 
وامل�شاركة يف دورة الألعاب الأوملبية لل�شباب، والتي اأقيمت يف العا�شمة 

الأرجنتينية بوين�ص اآير�ص عام 2018.

منتخب الكراتيه 
يعسكر في مصر

لجنة مؤقتة إلدارة
 نادي الرمثا

سباح المنتخب الوطني الور يظفر 
بالميدالية الفضية ببطولة فلوريدا

سوني  : الوحدات مميز 
بجماهيره وأسلوبه الهجومي

*وكاالت
يحل منتخب الأردن، �شيًفا على نظريه 
اليوم  �شتقام  البحريني، يف مواجهة ودية 
اإط��ار  يف  الوطني،  ال�شتاد  على  الثالثاء 
الت�شفيات  ل�شتكمال  الثنائي  حت�شريات 
وكاأ�ص   2022 ملونديال  املوؤهلة  امل�شرتكة 

اآ�شيا 2023.
اأن��ه��ى  ق���د  الأردين  امل��ن��ت��خ��ب  وك����ان 
مع  هام�شه  على  وتعادل  دبي،  يف  مع�شكره 
على  وف��از  اأه����داف،  دون  العماين  نظريه 
اإىل  يتوجه  اأن  قبل  وحيد،  بهدف  لبنان 

املنامة للقاء البحرين.
يف املقابل، فاإن منتخب البحرين اخترب 
جمعه  بلقاء  والبدنية  الفنية  جاهزيته 
عليه  وف���از  ال�����ش��وري،  �شيفه  م��ع  م��وؤخ��ًرا 

بنتيجة 1-3.
ويرغب املنتخبان يف موا�شلة النت�شار 

وك�����ش��ب امل��زي��د م��ن ال��ث��ق��ة ق��ب��ل خو�ص 
املواجهات الر�شمية.

ويدرك فيتال بوركلمانز مدرب الأردن، 
اأن الفوز على لبنان كان مهًما من الناحية 
اأن  اإل  النت�شارات،  توقف  بعد  املعنوية 
�شوء  ح��ول  قائمة  ت���زال  ل  الن��ت��ق��ادات 

الأداء العام وغياب املرونة التكتيكية.
بنف�ص  بوركلمانز  ي��زج  اأن  وي��ت��وق��ع 
لبنان،  مواجهة  خا�شت  التي  الت�شكيلة 
ال�شتار،  عبد  اأحمد  احلار�ص  و�شيتواجد 
طارق  الدفاعية  التغطية  مهمة  و�شيتوىل 
خ��ط��اب وي���زن ال��ع��رب واإح�����ش��ان ح��داد 

وحممد الدمريي.
القدرات  على  كثرًيا  بوركلمانز  ويعول 
بتواجد  الأمامي،  اخلط  لالعبي  الفردية 
ن���ور ال���رواب���دة واأح���م���د ���ش��م��ري وي��ا���ش��ني 
البخيت ومو�شى التعمري، واأحمد العر�شان 

اإىل جانب راأ�ص احلربة بهاء في�شل.
مع  الأردن  منتخب  يتعامل  اأن  وينتظر 
معطيات املباراة بتوازن وخا�شة يف ال�شوط 
ا على الفوز وتاأكيد  الأول، و�شيكون حري�شً
انتهاء  مع  الت�شفيات  خلو�ص  جاهزيته 

املحطة التح�شريية الأخرية له.
يف املقابل، فاإن منتخب البحرين يدرك 
وتركيز  بحذر  و�شيتعامل  الأردن،  قدرات 

لتبديد خطورة لعبيه يف خط املقدمة.
البحرين،  مدرب  �شوزا  هيليو  و�شيدفع 
م��ب��اراة  خا�شت  ال��ت��ي  الت�شكيلة  بنف�ص 
جعفر،  حممد  �شيد  ت�شم  حيث  ���ش��وري��ا، 
عبد  واأحمد  �شم�شان  وحمد  مريزا  واأحمد 
الوهاب  عبد  وحممد  بوغمار  واأحمد  اهلل 
وحممد  مو�شى  وعي�شى  احل��ردان  وحممد 
عبد  واإ�شماعيل  الأ���ش��ود  وكميل  مرهون 

اللطيف.

*وكاالت
جون  ال�شابق  ليفربول  جن��م  يعتقد 
تياجو  حاليا  الفريق  لع��ب  اأن  ب��ارن��ز، 
األكانتارا، ح�شل على معاملة غري عادلة من 
ال�"ريدز"،  مع  الأول  مو�شمه  خالل  النقاد 
موؤكدا اأنه ميلك �شكوكا حول قدرة الالعب 
الإ�شباين على تقدمي اأداء اأف�شل يف املو�شم 
يف  ليفربول  اإىل  تياجو  وان�شم  املقبل. 
قادما  املا�شية  ال�شيفية  النتقالت  فرتة 
املو�شم  بداية  يف  وعانى  ميونخ،  بايرن  من 
م��ن الإ���ش��اب��ة ال��ت��ي اأب��ع��دت��ه ل��ف��رتة من 

من  يتمكن  اأن  دون  يعود  اأن  قبل  املالعب، 
العرو�ص  من  �شل�شلة  بعد  ب�شمته،  ت��رك 

ال�شعيفة.
نقلتها  ت�شريحات  يف  ب��ارن��ز  وق���ال   
مع  التعاطف  "ميكنني  "مريور":  �شحيفة 
قدمه،  الذي  وامل�شوار  املو�شم  هذا  تياجو 
اللعب دون جمهور قد يكون �شعبا على اأي 
مل  لع��ب  اإىل  بالن�شبة  خ�شو�شا  لع��ب، 

مي�ص يف اجنلرتا اأكر من عام واحد".
كان  فريق  اإىل  ان�شم  "لقد  وت��اب��ع:   
فرق  اأف�شل  من  واح��د  جيد،  ب�شكل  يلعب 

ال��ربمي��ريل��ي��ج، ث���م ف���ج���اأة ب�����ش��ب��ب و���ش��ع 
اإ�شابته، عاد اإىل فريق ل يلعب جيدا، كما 
اأنه يتعر�ص لنتقادات غري عادلة، الأمور 
واأتعاطف  اآنفيلد،  يف  جيد  ب�شكل  ت�شري  ل 

معه حقا لأنه لعب من الطراز الرفيع".
 واأ�شاف: "رمبا ي�شعر تياجو اأنه يحتاج 
اأف�شل،  ب�شكل  والأداء  لإلهامه  اجلمهور 
روؤية  من  نتمكن  يعود اجلمهور، قد  عندما 
لكن  ليفربول،  اإىل  بالن�شبة  اأف�شل  نتائج 
ل توجد لدي �شكوك حول اأنه �شيكون من 

اأف�شل الالعبني يف املو�شم املقبل".
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*عمان 
انخف�شت اأ�شعار امل�شتقات النفطية عامليًا 
احل��ايل،  اآذار  �شهر  من  ال��راب��ع  الأ�شبوع  يف 
الأ�شبوع  يف  اأ�شعارها  معدلت  مع  مقارنة 
بيانات  بح�شب  احل��ايل،  ال�شهر  من  الثالث 
املعدنة  وال���روة  الطاقة  وزارة  اأعلنتها 

الثنني.
اأوكتان  البنزين  �شجل  للبيانات،  ووفقا 
مقارنة  للطن،  دولر   585.7 بلغ  �شعرا   90
بلغ  ال��ذي  الثالث  الأ���ش��ب��وع  يف  �شعره  م��ع 
كما   ،%6 بلغت  انخفا�ص  وبن�شبة   623.2

من   95 اأوك��ت��ان  البنزين  �شعر  انخف�ص 
دولر   608.9 اإىل  للطن  دولر   642.8
حني  يف   ،%5.3 بلغت  انخفا�ص  بن�شبة 
دولر   524.6 من  ال��دي��زل  �شعر  انخف�ص 
انخفا�ص  وبن�شبة  دولر   497.4 اإىل  للطن 
من  الكاز  �شعر  انخف�ص  فيما   ،%5.2 بلغت 
دولرات   508 اإىل  للطن  دولر   536.9

وبن�شبة انخفا�ص بلغت %5.4.
زي��ت  �شعر  انخف�ص  اآخ����ر،  ج��ان��ب  م��ن 
الوقود يف الأ�شبوع الرابع من ال�شهر احلايل 
للطن مقابل 391.6 دولر  اإىل 366 دولرا 

بلغت  انخفا�ص  بن�شبة  الثالث  الأ�شبوع  يف 
.%6.5

البرتويل  الغاز  �شعر  ارتفع  املقابل،  يف 
اآذار اإىل 602.5 دولر للطن  امل�شال يف �شهر 
�شباط  �شهر  يف  امل�شجل  �شعره  مع  مقارنة 
وبن�شبة  دولرا،   590 بلغ  ال��ذي  املا�شي، 

ارتفاع بلغت %2.1.
الأ���ش��ب��وع  يف  ب��رن��ت  خ��ام  �شعر  و�شجل 
دولر   62.9 احل���ايل  ال�شهر  م��ن  ال��راب��ع 
يف  امل�شجل  دولر   66.5 مقابل  للربميل 

الأ�شبوع الثالث.

انخفاض أسعار المشتقات النفطية 
عالميًا في األسبوع الرابع من آذار 

عزايزة يتفقد هيئة تنظيم 
النقل البري والخط الحجازي

*عمان 
النقل الربي،  اإدارة هيئة تنظيم  النقل رئي�ص جمل�ص  تفقد وزير 
تنظيم  لهيئة  الرئي�ص  املبنى  يف  العمل  �شري  عزايزة،  وجيه  املهند�ص 
ملراجعي  املقدمة  واخلدمات  الإج���راءات  على  واطلع  ال��ربي،  النقل 

مكتب خدمة اجلمهور ومكتب عمان يف الهيئة.
مدراء  اللوزي،  �شالح  الهيئة  عام  مدير  بح�شور  عزايزة،  والتقى 
واخلدمات  املتبعة  الإج���راءات  على  للوقوف  الهيئة  يف  املديريات 
اخلدمات  تقدمي  يف  الهيئة  دور  اأهمية  موؤكدا  للمواطنني،  املقدمة 

للم�شغلني بقطاع النقل الربي.
كما زار عزايزة موؤ�ش�شة اخلط احلديدي احلجازي الأردين، واطلع 
على اأهم امل�شاريع التي يعكف اخلط احلديدي احلجازي على تنفيذها.

وزير النقل: حركة الشحن بالعقبة 
لم تتأثر بإغالق قناة السويس

مذكرة تفاهم بين الجامعة األميركية في 
مأدبا وصندوق المرأة للتمويل األصغر

*عمان 
التي  الإغ��الق  فرتة  اإن  عزايزة  وجيه  املهند�ص  النقل  وزير  قال 
تاأثرت بها قناة ال�شوي�ص امل�شرية جراء جنوح ال�شفينة اإيفر غيفن، 
ال�شفن  على  ذلك  كان  �شواء  العقبة،  ميناء  يف  ال�شحن  على  توؤثر  مل 

املوجودة يف امليناء اأو ال�شفن القادمة للمملكة عرب القناة.
)ب��رتا(  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح  يف  ع��زاي��زة  واأ���ش��اف 
الثنني، اأن اأغلب الواردات تاأتي من ال�شرق الأق�شى، مبينا اأن الوزارة 
على  �شلبية  اآث��ار  اأي  وق��وع  دون  للحيلولة  الالزمة  التدابري  اتخذت 

ال�شوق املحلية بالتعاون مع ال�شركاء كافة.
واأكد ان الهيئة البحرية الأردنية و�شعت خطة متكاملة بالتعاون 
مع القطاعني العام واخلا�ص، لتفويج ال�شفن القادمة من قناة ال�شوي�ص، 
ومن املتوقع اأن ي�شل اأكر من 13 �شفينة مرة واحدة اإىل ميناء العقبة 
مع  العامة  ال�شالمة  معايري  مراعني  واحل��اوي��ات  بالب�شائع  حمملة 
الت�شديد على اجلاهزية العالية للتعامل مع اأي ظرف حمتمل و�شمن 

الربوتوكولت �شارية املفعول.
العربية،  م�شر  جمهورية  يف  الأ�شقاء  بذلها  التي  اجلهود  وثمن 

لالإ�شراع باإنهاء اأزمة ال�شفينة التي جنحت يف قناة ال�شوي�ص.

*عّمان 
امل���راأة  �شندوق  و�شركة  م��اأدب��ا  يف  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة  وق��ّع��ت 
للتمويل الأ�شغر مذكرة تفاهم، تهدف اىل اإيجاد تعاون م�شرتك بني 
الطرفني، يعود بالفائدة مل�شلحة طلبة اجلامعة من جهة، ومل�شتفيدات 

وم�شتفيدي ال�شركة من جهة اأخرى.
القائم باأعمال رئي�شها  وت�شمنت املذكرة التي وقعها عن اجلامعة 
العام  املدير  املراأة" نائب  "�شندوق  �شركة  نايف حداد، وعن  الدكتور 
والثاين  اجلامعة،  طلبة  بتدريب  ُيعنى  الأول  برناجمني،  زوات��ي،  ملى 

لتوجيه وار�شاد م�شتفيدات وم�شتفيدي ال�شركة.
�شركة  تقوم  اأن  على  �شدر  م�شرتك  بيان  وف��ق  امل��ذك��رة،  وتن�ص 
خلريجي  تدريبية  عمل  ف��ر���ص  ب��رام��ج  بتوفري  املراأة"  "�شندوق 
اجلامعة وطلبتها املتوقع تخرجهم، وذلك يف خمتلف جمالت ال�شركة 

وم�شاريعها املتنوعة، �شمن اأ�ش�ص ومتطلبات حمددة.
اإىل  يهدف  ار���ش��ادي  برنامج  بتوفري  اجلامعة  تقوم  املقابل،  ويف 
واأ�شحاب  �شاحبات  م��ن  ال�شركة  وم�شتفيدي  م�شتفيدات  توجيه 
من  اجلامعة  طلبة  خالل  من  وذل��ك  والنتاجية،  احلرفية  امل�شاريع 
ذوي الخت�شا�شات املعنية، واملتميزين يف حت�شيلهم الدرا�شي وم�شاريع 

التخرج.
و�شركة  اجلامعة  ب��ني  ال�شراكة  اأهمية  ح���داد،  الدكتور  واأك���د 
م�شتوى املهارات العملية، لفًتا  تطوير  اإىل  الهادفة  املراأة"،  "�شندوق 
اإىل اأن اجلامعة ت�شعى دوًما لتطوير املهارات بهدف تقلي�ص الفجوة بني 

التخ�ش�شات اجلامعية ومتطلبات �شوق العمل.
حديثة  تخ�ش�شات  ومنها  ا،  تخ�ش�شً  19 توفر  اجلامعة  اأن  وذكر 
والتوا�شل  والت�شميم  الب�شرية،  املوارد  موؤخًرا، مثل تخ�ش�ص  ُطرحت 
اجلامعة  اأن  مبيًنا  ال�شطناعي،  والذكاء  البيانات  وعلم  الب�شري، 
التفوق  اأ�شا�ص  على  الدرا�شية  املنح  توفري  على  وحتر�ص  ربحية  غري 

الأكادميي للطلبة.
واأ�شار الدكتور حداد اإىل العديد من ق�ش�ص النجاح، التي حققها 
موؤكًدا  ال�شركات،  باأكرب  التحقوا  اأن  الأمريكية بعد  خريجو اجلامعة 
اأن هناك العديد من فر�ص العمل، التي يحظى بها خريجي اجلامعة 

بعد اإنهاء امل�شرية التعليمية فيها.
بدورها، قالت مدير عام �شركة �شندوق املراأة للتمويل الأ�شغر منى 
�شختيان، اإن ال�شركة ت�شعى اإىل اإيجاد �شراكات ا�شرتاتيجية متنوعة 
املجتمعية،  واملنظمات  واخلا�شة،  الر�شمية،  املوؤ�ش�شات  خمتلف  مع 
املهنية  املهارات  وحت�شني  الإمكانات،  وتعزيز  القدرات،  بناء  ا  بهدف 

والإدارية مل�شتفيدات وم�شتفيدي ال�شركة.
واأكدت اأن ال�شركة حري�شة على توفري اإ�شافة اإىل خدماتها املالية 
الأ�شا�شية، خدمات غري مالية تتمحور مبنح دورات يف الإدارة املالية، 
املهني  والتدريب  ال�شخ�شي،  والتطوير  والإدارة،  الأعمال،  وتطوير 
واحلريف، وذلك من اأجل ترجمة ر�شالتها الرئي�شية، الهادفة اإىل متكني 
املراأة اقت�شاديًا، واجتماعيًا، ولت�شبح ع�شوًا فاعاًل ومنتجًا يف اأ�شرتها، 
�شمن  ا  اأي�شً تقع  التفاهم  مذكرة  اأن  �شختيان  واأو�شحت  وجمتمعها. 
التنمية  مب�شرية  امل�شاهمة  يف  املتمثلة  لل�شركة،  املجتمعية  امل�شوؤولية 
منح   10 توفري  مثل  الأن�شطة  من  �شل�شلة  عرب  للمجتمعات،  امل�شتدامة 
من  وامل�شتفيدين  امل�شتفيدات  واأبناء  بنات  من  للطلبة  كاملة  جامعية 

خدمات ال�شركة، وتوفري التدريب الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا.
ال�شركة  م�شاركة  م��ع  ي��زام��ن  امل��ذك��رة  توقيع  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
من  الثامن  يف  يقام  ال��ذي  للمراأة،  العاملي  باليوم  العامل  باحتفالت 
املراأة  وتقدير  العام،  الح��رتام  على  للدللة  عام،  كل  من  اآذار  �شهر 
من  وغ��ريه��ا  والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  لإجن��ازات��ه��ا 

املجالت والقطاعات.

*عمان 
جت��ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ص  ط��ال��ب 
بني  الكاملة  ال�شراكة  بتحقيق  الأردن 
وعدم  التجارية  الغرف  وممثلي  احلكومة 
اتخاذ اأية قرارات تتعلق بالقطاع التجاري 
اإل بعد الت�شاور معها كونها الأدرى مب�شالح 

منت�شبيها وظروف اأعمالهم.
بيان  يف  الأردن،  جت��ارة  غرفة  وقالت 
اإن اأع�شاء جمل�ص الدارة  �شحفي الثنني، 
باململكة  الق��ت�����ش��ادي  ال��و���ش��ع  ت��دار���ش��وا 
الر�شمية  القرارات  ج��راء  اإليه  و�شل  وما 
املتتالية، التي كان لها تاأثري على العديد من 
القطاعات التجارية، ويف مقدمتها قرارات 
م�شاورة  دون  من  ج��اءت  التي  الإغ��الق��ات 

املمثلني الر�شميني للقطاع.
باإلغاء مظاهر الإغالق  املجل�ص  وطالب 
تخفيف  على  والعمل  اجلزئي  اأو  ال�شامل 
الثانية  ال�شاعة  من  لتبداأ  احلظر  �شاعات 
ال�شاد�شة  ال�����ش��اع��ة  وح��ت��ى  ل��ي��اًل  ع�����ش��رة 
اتباع  ���ش��رورة  على  التاأكيد  م��ع  �شباحا، 
الربوتوكولت  ح�شب  ال�شحية  التدابري 

املعلنة من قبل احلكومة.
البنك  ي��ع��م��ل  ب����اأن  امل��ج��ل�����ص  وط��ال��ب 
واإلزامها  البنوك  خماطبة  على  املركزي 
امل�شتحقة خالل  القرو�ص  اأق�شاط  بتاأجيل 
ا�شتيفاء  دون  ومن  كورونا  فريو�ص  جائحة 
ذل��ك،  ج���راء  عليها  ت��رتت��ب  ف��وائ��د  اأي���ة 
بالإ�شافة لتقدمي الت�شهيالت ملنح القرو�ص 
من  لتتمكن  وال�شغرية  املتو�شطة  لل�شركات 
الوفاء بالتزاماتها وا�شتمراريتها يف العمل.
اأم��ر  ب��اإ���ش��دار  ك��ذل��ك  املجل�ص  وط��ال��ب 
املالكني  ب��ني  العالقة  ينظم  عاجل  دف��اع 
وامل�شتاأجرين، وخا�شة ما يتعلق بالقطاعات 

املغلقة والأكر ت�شررًا.
الغرف  تكون  اأن  �شرورة  املجل�ص  واأك��د 
التجارية ممثلة يف فرق التفتي�ص امل�شوؤولة 
تطبيق  بخ�شو�ص  ال��رق��اب��ة  عملية  ع��ن 
ال�شحية  وال����ش���رتاط���ات  الإج�������راءات 
ل�شمان  كورونا  فريو�ص  بجائحة  املتعلقة 
اأن  اإىل  م�شريا  العدالة،  وحتقيق  ال�شفافية 

القطاع اأثبت التزاما عاليا بخ�شو�شها.
اأ�ش�ص  بو�شع  ك��ذل��ك،  املجل�ص  وط��ال��ب 

فيما  كافة،  التجارية  للقطاعات  حمو�شبة 
والآرمات  النفايات  ر�شوم  با�شتيفاء  يتعلق 

والرتدادات.
واأو�شح املجل�ص اأن الرتفاعات يف اأ�شعار 
بفعل  جاء  احلالية  الفرتة  يف  ال�شلع  بع�ص 

الرتفاع عامليا يف الأ�شعار.
ال�شترياد  اأن تخفي�ص كلف  اإىل  واأ�شار 
ميناء  ر�شوم  بق�شية  النظر  اإع��ادة  يتطلب 
ال��ع��ق��ب��ة وال�����ش��ح��ن ال��داخ��ل��ي وال��ر���ش��وم 
بع�ص  على  املبيعات  و�شريبة  اجلمركية 
للمواطن،  امل��ه��م��ة  ال���ش��ت��ه��الك��ي��ة  ال�شلع 
الزيوت  احل�شر  ل  املثال  �شبيل  على  ومنها 
جتارة  غرفة  اأن  املجل�ص  واأك��د  النباتية. 
الأردن، وباعتبارها املظلة الرئي�شة للقطاع 
املواطن  مع  تقف  اململكة،  بعموم  التجاري 
التي  ال�شعبة  القت�شادية  التحديات  اأمام 

مير بها بفعل اجلائحة.
واأ�شار اإىل اأن القطاع التجاري مل يتوان 
يف  وال�شعوبات  املخاطر  حتمل  ع��ن  يوما 
�شبيل توفري احتياجات املواطنني من ال�شلع 

والب�شائع كاملة غري منقو�شة.

*عمان 
والإ�شكان  العامة  الأ�شغال  وزير  تفقد 
املهند�ص يحيى الك�شبي، ووزير النقل وجيه 
مل�شروع  التوجيهية  اللجنة  رئي�ص  عزايزة 
�شري  الزرقاء،  عمان  ال��رتدد  �شريع  البا�ص 

العمل يف امل�شروع.
على  اجلولة  خالل  ال��وزي��ران  وا�شتمع 
م��راح��ل امل�����ش��روع الأرب����ع، اإىل اإي��ج��از من 
املنفذين،  واملقاولني  امل�شرفني  املهند�شني 
واأه��م  ح��ول �شري الأع��م��ال ون�شب الإجن��از 
العمل،  تواجه  التي  واملعيقات  التحديات 
�شمن  العمل  اإنهاء  ل�شمان  تذليلها  و�شبل 

الربنامج الزمني املحدد يف وثائق العطاء.
اأهمية  على  الك�شبي  ال��وزي��ر  و���ش��دد 
البا�ص  م�شروع  اأعمال  اإجن��از  يف  الإ���ش��راع 
والل��ت��زام  ال��زرق��اء،  عمان  ال��رتدد  �شريع 
ب��ال��ربن��ام��ج ال��زم��ن��ي ل��ل��م�����ش��روع، م��وؤك��دًا 
اأي  تذليل  احلكومية  اجل��ه��ات  ا�شتعداد 
الأهمية  اإىل  ولفت  العمل.  تواجه  عقبات 
واأث��ره  للم�شروع  والقت�شادية  التنموية 
امل��روري��ة بني  الكبري يف احل��د من الأزم���ات 

العا�شمة عمان ومدينة الزرقاء.
 140 اإىل  ت�شل  امل�شروع  كلفة  اأن  وبني، 
مراحل،   4 على  مق�ّشم  وه��و  دينار،  مليون 
وت�شمل  ك��ي��ل��وم��رتا،   20 اإج��م��ايل  ب��ط��ول 
الإن�شائية  والأر�شفة  الرتابية  الأعمال 
جميع  وبناء  الأوتو�شرتاد  طريق  وتو�شيع 
اجل�شور  وهدم  باملحطات  املتعلقة  الأعمال 
ومتديد  ج��دي��دة  ج�شور  وب��ن��اء  القائمة 
بناء  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل���وج���ودة،  الأن���ف���اق 
تقت�شي  م��ا  بح�شب  امل��وؤق��ت��ة  التحويالت 
ال�شتنادية  اجل����دران  وب��ن��اء  احل��اج��ة، 

امل�شاة  وج�شور  ال�شحي  ال�شرف  ومن�شاآت 
واأعمال الإنارة.

على  اجل��ول��ة  خ���الل  الك�شبي  و���ش��دد 
مدار  على  الورديات  نظام  اعتماد  �شرورة 
ال�شاعة واإتباع كافة الجراءات الوقائية 
يف مواجهة فريو�ص كورونا وتعزيز عنا�شر 
التي  املناطق  يف  خ�شو�شًا  العامة  ال�شالمة 

ت�شهد حتويالت مرورية.
اإن  ع��زاي��زة،  ال��وزي��ر  ق��ال  جهته،  م��ن 
حلافالت  م�شار  اإن�����ش��اء  يت�شمن  امل�����ش��روع 
الرتدد ال�شريع بني مدينتي عمان والزرقاء 
بطول 20 كم والذي يهدف اإىل ربط م�شار 
حافالت الرتدد ال�شريع )BRT( من عمان 
للزرقاء، اإ�شافة اإىل وجود م�شار متفرع يف 
واآخر  �شويلح،  باجتاه  غ��زال  عني  منطقة 
ب��اجت��اه جم��م��ع امل��ح��ط��ة م��ن اأج���ل �شمان 

وي�شمل  للركاب،  الجتاهني  بني  �شل�ص  نقل 
واملحطات  واجل�شور  الطرق  اأعمال  امل�شروع 
حمطات  و4  وعمان  ال��زرق��اء  يف  الرئي�شة 

و�شطية لتحميل وتنزيل الركاب.
اأ�شا�شية  لبنة  امل�شروع هو  اأن هذا  وبني 
لإن�����ش��اء م��ن��ظ��وم��ة ن��ق��ل ع���ام ذي ك��ف��اءة 
يف  امل�شروع  هذا  على  يبنى  كما  وموثوقية، 
املدن  حميط  يف  بالتو�شع  لحقة  مرحلة 

الأخرى مثل ياجوز وال�شلط والزرقاء.
على  �شيعمل  امل�شروع  اأن  عزايزة  واأكد 
�شريع  ت��ردد  ذات  ح��اف��الت  خدمة  توفري 
تكون  بحيث  وال��زرق��اء  عمان  بني  وف��ّع��ال 
ومريحة  بها  وم��وث��وق  م��ت��ك��ررة  اخل��دم��ة 
خدمات  لتقدمي  اإ�شافة  معقولة،  وباأ�شعار 
حافالت الرتدد ال�شريع للتجمعات الرئي�شة 

على طول الطريق بني عمان والزرقاء.

*عمان 
اأط��ل��ق��ت ���ش��رك��ة الأ�����ش����واق احل���رة 
على  ك��ب��رية  خ�شومات  حملة  الأردن��ي��ة 
���ش��راءه��ا م��ن قبل  امل�����ش��م��وح  الأ���ش��ن��اف 
وزوار  الأردن��ي��ني،  املواطنني  من  زبائنها 

. واأ�شواقها  معار�شها  خالل  من  اململكة 
وت�����ش��ع��ى ���ش��رك��ة الأ�����ش����واق احل���رة 
اجل��دي��دة  حملتها  خ��الل  م��ن  الأردن���ي���ة 
املواطنني  من  زبائنها  على  التخفيف  اإىل 
خ��ط��وة  يف  الأردن،  وزوار  الأردن����ي����ني 
ويف  الزبائن  ملتطلبات  احل��اج��ة  ت��واك��ب 

ظ��ل ال���ظ���روف ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا امل��م��ل��ك��ة. 
تطال  ال�شركة ،  اأ�شدرته  بيان  وبح�شب 
ال�شلع  جميع  الكربى  اخل�شومات  حملة 
والأ����ش���ن���اف ال��ت��ي ت��وف��ره��ا الأ����ش���واق 
اإىل  اإ�شافة  احلدودية،  املعابر  يف  احلرة، 
يف  و�شوقها  العقبة  مدينة  داخل  اأ�شواقها 

)بوليفارد/العبديل(. عمان 
تبذلها  ج��ه��ود  ���ش��م��ن  ذل���ك  وي���اأت���ي   
عالية  واأ�شنافها  �شلعها  لتوفري  ال�شركة 
اجلودة؛ لت�شبح يف متناول زبائنها يف هذه 
من  انطالقا  وذلك  ال�شتثنائية،  الظروف 

فاعل  كع�شو  ودوره���ا  ال�شركة  �شيا�شة 
لتجاوز هذه  �شمن منظومة وطنية ت�شعى 

ال�شتثنائية. املرحلة 
اخل�شومات  حملة  ال�شركة  وب���داأت 
التو�شع  ب��اجت��اه  ال�����ش��ل��ع  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى 
جميع  ذلك  بعد  احلملة  لت�شمل  تدريجيا 

الأ�شناف.
وت���ق���دم ���ش��رك��ة الأ�����ش����واق احل���رة 
يف  م��وق��ع��ًا   18 يف  خ��دم��ات��ه��ا  الأردن���ي���ة 
من  متنوعة  �شلع  خاللها  من  تقدم  اململكة 

العاملية. الأ�شناف  اأجود 

شركات قطرية تعتمد على 
لحوم ومنتجات غذائية أردنية

*الدوحة 
على  اللحوم،  ا�شترياد  ن�شاط  يف  عاملة  قطرية  �شركات  تعتمد 
ال�شوق الأردين لتوفري اأ�شناف متنوعة من اللحوم التي تتميز بجودتها 

العالية واأ�شعارها املنخف�شة.
يف  املعروفة  القطرية  ال�شركات  اإح��دى  ا�شتورة،  �شركة  واأعلنت 
القطرية  ال�شحف  عرب  الغذائية،  وامل���واد  اللحوم  ا�شترياد  جم��ال 
الأردن  من  م�شتوردة  عديدة  غذائية  منتجات  طرحها  عن  الثنني، 

ول�شيما اللحوم، وذلك يف فروعها املنت�شرة بالبالد.
كما اأعلنت ال�شركة القطرية لتطوير امل�شروعات، العاملة يف جتارة 
ال�شلع  خمتلف  من  كبرية  كميات  با�شترياد  قيامها  الغذائية،عن  املواد 
واملنتجات الغذائية من الأردن وطرحها يف ال�شوق القطري ا�شتعدادا 

ل�شهر رم�شان املبارك.
ان  الباي�ص،  اأ�شامة  ا�شتورة  �شركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وق��ال 
القطري  ال�شوق  يف  متنوعة  اأردنية  غذائية  منتجات  تقدم  ال�شركة 
ترتكز على اللحوم والدواجن والأجبان والألبان واملخلالت، ف�شال عن 

اأف�شل اأنواع زيت الزيتون �شمن موا�شفات ومعايري عالية اجلودة.
�شل�شلة مطاعم تعتمد  موؤخرا  ال�شركة د�شنت  اأن  الباي�ص  واأ�شاف 
هذه  اأب��رز  اأن  اإىل  لفتا  الأردن،  من  م�شتوردة  غذائية  منتجات  على 
من  كبريا  وطلبا  رواج��ا  يلقى  وال��ذي  الأردين  املن�شف  هو  الأط��ب��اق 
والبخاري  وامل��ن��دي  الكب�شة  عن  ف�شال  املطاعم،  ورواد  امل�شتهلكني 

وامل�شاوي باأنواعها.
لإدارة  القطرية  ال�شركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قال  جانبه،  من 
امل�شروعات اأحمد اخللف، لوكالة الأنباء الأردنية )برتا( ، اإن ال�شوق 
القطري بات يعتمد يف جانب كبري من ا�شتهالكه لل�شلع الغذائية على 
من  يتجزاأ  ل  جزءا  اأ�شبحت  والتي  الأردن،  من  امل�شتوردة  املنتجات 

فاتورة �شراء �شريحة كبرية من امل�شتهلكني يف ال�شوق القطري.
احلية  الأغ��ن��ام  من  القطري  ال�شوق  م�شتوردات  حجم  ان  يذكر 
األف   6.5 مبتو�شط  �شنويا،  راأ�ص  األف   80 من  باأكر  يقدر  الأردن،  من 
مرات  ثالث  اإىل  مرتني  من  يت�شاعف  ال�شترياد  معدل  لكن  �شهر،  كل 
خالل �شهر رم�شان، فيما ترتاوح م�شتوردات قطر من اخل�شار والفواكه 

الأردنية ما بني 80 اإىل 100 األف طن �شنويا.
جهاز  ع��ن  ���ش��ادرة  اخل��ارج��ي��ة،  للتجارة  ن�شرة  اأح���دث  وذك���رت 
القطري  ال�شوق  م�شتوردات  حجم  ان  القطري،  والح�شاء  التخطيط 
من واردات اللحوم خالل العام املا�شي، بلغت نحو مليون طن، معظمها 

م�شتورد من الأردن.

منصة نوى تصدر تقريرها السنوي 
حول األثر االجتماعي لشركة أمنية

*عّمان 
نوى  من�شة  اأع��ّدت��ه  تقرير  ت�شنيف  وف��ق  اأمنية  �شركة  ح�شلت 
الإلكرتونية لعام 2020، احدى مبادرات موؤ�ش�شة ويل العهد، املندرجة 
املركز  على  العام"  الجتماعي  "الأثر  بعنوان  املواطنة  حمور  حتت 

الأول يف فئة دعم قطاع ال�شحة.
ووفق بيان لل�شركة  ح�شلت اأمنية اأي�شًا على املركز الثالث يف العمل 
قيمة  حيث  من  الرابع  املركز  احتلت  فيما  امل�شاعدة،  فئة  اخل��ريي/ 

الدعم الُكّلي املقدم للم�شاريع على م�شتوى املن�شة.
وبح�شب التقرير الذي �شدر حديثًا، متّكنت نوى ومن خالل الدعم 
 124 تنفيذ  من  اأمنية،  �شركة  ومنهم  املوؤ�ش�شني  �شركائها  من  املقّدم 
اخلريية  القطاعات  جميع  �شملت   ،2020 عام  خالل  خرييًا  م�شروعًا 
يف خمتلف اأنحاء اململكة، والتاأثري ب�شكل مبا�شر على حياة 307ر635 

اأ�شخا�ص يف جميع انحاء اململكة وحت�شني حياتهم لالأف�شل.
ويف الأثر الجتماعي املبا�شر ل�شركة اأمنية خالل العامني 2019- 
ال�شركة من تنفيذ 10 م�شاريع خريية رئي�شية وتوؤّثر  2020؛ متكنت 
والأطفال  ال�شيدات  من  م�شتفيدًا  116ر22  حياة  على  مبا�شر  ب�شكل 
والعائالت امل�شتورة وحت�ّشن حياتهم نحو الأف�شل؛ منهم 6500 �شخ�ص 

يف عام 2019، و616ر15 �شخ�شًا يف عام 2020.
من  اأه��داف   10 حتقيق  يف  �شاهمت  اأمنية  اأن  اإىل  التقرير،  واأ�شار 
اأهداف التنمية امل�شتدامة التي و�شعتها الأمم املتحدة وخ�شو�شًا تلك 
املعنية بالق�شاء على الفقر واجلوع وحت�شني ال�شحة والتعليم، علمًا اأن 
ه لدعم  45 باملئة من اإجمايل دعم �شركة اأمنية من خالل املن�شة ُوِجّ

م�شاريع عمال املياومة.
وبنّي اأن الأثر املبا�شر ل�شركة اأمنية ح�شب الفئة واملوّجه من خالل 
ة �شمل 4 فئات هي؛ التعليم، وامل�شاعدة، وال�شحة والتمكني، حيث  املن�شّ
يرتكز عدد امل�شاريع التي مت دعمها من اأمنية وحتت مظلتها الرئي�شية 
والطارئة(  الأ�شا�شية  )الحتياجات  امل�شاعدات  على  اخلري"  "اأمنية 
والتي متثلت بدعم 6 م�شاريع، 3 منها لدعم عّمال املياومة املت�شررين 
من جائحة كورونا و3 م�شاريع نفذتها تكية اأم علي، يتبعها فئة التمكني 
والتي متثلت بدعم م�شروعني لتمكني املراأة من خالل برنامج "اأرزاق" 
التابع للهيئة اخلريية الأردنية الها�شمية، ومن ثم فئة التعليم التي 
ت�شمل م�شروع كرفان رزان، وفئة ال�شحة التي ت�شمل: "م�شروع املدار�ص 
بالإ�شافة  ال�شحية،  للتوعية  امللكية  باجلمعية  اخلا�ص  ال�شحية" 
�شراء  لدعم  اجلائحة  خالل  ال�شحة  وزارة  ل�شندوق  املبا�شر  للتربع 
من  امل�شرتكني  وترّبعات  كوفيد-19  ملر�شى  ا�شطناعي  تنف�ص  اأجهزة 

خالل برنامج الولء .
واأظهر التقرير اأن اإجمايل قيمة الدعم من قبل �شركة اأمنية لهذه 
ال�شركة  م�شاهمات  اإجمايل  بلغت  فيما  دينارا،  771ر260  بلغ  الفئات 
خالل العام املا�شي 2020، ما قيمته 2 مليون دينار توزعت على عدد 
من القطاعات الرئي�شية التي تدعمها ال�شركة. اأما فيما يخ�ص توزيع 
تربعات �شركة اأمنية ح�شب فئات امل�شاريع؛ فحازت فئة امل�شاعدة على 
اأكرب ن�شبة 1ر71 باملئة من قيمة اإجمايل الدعم، تتبعها فئة ال�شحة 
بن�شبة 2ر18 باملئة ومن ثم فئة التمكني 3ر6 باملئة، وفئة التعليم 4ر4 

باملئة.
يف  م�شاريع   3 نوى  من�شة  خالل  من  اأمنية  دعمت   ،2020 عام  ويف 
فئة امل�شاعدة، حيث نفّذت من خالل ائتالف موؤ�ش�شات خريية مبادرة 
بواقع  ل�شهر  �شخ�ص   14500 اإطعام  خاللها  ومت  علينا"  "يوميتهم 
225 األف وجبة، ودعمت املبادرة من خالل "اأمنية كوين" اإطعام 160 
الفئة  الأخري يف هذه  امل�شروع  اأما  2160 وجبة.  بواقع  ل�شهر  �شخ�شًا 
الأردنية  اخلريية  الهيئة  خالل  من  اأمنية  �شركة  بدعمه  قامت  التي 
الها�شمية، فتمثل بحملة "خّلي ال�شتا اأدفى" وا�شتفاد منه 977 �شخ�شًا 

بكلفة 5743 دينارًا.
املدار�ص  م�شروع  بدعم  اأمنية  �شركة  قامت  التقرير،  وبح�شب 
ال�شحية للجمعية امللكية للتوعية ال�شحية وجعل بيئة التعلُّم يف هذه 
املدار�ص اأكر �شحة واأمانًا من خالل رقمنة ر�شائل التوعية ال�شحية 
وفقاًّ خلطط �شهرية وبرامج تدريبية للمعلمني والطلبة، حيث ي�شتفيد 
من امل�شروع 4778 طالبًا وطالبة موزعني على 5 مدار�ص يف حمافظتي 

الزرقاء واإربد وعلى مدار 5 �شنوات، بكلفة 25 األف دينار.
للهيئة اخلريية  اأمنية بدعم م�شروعني  الفئة، قامت  و�شمن هذه 
الأردنية الها�شمية من خالل برنامج "اأرزاق" لتمكني املراأة، ا�شتفادت 
وا�شتفادت منه  الأم  "اأرزاق" مبنا�شبة عيد  �شيدات، وم�شروع  منه 10 
الربنامج  مّكن  حيث  لأ�شرهن،  اأ�شا�شيات  ُمعيالت  وجميعهن  �شيدة   15
ال�شيدات من رفع معّدل الّدخل لالأ�شر امل�شتفيدة من امل�شروع ملا يقارب 
مبادرة  م�شروع  اأمنية قامت بدعم  اأن  اإىل  واأ�شار  �شهريًا.  دينارًا   320
درو�ص  لتقدمي  املبادرة  تهدف  حيث  التعليم،  فئة  �شمن  رزان  كرفان 
ما يزيد عن  ا�شتفاد منها  الأ�شا�شية، حيث  املباحث  للطلبة يف  تقوية 

200 طالب وطالبة.

مجلس إدارة غرفة تجارة األردن 
يطالب بشراكة كاملة مع الحكومة

وزيرا األشغال والنقل يتفقدان مشروع 
حافالت التردد السريع عمان الزرقاء

األسواق الحرة تطلق حملة 
خصومات واسعة للمواطنين والزوار
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*حمافظات 
و�شبابية  اأكادميية  فاعليات  احتلفت 
م�شتذكرين  الردن���ي���ة،  ال��دول��ة  مب��ئ��وي��ة 
امل�شرية  طيلة  حتققت  ال��ت��ي  الجن�����ازات 
املا�شية، والتقدم الذي �شار عليه الردن يف 

خمتلف املجالت.
جامعة  يف  الع���الم  كلية  نظمت  فقد 
"اخلطاب  تناولت  باملنا�شبة  ندوة  الريموك 
امل��ئ��وي��ة  ب��داي��ة  م��ع  الأردين  الإع���الم���ي 

الثانية".
نبيل  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  رئي�ص  وق���ال 
م�شرية  وع��رب  الأردين  الإع���الم  اإن  هيالت 
وامل�شوؤولية  الل��ت��زام  عنه  ع��رف  ال��دول��ة 
معتربا  الدولة،  ور�شالة  �شورة  عن  والدفاع 
وات�شالية  تكنولوجية  متغريات  هناك  اأن 
مبا�شرة، على  اأو غري  مبا�شرة  اأثرت ب�شورة 

الإعالم بوجه عام.
عرب  نظمت  التي  الندوة  خالل  واأ�شاف 
تنقية الت�شال املرئي عن بعد انه ويف خ�شم 
هذه التحديات، كنا يف جامعة الريموك ومن 
خالل كلية الإعالم وبال�شراكة مع املوؤ�ش�شات 
نتطلع  الر�شمية،  وغري  الر�شمية  الإعالمية 
وتقدمي  التحديات،  هذه  على  الوقوف  اإىل 
املقرتحات التي من �شاأنها ابقاء الإعالم اأداة 

مهمة يف خدمة ال�شعب و�شيا�شة الدولة.
ل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  عر�ص  جهته  من 
مل�شرية  املعايطة،  �شميح  الأ�شبق  الع���الم 
�شحيفة  اىل  م�شريا  الردن،  يف  ال�شحافة 

للمرحلة  ت��وث��ق  ك��ان��ت  ال��ت��ي  يعلو،  احل��ق 
ولتاريخ الثورة العربية الكربى.

حيته  يف  كانت  ال�شحف  اأن  اإىل  واأ�شار 
والأمة، وكانت تعبريا  الأردن  حتمل ق�شايا 
اأن  من  الرغم  على  ال�شيا�شية،  احلالة  عن 
ب�شبب  يجب  كما  يكن  مل  الفني  م�شتواها 
اأهمية  على  م�شددا  التحتية،  بنيتها  �شعف 
الريادة  ليعطى  لالإعالم،  العتبار  يعاد  اأن 
م�شاندا  وليكون  والبناء  للنه�شة  ويوجه 

مل�شرية الدولة.
ب�����دوره اأك����د ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة الإع����الم 
يف اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور خ��ل��ف ال��ط��اه��ات، 
اخل��ط��ة  م����ن  وان����ط����الق����ا  ال���ك���ل���ي���ة  اأن 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة وواج��ب��ات��ه��ا 
مثل  تنظيم  عن  تتوانى  لن  وم�شوؤولياتها 
يخ�ص  فيما  تت�شل  ال��ت��ي  ال��ن��دوات  ه��ذه 
اأنها  معتربا  ال��دول��ة،  وم�����ش��رية  الإع����الم 
الإعالمية  جتربتنا  على  للوقوف  فر�شة 
بروؤية  لالنطالق  ومراجعتها،  وتقييمها 
وتعزز  امل�شرية  تعمق  جديدة،  وتطلعات 

املجالت. خمتلف  يف  النجاحات 
وقال مدير عام وكالة الأنباء الأردنية 
ينجح  الإع��الم  اإن  ال�شبول،  في�شل  الأ�شبق 
حرا  ويكون  املجتمع،  حالة  يعك�ص  ما  بقدر 
للدولة،  العامة  ال�شيا�شات  يعك�ص  ما  بقدر 
يف  تنجح  وكي  اإعالمية  و�شيلة  اأي  اأن  مبينا 
م�شريتها ومهمتها عليها اأن حتدد هويتها اأول 

ومن ثم معرفة جمهورها.

ل  الإث����ارة  على  الت�شابق  اأن  واأ���ش��اف 
الو�شيلة  يكون على ح�شاب هوية  اأن  ينبغي 
الإعالمية، على اعتبار اأن اخلا�شر الأكرب يف 
انكفاء العالم هو املجتمع، مبينا اأن و�شائل 
و�شائل  اأم��ام  يومية  هزائم  تتلقى  الإع��الم 
يف  تبداأ  احللول  واأن  الجتماعي،  التوا�شل 

الت�شريع والإدارة.
الأردين  الإع��الم  اأن  اىل  ال�شبول  ون��وه 
املهني يدخل املئوية الثانية وهو اأمام ثالث 
الأخبار  وهي  لها  الت�شدي  ينبغي  م�شكالت 
ال��ك��اذب��ة، وخ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة وان��ت��ه��اك 
معادلة  ف��ه��ن��اك  وب��ال��ت��ايل  اخل�شو�شية، 
�شعبة على الإعالم مواجهتها وهي التوا�شل 

الجتماعي واجلمهور الغا�شب.
الها�شمية  اجلامعة  اأطلقت  ذل��ك،  اىل 
بعنوان:  الدولة  مئوية  مبنا�شبة  مبادرة 
"بحث من�شور لكل طالب" لرت�شخ قيم البحث 
بالكلية  للرقي  و�شيلة  يعترب  الذي  العلمي 

واجلامعة والوطن.
ف��واز  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  رئي�ص  وق���ال 
الزبون "اإن مئوية تاأ�شي�ص الدولة الأردنية 
بقيادة  تراكمي  وطني  اجناز  هي  احلديثة 
على  ق��ام  منتج  عمل  وه��ي  ف��ذة،  ها�شمية 
اأكتاف الآباء املوؤ�ش�شني من الع�شكر واملعلمني 
واملزارعني، وعليه فاإن ا�شتمرارية املنجزات 
الب�شرية  ال��ك��ف��اءات  تعزيز  اإىل  حت��ت��اج 
املوؤهلة خا�شة يف البحث العلمي الذي يبني 

الأوطان وي�شهم يف نه�شة الأمم.

فاعليات أكاديمية وشبابية 
تحتفل بمئوية الدولة

لجنة الصحة النيابية تتفقد 
مستشفيات محافظة الزرقاء

*الزرقاء 
اخلدمات  واقع  الثنني  النيابية  والبيئة  ال�شحة  جلنة  تفقدت 
والزرقاء  الع�شكري  ها�شم  الأم��ري  م�شت�شفيات  يف  وال�شحية  الطبية 

احلكومي اجلديد والأمري في�شل يف حمافظة الزرقاء.
اإن  ال�شراحنة  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال��ن��ائ��ب  اللجنة  رئي�ص  وق���ال 
الزيارة جاءت للوقوف على واقع اخلدمات الطبية املقدمة للمر�شى 
واملراجعني واحتياجات امل�شت�شفيات من الكوادر الطبية والتمري�شية 
ملواجهة وباء فريو�ص كورونا يف ظل تزايد  واملعدات  الأجهزة  وبع�ص 

حالت الإ�شابات باململكة.
اململكة،  حمافظات  من  لعدد  زي���ارات  وبعد  اللجنة  ان  واأو���ش��ح 
احتياجاتها  تلم�ص  بهدف  وامل�شت�شفيات  ال�شحة  مدراء  مع  توا�شلت 
الأ�شرة  من  املختلفة  وامل��ع��دات  والتمري�شية  الطبية  ال��ك��وادر  من 

والتجهيزات من اأجل متابعتها مع وزارة ال�شحة.
واأ�شار اإىل اأهمية اإقامة م�شت�شفى ميداين اآخر اإىل جانب امل�شت�شفى 
امليداين الع�شكري يف م�شت�شفى الأمري ها�شم الع�شكري بالزرقاء نظرًا 

للكثافة ال�شكانية الكبرية يف املحافظة.
واأو�شح ال�شراحنة، بح�شور اأع�شاء اللجنة النواب الدكتور تي�شري 
اأحمد اخلاليلة والدكتور  كري�شان والدكتور فرا�ص الق�شاة والدكتور 
اإمكانية  م��دى  �شتبحث  اللجنة  اأن  ال�شرحان  وهادية  عيا�ص  هايل 
حالت  ل�شتقبال  املحافظة  يف  اخلا�شة  امل�شت�شفيات  مع  التعاقد 
كورونا، والتعاون كذلك مع امل�شت�شفى امليداين الع�شكري للتخفيف عن 

امل�شت�شفيات احلكومية.
ها�شم  العميد  الع�شكري  ها�شم  الأم��ري  م�شت�شفى  مدير  وعر�ص 
�شرير،   300 ل��  يت�شع  الذي  امليداين  امل�شت�شفى  عن  لإيجاز  اجلميعان 
عناية  �شريرا  و12  مركزة  عناية  �شرير  و48  عزل  �شرير   240 منها 

متو�شطة.
الرواحنًة  خليل  الدكتور  الزرقاء  �شحة  مدير  طالب  جهته،  من 
الزرقاء  م�شت�شفى  يف  املوجود  اجلهاز  جانب  اإىل  كورونا  فح�ص  بجهاز 
اجلديد ل�شتيعاب الزيادة يف عينات الفح�ص، واإعادة تاأهيل املراكز 

ال�شحية لتلبية الحتياجات املتزايدة.
ودعا مديرا م�شت�شفى الزرقاء احلكومي الدكتور مربوك ال�شريحني 
يف  النق�ص  معاجلة  اإىل  فرح  ن�شاأت  الدكتور  في�شل  الأمري  وم�شت�شفى 
م�شت�شفيات  يف  والتمري�شية  الطبية  والكوادر  الخت�شا�ص  اأطباء 

الزرقاء.

جمعية سنابل الكورة: تأجيل أقساط 
القروض على األسر المحتاجة

*الكورة 
وبالتن�شيق  ال��ك��ورة  ل��واء  يف  الذهبية  ال�شنابل  جمعية  اأج��ل��ت 
قرو�ص  اأق�شاط  الدولية،  الإن�شانية  اأج��ل  من  هابيتات  منظمة  مع 
امل�شتفيدين من الأ�شر املحتاجة عن �شهري اآذار اجلاري وني�شان املقبل.

الأردنية  الأن��ب��اء  لوكالة  مقدادي  ف��ادي  اجلمعية  رئي�ص  وق��ال 
)برتا( اإن التاأجيل ياأتي متا�شيًا مع التوجهات احلكومية للتخفيف عن 
املواطنني ومراعاة لظروفهم القت�شادية التي عك�شتها جائحة كورونا 

وتوفري متطلباتهم املعي�شية خالل �شهر رم�شان الف�شيل.
تنطبق  مواطنني  عامني  قبل  اأقر�شت  اجلمعية  اأن  اإىل  واأ�شار 
من  بتمويل  فوائد،  بدون  دينار  األف   70 ما قيمته  ال�شروط،  عليهم 
دينارا   25 من  ال�شهرية  اأق�شاطها  ت�شل  الدولية  الهابيتات  منظمة 
الف   190 بلغت  القرو�ص  جمموع  اأن  يذكر  دي��ن��ار.  اآلف   7 اإىل 
�شيانة  يف  املقرت�شون  منها  ا�شتفاد  الآن،  اإىل   2016 عام  منذ  دينار 
ال�شخانات  وتركيب  املياه  جتميع  اآبار  وحفر  املنازل  وبناء  وترميم 

. ل�شم�شية ا

بلدية الرمثا: اختفاء مياه سد 
البويضة ناتج عن إزالة الطمم

  
*الرمثا 

ال�شيح،  اأبو  ح�شني  املهند�ص  اجلديدة  الرمثا  بلدية  رئي�ص  اأرجع 
والتي  ال�شد  اأر�شية  من  الطمم  اإزالة  اإىل  البوي�شة  �شد  مياه  اختفاء 

تقدر ب� 80 األف طن بهدف رفع �شعته التخزينية.
واأ�شاف لوكالة الأنباء الأردنية )برتا(، الثنني، اأن اختفاء املياه 
�شيء طبيعي ب�شبب امت�شا�ص الرتبة للمياه نتيجة عملية اإزالة الطمم 
التي جاءت �شمن م�شروع متكامل بني �شلطة املياه ومنظمة مري�شي كور، 
جرت  اأنه  واأو�شح  دينار.  الف   320 بكلفة  الرمثا  بلدية  مع  بالتعاون 
اإ�شافة �شياج لل�شد وخزانات اإ�شافية وماتورات �شفط واأماكن ل�شقاية 

احليوانات.
البوي�شة  بلدة  يف  يقع  ال��ذي  لل�شد  التخزينية  ال�شعة  اأن  يذكر 

باللواء تبلغ 200 األف مرت مكعب.
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