
وفاة شخص بمشاجرة جماعية
 في الشونة الشمالية

*عمان 
تويف �شخ�ص له �شرية مر�شية، اثر م�شاجرة 

جماعية يف منطقة ال�شونة ال�شمالية.
مديرية  با�شم  الإع��ام��ي  الناطق  وق���ال 
الأمن العام الحد، ان م�شاجرة جماعية وقعت 
ال�شونة  منطقة  يف  الأ�شخا�ص  م��ن  ع��دد  ب��ن 

ال�شمالية اإثر خافات بينهم فجر الحد.
اأ�شيب  امل�����ش��اج��رة  وخ���ال  ان���ه  وا����ش���اف، 
�شخ�ص، له �شرية مر�شية، بزجاجة يف منطقة 
على  وت��ويف  لاغماء،  بعدها  تعر�ص  ال��راأ���ص، 
ال�شرعي  الطب  اإىل  اجلثة  حتويل  ومت  اثرها 

لتحديد �شبب الوفاة.
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البرلمان العربي يطالب بالحماية 
الدولية للشعب الفلسطيني

الخارجية: اطالق سراح ابو 
جابر اليوم االثنين

االستماع لشهادة 9 خبراء 
لط  بقضية مستشفى السَّ

اعالن نتائج وظيفة مدير عام 
دائرة المشتريات الحكومية

وفد من القيادة العامة يزور 
المستشفى الميداني في غزة

مسافر يحاول اقتحام قمرة 
قيادة طائرة أميركية

القاهرة 
بتحمل  الدويل  املجتمع  العربي  الربملان  طالب 
وفق  الإ�شرائيلي  العربي  ال�شراع  حلل  م�شئولياته 
حقوق  ا�شتعادة  اإىل  و�شوًل  الدولتن،  حل  مبداأ 
ال�شعب الفل�شطيني كاملة، وعلى راأ�شها حق العودة 
الفل�شطينية  ال��دول��ة  واإق��ام��ة  امل�شري،  وتقرير 
 ،1967 حزيران  من  الرابع  ح��دود  على  امل�شتقلة 

وعا�شمتها القد�ص ال�شرقية. ودعا الربملان العربي 
فل�شطن،  لنك�شة   54 الذكرى  مبنا�شبة   ، بيان  يف 
ال��ع��امل واحت���ادات���ه، اىل دع��م حقوق  ب��رمل��ان��ات 
ال�شعب الفل�شطيني الذي ل يزال يخ�شع لحتال 
اأب�شع  مي��ار���ص  ا�شتعماري  ا�شتيطاين  اإ�شرائيلي 
اجلرائم من قتل واعتقال وتطهري عرقي، وينتهك 

كافة قرارات ال�شرعية الدولية ذات ال�شلة.

*عمان 
اخلارجية  وزارة  با�شم  الر�شمي  الناطق  قال 
و�شوؤون املغرتبن ال�شفري �شيف اهلل علي الفايز اإن 
ال�شفارة الأردنية يف  اأبلغت  ال�شلطات الإ�شرائيلية 
تل اأبيب م�شاء ام�ص اأنه من املرجح ا�شتكمال كافة 
�شراح  لإط��اق  الازمة  والرتتيبات  الإج���راءات 
الثنن  اليوم  جابر  ابو  عبداهلل  الأردين  املواطن 
يوم غد  امللك ح�شن �شباح  اإىل ج�شر  نقله  و�شيتم 

الثاثاء.
الإ�شرائيلي  الحتال  �شلطات  عرقلت  وكانت 
نوح  اهلل  عبد  الأرديّن  املعتقل  عن  الإفراج  عملية 

اأبو جابر من خميم البقعة، والذي كان من املفرت�ص 
اأن يتم الفراج عنه الأحد، متذرعة بعدم اكتمال 
نادي  وق��ال  الإف���راج.  بعملية  اخلا�شة  الأوراق 
غري  الذرائع  هذه  اإن  بيان،  يف  الفل�شطيني  الأ�شري 
م�شتغربة، فالحتال وكعهده يحاول دائما �شرقة 
فرحة عائات املعتقلن بحّرّية ابنائها، م�شريا اىل 
تكتف  مل  العتقال،  من  ون�شف  عاما   20 بعد  انه 
�شلطات الحتال بكل ما فر�شته من حرمان بحّقه 
التنكيلية  اأدوات��ه��ا  بتنفيذ  متعن  وامن��ا  وعائلته، 
"اأبو جابر" البالغ  حتى اآخر حلظة. ُي�شار اإىل اأن 

من العمر )44 عاًما(، معتقل منذ عام 2000 .

ان  *عمَّ
جل�شتها  ��ان،  ع��مَّ ج���زاء  لح  �شُ حمكمة  ان��ه��ت 
الأوك�شجن  مادة  نفاد  ق�شية  يف   20 رقم  العلنية 
لط،  ال�شَّ مبدينة  احلكومي  احل�شن  م�شت�شفى  من 
و�شت�شتمع يف جل�شاتها املقبلة اإىل �شهادة 9 خرباء 
جل�شتها  الح���د،  املحكمة  وع��ق��دت  الق�شية.  يف 
العلنية برئا�شة القا�شي الدكتور ُعدي الفريحات، 
�ص يف التَّخدير  وا�شتمعت فيها ل�شهادة طبيب متخ�شِّ
انقطع  الوك�شجن  انَّ  اأك��د  امل�شت�شفى،  يف  يعمل 
اآذار   13 احلادثة  يوم  �شباح  الرئي�شي  م�شدره  من 
املا�شي. ورفعت املحكمة جل�شتها اإىل يوم اخلمي�ص 
العامة  يابة  النِّ ل�شهود  ال�شتماع  ل�شتكمال  املقبل، 
والذين من املتوقع اأن ي�شل عددهم اإىل 49 �شاهًدا، 

عدد  لي�شل  الق�شية،  يف  خرباء   9 اإىل  بالإ�شافة 
وا�شتمعت  ا.  �شخ�شً  66 كامل  ب�شكل  اإليهم  امل�شتمع 
عامة،  نيابة  �شاهد   35 اإىل  الآن  حتى  املحكمة 
فاع  اأي�شا وكاء الدِّ و�شت�شتمع اإىل �شهود �شيقدمهم 
املحكمة  رت  وق��رَّ الق�شية.  يف  عليهم  امل�شتكى  عن 
مكرر  بالوفاة  التَّ�شبب  اإ�شافة  ابقة  ال�شَّ يف جل�شتها 
8 مرات بدل من 7 مرات يف الق�شية بعد حتويلها 
من النيابة العامة. وتعود اأحداث ق�شية نفاد مادة 
الأوك�شجن من م�شت�شفى احل�شن احلكومي مبدينة 
ال�شلط اإىل منت�شف �شهر اآذار املا�شي، حيث تويف 8 
مواطنن ب�شببها، واأوقفت النيابة العامة 13 متهما 
بعد  املحكمة  عنهم  واأفرجت  الق�شية،  ذمة  على 

انق�شاء مدة توقيفهم والبالغة �شهرا كاما.

*عمان 
تقييم  نتائج  امل��دن��ي��ة،  اخل��دم��ة  دي���وان  اعلن 
امل�شرتيات  دائ���رة  ع��ام  "مدير  ق��ي��ادي��ة  وظيفة 

احلكومية"، من خال موقع الديوان الإلكرتوين.
واو���ش��ح ب��ي��ان ل��ل��دي��وان ا���ش��دره الح����د، ان 
والعدالة  ال�شفافية  لنهج  تعزيًزا  تاأتي  اخلطوة 
الوظائف  لإ�شغال  املتقدمن  بن  الفر�ص  وتكافوؤ 
من  )7/ط/4(  املادة  لأحكام  وتفعيًا  القيادية، 
 )78( رقم  القيادية  الوظائف  على  التعين  نظام 
للمر�شحن  ال�شماح  تت�شمن  التي   ،2019 ل�شنة 

ملرحلة  خ�شعوا  ممن  القيادية  الوظيفة  لإ�شغال 
ال��ق��درات  وام��ت��ح��ان  واخل���ربات  امل��وؤه��ات  تقييم 
الطاع على نتيجة التقييم. واأ�شار البيان، اىل اأن 
الديوان �شيتيح للمرت�شحن ممن اجتازوا المتحان 
عام  مدير  لوظيفة  التقييم  نتائج  على  الط��اع 
دائرة امل�شرتيات احلكومية، وتقدمي العرتا�شات 
الإل��ك��رتوين  ال��دي��وان  موقع  خ��ال  من  يرغب  ملن 
من  عمل  اأي��ام   5 خ��ال   www.csb.gov.jo
النتائج اعتبارا من ام�ص ولغاية يوم  اإعان  تاريخ 

اخلمي�ص 10 حزيران.

*عمان 
 - الأردنية  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  من  ع�شكري  وفد  زار 
الطبية  للخدمات  الإداري  املدير  برئا�شة  الأح��د،  العربي،  اجلي�ص 
امللكية العميد الركن كمال �شايل امللكاوي، امل�شت�شفى امليداين الأردين 

غزة /66.
الركن  العقيد  امل�شت�شفى  قائد  قدمه  اإيجاز  اإىل  الوفد  وا�شتمع 
التي  والواجبات  واملهام  امل�شت�شفى  عمل  �شري  حول  احلنيطي،  فار�ص 
التي  والإن�شانية  والعاجية  الطبية  اخلدمات  وطبيعة  بها،  ي�شطلع 
يقدمها، لكافة �شرائح املجتمع، يف ظل الظروف ال�شتثنائية الراهنة 
امل�شت�شفى، مبدين  اأق�شام ومرافق  الوفد يف خمتلف  القطاع. وجال  يف 
طواقم  يوؤدونها  التي  ال�شامية  والر�شالة  الكبري  بالدور  اإعجابهم 
نقل  الزيارة  نهاية  الإن�شاين. ويف  الدعم  اأ�شكال  امل�شت�شفى، يف تقدمي 
امل�شرتكة  الأركان  رئي�ص هيئة  امللكاوي حتيات وتقدير  الركن  العميد 
اللواء الركن يو�شف اأحمد احلنيطي ملرتبات امل�شت�شفى على جهودهم 
اأداء ر�شالتهم الطبية والعاجية النبيلة ودورهم الفاعل  املتميزة يف 

يف حتقيق الأهداف املرجوة على اأر�ص املهمة.
مدار  على  يعمل  غ��زة،  يف  الأردين  امليداين  امل�شت�شفى  اأن  يذكر 
من  �شل�شلة  �شمن   2009 عام  منذ  �شامية  ملكية  بتوجيهات  ال�شاعة 
امل�شت�شفيات الع�شكرية امليدانية يف عدد من دول العامل، حيث بلغ عدد 

مراجعيه حتى الآن ما يقارب 3 ماين مراجع.

*وكاالت
دلتا  ل�شركة  تابعة  ط��ائ��رة  م��ن  على  م�شافرًا  ب���اأّن  �شهود  اأف���اد 
اأن يت�شّدى له م�شافرون  القيادة قبل  الأمريكية حاول اقتحام قمرة 

واأع�شاء من طاقم الطائرة وينجحوا يف �شّل حركته.
وا�شطّرت رحلة �شركة دلتا املّتجهة من لو�ص اأجنل�ص اإىل نا�شفيل، 
للهبوط ا�شطرارّيًا يف األبوكريك يف ولية نيو مك�شيكو، حيث مّت �شحب 

الرجل من الطائرة وتقييد يديه وقدميه.
"اأوقفوا هذه الطائرة" بينما مّت طرحه  وكان الرجل �شرخ مرارًا 
اأر�شا اأمام قمرة القيادة، وفقًا لت�شجيل فيديو بكامريا هاتف حممول.

وقال م�شافر كان على من الطائرة مل ُيعّرف عن نف�شه ل�شبكة "�شي 
ان ان"، اإّن الرجل "نه�ص فجاأة دون �شابق اإنذار، وهرع اإىل قمرة الطيار 

وبداأ يطرق على بابها".
وو�شفت راكبة اأخرى تدعى جي�شيكا روبرت�شون امل�شهد ب�"املرعب"، 

لكّنها اأ�شادت برّد الفعل ال�شريع للم�شيفات.
اأّنه  تويرت  على  األبوكريك  يف  الفدرايل  التحقيقات  مكتب  واأّك��د 

ا�شتجاب للحادث.
عن  الأمريكية  الإع���ام  لو�شائل  بيان  يف  دلتا  �شركة  واأع��رب��ت 
"�شكرها لطاقم ورّكاب رحلة دلتا 386 )..( الذين �شاعدوا يف اعتقال 

اأحد الرّكاب امل�شاغبن".
من  امل�شافر  وُنِقل  ُيذكر،  حادث  اأّي  با  الطائرة  "هبطت  واأ�شافت 

قبل �شلطات اإنفاذ القانون".

مؤكدا رفضه المساس بمكانة ومنزلة الملك مؤكدة تعاملها بأقصى درجات الحزم النفاذ القانون

*عمان 
طارئة  جل�شة  يف  ال��ن��واب  جمل�ص  ق��رر 
الأحد، برئا�شة املحامي عبد املنعم العودات 
اأ�شامة  النائب  ف�شل  ال��وزارة،  هيئة  وح�شور 

العجارمة.
نائبًا   119 اأ�شل  من  ن��واب   108 و�شوت 
ح�شروا اجلل�شة التي مت الدعوة اإليها ب�شكل 
النظام  من   84 امل��ادة  لأح��ك��ام  �شندًا  ط��ارئ 
الداخلي للمجل�ص، وبناًء على مذكرة نيابية 
تداعيات  بخ�شو�ص  ن��واب،   109 من  موقعة 
اأم�ص  العجارمة،  النائب  به  تلفظ  حديث 

ال�شبت.
والع�شرين  ال�شابع  يف  قرر  املجل�ص،  وكان 
النائب  ع�شوية  جتميد  املا�شي،  ال�شهر  من 
اأ�شامة العجارمة عامًا واحدًا، ب�شبب اإ�شاءته 

واأع�شائه  و�شمعته  وهيبته  النواب  ملجل�ص 
من  وحرمانه  للمجل�ص،  الداخلي  والنظام 
ال�شرتاك باأعمال املجل�ص وقطع خم�ش�شاته 

خال فرتة التجميد.
وبح�شب املادة )90( من الد�شتور فاإنه ل 
اأي من جمل�شي  اأحد من ع�شوية  يجوز ف�شل 
اإل بقرار �شادر من املجل�ص  الأعيان والنواب 
ثلثي  باأكرثية  وذلك  اإليه  منت�شب  هو  الذي 
بينما  املجل�ص،  منهم  يتاألف  الذين  الأع�شاء 
تن�ص املادة )86( من الد�شتور على عدم جواز 
اإيقاف اأحد اأع�شاء جمل�شي الأعيان والنواب 
ما  املجل�ص  انعقاد  مدة  خال  حماكمته  ول 
اإليه  منت�شب  هو  الذي  املجل�ص  من  ي�شدر  مل 
كاف  �شبب  بوجود  املطلقة  بالأكرثية  قرار 
عليه  يقب�ص  مل  ما  اأو  ملحاكمته،  اأو  لتوقيفه 

يف حالة التلب�ص بجرمية جنائية، ويف حالة 
اإع��ان  يجب  ال�����ش��ورة  ب��ه��ذه  عليه  القب�ص 

املجل�ص بذلك فورًا.
عبد  املحامي  النواب  جمل�ص  رئي�ص  ودان 
�شارم  وب�شكل  املجل�ص،  با�شم  العودات،  املنعم 
جالة  جتاه  منحرفة  تفوهات  من  �شدر  ما 

امللك عبداهلل الثاين.
الطارئة  النواب  جل�شة  م�شتهل  يف  واأعلن 
يف  بحزم  ووق��وف��ه  املجل�ص  »رف�����ص  الأح���د، 
وجه اأي م�شا�ص مبكانة ومنزلة جالة امللك، 
وتوافقنا  الجتماعي،  بنظامنا  م�شا�ص  واأي 
الجتماعي،  و�شلمنا  والعائلي،  الع�شائري 
بلدنا  وا�شتقرار  اأم��ن  اأ���ش��ا���ص  ي�شكل  ال��ذي 

الأردن العزيز ال�شامخ الأ�شيل«.
تابع �ص2

*عمان 
ا�شتعر�ص جمل�ص الوزراء يف جل�شته التي 
عقدها ام�ص برئا�شة رئي�ص الوزراء الدكتور 
ما جرى من مظاهر خارجة  ب�شر اخل�شاونة 
وال�شرار  املا�شية  اليام  خال  القانون  عن 
بيوت  وبناء  اقامة جتمعات  البع�ص على  من 
املواطن  اأم��ن  ومت�ص  للقانون  خمالفة  �شعر 

وال�شلم الهلي .

واكد املجل�ص يف بيان ا�شدره ان احلكومة 
لن ت�شمح با�شتمرار هذه التجمعات واملظاهر 
لها  املرافقة  ال�شلوكات  وكافة  القانونية  غري 
من تاأزمي وحتري�ص و�شيتعامل معها بكل حزم 
بالناأي  الع��زاء  باملواطنن  املجل�ص  واه��اب 

باأنف�شهم عنها .
وتاليا ن�ص بيان جمل�ص الوزراء

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

واكب  ما  كثب  عن  ال���وزراء  جمل�ص  تابع 
الي��ام  خ��ال  ج��رت  قانونية  غ��ري  جتمعات 
جت��اوزات  من  تخللها  وم��ا  املا�شية،  القليلة 
وما  الدولة  على  مفتوح  وحتري�ص  وا�شاءات 
ف�شا  املجتمعي،  لل�شلم  تهديد  من  ت�شمنته 
عن التعدي على �شلطة القانون ورجال المن 

العام.        
تابع �ص2

*عمان 
اأعلنت وزارة ال�شحة، الأحد، عن ت�شجيل 
14 وفاة و528 اإ�شابة جديدة بفريو�ص كورونا 
الإجمايل  العدد  لريتفع  اململكة،  يف  امل�شتجد 

اإىل 9530 وفاة و739847 اإ�شابة.
وزارة  عن  ال�شادر  الإعامي  املوجز  واأ�شار 
حالّيا  الن�شطة  احلالت  عدد  اأن  اإىل  ال�شحة 
و�شل اإىل 9301 حالة بينما بلغ عدد احلالت 
كما  حالة،   49 امل�شت�شفيات  اإىل  اأدخلت  التي 
بلغ عدد احلالت التي غادرت امل�شت�شفيات 49، 
يف حن بلغ اإجمايل عدد احلالت املوؤّكدة التي 

تتلقى العاج يف امل�شت�شفيات 528 حالة.
اأ�شّرة العزل  اإ�شغال  اأن ن�شبة  وبن املوجز، 

بلغت  بينما  باملئة،   8 بلغت  ال�شمال  اإقليم  يف 
 18 احلثيثة  العناية  اأ���ش��ّرة  اإ���ش��غ��ال  ن�شبة 
باملئة، فيما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنّف�ص 

ال�شطناعي يف الإقليم ذاته 11 باملئة.
يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  واأ�شاف 
الو�شط بلغت 14 باملئة، يف حن و�شلت  اإقليم 
ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العناية احلثيثة يف الإقليم 
اإ�شغال  اإىل 25 باملئة، بينما بلغت ن�شبة  ذاته 

اأجهزة التنّف�ص ال�شطناعي 7 باملئة.
يف  العزل  اأ���ش��ّرة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  كما 
اأ�شّرة  اإ�شغال  ون�شبة  باملئة،   5 اجلنوب  اإقليم 
ن�شبة  بلغت  فيما  باملئة،   8 احلثيثة  العناية 
اإ�شغال اأجهزة التنّف�ص ال�شطناعي يف الإقليم 

ذاته 6 باملئة.
حالة   890 ت�شجيل  اإىل  املوجز  اأ�شار  كما 
�شفاء، لي�شل اإجمايل عدد حالت ال�شفاء اإىل 

.721016
اأجري  خمربّيًا  فح�شًا   17314 اأن  واأ�شاف 
الأحد، لي�شبح اإجمايل عدد الفحو�شات التي 
اأجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7407053 
الفحو�شات  ن�شبة  اأن  اإىل  لف��ت��ًا  ف��ح�����ش��ًا، 

الإيجابّية و�شلت اإىل نحو 05ر3 باملئة. 
كما بن املوجز اأن عدد الذين مت اإعطاوؤهم 
بلغ  ك��ورون��ا  ل��ق��اح��ات  م��ن  الأوىل  اجل��رع��ة 
1748084، واجلرعة الثانية 559894، وعدد 

امل�شجلن على املن�شة 2714567 �شخ�ص.
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*عمان 
التي  جل�شته  يف  ال��وزراء  جمل�ص  ا�شتعر�ص 
الدكتور  ال��وزراء  رئي�ص  برئا�شة  ام�ص  عقدها 
خارجة  مظاهر  من  جرى  ما  اخل�شاونة  ب�شر 
عن القانون خال اليام املا�شية وال�شرار من 
�شعر  بيوت  وبناء  جتمعات  اقامة  على  البع�ص 
وال�شلم  املواطن  اأم��ن  ومت�ص  للقانون  خمالفة 

الهلي .
احلكومة  ان  ا�شدره  بيان  يف  املجل�ص  واكد 
واملظاهر  التجمعات  هذه  با�شتمرار  ت�شمح  لن 
لها  املرافقة  ال�شلوكات  وكافة  القانونية  غري 
من تاأزمي وحتري�ص و�شيتعامل معها بكل حزم 
بالناأي  الع���زاء  باملواطنن  املجل�ص  واه��اب 

باأنف�شهم عنها .

وتاليا ن�ص بيان جمل�ص الوزراء

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
واك��ب  م��ا  كثب  ع��ن  ال����وزراء  جمل�ص  تابع 
الي��ام  خ��ال  ج��رت  قانونية  غ��ري  جتمعات 
جت���اوزات  م��ن  تخللها  وم��ا  املا�شية،  القليلة 
وما  الدولة  على  مفتوح  وحتري�ص  وا���ش��اءات 
ف�شا  املجتمعي،  لل�شلم  تهديد  من  ت�شمنته 
المن  ورجال  القانون  �شلطة  على  التعدي  عن 

العام. 
املخت�شة  الجهزة  خمتلف  مار�شت  ولقد 
اعلى درجات �شبط النف�ص ازاء هذه الن�شاطات 
خرقا  ي�شكل  مبا�شر  حتري�ص  من  تخللها  وما 
يثوب  ان  باأمل  �شارخا عليه،  واعتداء  للقانون 
من يوؤججون هذه الت�شرفات اىل ر�شدهم وان 

يعودوا اىل جادة احلق وال�شواب. 
واكد املجل�ص انه ومع �شديد ال�شف، فان ما 
وما  التح�شيد  حماولت  من  ام�ص  ليلة  �شهدناه 

واكبها من اعتداءات على بع�ص مرتبات جهاز 
غري  التجمعات  ه��ذه  تخلل  وم��ا  ال��ع��ام،  الم��ن 
امل�شروعة من كام و�شلوكيات حتري�شية ت�شكل 
�شلب  مت�ص  الركان  مكتملة  قانونية  خمالفات 
ثوابت بلدنا ومرتكزاته الد�شتورية واأدبياتنا 
املتوارثة منذ ن�شاأة الدولة. و�شدد املجل�ص على 
باإقامة  بتاتا  ت�شمح  لن  الداخلية  وزارة  ان 
او اقامة لبيوت �شعر  او فعاليات  اية جتمعات 
باأق�شى  و�شتتعامل  املن�شات،  م��ن  غ��ريه��ا  او 
درج����ات احل���زم لن��ف��اذ ال��ق��ان��ون وم��ن��ع ه��ذه 
يتخللها  وما  اخلطرية  التحري�شية  الن�شاطات 
من اقوال و�شلوكيات تخرق القانون والد�شتور 
الوزراء  . و اهاب جمل�ص  باأمن املجتمع  وتعبث 
وقرانا  ومدننا  بوادينا  يف  العزاء  باملواطنن 
ان يناأوا بانف�شهم عن اي م�شاركة يف مثل هذه 

التجمعات التحري�شية املخالفة للقانون.

*عمان 
اأكدت اأحزاب؛ الحتاد الوطني، املحافظن، 
وتيار  الو�شطية،  الأح���زاب  وت��ي��ار  الر�شالة 
ال�شتقواء  رف�شها  الوطني،  الإ�شاح  اأح��زاب 
الأم��ن  منظومة  ه��ز  وحم���اولت  ال��دول��ة  على 

وال�شتقرار يف الوطن.
على  منف�شلة، الأح��د،  بيانات  يف  و�شددت 
اأهمية اللجوء اإىل حل اأي خاف عرب القنوات 
الر�شمية واحلوار امل�شوؤول والهادف، موؤكدة اأن 
دعوات  من  املا�شية  القليلة  الأي��ام  �شهدته  ما 

لتجمعات خارجة عن القانون اأمر مرفو�ص.
ح�شن  املحافظن،  ح��زب  ع��ام  اأم��ن  واأك���د 
تتطلب  العليا  ال��وط��ن  م�شلحة  اأن  را���ش��د، 
عن  والبتعاد  واملنطق  العقل  اإىل  الحتكام 
التعامل  يف  وال�شخ�شنة  واملزاجية  الع�شوائية 

مع الق�شايا الوطنية.
جميعًا  الأردنين  على  اإن  بيان،  يف  وق��ال، 
اأمن  على  باحلفاظ  الكاملة  امل�شوؤولية  حتمل 
ال�شلم  ومت��ت��ن  ومت��ا���ش��ك��ه  ووح��دت��ه  ال��وط��ن 
الأردن��ي��ة  الثوابت  على  واحل��ف��اظ  املجتمعي 

الأ�شيلة ورف�ص حالت تاأجيج ال�شارع.
التنفيذية  بال�شلطتن  را���ش��د  واأه�����اب 
الوطنية  وال��ق��وى  والأح����زاب  والت�شريعية 
منجزات  على  ب��احل��ف��اظ  امل�����ش��وؤول��ي��ة  حتمل 
املئوية  خ��ال  بنيت  التي  الأردن��ي��ة  ال��دول��ة 
البناء  م�شرية  ا�شتكمال  من  ميكن  مبا  الأوىل 

ونحن يف بدايات املئوية الثانية.
ب���دوره، اأك���د ح��زب الحت���اد ال��وط��ن��ي، يف 
م�شلحة  تخدم  ل  املظاهر  هذه  مثل  اأن  بيانه، 

الوطن وتهدد الأمن وال�شلم املجتمعي.
التي  لاإجراءات  دعمه  احلزب  اأكد  مثلما 

الأمنية  والأجهزة  الر�شمية  بها اجلهات  تقوم 
يف التعامل القانوين مع هذا النوع من املظاهر، 
عن  ودف��اع��ًا  وال�شتقرار  الأم��ن  على  حفاظًا 
الدولة  حققتها  التي  واملكت�شبات  الإجن��ازات 

الأردنية.
يف  الو�شطية  الأح���زاب  تيار  اأك��د  كذلك، 
بيانه، �شرورة تر�شيخ �شيا�شة كافة املنظومات 
على  للمحافظة  دوم����ًا؛  امل��ت��م��ي��زة  الأم��ن��ي��ة 
والظروف  الأح��وال  بكافة  وال�شتقرار  الأمن 
ملوا�شلة  واخل�شبة  الرئي�شية  القاعدة  لكونها 
الإ�شاحية واحلفاظ على الإجنازات  امل�شرية 

الدميقراطية املرتاكمة.
ملبادرة  ح��ان  قد  "الوقت  اإن  التيار  وق��ال 
والجتماعية  والفكرية  الثقافية  النخب 
ومقرتحات  اإ���ش��ه��ام��ات  بتقدمي  وال�شيا�شية 
الأول��وي��ات  خانة  يف  ت�شب  وعاجلة  جذرية 
املوؤ�ش�شات  اإط��ار  يف  التحديات  وجت��اوز  العامة 
الد�شتورية من خال احلوار والتعاون والتفكري 
املمنهج  احل�شاري  التطوير  ل�شتدامة  البناء 

�شيا�شيًا وثقافيًا وعمليًا".
املخالفة  ال�شلوكيات  مظاهر  التيار  ورف�ص 
العامة  ال�شياقات  ل�شمة  واملنافية  للقانون 
الأردنية،  الدولة  وع�شائر  ورج��الت  لأبناء 
الد�شتورية  املوؤ�ش�شات  احرتام  �شرورة  موؤكدًا 
ال�شيا�شي  العمل  واإح��ال  واملجتمع  والوطنية 
الوطنية  امل�شالح  يعزز  ال��ذي  الدميقراطي 
كافة  يف  كبريًا  جناحًا  ويحقق  �شامل  بنطاق 
�شرورة  الر�شالة،  حزب  اأكد  ب��دوره،  املحاور. 
مع  واح�����دًا  ���ش��ف��ا  الأردين  امل��ج��ت��م��ع  وق����وف 
حماولت  كل  نابذًا  املنعطف،  هذا  يف  قيادته، 
اأن  مبينًا  والعدمية،  الفو�شى  اإىل  املجتمع  جر 

الأردن لن يخرتقه اإل الهواء النقي وع�شائره 
على  كانت  كما  اإل  تكون  لن  مكوناته  وجميع 

الدوام �شندًا وعونًا لاأردن والأمة.
م��ن ج��ه��ت��ه، اأك���د ت��ي��ار اأح����زاب ال���ش��اح 
تتطلب  العليا  ال��وط��ن  م�شلحة  اأن  الوطني، 
عن  والبتعاد  واملنطق  العقل  اإىل  الحتكام 
النفعالية وال�شخ�شنة يف التعامل مع الق�شايا 

الوطنية.
وقال التيار يف بيانه، اإن امل�شوؤولية الكاملة 
يف احلفاظ على اأمن الوطن ووحدته ومتا�شكه 
ومتتن ال�شلم املجتمعي واحلفاظ على الثوابت 
الردنية الأ�شيلة هي م�شوؤولية مكونات ال�شارع 

الأردين الر�شمية وال�شعبية قاطبة.
ودع����ا ال��ت��ي��ار ال�����ش��ل��ط��ت��ن ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
باإجناز  الإ���ش��راع  ���ش��رورة  اإىل  والت�شريعية 
الربامج الإ�شاحية الكفيلة بتحقيق تطلعات 
ال�شيا�شية  ال��ن��واح��ي  يف  الأردين  ال�����ش��ع��ب 
خارطة  �شمن  والجتماعية  والقت�شادية 
الطريق التي ر�شم معاملها جالة امللك عبداهلل 
يف  حملت  التي  النقا�شية  الأوراق  يف  الثاين 
الف�شاد  حماربة  يف  �شمولية  فل�شفة  طياتها 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  الق�شايا  ومعاجلة 
حقيقيًا  جتذيرًا  تعترب  والتي  والجتماعية، 

للدميقراطية الأردنية.
من  تنطلق  اأن  يجب  ال��ب��داي��ات  اأن  واأك���د 
خال موؤمتر حوار وطني يجمع كافة الأطياف 
انتخابات  قانون  اإق���رار  اأج��ل  من  ال�شيا�شية 
متقدمة  جديدة  مرحلة  لبناء  يوؤهل  ع�شري 
احلكومات  بت�شكيل  للدميقراطية  وداع��م��ة 
مقدمة  يف  العامة  امل�شلحة  ت�شع  امل�شتقبلية، 

�شلم اأولوياتها.

*عّمان 
الفايز،  قال رئي�ص جمل�ص الأعيان في�شل 
فخر  م�����ش��در  ت�شكل  ال��ع�����ش��رية،  اإن  الأح����د، 
مكونات  من  مكون  اأهم  وهي  للجميع،  واعتزاز 
القيادة  خلف  وقفت  اإذ  الأردين،  املجتمع 
منُذ  الدولة  موؤ�ش�شات  تاأ�شي�ص  يف  الها�شمية 

عام 1921، واأ�شهمت يف منعة وقوة الدولة.
جمل�ص  ب��دار  لقائه  خ��ال  الفايز  واأك���د 
متثل  ور�شمية  �شعبية  فاعليات  الأع���ي���ان، 
والجتماعية  ال�شيا�شية  ال��ق��وى  خمتلف 
والنقابات والقطاعات ال�شبابية والن�شائية يف 
اأن الهوية الوطنية  حمافظتي معان والعقبة، 
الدولة  قوة  على  حافظت  اجلامعة  الأردنية 
ومتا�شكها، وتعترب �شمام الأمان الثاين للدولة، 
بالعر�ص  املتمثل  الأول  الأم���ان  �شمان  بعد 
يكون  ل  واأم��ان  اأمن  دون  اأنه  مبيًنا  الها�شمي، 

هناك تنمية �شيا�شية واقت�شادية.
املئوية  خ��ال  م��رت  اململكة  اأن  واأو���ش��ح 

اأن��ه��ا  اإل  ال��ت��ح��دي��ات،  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  الأوىل 
ا���ش��ت��ط��اع��ت جت���اوزه���ا وحت��ق��ي��ق ال��ك��ث��ري من 
امللك  جالة  حكمة  بف�شل  وذلك  الجن��ازات، 
القوات  ومنعة  ال�شعب  ووعي  الثاين  عبداهلل 

امل�شلحة والأجهزة الأمنية.
من  امل��ن��ط��ق��ة  تعي�شه  "ما  ال��ف��اي��ز  وب���ن 
ت��داع��ي��ات  اإىل ج��ان��ب  ���ش��راع��ات واأح�����داث، 
و�شفها  ت��غ��ريات  ع��ن  ف�شًا  ك��ورون��ا،  جائحة 
املجتمعية،  البنية  على  حدثت  ب�"اجلذرية" 
واأن  �شيما  ل  والنهج،  ال�شيا�شات  تغيري  يتطلب 
عمرها"،  م��ن  ثانية  مئوية  اإىل  تلج  اململكة 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع خمتلف  اأن����ه ل مي��ك��ن  م���وؤك���ًدا 
الأمر  كان  كما  العام  امل�شهد  واإدارة  التحديات 

قبل الربيع العربي وجائحة كورونا.
ب��د م��ن م��راج��ع��ة خمتلف  اأن����ه ل  وذك����ر 
مبا  ال�شيا�شية،  للحياة  الناظمة  الت�شريعات 
امل�شتويات  خمتلف  على  فعالة  م�شاركة  ي�شمن 
حكومات  اإىل  و���ش��وًل  ك��اف��ة،  امل��ك��ون��ات  وم��ن 
ترتجم  براجمية  اأ�ش�ص  على  تقوم  برملانية 

روؤية جالة امللك مل�شتقبل الأردن.
التحديات  جت���اوز  اأن  اإىل  ال��ف��اي��ز  ون���وه 
اإىل  يحتاج  تداعياتها  وجممل  القت�شادية 
واإق��ام��ة  حم��ف��زة  ا�شتثمارية  �شيا�شة  تبني 

م�شاريع كربى ول �شيما يف جمال املياه والتعدين 
من  ال�شتفادة  جانب  اإىل  النفايات،  وتدوير 
يف  تتوفر  التي  ل��ل��زراع��ة،  القابلة  الأرا���ش��ي 
توفري  بهدف  وذل��ك  اململكة،  مناطق  خمتلف 
املتزايدة  البطالة  ن�شب  من  حتد  عمل  فر�ص 

وتدفع بعجلة القت�شاد اإىل الأمام.
مع  للتعامل  التقليدية  الأدوات  اأن  واأ�شاف 
فئة ال�شباب مل تعد جتدي نفًعا، ما يدعو اإىل 
لا�شتماع  فّعالة  واآليات  توا�شل  طرق  اإيجاد 
جممل  ح���ّول  واآرائ���ه���م  ال�����ش��ب��اب  اأف��ك��ار  اإىل 
الندماج  يف  وت�شجيعهم  الوطنية،  الق�شايا 
القرار،  ب�شنع  وامل�شاركة  ال�شيا�شية  بالعملية 
الأعمال  وتبني  املبادرة  روح  تعزيز  عن  ف�شًا 
الريادية مبا ميكن من اإطاق العنان لقدراتهم 

واإمكانياتهم.
م��ع خمتلف  ح��وارات��ه  اإن  ال��ف��اي��ز،  وق���ال 
ذاتية،  مب��ب��ادرة  تاأتي  الوطنية،  الفعاليات 
خمتلف  اإىل  وال�شتماع  التوا�شل  اإىل  وتهدف 
الناظمة  الت�شريعات  ح��ول  والأف��ك��ار  الآراء 
الق�شايا  اأب��رز  جانب  اإىل  ال�شيا�شية،  للحياة 
على ال�شاحة الوطنية، وعلى راأ�شها التحديات 
والبطالة  الفقر  ن�شب  وارتفاع  القت�شادية، 

ب�شكل غري م�شبوق.
واأ�شار اإىل اأن هناك اإرادة حقيقية بال�شري 

هناك  �شيكون  حيُث  املن�شود،  الإ���ش��اح  نحو 
جل��ان  منها  ت��ت��ف��رع  خمت�شة  وط��ن��ي��ة  جل���ان 
ال�شيا�شية  التحديات  لتجاوز  ت�شعى  فرعية 
درا�شة  ع��رب  والجتماعية،  والقت�شادية 
ي�شتند  التي  ال��ل��ق��اءات،  طرحته  م��ا  جممل 
اإطارها العام اإىل الأوراق امللكية، التي طرحها 
وال�شاح  الأردن  م�شتقبل  ب�شاأن  امللك  جالة 
حلول  اإىل  الو�شول  بهدف  املن�شود،  ال�شامل 

ناجعة حيال خمتلف التحديات الراهنة.
ب��دوره��م، حت��دث امل�����ش��ارك��ون ع��ن جممل 
املحلية،  ال�شاحة  ت�شهدها  التي  التحديات، 
للحياة  الناظمة  الت�شريعات  راأ�شها  وعلى 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، ع��رب اإي���ج���اد ق��ان��ون ان��ت��خ��اب 
ال��وط��ن��ي  ن��ائ��ب  دور  ي��رتج��م  "ع�شري"، 
اإىل  خدماتي،  ولي�ص  والرقابي  الت�شريعي 
لدى  ال�شيا�شية  امل�����ش��ارك��ات  حتفيز  ج��ان��ب 
ال�شباب  �شيما لدى  املجتمع ول  جميع مكونات 
عملية  يف  للم�شاركة  البيئة  وتهيئة  والن�شاء، 

�شنع القرار.
واأكدوا اأهمية اأن يكون هناك اإرادة حقيقة 
اأ�شكاله  ال�شامل مبختلف  الإ�شاح  نحو  بال�شري 
اأهمية العمل بالتزامن  اإىل  وجمالته، لفتن 
اإ�شاح  على  بالعمل  ال�شيا�شي  الإ���ش��اح  م��ع 
الإدارة العامة ومراعات العدالة الجتماعية، 
وحما�شبة  وامل��ايل،  الإداري  الف�شاد  وحماربة 

لكل من متتد يده على املال العام.
باآن  العمل  �شرورة  اإىل  امل�شاركن  واأ�شار 
معاجلة  عرب  اقت�شادي  اإ�شاح  على  الوقت 
خم��ت��ل��ف حت���دي���ات���ه، واأب����رزه����ا احل����د من 
التي  والبطالة،  الفقر  ن�شب  وارتفاع  تفاقم 
اأردن��ي��ة،  اأ���ش��رة  كل  يف  قلق  م�شدر  اأ�شبحت 
كربى  ا�شتثمارية  م�شاريع  باإقامة  مطالبن 
مفا�شله  بكل  القت�شادي  بالواقع  تنه�ص 

وقطاعاته.
ولفتوا اإىل اأهمية العمل على اإعادة الثقة 
اتخاذ  خ��ال  من  واملواطنن،  احلكومات  بن 
اجراءات �شارمة وفّعالة يلم�ص املواطن اأثرها 
الوا�شطة  حماربة  وعلى  ال��واق��ع،  اأر���ص  على 
اإىل  واأن��واع��ه��ا،  اأ�شكالها  بكل  واملح�شوبية 
املقدمة  اخلدمات  وج��ودة  م�شتوى  رف��ع  جنب 

للمواطنن.

الحكومة لن نسمح باستمرار 
التجمعات والمظاهر غير القانونية

أحزاب سياسية ترفض االستقواء 
على الدولة وتأجيج الشارع

الفايز: الهوية األردنية الجامعة 
حافظت على قوة الدولة وتماسكها

مجلس النواب يرفض المساس 
بمكانة ومنزلة الملك

*عمان 
با�شم  ال��ع��ودات،  املنعم  عبد  املحامي  النواب  جمل�ص  رئي�ص  دان 
املجل�ص، وب�شكل �شارم ما �شدر من تفوهات منحرفة جتاه جالة امللك 

عبداهلل الثاين.
املجل�ص  "رف�ص  الأح��د،  الطارئة  النواب  جل�شة  م�شتهل  يف  واأعلن 
واأي  امللك،  جالة  ومنزلة  مبكانة  م�شا�ص  اأي  وجه  يف  بحزم  ووقوفه 
و�شلمنا  والعائلي،  الع�شائري  وتوافقنا  الجتماعي،  بنظامنا  م�شا�ص 
العزيز  الأردن  بلدنا  وا�شتقرار  اأمن  اأ�شا�ص  ي�شكل  الذي  الجتماعي، 

ال�شامخ الأ�شيل".
على  موؤ�شفة  مظاهر  من  الوطنية  �شاحتنا  �شهدته  ما  "اإن  وق��ال، 
�شيادة  ب�شرورة فر�ص  اإميانا  اإمنا يزيدنا  املا�شية  القليلة  الأيام  مدى 
القانون للحفاظ على وحدتنا ومكت�شباتنا الوطنية، والدفاع عن اأمن 

وا�شتقرار بلدنا يف جميع الظروف والأحوال".
اأطياف  جميع  ميثلون  الكرمي  املجل�ص  هذا  اأع�شاء  "اأن  واأ�شاف، 
الرقابة  خ��ال  م��ن  احل��رة  اإرادت���ه  ع��ن  وي��ع��ربون  الأردين،  ال�شعب 
اإخا�شهم  العادية  غري  ال��دورة  هذه  خال  اأثبتوا  وقد  والت�شريع، 

لبلدهم الأردن، وولئهم لقائد امل�شرية جالة امللك عبداهلل الثاين".
هو  وال�شعب  القيادة  بن  املتبادل  والولء  الإخا�ص  "هذا  وتابع، 
الأ�شا�ص ال�شلب الذي حتطمت عليه كل الفن ما خفي منها وما ظهر، 
وقامت عليه اأركان هذه الدولة القوية امل�شتقرة ب�شلطاتها وموؤ�ش�شاتها 
و�شبعن  وخم�شة  ن�شاأتها،  من  عام  مئة  مدى  على  والع�شكرية،  املدنية 

عامًا على ا�شتقالها، و�شتظل كذلك باإذن اهلل". 

لجنة فلسطين في األعيان 
تلتقي وزير األوقاف

*عّمان 
نايف  العن  برئا�شة  الأع��ي��ان  جمل�ص  يف  فل�شطن  جلنة  التقت 
الإ�شامية  واملقد�شات  وال�شوؤون  الأوق���اف  وزي��ر  الأح���د،  القا�شي، 

الدكتور حممد اخلايلة.
بها  تقوم  التي  ال�شيا�شية،  اجلهود  اأهمية  القا�شي،  العن  واأك��د 
اململكة بقيادة جالة امللك عبداهلل الثاين لإحقاق احلق الفل�شطيني 
وحماية القد�ص ومقد�شاتها ال�شامية وامل�شيحية، مبيًنا اأن ما حدث 
الوطنية  ووحدته  الفل�شطيني  ال�شعب  قوة  اأظهر  الأخرية  الآونة  يف 

والوقوف يف �شف واحد.
الفل�شطينية  الق�شية  دع��م  يف  اململكة  دور  اأهمية  اإىل  واأ���ش��ار 
حقوقهم  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  الفل�شطينين  بالاجئن  واله��ت��م��ام 
اإىل  الأردن  موقف  على  والثبات  العودة  حق  مقدمتها  ويف  التاريخية 
جانب ال�شعب الفل�شطيني وعدم التخلي عن هذه الق�شية رغم حماولة 
حلماية  ودورها  ال��وزارة  بكفاءة  م�شيًدا  طريقنا،  يف  الوقوف  البع�ص 

امل�شجد الق�شى واملقد�شات ال�شامية.
الق�شية  ه��م  يحمل  الأردن  اأن  الأوق����اف،  وزي��ر  ب��ن  جهته،  م��ن 
الفل�شطينية منذ البداية، م�شرًيا اإىل توجهات جالة امللك يف متابعة 
اإىل  اإ�شافة  العاملية،  املحافل  جميع  يف  وذكرها  الفل�شطينية  الق�شية 
ال�شامية  املقد�شات  وجميع  القد�ص  مدينة  رعاية  ال���وزارة  ت��ويل 

وامل�شيحية.
وبن اأن هناك 850 موظًفا عامًا داخل امل�شجد الأق�شى، يتقا�شون 
رواتبهم من الوزارة، حيث ت�شل نفقتها اإىل 12 مليون دينار، م�شريا اإىل 
الأ�شرار  جراء  الق�شى  امل�شجد  وترميم  باإ�شاح  امللك  جالة  تكفل 
قبل  من  الأخ��رية  الآون��ة  يف  حدث  ما  ب�شبب  به  حلقت  التي  الكبرية، 

الحتال.
تعمل  التي  القد�ص،  رعاية  مديرية  اإىل  اخلايلة  الوزير  واأ�شار 
اإىل  امل�شجد الق�شى، لفًتا  ب�شكل مبا�شر وات�شال م�شتمر مع موظفي 
الإعمار الها�شمي امل�شتمر للمقد�شات الإ�شامية وامل�شيحية يف مدينة 

القد�ص.
اأع�شاء اللجنة وعدد من الأعيان باجلهود التي  اأ�شاد  من جهتهم، 
كل  ويف  امل�شتويات  كافة  على  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  يبذلها 
احلقوق  عن  والدفاع  الفل�شطينية  الق�شية  دعم  �شبيل  يف  ال�شاحات 
امل�شروعة والثابتة لل�شعب الفل�شطيني وحقه يف اإقامة دولته امل�شتقلة 
ال�شرقية، ووقف  الفل�شطيني وعا�شمتها القد�ص  على الرتاب الوطني 
الفل�شطينية لأن  الأرا�شي  الكامل من  الن�شحاب  ال�شتيطان وحتقيق 

حتقيق ال�شام ل يتم اإل بانتهاء الحتال.

مشتركة نيابية ُتقر مشروع 
قانون أمانة عمان

  
*عمان 

"القانونية والإدارية"، برئا�شة  امل�شرتكة  النيابية  اللجنة  اأقرت 
النائب علي الطراونة، م�شروع قانون اأمانة عمان الكربى، الذي اأقرته 

احلكومة.
الأحد،  اللجنة  عقدته  الذي  الجتماع  خال  الطراونة،  وقال 
اأقرت  اللجنة  اإن  ال�شواربة،  يو�شف  اأمانة عمان  رئي�ص جلنة  بح�شور 
التعديات الواردة بن�ص م�شروع القانون، بعد 26 اجتماًعا، مت خالها 
اآراء وماحظات عدد من اخلرباء واملخت�شن، واأخذها  ال�شتماع اإىل 

بعن العتبار.
واأ�شاف اأن عمان اأكرب مدينة، والنمو ال�شكاين املتزايد فيها يتطلب 
تقدمي  يف  لي�شاهم  متطور،  ا�شرتاتيجي  بفكر  والعمل  املدينة  متكن 
واإدارة  الأمانة  ور�شالة  روؤي��ة  وتنفيذ  املطلوبة  بال�شورة  اخلدمات 
جهازها الإداري والتنفيذي للقيام باملهام املناطة به، ومعاجلة اأي خلل 

ت�شريعي لتح�شن واقع اخلدمات املقدمة للمواطنن.
جمل�ص  ت�شكيل  اآلية  يو�شح  القانون  م�شروع  اأن  الطراونة  واأو�شح 
اإج���راءات  لبيان  منتخبن،  واأع�����ش��اء  معّينن  اأع�شاء  م��ن  الأم��ان��ة 

انتخابهم واجلهة امل�شرفة على العملية النتخابية.
النيابية"  "امل�شرتكة  اإن  اللجنة،  اأع�شاء  النواب  قال  جهتهم،  من 
اأن  اإىل  م�شريين  القانون،  م�شروع  درا���ش��ة  يف  الكايف  الوقت  اأخ��ذت 
اإجراء التعديات جاء من�شجًما لتحقيق الغاية املن�شودة من امل�شروع، 
بح�شب ما يراه جمل�ص النواب منا�شًبا ليتواءم مع العمل البلدي وتعزيز 

ومراعاة اجلوانب احل�شرية وجتويد حياة ال�شاكنن يف عمان.
كفاءة  رفع  القانون  م�شروع  من  الهدف  اأن  ال�شواربة  اأكد  ب��دوره، 
املواطنن،  على  التخفيف  عن  ف�شًا  وحوكمتها،  البلدية  اخلدمات 
لين�شجم مع روؤى جالة امللك عبداهلل الثاين يف تقدمي اأف�شل اخلدمات 
للمواطنن، وتنظيم العاقة بن جمل�ص الأمانة واجلهات الأخرى، يف 

اإدارة الأزمات واملخاطر التي تتعر�ص لها العا�شمة.
املحافظة على منظر  اأمانة عمان من  القانون ميكن  اأن  اإىل  واأ�شار 
وجمالية املدينة، واإرثها احل�شاري والثقايف، مع اإ�شفاء طابع ح�شري 

وعمراين مميز يقوم على التخطيط ال�شليم ويواكب التطورات.

اتفاقية تعاون بين نقابة المهندسين 
والمركز األردني للتصميم والتطوير

  
*عمان 

ل��ل��ت�����ش��م��ي��م  الأردين  وامل����رك����ز  امل���ه���ن���د����ش���ن،  ن���ق���اب���ة  وق���ع���ت 
كتدريب  جم��الت،  عدة  يف  تعاون  اتفاقية   ،)JODDB(والتطوير
التخرج  م�شاريع  ودع���م  وال��ك��ف��اءات،  اخل���ربات  وت��ب��ادل  املهند�شن 
الهند�شية، وتبادل الزيارات وامل�شاركة يف الأن�شطة العلمية والثقافية 
�شمارة  اأحمد  املهند�ص  املهند�شن،  نقيب  وقال  املختلفة.  والإجتماعية 
الزعبي يف ت�شريح �شحفي الأحد، اإن التفاقية تاأتي يف اإطار امل�شوؤولية 
يف  الدولة  موؤ�ش�شات  مع  التعاون  جم��الت  تو�شيع  يف  للنقابة،  املهنية 
القطاعن العام واخلا�ص، مبا ي�شمن تقدمي اأف�شل اخلدمات للمهند�شن.

التنمية االجتماعية واليونيسف 
تطلقان دراسة حول الرعاية 

البديلة لفاقدي السند األسري
  

*عمان 
ومنظمة  الجتماعية  التنمية  وزارة  اطلقتها  درا���ش��ة  ك�شفت 
لفاقدي  البديلة  الرعاية  نطاق  "تو�شيع  بعنوان  الأحد،  اليوني�شف، 
ال�شند الأ�شري - تقدير التكاليف وعر�ص خليارات التو�شع والفوائد 
برنامج  اطاق  منذ  جنحت  ال��وزارة  اأن  والقت�شادية"،  الجتماعية 
الرعاية الأ�شرية البديلة عام 2012 ، بدمج نحو 252 طفًا لدى اأ�شر 

بديلة يف ثاث حمافظات وهي عمان والزرقاء واإربد.
رئي�شي  ب�شكل  يو�شعون  مازالوا  الأطفال  اأن  الدرا�شة،  واأو�شحت 
يف  طفل   1200 اإىل   800 نحو  يوجد  اأن  وميكن  الإي��واء،  موؤ�ش�شات  يف 

موؤ�ش�شات الإيواء، يف اأي وقت من الأوقات.
وا�شتملت الدرا�شة على تقدير التكلفة احلقيقية لتقدمي خدمات 
جانب  اإىل  الأردن،  يف  الأ�شرية  الرعاية  فاقدي  لاأطفال  الرعاية 
ونوعية  الأ�شرية  البيئات  يف  الدماج  تعزيز  حول  التو�شيات  تقدمي 

الدعم املقدم.
من  الأم���د  طويلة  منافع  على  احل�شول  اأن  ال��درا���ش��ة  واأظ��ه��رت 
الرعاية الأ�شرية البديلة مقارنة بالبقاء يف موؤ�ش�شات الإيواء، حيث 
ذلك  يف  مبا  الطفل  مناء  جمالت  جميع  يف  اأف�شل  نتائج  اإىل  الو�شول 
وحت�شن  اجلنائي  بالنظام  الحتكاك  من  واحل��د  وال�شحة  التعليم 
الرفاه، واملزيد من املكا�شب من حيث الكفاءة املرتبطة بتو�شيع نطاق 
البديلة  الراعية  الأ�شر  اأعلى تكلفة لوحدة  اأن  اإذ  البديلة،  الرعاية 
الوحدة  تكلفة  متو�شط  من  مرات  باأربع  اأقل  تكون  �شهرًيا  طفل  لكل 
ح�شاب  عملية  على  بناًء  املوؤ�ش�شية،  الرعاية  دور  يف  لاإيداع  املقابلة 

التكلفة الفعلية التي مت اإجراوؤها.
وتوفري  احلالت،  لت�شجيل  موحد  نظام  بتطوير  الدرا�شة  واأو�شت 
وطنية  اإدارية  وبيانات  الوطني،  امل�شتوى  على  اإدارية  بيانات  قاعدة 
الأم��د،  وطويلة  ق�شرية  املخرجات  وحتلل  امل�شتمرة  املراقبة  ت�شهل 
والتي ميكن ربطها اأو عزوها اإىل خمتلف اأنواع الدماج والرعاية، كما 
الرعاية  يف  الازمة  ال�شتثمارات  وو�شع  املمار�شات  تعديل  ي�شتغرق 
اأن  اإىل  ت�شري  الدرا�شة  نتائج  لكن  الوقت،  بع�ص  البديلة  الأ�شرية 
بناء  واأن��ه  تدريجية،  الأ�شرية  البديلة  الرعاية  ا�شتخدام  زي��ادة 
على الدرا�شات املتوفرة ب�شاأن احلاجة اإىل خراج الأطفال ال�شغار من 
الرعاية املوؤ�ش�شية فاإن الأولوية �شتكون لدمج الأطفال الذين ترتاوح 

اأعمارهم من 4-0 �شنوات يف الرعاية البديلة.
اأو�شت الدرا�شة، ببناء البنية التحتية الازمة لتعزيز نظام  كما 
الرعاية الأ�شرية البديلة لإلغاء الفراط يف العتماد اأو اللجوء اإىل 
البديلة،  الأ�شرية  الرعاية  نطاق  تو�شعة  وبذلك  الرعاية،  موؤ�ش�شات 
احلايل  البديلة  الأ�شرية  الرعاية  نظام  على  تعديات  واإج���راء 
الأطفال  لدعم  به  املت�شلة  البديلة  الأ�شرية  الرعاية  وممار�شات 
كاف،  نحو  على  املجال  يف  واملخت�شن  لهم  البديلة  الرعاية  ومقدمي 
وينبغي اأن تنطوي التعديات على وجود نظام اعتماد لاأ�شر البديلة 
انتقالهم  تكرار  دون  املخت�شن  ثبات  تعزز  اآليات  وو�شع  واملخت�شن 
اإىل وحدات اأخرى، وتي�شري جمع القوة العاملة اخلبرية والبناء على 
عالية  بديلة  رعاية  توفري  ل�شمان  بها،  املت�شلة  املوؤ�ش�شية  الذاكرة 
للربنامج  الر�شمية  ملخ�ش�شات  ل��زي��ادة  حاجة  ثمة  وان��ه  اجل���ودة، 

والبالغة حالًيا 100 األف دينار.
ال�شمور  برق  الدكتور  الجتماعية،  التنمية  زارة  عام  اأمن  وقال 
لوكالة الأنباء الأردنية )برتا(، اليوم الأحد، اإن اململكة حتتفل اليوم 
باليوم الوطني حلماية الطفل من الإ�شاءة، م�شريا اإىل اأن الأردن يويل 
اأهمية كبرية حلقوق الأطفال �شواء فاقدي ال�شند الأ�شري واملعر�شن 
للخطر واملعنفن، خا�شة زانه مت �شن قوانن وت�شريعات للحفاظ على 

حقوق الطفل.
واأ�شاف ال�شمور، اأن الوزارة لها �شراكة ا�شرتاتيجية مع اليوني�شيف، 
مبا يتعلق بو�شع اإر�شادات عملية لربنامج الرعاية البديلة، والنتهاء 
للرعاية  املتحدة  الأمم  لإر�شادات  وفًقا  البديلة  الرعاية  نظام  من 
الأخ�شائين  ق��درات  لبناء  الأول��وي��ة  واإع��ط��اء  لاأطفال،  البديلة 

الجتماعين وموظفي الرعاية يف ال�شنوات القليلة املقبلة.
يهدف  البديلة،  الراعية  الأ�شر  يف  الأطفال  دمج  برنامج  اأن  وبن 
لتقدمي خدمة جمتمعية قائمة على الرعاية الأ�شرية لتكون بديًا 
عن الرعاية املوؤ�ش�شية، ما مينح الأطفال املحتاجن للحماية والرعاية 
فر�شة للعي�ص بجو اأ�شري مائم، ويعزز ذلك من منائهم وتطورهم من 
كافة النواحي النف�شية والجتماعية التعليمية وال�شحية، بالإ�شافة 
اإىل تقليل اعداد الأطفال يف موؤ�ش�شات الرعاية الجتماعية، واحلد 
مينح  كما  الف�شلى،  مل�شلحتهم  حتقيًقا  املوؤ�ش�شات،  تلك  يف  ادخالهم  من 
م�شوؤوليته  وحتمل  وامل�شاهمة  بامل�شاركة  للمجتمع  فر�شة  الربنامج 
الربنامج  يهدف  كما  منها،  للمحرومن  الجتماعية  الرعاية  بتقدمي 
الفر�شة  يتيح  ما  القرابية،  اأو  البيولوجية  اأ�شرته  مع  الطفل  لعي�ص 
لهوؤلء الأطفال ليرتعرعوا �شمن اأ�شرتهم القرابية املمتدة واملجتمع 
الذى ينتمون اإليه، ويف حالت الأطفال التي يتعذر فيها اإيجاد اأ�شرة 
راعية  اأ�شرة  اختيار  خال  من  رعايتهم  على  تقوم  مائمة  قرابية 

بديلة مائمة من غري الأقارب.
قال  البديلة،  الراعية  بالأ�شرة  توفرها  الواجب  ال�شروط  وعن 
ال�شمور: "تعطى الأولوية لاأ�شر البديلة لاأزواج امل�شتقرة والقرابية، 
واإن مل توجد اأ�شرة منا�شبة من الأقارب، يتم اختيار اأ�شرة اأو �شيدة اأو 

اآن�شة �شمن �شروط حمددة.
واأو�شح، انه يجب اأن تتوفر �شروط بالأطفال، منها ان يكون عمر 
واأن  والرعاية،  للحماية  �شنوات، وان يكون حمتاج  ال�شت  الطفل دون 

يكون خالًيا من الأمرا�ص املعدية اأو ال�شارية.
ال�شريكة  اجلهات  مع  بالعمل  الت�شارك  يتم  انه  ال�شمور،  وذك��ر 
لقرار  وفًقا  الت�شليم  ويتم  طفل،  رعاية  اإىل  املر�شحة  الأ�شرة  بتقييم 
البديلة  الراعية  اأ�شرهم  لدى  الأطفال  متابعة  يتم  ثم  ومن  ق�شائي، 
الجتماعية  النف�شية  التدخات  برامج  تنفيذ  لغايات  م�شتمر  ب�شكل 
�شرف  ويتم  الف�شلى،  والأ���ش��ر  الأط��ف��ال  مل�شلحة  حتقيًقا  ال��ازم��ة 
البديلة،  اأ�شرهم  لدى  لهم  كدعم  الأطفال  لهوؤلء  مالية  خم�ش�شات 
وهي  اجلهات  مع  اتفاقيات  بتوقيع  اململكة  مناطق  �شمن  العمل  ويتم 
جمعية ربات البيوت / الزرقاء، وموؤ�ش�شة نهر الأردن / عمان، وجمعية 

اأيادي اخلري/ عمان، وجمعية حماية الأ�شرة / اإربد.
�شابويزات،  تانيا  الأردن  يف  اليوني�شف  ممثلة  اكدت  جانبها،  من 
ا�شتمرار املنظمة الدولية يف دعم وزارة التنمية الجتماعية حلماية 
لاأطفال املحرومن من رعاية الوالدين من خال تعزيز نظام الرعاية 
البديلة، وتعزيز الرعاية الأ�شرية البديلة، مبينة يف هذا الإطار ان 

لكل طفل احلق يف اأن يكرب يف بيئة اأ�شرية حا�شنة.
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50 الف مواطن يتلقون لقاح 
كورونا في المستشفيات الخاصة

*عمان 
قال رئي�ص جمعية امل�شت�شفيات اخلا�شة الدكتور فوزي احلموري، 
ان امل�شت�شفيات اخلا�شة قامت حتى الحد، بتطعيم اكرث من 50 الف 
الوطنية  التطعيم  بحملة  م�شاركتها  اط��ار  يف  كورونا،  بلقاح  مواطن 

للتطعيم �شد الفريو�ص خال �شهر.
واو�شح الدكتور احلموري يف بيان، ان 28 م�شت�شفى خا�شا ي�شارك 
الوطنية، من خال مراكز تطعيم خ�ش�شها  التطعيم  حاليا يف حملة 
الوطنية  احلملة  �شمن  جمانا  اخلدمات  تقدمي  ويتم  الغر�ص،  لهذا 

للتطعيم �شد كورونا.
يف  م�شاركته  �شيوا�شل  اخلا�شة  امل�شت�شفيات  قطاع  ان  وا�شاف 
ال�شحة  وزارة  جهود  وم�شاندة  لدعم  الوطنية،  التطعيم  حملة 
عدد  اكرب  تطعيم  خال  من  كورونا  فريو�ص  ومكافحة  احتواء  يف 
من�شة  على  الت�شجيل  بعد  الردن،  يف  واملقيمن  املواطنن  من  ممكن 
يف  امل�شاركة  احلكومية  واملراكز  امل�شت�شفيات  عن  والتخفيف  اللقاح 

احلملة.
وا�شار اىل التعاون وتن�شيق القائمن بن اجلمعية ووزارة ال�شحة 
م�شاركة  ت�شهيل  يف  اأ�شهم  ما  الأزم��ات،  وادارة  لاأمن  الوطني  واملركز 

امل�شت�شفيات اخلا�شة يف حملة التطعيم .

*الرمثا 
وافقت جلنة ادارة �شندوق دعم البحث 
العايل  التعليم  وزارة  يف  والبتكار  العلمي 
والبحث العلمي الحد ، على تخ�شي�ص 90 
من  مقدم  علمي  م�شروع  لدعم  دينار  األ��ف 

جامعة العلوم والتكنولوجيا.
العلوم  جامعة  من  بحثي  فريق  وتقدم 
والتكنولوجيا واجلامعة الها�شمية وجامعة 
الطفيلة التقنية بهذا امل�شروع الذي يتعلق 
ذات  باب"  "الداي  من  رقيقة  اأف��ام  ببناء 
�شفات كهربائية وفيزوكهربائية ت�شتخدم 
كثافة  ذات  كمبيوتر  ذاك����رة  ان��ت��اج  يف 
عالية جدا وبكلفة قليلة، ل�شتخدامها يف 
تكنولوجيا اجليل القادم من الكمبيوترات.

احمد  الدكتور  الفيزياء  ا�شتاذ  وق��ال 
البحثي،  ال��ف��ري��ق  ي��رتاأ���ص  ال���ذي  ال�شعد 
ل��وك��ال��ة الن���ب���اء الردن���ي���ة )ب�����رتا(، اإن 
بلورات  "بناء  عنوان  يحمل  الذي  امل�شروع 
ل�شتخدامها  فيزوكهربائية  �شفات  ذات 
الطرق  با�شتخدام  نانوميتريية  يف اغرا�ص 

مهمة  نوعية  ا�شافة  �شيكون  الكيميائية"، 
ان  مبينا  الكمبيوتر،  ذاك���رة  �شناعة  يف 
البحث العلمي وظيفة اأ�شا�شية من وظائف 
اجلامعة باعتباره الأداة الفاعلة والطاقة 
وي�شكل  املعرفة،  وتطوير  لإنتاج  املحركة 
احد املعايري الأ�شا�شية املعتمدة يف ت�شنيف 

اجلامعات العاملية.
بحثية  جمموعات  مع  عمله  اىل  واأ�شار 
اأمريكية وتايوانية عام 2013 ، مت خالها 
"داي  ا�شمه  لبناء وحتليل جزيء  الو�شول 
ذات  الع�شوائية  الذاكرة  باب"، كفاءته يف 
الكثافة العالية تقرتب كثريا من تلك التي 
ال�شيلكون  رقائق  با�شتخدام  ت�شنيعها  يتم 
وبكلفة منخف�شة جدا، ناهيك عن ال�شهولة 
اي  او  الر�شا�ص  من  خللوها  ت�شنيعها،  يف 
عنا�شر �شارة بالبيئة. ونوه ال�شعد لوجود 
ت�شنف  حاليا  الكمبيوتر  ذاكرة  من  نوعن 
بت�شنيعها  امل�شتخدمة  امل���واد  ن��وع  ح�شب 
ان  مو�شحا  رام(،  دي  و)  رام(  )يف  ،وهما 
الأول مبني على مواد مثل تيتنات الباريوم 

املتميزة،  الفيزوكهربائية  اخل�شائ�ص  ذات 
ال انها حتوي ن�شبًا كبرية من مادة الر�شا�ص 
اقل  الع�شوائية  وذاكرتها  للبيئة  امل��وؤذي 
بثاثة ا�شعاف من النوع الثاين املبني على 
ب�شكل  كلفة  الق��ل  ال�شيلكون  تكنولوجيا 

كبري واملراد ا�شتخدامه يف م�شروع البحث.
البلورية على املقيا�ص  واأو�شح ان املواد 
كهربائية  خ�شائ�ص  متتلك  النانوميرتي 
متميزة وت�شتخدم يف الكثري من التطبيقات 
ان  ال  والهند�شية،  والطبية  التكنولوجية 
ترتيب  بدقه  التحكم  يف  تتلخ�ص  م�شكلته 
يحد  ما  النمو،  مرحلة  يف  وعددها  الذرات 
من كفاءة ا�شتخدام هذه البلورات يف ذاكرة 
وقدم  العالية.  الكثافة  ذات  الكمبيوترات 
�شندوق  لدارة  وامتنانه  �شكره  ال�شعد 
التعليم  وزاره  يف  والبتكار  العلمي  البحث 
امل�شروع  قيمت  التي  اللجان  وجميع  العايل 
على الدعم املايل املقدم لتنفيذ مراحل هذا 
به  العمل  �شيبداأ  انه  اىل  م�شريا  امل�شروع، 

خال ال�شابيع املقبلة و�شي�شتمر ل�شنتن.

*عمان 
يف  الهولندية  ال�شفارة  من  وف��د  اطلع 
الردن، زار جامعة احل�شن التقنّية، اإحدى 
على  موؤخرا،  العهد،  ويل  موؤ�ش�شة  مبادرات 
�شبل  وبحث  للجامعة  التعليمية  الربامج 

التعاون وال�شراكات امل�شتقبلية.
الهولندي  ال�شفري  نائب  الوفد  وتراأ�ص 
يف  ال�شيا�شات  وم�شت�شارة  ها�شيار،  م��ارك 

التعليم والتوظيف يف ال�شفارة نوال قطب.
الأ�شتاذ  اجلامعة  رئي�ص  الوفد  والتقى 
وعميد  احل��ن��ط��ي،  اإ���ش��م��اع��ي��ل  ال��دك��ت��ور 
اجلامعة  يف  التكنولوجية  الهند�شة  كلية 
مركز  وم��دي��ر  ال�شريف،  لطفي  الدكتور 
اأب��و  نايف  الدكتور  الإل��ك��رتوين  التعليم 

والإدارين  الأكادميين  من  وعددا  عقيل، 
يف اجلامعة.

بداية  يف  احلنطي  ال��دك��ت��ور  وع��ر���ص 
اللقاء، روؤية اجلامعة وبراجمها التعليمية 
ال�شراكات  واأه���م  ال��درا���ش��ي��ة،  وخططها 
اأن�شاأتها اجلامعة مع  التي  املحلية والعاملية 
واأكادمييات  مرموقة  تعليمية  موؤ�ش�شات 
وعلم  الهند�شة  جم���الت  يف  متخ�ش�شة 

احلا�شوب.
لتطوير  ال��دائ��م  اجلامعة  �شعي  واأك��د 
الطلبة  م�شلحة  يف  ي�شب  مب��ا  ب��راجم��ه��ا 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن دخ����ول اأ�����ش����واق ال��ع��م��ل 

بجاهزية.
من جهته، ثمن نائب ال�شفري الهولندي، 

من  الأردين  ال�شباب  دعم  يف  اجلامعة  دور 
مع  والت�شارك  تقني  تعليم  تقدمي  خ��ال 
خللق  الأع��م��ال  وقطاع  ال�شناعي  القطاع 
حر�ص  واأك��د  لهم،  وت�شغيل  تدريب  فر�ص 
دعم  على  الردن،  يف  الهولندية  ال�شفارة 
تخدم  متنوعة  وبرامج  م�شاريع  وتطوير 
ن�شب  خف�ص  يف  وت�شهم  الردين  ال�شباب 

البطالة.
هي  التقنية  احل�شن  جامعة  اأن  يذكر 
اإحدى مبادرات موؤ�ش�شة ويل العهد وتتخذ 
عمان  يف  لاأعمال  احل�شن  امللك  جممع  من 
البكالوريو�ص  درج���ة  ومت��ن��ح  لها  م��رك��زًا 
والدرجة اجلامعية املتو�شطة يف تخ�ش�شات 

الهند�شة وعلم احلا�شوب.

*عمان 
"منجلي  قدمي  اأردين  حداء  وقع  على   
ي�شتظل  جاه"،  لل�شايغ  راح  وم��ن��ج��اه، 
على  امل���زروع  القمح  ب�"ُجَرز"  ح�����ش��ادون 
مبادرة  �شمن  املدنية،  الأح��ي��اء  هوام�ص 
يف  امل�شاحات  ا�شتغال  اإىل  تهدف  وطنية 

زراعة القمح.
ول��ي�����ص ب��ب��ع��ي��د ع���ن م��رم��ى ن��ظ��ر من 
يعود  الفارهة،  والأبنية  احلديث  العمران 
"منجلهم"  ع��ل��ى  الت��ك��اء  اإىل  م���ب���ادرون 
م�شاحة  على  زرع��وه  ال��ذي  قمحهم  حل�شد 
تبلغ نحو 110 دومنات يف مناطق متفرقة 
الردن  مناطق  اأكرث  من  وهي  عمان،  غربي 
الهطول  ن�شبة  تبلغ  اإذ  لاأمطار،  هطوًل 
�شنويًا،  ملمرت   1000 نحو  فيها  امل��ط��ري 
ويف  اجلوية.  الر�شاد  دائرة  لبيانات  وفقا 
الأجداد،  اإرث  من  �شيء  ل�شتعادة  حماولة 
املبادرة  هذه  اإن  زريقات،  ربيع  املبادر  يفيد 
هي اإحدى م�شاريع "ذكرى للتعلم ال�شعبي"، 
الأردن��ي��ن  ع��اق��ة  لإع����ادة  ي�شعى  ال���ذي 
ال�شتقالية  وتعزيز  ومواردهم،  باأر�شهم 
الزراعة  على  يرتكز  اأنه  مبينًا  الغذائية، 
املعي�شية ولي�ص التجارية، اذ ُتعنى بزراعة 
التي  وال�شرتاتيجية  الأ�شا�شية  املحا�شيل 
لهدف  ولي�ص  للعي�ص،  ال�شخ�ص  يحتاجها 
على  يعتمدون  اأج��دادن��ا  "كان  ل��ت��ج��ارة. 
وقاموا  الكفاف،  وزراعة  املعي�شية  الزراعة 
بح�شب  بيوتهم"،  وبناء  غذائهم  باإنتاج 
زريقات يف حديثه لوكالة الأنباء الأردنية 
يعيد  امل�شروع  ه��ذا  ان  ق��ال  ال��ذي  )ب��رتا(، 
بزراعة  وبداأ  والج��داد،  الباء  ارث  انتاج 
اأُ�ّش�شت  القمح عام 2007 من خال جمعية 
امل�شروع  اآلية  وتتلخ�ص  امل��زرع��ة.  غ��ور  يف 
خو�ص  يف  ل��زري��ق��ات-  وفقا   – ال��ع��ام  لهذا 
الياء،  اإىل  الألف  القمح من  زراعة  جتربة 
من خال م�شاهمة نحو 60 اأ�شرة ت�شم 150 

فردًا، يتقا�شمون جميعًا املح�شول يف نهاية 
املو�شم بعد اإخراج "زكاة القمح".

قطع   10 زراع��ة  مت  اأن��ه  زريقات  ويبن 
دومن��ات،   110 بنحو  تقدر  كلية  مب�شاحة 
الها�شمي  ���ش��وي��ل��ح،  )داب�����وق،  م��ن��اط��ق  يف 
ال�شمايل، جلعد، ال�شونة اجلنوبية، ال�شلط 
احل�شادون  وي�شتخدم  دبن(.  الفحي�ص،   ،
ا�شا�شي  ب�شكل  "املناجل"  امل�شاريع  هذه  يف 
العمل  ل����دور  ت��ع��زي��زا  ال��ق��م��ح،  حل�����ش��اد 
بناء  يف  وامل�شاهمة  الأر����ص،  يف  اجلماعي 
مع  عاقة  واإيجاد  نبيلة،  جمتمعية  قيم 
مقومات  تعزيز  عن  ف�شًا  والنبات،  الأر�ص 
م�شمى  حت��ت  اجل��م��اع��ي  وال��ت��ع��اون  العمل 

"العونة".
ظهر  فقد  الأردن،  اإرث  موقع  وبح�شب 
يف الأردن اأول منجٍل يف التاريخ قبل ع�شرة 
احل�شاد  رمز  وهو  املياد،  قبل  �شنة  اآلف 
وحما�شيل اخلري التي جتود بها الأر�ص، اذ 
عرث باحثون يف البادية ال�شمالّية ال�شرقّية 
ع�شر  لأربعة  تعود   ، قمح  خبز  بقايا  على 
األف عام قبل املياد، كما بلغ انتاج الردن 
 120 املا�شي  القرن  �شتينيات  يف  القمح  من 

الف طن.
امل�شروع  يف  امل�شاركات  اإح��دى  وت�شجع 
الدكتورة ملى اخلطيب، على زراعة امل�شاحات 
ال�شغرية لتحقيق الكتفاء الذاتي للعائلة، 
مو�شحة اأن الدومن الواحد ينتج نحو 200 
كيلوغرام من القمح، م�شتدركة انه اذا كان 
غري  ال�شغرية  فامل�شاحات  جتاريا  الهدف 

جُمدية.
وت�شيف ان القائمن على هذه املبادرة 
وا�شراك  املعي�شية  الزراعة  على  يعتمدون 
العائات من ال�شيدات والرجال، وتعليمهم 
لإنتاج  ال�شغرية  امل�شاحات  ا�شتثمار  كيفية 
والربغل"  "الفريكة  القمح  م��ن  ال��غ��ذاء 
يحتاجها  ال��ت��ي  احل���ب���وب  م���ن  وغ���ريه���ا 

التاأييد  ان  اخلطيب  وت��وؤك��د  م��ن��زل.  ك��ل 
م��ب��ادرة  عليه  ح�شلت  ال��ذي  والت�شجيع 
مواقع  ع��رب  باملنجل"،  القمح  "ح�شاد 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، ج��ع��ل امل��ب��ادرة 
للتوجه  ت�شتمر حتى الن، داعية اجلميع 
من  ال��ذات��ي  لاكتفاء  و���ش��وًل  ل��ل��زراع��ة، 
 4 ينتج  الأردن  اأن  اذ   " واحلبوب،  القمح 
القمح".  م��ن  ح��اج��ت��ه  م��ن  ف��ق��ط  ب��امل��ائ��ة 
الوطني  امل��رك��ز  ن�شرها  اأرق���ام  وبح�شب 
ل��ل��ب��ح��وث ال���زراع���ي���ة، ب��ل��غ��ت امل�����ش��اح��ة 
ال�شنوات  خال  القمح  من  "املح�شودة" 
نحو  اأَنتجْت  دومن،  األف   19 نحو  املا�شية، 
21 األف طن، فيما بلغت احتياجات اململكة 
اإىل  ت�شل  قد  ط��ن،  األ��َف   750 القمح  من 
ق�شم  رئي�شة  الواحد.  العام  يف  طن  مليون 
الوطني  امل��رك��ز  يف  والبقوليات  احل��ب��وب 
للبحوث الزراعية الدكتورة نوال احلجاج، 
امل��ب��ادرات  لدعم  امل��رك��ز  ا�شتعداد  اأب���دت 
للتعلم  "ذكرى  مثل  الزراعية  الوطنية 
اجل��ودة  ذات  ال��ب��ذور  كتوفري  ال�شعبي" 
الرتبة،  ع��ن  الإر���ش��اد  وت��ق��دمي  العالية، 
هذه  على  القائمون  يحتاجها  دع��م  واأي 
املبادرات، معربة عن فخرها بهذه امل�شروع 
باأر�شهم،  الأردن��ي��ن  عاقة  يعيد  ال��ذي 
وي�شهم بحماية البيئة من التغري املناخي. 
الزراعة  وزارة  عام  اأمن  م�شاعد  وي�شجع 
الربيع، على هذه  النباتية حممود  للرثوة 
لغايات  القمح  زراعة  اإىل  املبادرات، داعيا 
انتاج الربغل والفريكة. ويدعو القائمون 
على املبادرة اإىل دعم انت�شار هذا النموذج 
زراع��ة  اإىل  و���ش��وًل  وتعميمه،  التنموي 
مناطق  خمتلف  يف  جماعي  ب�شكل  اأرا���صٍ 
حتقيق  يف  ذل��ك  لأهمية  اململكة،  وق��رى 
وتعزيز  الت�شاركي،  اجلماعي  العمل  روح 
الهوية الوطنية الأردنية عرب هذا العمل. 
)برتا-عمر الدهام�شة(

البحث العلمي : تخصيص 90 ألف 
دينار لدعم مشروع علمي

وفد من السفارة الهولندية
 يزور جامعة الحسين التقنية

أردنيون يعودون لمنجل قمحهم 
الستغالل المساحات بالزراعة

مقال رئيس التحرير

ت��زدح��م خ��ان��ة ال��دي��ون 
والعجز يف موازنة اململكة املعلنة �شنويا  بع�شرات 

التي  ال�شرائب  باأن  علما  البور�شة  مثل  ترتفع  وهي  املليارات 
�شادة  يا  نعم   ، �شريبة   )100( عن  تزيد  الردين  املواطن  يدفعها 
املواطن الردين الغلى يف العامل لنه ينفق وي�شرف على الدولة 
العام  وال��دي��ن  العجز  نعم  الم���وال،  ه��ذه  ي�شفط  م��ن  نعرف  ول 
و�شيا�شية  اقت�شادية  اأزمات  معها  وتتفاقم  مت�شارع،  ب�شكل  تزداد 
واجتماعية ت�شببت يف انهيار ورحيل حكومات واندلع  احتجاجات 
�شعبية عمت وطمت مدن اململكة خال ال�شنوات الع�شرة الأخرية .
بح�شب بيانات وزارة املالية عن ارتفاع الدين العام للمملكة اإىل 
اآذار2020،  حوايل 99.8% من الناجت املحلي الجمايل حتى نهاية 
احلكومية  املالية  للن�شرة  وفقًا  العام  الدين  اإجمايل  بلغ  حيث 
العلى  الرقم  بالتاكيد  وهو  دينار،  مليار   30.829 حوايل  العامة 

يف تاريخ اململكة.
اخلارجي”  “الدين  باأن  الأخرية  املالية  الن�شرة  اأو�شحت  كما 
بغري  ت�شديده  ال��واج��ب  العام  “الدين  ب  املعرف  )وه��و  للمملكة 
املحلي  الناجت  40.4%م��ن  اىل  ن�شبته  و�شلت  الأردين”(  الدينار 

الإجمايل وبواقع12.489 مليار دينار اأردين.
بكافة  مرتفعة  الن�شبة  ه��ذه  ب���اأن  ينكر  اأن  لأح���د  لمي��ك��ن 
خال  الأردين  القت�شاد  اأداء  على  �شلبي  موؤ�شر  وه��ي  املقايي�ص 
من  املتعاقبة  احل��ك��وم��ات  تتمكن  مل  وال��ت��ي  املا�شية  ال�����ش��ن��وات 
وا�شح  ب�شكل  ارتفعت  التي  العام  الدين  معدلت  على  ال�شيطرة 
الداخل  )م��ن  الق��رتا���ص  ب�شيا�شات  ا�شتمراراحلكومات  نتيجة 
القرو�ص  و�شداد  العامة  املوازنة  عجز  متويل  اأجل  من  واخل��ارج( 

عليها. امل�شتحقة  والفوائد 
كما اأن اإرتفاع املديونية اإىل هذه امل�شتويات يعني حتمًااإ�شتمرار 
تفاقم عجز املوازنة العامة بحكم الزيادة التي تطراأ تلقائيًا على 
يف  �شدادها  الأردن  على  يتوجب  التي  والأق�شاط  القرو�ص  فوائد 
كبريعلى  ب�شكل  املحلية  الإي��رادات  اعتماد  اإىل  اإ�شافة  ع��ام،  كل 
من  ولي�ص  واملواطنن،  ال�شركات  من  جُتبى  التي  والر�شوم  ال�شرائب 
خال ا�شتقطاب مزيد من ال�شتثمارات وتعظيم العوائد من املوارد 

الأُخرى القت�شادية 
و�شيا�شية  اجتماعية  اأزم��ات  ت�شاعدت  الأخ��ري،  العقد  وخال 
اأزم��ة  الأه���م،  يكن  مل  اإن  اأحد اأ�شبابها،  ي��ك��ون  رمب��ا  ال��ب��اد   يف 
القدرة  وعدم  الديون،  هذه  تكلفة  وارتفاع  العامة  الديون  تراكم 
الدولة  ملمتلكات  ال��ع��ام  وال��ه��در  الف�شاد  وانت�شار  ���ش��داده��ا،  على 
ترتب  خانقة  اقت�شادية  اأزم��ات  من  ذلك  يتبع  وما  واخل�شخ�شة 
ل�شتقرار  تقود  التي  القرارات  اتخاذ  على  القدرة  انعدام  عليها 

اأو�شاع الباد .
مواردها  ب�شبب  اململكة  على  العام  الدين  اأزم��ة  تاأثري  وي��زداد 
بنفقاتها  مقارنة  ال�شعيفة  النقدية  واحتياطاتها  امل��ح��دودة، 
جعلها  ما  دجاج(،  تاأكل  ونا�ص  ال�شياج  يف  نا�ص   ( مبداأ  عل  العالية 
اأكرث عر�شة لاأزمات ال�شيا�شية والقت�شادية بال�شنوات الأخرية .

املحلي  ناجتها  اإىل  دينًا ن�شبة  الأعلى  الدول  بن  الأردن  ت�شنف 
 27.44 اإىل  املا�شي،  يناير  يف  ديونها  جمموع  و�شل  فقد  الإجمايل، 
الناجت  من   %95.6 ن�شبته  ما  اأي  دولر(،  مليار   38.69( دينار  مليار 

للباد. املحلي الإجمايل 
اأردين من ديون  اأن ح�شة كل مواطن  املرتفع يعني  الرقم  وهذا 
متو�شط  من   %99.7 ن�شبته  ما  اأي  دولرًا،   4091 نحو  تبلغ  باده 
 ،2017 العام  يف  ال��دويل،  البنك  قدره  الذي  ال�شنوي،  الفرد  دخل 

ب� 4100 دولر.
لماءات  لتنفيذ  مربرا   احلكومات   تعلنه  الذي  العجز  رقم   ،
من  حزمة  مذبح  على  املواطنن  لت�شع  ال���دويل   النقد  �شندوق 
ميول  الردين  املواطن  بان  علما  اجلديدة   ال�شريبية  الج��راءات 
مليون   700 و  مليار   6 قيمته  ما  جيوبة  من  وي�شدد  الدولة  خزينة 
دينار واحلكومة تخطط لزيادة هذا املبلغ اىل 7 مليار دينار و200 
مقبل  وكاأنة  عجاف  �شنوات  �شبع  عا�ص  بالفعل  ديناروال�شعب  مليون 

على �شبع �شنن عجاف قادمة .
هناك  الردنية  املجتمعية  ال�شرائح  معظم  تعي�شة  مرير  واقع 
تغني  ول  ت�شمن  ل  يتيمه  رواتب  وهناك  مدقع  فقر  وهناك  بطالة 
من جوع ، وهناك خلل يف منظومة العدالة الجتماعية والوظيفية 
، وهناك تهمي�ص ل�شرائح ال�شباب ، هناك م�شكلة جمتمعية معي�شية 
ازدياد  يف  الفقر  حالت  الواقع  لهذا  تهمي�ص  ،وهناك  اقت�شادية 
وظيفة  طلب  األ���ف   )350( وه��ن��اك  ال��ع��ايل  يف  الغنى  وم��وؤ���ش��را 
را�شب  األف   240 وهناك  املدنية  اخلدمة  ديوان  اأروقة  يف  حمفورة 
وال�شياع  التيه  �شنن  تنتظرهم  م�شقبل  ول  امل  با  التوجيهي  يف 
والت�شرد والنحراف ، هناك قنابل موقوته من املتعطلن عن العمل 
جاهزة لا�شتعال يف كل بيت اأردين ، وهناك معار�ص ت�شغيل جاءت 
لل�شحك على الذقون وور�شات وموؤمترات واوراق عمل وخطط تعقد 
يف فنادق اخلم�شة جنوم جاءت لا�شتهاك العامي وهناك اأبواق  

يف احلكومة ) تهرف مبا ل تعرف( .

خالد خازر الخريشا

 إذا دين حط 
رطلين ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

اتحاد نقابات العمال يندد بالخروج 
على قيم الدولة وسيادة القانون

  
*عمان 

ندد الحتاد العام لنقابات عمال الأردن، باخلروج على قيم الدولة 
ال�شاحة  ملا جرى على  اأ�شفه  القانون، معربا عن  �شيادة  والتعدي على 
املحلية، ب�شاأن اأعمال ال�شغب التي قام بها جمموعة من الأ�شخا�ص، وما 
نتج عنها من اإ�شابة اأربعة من �شفوف القوة المنية التي تعاملت معها.

واأكد الحتاد يف بيان الحد، اأن مثل هذه املمار�شات تعترب خروجا 
الأردين، وتعدي  للمجتمع  بالغة  اإ�شاءة  من  فيها  ملا  الدولة،  على قيم 
�شريح على �شيادة القانون واإ�شرار بامل�شلحة العامة. وثمن توجيهات 
بخ�شو�ص  الأمنية،  لاأجهزة  امل�شتمرة  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة 
جانب  اإىل  املواطن،  و�شامة  الوطن  باأمن  العابثن  مع  بحزم  التعامل 
تاأكيد جالته ب�شرورة ب�شط �شيادة القانون بحزم وقوة، منعا جلميع 

املظاهر التي ت�شكل تهديدا لل�شلم املجتمعي والأمن الوطني.
حماولت  من  الوطن،  ي�شهده  ما  ظل  ويف  الأردن  عمال  اإن  وق��ال 
خلف  يقفون  واأهدافه،  مل�شاحله  اجتماعية  قوى  ل�شتغال  البع�ص 
يف  اأيديهم  على  وي�شدون  الأمنية  واأجهزتهم  الها�شمية  قيادتهم 

احلفاظ على �شامة الوطن واأمن املواطن.

األوقاف تباشر اعتماد المدرسين للمراكز 
االسالمية والجمعيات المرخصة

*عمان 
باعتماد  الإ�شامية  واملقد�شات  وال�شوؤون  الأوق��اف  وزارة  با�شرت 
املدر�شن ملمار�شة الن�شاط الإ�شامي يف املراكز الإ�شامية واجلمعيات 
ال�شامية  املراكز  نظام  مبوجب  ال�شادرة  للتعليمات  وفقا  املرخ�شة، 

رقم 107 ل�شنة 2020.
ح�شناء  الإ�شامية،  واملراكز  اجلمعيات  مديرية  مديرة  وقالت 
اأ�شحاب  من  جلنة  ت�شكيل  مت  اإن��ه  الأح��د،  �شحفي  بيان  يف  عنانبة 
لعتماد  ال�شرعية  والعلوم  الكرمي  القراآن  تدري�ص  يف  الخت�شا�ص 
املتقدمن للتدري�ص يف املراكز للذكور والناث، وذلك بعد ن�شر تعليمات 

اعتماد املدر�شن يف اجلريدة الر�شمية.
واأ�شافت عنانبة، وهي رئي�شة جلنة العتماد يف الوزارة، ان اللجنة 
تتوىل العديد من املهام، كدرا�شة طلبات العتماد واإجراء الختبارات 
املنا�شب  القرار  واتخاذ  بالتدري�ص،  للراغبن  ال�شخ�شية  واملقابات 

ب�شاأنها بالإ�شافة اإىل منح �شهادة اعتماد ملمار�شة الن�شاط الإ�شامي.
من  ج��زء  ال�شامية  املراكز  يف  املدر�شن  اعتماد  اأن  واأو�شحت 
اإىل  م�شرية  الإ�شامية،  املراكز  نظام  يف  اإليها  امل�شار  الأو�شاع  توفيق 
اأنه ي�شتوجب على املراكز ال�شامية القائمة تقدمي طلبات العتماد 

للوزارة ح�شب النموذج املعتمد.
طلب  تقدمي  الإ�شامي  املركز  ترخي�ص  متطلبات  من  اأن  وبينت 
اجلديدة،  واملراكز  القائمة  للمراكز  الأو�شاع  توفيق  على  املوافقة 
كوجود مدر�شن موؤهلن ومعتمدين ملمار�شة الن�شاط الإ�شامي املت�شمن 

تدري�ص القراآن الكرمي والعلوم ال�شرعية.
لت�شويب  اأ�شهر   6 مهلة  املراكز  منح  النظام  اأن  عنانبة  واك��دت 
اأو�شاعها، حيث اجرت اللجنة امل�شكلة املقابات ال�شخ�شية للمدر�شن 
لعتمادهم  الإ�شامية  واملراكز  اجلمعيات  من  تر�شيحهم  مت  والذين 
للتدري�ص ح�شب التعليمات ال�شادرة بهذا اخل�شو�ص، و�شيتم منح غري 
على  للعر�ص  مدة  بعد  ال�شروط  ل�شتكمال  ثانية  فر�شة  املعتمدين 

اللجنة.
 2000 الأوقاف  لوزارة  التابعة  ال�شامية  املراكز  عدد  ويتجاوز 
جلمعية  التابعة  املراكز  جميع  اىل  بال�شافة  والناث،  للذكور  مركز 

املحافظة على القراآن الكرمي.

السفارة اليابانية:منحة طارئة 
للفلسطينيين في قطاع غزة

  
*عمان 

قررت اليابان تقدمي منحة طارئة بقيمة 10 ماين دولر اأمريكي 
لقطاع غزة.

املنحة  هذه  ان  الحد،  بيان  يف  بعمان  اليابانية  ال�شفارة  وقالت 
توفري  مثل  الإعمار  باإعادة  واملتعلقة  الإن�شانية  امل�شاعدة  �شتوفر 
الرعاية  عن  ف�شًا  ال�شحي،  وال�شرف  واملياه  الركام،  واإزالة  الغذاء، 
من  كورونا،  فريو�ص  مكافحة  تدابري  ذلك  يف  مبا  وال�شحية،  الطبية 
الفل�شطينين  الاجئن  وت�شغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  خال 
الدولية  واللجنة  الإمن��ائ��ي،  املتحدة  الأمم  وبرنامج  )الأون����روا(، 

لل�شليب الأحمرومكتب الأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية .
تقدمي  ذل��ك  يف  مبا  الفعال،  دوره��ا  متار�ص  اليابان  ان  واك���دت، 
اإعادة الإعمار يف قطاع غزة،  العاجلة ودعم متابعة جهود  امل�شاعدة 
املعنية نحو حل الدولتن  الثقة بن الأطراف  وموا�شلة تدابري بناء 

فيما يتعلق بعملية ال�شام يف ال�شرق الأو�شط.

التعليم العالي تحدد مواعيد 
تلقي لقاح كورونا في الجامعات

*عمان 
عممت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مواعيد احل�شول على 
مطعوم فريو�ص كورونا لأع�شاء هيئة التدري�ص والإدارين يف جامعات 
الأردن��ي��ة،  الأملانية  العاملية،  الإ�شامية  العلوم  العربية،  )عمان 

اجلامعة الأمريكية يف ماأدبا(.
اأع�شاء هيئة  ودعت الوزارة يف التعميم الذي ا�شدرته الأحد، 
للتوجه  العربية،  عمان  جامعة  يف  العاملن  والإدارين  التدري�ص 
اجلامعة  حرم  يف  املوجود  التطعيم  مركز  اإىل  الثنن،  غد  يوم 
العاملن  والإداري��ن  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  دعت  كما  نف�شها. 
والأمريكية  والأمل��ان��ي��ة  العاملية  الإ�شامية  العلوم  جامعات  يف 
التطعيم  مراكز  اإىل  الثاثاء،  غد  بعد  ي��وم  للتوجه  م��اأدب��ا،  يف 
مطعوم  على  للح�شول  وذلك  نف�شها،  اجلامعات  حرم  يف  املوجود 

كورونا. فريو�ص 
املن�شة  على  امل�شبق  الت�شجيل  اجلميع،  على  ال��وزارة  وا�شرتطت 

الإلكرتونية اخلا�شة بالتطعيم، وا�شطحاب هوية املوظف.

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق 
اعتماد السفير الفيتنامي

*عمان 
يو�شف  ال�شفري  املغرتبن  و�شوؤون  اخلارجية  وزارة  عام  اأمن  ت�شّلم 
فيتنام  جمهورية  �شفري  اعتماد  اأوراق  من  ن�شخة  الأح��د،  البطاينة 
لدى  مقيم  غري  معتمدا  �شفريًا  زونغ،  فيت  فو  ال�شديقة،  ال�شرتاكية 

اململكة.
واأعرب ال�شفري البطاينة خال لقائه يف مكتبه ال�شفري زونغ، عن 
تعزيز  يف  اجلديدة  مهامه  يف  والنجاح  بالتوفيق  له  متنياته  اأطيب 

العاقات الثنائية بن البلدين ال�شديقن.
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*القاهرة
اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  الأزه�����ر،  �شيخ  دع���ا 
اأمام  للوقوف  العامل  تكاتف  اإىل  الطيب، 
املوارد  من  عدد  ملكية  الدول  بع�ص  ادعاء 
بحياة  ي�شر  مبا  فيها  والت�شرف  الطبيعية، 
احتفالية  يف  كلمته  وخ��ال  اأخ��رى.  دول 
قال  للبيئة،  العاملي  باليوم  املتحدة  الأمم 
امل��وارد  بع�ص  ملكية  ادع��اء  "اإن  الطيب: 
مبا  فيها  بالت�شرف  وال�شتبداد  الطبيعية 
الإف�شاد  من  يعد  اأخ��رى  دول  بحياة  ي�شر 
العامل  يتكاتف  اأن  يجب  الذي  الأر���ص،  يف 

نظائره  اإىل  ع��دواه  تنتقل  اأن  قبل  لوقفه 
من البيئات والظروف امل�شابهة".

"املاء" مبفهومه  اأن  الأزه��ر  �شيخ  واأك��د 
من  اجلرعة  ال�شغرية  يبداأ  ال��ذي  ال�شامل 
مقدمة  "يف  وال��ب��ح��ار:  ب��الأن��ه��ار  وينتهي 
ال��ت��ي  تن�ص  �شرائع  ال�����ش��روري��ة  امل����وارد 
الأديان على وجوب اأن تكون ملكيتها ملكية 
جماعية م�شرتكة، ومنِع  اأن ي�شتبد  بها فرد 

اأو اأنا�ص، اأو دولة دون دول اأخرى".
واأو�شح الطيب اأن �شبب هذا املنع امل�شدد 
اأن  اإىل  يرجع  املائية  امل���وارد  ل�شتغال 

اأ�شل احلياة، وخ�ّص نف�شه  "جعل املاء  اهلل 
اأنه  مبلكيته، وجعله حقا م�شرتكا"، م�شيفا 
يجب على  اجلهات امل�شوؤولة حمليا واإقليميا 
من  املائية  الب�شر  حقوق  حماية  ودول��ي��ا، 
هذه  ملكية  م��دع��ي  و"اإف�شاد"  "تغّول" 

املوارد، واملت�شرفن بها.
اإن�شان  اأي  اأن  على  الأزه��ر  �شيخ  و�شدد 
لي�ص حرا  يف اأن    يف�شد يف الأر�ص، لفتا اإىل 
هي  ومواردها  عنا�شرها  بكل  الطبيعة  اأن 
ملك  هلل، و"ل يحل   لإن�شان اأن يتعامل معها 
اإل يف اإطار اإ�شاحها، كاأمانة  اأوؤمتن  عليها".

*بغداد
بتعر�ص  الأح����د،  اأم��ن��ي،  م�شدر  اأف���اد 
الأن��ب��ار،  حمافظة  يف  الأ���ش��د  عن  قاعدة 
فيما  ج���وي،  ه��ج��وم  اإىل  ال��ع��راق،  غ��رب��ي 
اعرت�ص  باأنه  لحقا  العراقي  اجلي�ص  اأفاد 

واأ�شقط طائرتن م�شريتن.
الك�شف  عدم  طلب  ال��ذي  امل�شدر  وق��ال 
تعر�شت  الأ�شد  عن  قاعدة  اإن  ا�شمه،  عن 
اإىل هجوم عرب طائرتن م�شرّيتن مل يعرف 
م�شدرهما اإىل الآن. واأ�شاف اأن الهجوم "مل 

ا�شتنفار  م��ع  وا�شحة  خ�شائر  ع��ن  ي�شفر 
القوات الع�شكرية املتواجدة يف القاعدة".

ق����ال اجل��ي�����ص  ت�����ش��ري��ح لح�����ق،  ويف 
قاعدة  يف  اجلوية  "الدفاعات  اإن  العراقي 
اأمريكية  قوات  ت�شت�شيف  التي  الأ�شد  عن 

اعرت�شت واأ�شقطت طائرتن م�شريتن".
ول  م�شدرهما  عن  يك�شف  مل  اأن��ه  غري 
تعر�شت  ك��ذل��ك  اأطلقتهما.  ال��ت��ي  اجل��ه��ة 
قاعدة فيكتوريا يف بغداد لهجوم �شاروخي، 
اأن  اأمريكية  ع�شكرية  م�شادر  اأك��دت  حيث 

القاعدة  ا�شتهدفت  التي  ال�شواريخ  اأح��د 
�شقط بالقرب من مركز الدعم الدبلوما�شي، 
ب�شرية.  اأو  م��ادي��ة  اأ���ش��رارا  يخلف  ومل 
اجلوية  الأ���ش��د  عن  قاعدة  يف  ويتمركز 
اأمريكي.  جندي   2000 من  اأكرث  العراقية 
ودبلوما�شية  ع�شكرية  مواقع  وتتعر�ص 
لهجمات  ال��ع��راق  يف  ب��ا���ش��ت��م��رار  غ��رب��ي��ة 
الأم��ريك��ي��ون  وين�شب  وق��ن��اب��ل،  ب�شواريخ 
وم�شوؤولون عراقيون تلك الهجمات لف�شائل 

م�شلحة مقربة من اإيران.

*القاهرة 
ال��دول  العربية  ال���دول  جامعة  دع��ت 
اىل  فل�شطن  بدولة  بعد  تعرتف  مل  التي 
اأُُفق  من  ُيعزز  ومبا  الع��رتاف  قرار  اتخاذ 
الدولتن  حل  روؤي��ة  وف��ق  ال�شام  حتقيق 
واإنهاء الحتال ال�شرائيلي املتوا�شل منذ 

54 عامًا.
للجامعة  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  وط��ال��ب��ت 
فل�شطن  ق���ط���اع  ع���ن  ����ش���ادر  ب���ي���ان  يف 

باجلامعة  املحتلة  العربية  والأرا���ش��ي 
فل�شطن،  لنك�شة   54 الذكرى  مبنا�شبة 
واإنفاذ  م�شوؤولياته  بتحّمل  الأمن  جمل�ص 
حفظ  يف  بواجباته  وال��ق��ي��ام  ق��رارات��ه 
اإ�شرائيل  واإلزام  الدولين  وال�شلم  الأمن 
من  الكامل  والن�شحاب  الحتال  باإنهاء 
والعربية  الفل�شطينية  الأرا���ش��ي  كافة 
عام  حزيران  من  اخلام�ص  منذ  املُحتلة 
لل�شعب  الدولية  احلماية  وتوفري   1967

الدويل  املُجتمع  طالبت  كما  الفل�شطيني. 
لاإرادة  لان�شياع  اإ�شرائيل  على  بال�شغط 
ال���دول���ي���ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ح��م��اي��ة حل 
الأمن  لتحقيق  ال�شبيل  باعتباره  الدولن 
عرب  املنطقة  يف  وال���ش��ت��ق��رار  وال�����ش��ام 
املُ�شتقلة  الفل�شطينية  ال��دول��ة  جت�شيد 
وع��ا���ش��م��ت��ه��ا ال��ق��د���ص ال�����ش��رق��ي��ة وف��ق��ًا 
وُمبادرة  ال�شلة  ذات  الدولية  للقرارات 

العربية.  ال�شام 

شيخ األزهر يدعو العالم لوقف 
العبث بملكية الموارد المائية

العراق.. الجيش يعترض ويسقط 
طائرتين مسيرتين »مجهولتين«

الجامعة العربية تطالب العالم 
االعتراف بدولة فلسطين

االحتالل يعتقل 11 
فلسطينيا بالضفة والقدس

*رام اهلل 
مواطنا   11 الأح��د،  الإ�شرائيلي،  الحتال  قوات  اعتقلت 
فل�شطينيا من مناطق خمتلفة بال�شفة الغربية ومدينة القد�ص 

املحتلة.
ان قوات الحتال  بيان،  الفل�شطيني يف  نادي ال�شري  وقال 
مدن  يف  متفرقة  مناطق  للنريان  كثيف  اطاق  و�شط  اقتحمت 
بالقد�ص  ع��دة  واأح��ي��اء  و�شلفيت  ونابل�ص  اهلل  ورام  اخلليل 
اأنهم  بزعم  ع�شر  الحد  املواطنن  واعتقلت  املحتلة،  ال�شرقية 

مطلوبون.

الملف »األخطر« ينتقل 
للبرلمان العراقي..ترقب 

لجلسة »المواجهة«
*بغداد

اجلل�شة  العراق،  يف  وال�شعبية  ال�شيا�شية  الأو�شاط  ترتقب 
مقتل  ب�شاأن  الأمنين  القادة  ل�شتجواب  املخ�ش�شة،  الربملانية 

واإ�شابة اآلف املحتجن، خال تظاهرات اأكتوبر 2019.
املاأ،  اأمام  عامة،  جل�شة  بعقد  عراقيون،  نا�شطون  ويطالب 
ل�شتجواب القادة يف املوؤ�ش�شة الع�شكرية، بح�شور ذوي ال�شحايا، 
لل�شغط باجتاه معرفة "لغز" الغتيالت واخلطف الذي �شهدته 

الباد خال الفرتة املا�شية.
ونهاية ال�شهر املا�شي، وجه زعيم تيار احلكمة، عمار احلكيم، 
الأمنين  القادة  با�شتدعاء  "عراقيون"  الربملانية  كتلته  نواب 
ما  و�شرعان  النا�شطن،  واغتيال  خطف  جرائم  على  للوقوف 
اأعلن زعيم ائتاف الن�شر، حيدر العبادي، اأن ائتافه "بالتعاون 
وامل�شاءلت  ال�شتجوابات  تفعيل  ب�شدد  الدولة،  قوى  بقية  مع 
الربملانية لل�شغط من اأجل ك�شف القتلة يف اجلرائم ال�شيا�شية".

اإنه  احللبو�شي،  حممد  ال��ربمل��ان،  رئي�ص  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
�شيوافق على طلب عقد اجلل�شة، فور و�شولها ر�شميا اإىل مكتبه، 
ال�شعبي،  احل�شد  من  اأو  اأمنين،  قادة  ح�شور  اإمكانية  اأكد  فيما 

للم�شاءلة حتت قبة الربملان.
ومنذ و�شول رئي�ص احلكومة احلالية م�شطفى الكاظمي، اإىل 
جلان  عدة  و�شكل  وا�شعة،  حملة  اأطلق   ،2020 مايو  يف  من�شبه 
�شلفه،  حقبة  خال  واملتظاهرين،  النا�شطن  مقتل  يف  للتحقيق 
اأعداد ال�شحايا باآلف النا�شطن  عادل عبداملهدي، حيث تقدر 

بن قتيل وجريح.
وخال الأ�شهر املا�شية، تو�شلت الأجهزة الأمنية العراقية، 
اإىل عدد من الع�شابات املتورطة بقتل الن�شطاء، مثل ال�شحفي 
عن  ف�شا  وغريهم،  فا�شل،  عمر  والنا�شط  ال�شمد،  عبد  اأحمد 
التحقيقات  اأثبتت  الذين  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة  عنا�شر  من  عدد 
اأكرث  اأعلنت وزارة الداخلية، يف  النار، وفق ما  تورطهم باإطاق 

من منا�شبة.
وفيما  حقيقته  عن  ت�شاوؤلت  الربملان،  احل��راك  هذا  واأث��ار 
اإذا كان ياأتي يف �شياق التح�شيد النتخابي، اأم ا�شتدارة فر�شتها 
اإىل  بالإ�شافة  املحلين،  الن�شطاء  و�شغط  الحتجاج،  ظروف 
يد  على  املتظاهرون  له  يتعر�ص  مبا  امل�شتمر،  ال��دويل  التنديد 

امليلي�شيات.
كما ت�شاءل اآخرون، عن قدرة الربملان، حتقيق تقدم كبري يف 
هذا امللف، جلهة التعقيدات التي حتيط به، واخلافات احلا�شلة 
الروؤى، خا�شة  املواقف، وتباين  ال�شيا�شية، وت�شارب  الكتل  بن 
وترف�ص  م�شلحة،  لف�شائل  تابعة  �شيا�شية،  جهات  وج��ود  مع 
اعتقال  ق�شية  يف  ح�شل  كما  لها،  اتهام  اأي  توجيه  الدوام  على 

القيادي يف احل�شد قا�شم م�شلح.
قال  اأحمد،  حممود  العراقية  الحتجاجات  يف  النا�شط 
�شكتت خال  ال�شيا�شية،  "الكتل  اإن  نيوز عربية"،  "�شكاي  ملوقع 
احلا�شل  والتنكيل  والختطاف  القتل  عن  املا�شية،  الفرتة 
بن�شطاء الحتجاجات، لكنها اليوم مع حلول املو�شم النتخابي، 
جريح،  األف   25 من  واأكرث  قتيل،   600 من  اأكرث  وجود  تذكرت 
ا�شتغال  يوؤكد وجود  ما  للدفاع عنهم،  حتى تبداأ هذا احلراك 
لهذا امللف احل�شا�ص يف الدعايات النتخابية، خا�شة واأن م�شاألة 
وحتديد  وتنظيم،  اإع��داد  اإىل  وبحاجة  معقدة،  ال�شتجوابات 
اجلهات املق�شرة، وترتيب املحاور، ثم ا�شتح�شال موافقة رئا�شة 

الربملان، بها، لإمتامها".
بوجه  يقفوا  مل  "املحتجن  اأن  العراقي،  النا�شط  وي�شيف 
و�شنكون  املتاأخر،  احل��راك  بهذا  رحبنا  بل  ال�شيا�شية،  الكتل 
املجتمع  �شغط  اأن  اإذ  متوقع،  وهو  م�شابه،  م�شار  لأي  داعمن، 
يف  ال�شيا�شي  ال�شلوك  على  �شريعا  انعك�ص  والعربي،  ال��دويل 

الداخل، وراأينا الربملان يتقدم خطوة نحو الإمام".
يف  العراقين  وامل��دون��ن  النا�شطن  من  كبري  ع��دد  وحت��رك 
اأو من خال  الأيام الأخرية، �شواء عرب الوقفات الحتجاجية 
اإطاق حمات مطاَلبة وا�شعة عرب من�شات التوا�شل الجتماعي 

املختلفة، للمطالبة بالك�شف عن قتلة املتظاهرين.
اأنطونيو  العام لاأمم املتحدة  وُفهمت تغريدة ن�شرها الأمن 
العراقين  حلملة  الدعم  �شياق  يف  ت�شب  اأنها  على  غوتري�ص، 
النفوذ  اأ�شحاب  يفلت  "عندما  قال:  حيث  بالق�شا�ص،  املطالبة 
بف�شادهم، يفقد النا�ص الثقة يف موؤ�ش�شاتهم احلاكمة، وت�شعف 

الدميقراطيات ب�شبب ال�شخرية والياأ�ص".
واأ�شاف: "يعد اإنهاء الإفات من العقاب خطوة اأ�شا�شية نحو 

عقد اجتماعي جديد يقوم على الثقة والنزاهة والعدالة".
القانونية،  اللجنة  عن  العراقي،  الربملان  يف  النائب  ويرى 
وبيئة  املجتمع،  لبيئة  انعكا�ص  هو  "الربملان  اأن  خ��در،  �شائب 
ال�شارع ومتطلباته، اإذ يجب اأن يعرّب عن طموحاته، وما يطرحه 
من مطالب، وهو ما يحّتم على جميع الربملانين الن�شواء حتت 

هذا احلراك لتحقيق تقدم يف هذا امللف ال�شعب".

*لندن
بوري�ص  الربيطاين  الوزراء  رئي�ص  يعتزم 
ال�شبع  جمموعة  دول  قادة  دعوة  جون�شون 
ال��ع��امل  "تطعيم  اأج����ل  م���ن  الحت�����اد  اإىل 
جائحة  لإنهاء  املقبل  العام"  نهاية  بحلول 

كوفيد-19، بح�شب ما اأعلن مكتبه.
و�شيح�ص رئي�ص حكومة املحافظن، الذي 
اجلمعة  من  ال�شبع  جمموعة  قمة  ي�شت�شيف 
اإىل الأحد يف كورنوال بجنوب غرب اإجنلرتا، 
)فرن�شا،  ال�شناعية  ال����دول  يف  ن��ظ��راءه 
ال��ولي��ات  اأمل��ان��ي��ا،  ال��ي��اب��ان،  ك��ن��دا،  اإيطاليا، 
ملمو�شة"  "اإجراءات  اتخاذ  على  املتحدة( 
اأ���ش��دره  لبيان  وفقا  ال��ه��دف،  ه��ذا  لتحقيق 

داوننغ �شرتيت م�شاء ال�شبت.
مبا�شر  اجتماع  اأول  القمة  هذه  ومتثل 
ل��زع��م��اء جم��م��وع��ة ال�����ش��ب��ع م��ن��ذ ب��دء 
م�شاركة  واأول  ون�شف،  عام  قبل  اجلائحة 
ب��اي��دن،  ج��و  اجل��دي��د  الأم��ريك��ي  للرئي�ص 

اإىل  املتحدة  الوليات  عودة  ميثل  ما  وهو 
ال�شابق  الرئي�ص  عهد  بعد  التعددية  نهج 

ترامب. دونالد 
�شيجتمع  املقبل  "الأ�شبوع  جون�شون  وقال 
يف  العامل،  يف  الدميوقراطيات  اأعظم  ق��ادة 

حلظة تاريخية لبلداننا وكوكبنا".

مواجهة  م��ن��ا  ينتظر  "العامل  واأ����ش���اف 
ال��ت��ح��دي الأك���رب يف ف��رتة م��ا بعد احل��رب: 
مدفوع  عاملي  انتعا�ص  وقيادة  كوفيد  هزمية 
"تطعيم  اأن  على  م�شددا  امل�شرتكة"،  بقيمنا 
العامل بحلول نهاية العام املقبل �شيكون اأعظم 

اإجناز يف تاريخ الطب".
جمموعة  ق���ادة  زم��ائ��ي  "اأدعو  وت��اب��ع 

اإنهاء هذه اجلائحة  اإلينا يف  ال�شبع لان�شمام 
اأبدا للخراب  باأننا لن ن�شمح  الرهيبة واأتعهد 
مرة  ب��احل��دوث  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  ع��ن  الناجم 

اأخرى".
تعزيز  اإم��ك��ان  يف  اأي�شا  جون�شون  وي��اأم��ل 
امل��ت��ح��ورات  لكت�شاف  ع��امل��ي  م��راق��ب��ة  ن��ظ��ام 

اجلديدة للفريو�ص قبل انت�شارها.

*اديس ابابا
ق���ال ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل��ل��ق��وات اجل��وي��ة 
الأحد،  مردا�شا،  يلمما  اجلرنال  الإثيوبية، 
اأكرث  وحداتها  تعزز  الإثيوبية  القوات  اإن 
تقوم  اأنها  على  م�شددا  م�شى،  وق��ت  اأي  من 

بحرا�شة دقيقة ل�شد النه�شة.
بت�شريحاته،  الع�شكري  امل�شوؤول  واأدىل 
خ���ال م��ن��ح ع���دد م���ن ال�������ش���ارات وال��رت��ب 
اجل��و  ���ش��اح  اإىل  للمنت�شبن  الع�شكرية 

الإثيوبي.
زعزعة  حم��اولت  اأن  مردا�شا،  واأ���ش��اف 
داخليا  الفو�شى  واإ�شاعة  الباد  ا�شتقرار 
اجلي�ص  اأن  اإىل  م�شريا  تنجح،  لن  وخارجيا 
بكامل  و�شيتطلع  ال��ب��اد،  �شيادة  رم��ز  ميثل 
دوره يف حماية وحرا�شة �شد النه�شة من اأي 

"عدوان".
اأ�شفاو،  غيديون  ق��ال  ذل��ك،  غ�شون  يف 
ملفاو�شات  الإثيوبية  الفنية  اللجنة  رئي�ص 

الثاين  امل��لء  عملية  جن��اح  اإن  النه�شة،  �شد 
لكونه  احل��م��اي��ة  �شمان  م��ن  ال�شد  �شيمكن 
خلفه  مكعب  مرت  مليار   18.4 نحو  �شيخزن 

ال�شد، مما يجعله حمميا ذاتيا.
ت�شاوري  منتدى  خال  غيديون،  واأ�شاف 
عدد  فيه  �شارك  برهان  دبرا  جامعة  نظمته 

اأعمال البناء ت�شارف نهايتها  اأن  من اخلرباء، 
حيث بلغت الأعمال الكلية نحو 80 يف املئة.

�شد  ببناء  و�شلت  اإثيوبيا  اأن  اإىل  واأ�شار 
ب��اده  واأن  رج��ع��ة،  ل  مرحلة  اإىل  النه�شة 
اأ�شبح حلم كل  نتطلع اإىل اكتمال ال�شد الذي 

اإثيوبي.
 ق����ال خ��ب��ري امل������وارد امل��ائ��ي��ة واأ���ش��ت��اذ 

�شراقي  عبا�ص  القاهرة  بجامعة  اجليولوجيا 
موقع  من  متداولة  حديثة  �شورا  هناك  اإن 
اإن�شاءات �شد النه�شة تك�شف تفا�شيل جديدة، 
مفادها باأن اجلانب الإثيوبي جنح يف النتهاء 
من تعلية املمر الأو�شط ل�شد النه�شة بارتفاع 
اإ�شافية، مما يعك�ص اجلدية يف اإمتام  اأمتار   4

عملية امللء الثاين.

جونسون يدعو مجموعة السبع
 إلى »تطعيم العالم« بحلول 2022

الجيش اإلثيوبي يعزز وحداته 
ويجري حراسة دقيقة لسد النهضة

مستوطنون متطرفون يقتحمون 
االقصى بحراسة شرطة االحتالل

  
*رام اهلل 

امل�شجد  باحات  الأحد،  يهود  متطرفون  م�شتوطنون  اقتحم 
القد�ص  مبدينة  ال�شريف  القد�شي  احل��رم   - املبارك  الأق�شى 

املحتلة.
يف  الردنية)برتا(  النباء  وكالة  ملرا�شل  عيان  �شهود  وقال 
املغاربة،  باب  جهة  من  نفذت  القتحامات  ان  اليوم،  اهلل،  رام 

بحرا�شة م�شددة من �شرطة و قوات الحتال ال�شرائيلي.
�شاحات  اقتحموا  م�شتوطنا متطرفا  اأن 68  ال�شهود،  واأو�شح 
اأن  امل�شجد الق�شى، ونفذوا جولة ا�شتفزازية يف باحاته، قبل 

يغادروه من جهة باب ال�شل�شلة.

داخلية غزة: ملتزمون بأمن 
وسالمة االجانب في القطاع

  
*غزة 

غ��زة،  قطاع  يف  الوطني  والأم���ن  الداخلية  وزارة  اك��دت 
التزامها الكامل باأمن و�شامة جميع الرعايا الأجانب يف القطاع، 
وكالة  وخا�شة  املختلفة،  الدولية  املوؤ�ش�شات  موظفو  فيهم  مبن 

الأونروا.
البزم، يف ت�شريح �شحفي  اإياد  الوزارة  با�شم  املتحدث  وقال 
الحد، اإن الأجهزة ال�شرطية والأمنية تقوم بواجبها مبا ي�شمن 

�شامتهم وا�شتمرار عمل تلك املوؤ�ش�شات دون عوائق.

بطريركية األرمن تنفي تأجير موقف 
سيارات تابع لها لبلدية االحتالل

  
*رام اهلل 

الأرم��ن  بطريرك  مانوجيان  ن��وره��ان  البطريرك  اأ���ش��در 
تكون  اأن  قاطعا  نفيا  فيه  نفى  بيانا  بالقد�ص،  الأرث��وذك�����ص 
مدينة  يف  الأرمن"  �شيارات  "موقف  اأّج��رت  قد  البطريركية 

القد�ص املحتلة، لبلدية الحتال .
املالكة  انها  لتوؤكد  تعود  البطريركية  "ان  البيان،  وق��ال 
الوحيدة لهذا املوقف واأنها مل توؤجره اأو اأي جزء منه للبلدية، 
الدخل  من  وال�شتفادة  ت�شغيله،  عن  امل�شوؤولة  الوحيدة  وانها 
الطائفة  ابناء  ومنفعة  ملنفعتها  البطريركية  على  يدره  الذي 
يف القد�ص". واأو�شح البيان ان البطريركية حاربت وعلى مدار 
50 عاما املا�شية لتهيئة وحت�شن وتو�شيع املوقف، م�شرية اىل ان 
"دائرة الثار ال�شرائيلية اعرت�شت على ذلك ومنعت ا�شتغال 

الر�ص مل�شلحة ابناء البلدة القدمية". 
بلدية  ب��اإق��ن��اع  ق��ام��ت  البطريركية  ان  ال��ب��ي��ان  واأو���ش��ح 
الحتال باإ�شافة مئتي موقف �شيارة جديد وبلغت تكلفة هذه 
العمال اأكرث من مليوين دولر امريكي "دفعتها البلدية كقر�ص 
للبطريركية، وتقوم البطريركية ب�شداد هذا القر�ص بوا�شطة 
با�شتخدام  للبلدية  تابعة  �شيارة  ت�شعون  جمموعه  مبا  ال�شماح 

املوقف ملدة ع�شر �شنوات تنتهي مع نهاية عام 2030".
ال�شور  الناجتة عن  املخاطر  "وب�شبب  انه  البيان اىل  وا�شار 
لل�شقوط،  والآي��ل  وال�شارع  املوقف  اأر���ص  بن  الفا�شل  القدمي 
على  اعتمادا  لل�شور  خطرة(  )مبان  اأمر  باإ�شدار  البلدية  قامت 
تقرير مهني موقع من مهند�ص املباين اخلطرة للبلدية، والزمت 
املوقع واملكان،  ال�شور واعادة بنائه يف نف�ص  البطريركية بهدم 
"مع ماحظة ان ال�شور املذكور لي�ص �شورا تاريخيا او اثريا، بل 
ال�شرائيلية  الثار  دائرة  وان عدم تدخل  بني قبل الحتال 
مبو�شوع هدم واعادة بناء ال�شور هو اثبات قاطع على ان ال�شور 

لي�ص اأثريا او تاريخيا".
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*وكاالت
اأكد تقرير �شحفي اإ�شباين، الأحد، 
فينالدوم،  جورجينيو  الهولندي  اأن 
النتقال  ق��رر  ليفربول،  و�شط  لع��ب 

اإىل باري�ص �شان جريمان.
واأبرزت �شحيفة "ماركا" الإ�شبانية 
�شوق  خبري  رومانو،  فابريزيو  معلومات 
اأوروبا،  انتقالت الاعبن واملدربن يف 
الن�شمام  قرر  فينالدوم  اأن  اأكد  الذي 

اإىل �شان جريمان.
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن بر�شلونة 
اأ�شبوعن،  منذ  ف��ي��ن��ال��دوم  م��ع  ات��ف��ق 
وخططا بالفعل لإجراء الك�شف الطبي، 

قبل تدخل �شان جريمان يف ال�شفقة.
وافق  ال��ذي  العر�ص  اأن  واأو�شحت 
���ش��ريب��ط��ه م��ع �شان  ع��ل��ي��ه ف��ي��ن��ال��دوم 
و�شيح�شل   ،2024 �شيف  حتى  جريمان 
ما  �شعفي  عن  قليًا  يزيد  رات��ب  على 

قدمه بر�شلونة.
ال��ر���ش��م��ي  ال����ق����رار  اأن  وذك������رت 
ال�شاعات  خ��ال  �شيظهر  لفينالدوم 

القليلة املقبلة.
وك���ان ال��ه��ول��ن��دي رون��ال��د ك��وم��ان، 

مع  التعاقد  طلب  من  بر�شلونة،  م��درب 
فينالدوم لدعم خط و�شط البار�شا.

فينالدوم  جورجينو  عقد  وينتهي 
وربطته  ال�����ش��ه��ر،  ه���ذا  ل��ي��ف��رب��ول  م��ع 
اإىل  بالنتقال  التقارير  م��ن  العديد 

جريمان  �شان  باري�ص  لكن  بر�شلونة، 
اأك��رب  ا  عر�شً وق��دم  ال�شفقة،  اقتحم 

على امل�شتوى املايل.

*وكاالت
للجولف  الوطني  املنتخب  جنم  حقق 
�شريكو  ال��اع��ب  عربيا  الأول  وامل�شنف 
تاريخيا  اإجن��ازا  اجلمعة،  اأم�ص  الكردي، 
املوؤهل  النهائي  الدور  اإىل  بتاأهله  جديدا 
اإىل بطولة بريطانيا املفتوحه للمحرتفن.

الت�شفية غاية يف الأهمية  وتعد هذه 
 288 ي��ق��ارب  م��ا  حت��وي  كونها  وال�شعوبة 
لع���ب���ا حم���رتف���ا م���ن خم��ت��ل��ف ب��ط��ولت 
موؤها  مقعدا   12 على  يتناف�شون  العامل، 
مل  حيث  املفتوحة،  بريطانيا  بطولة  اإىل 
اإىل تلك  الو�شول  ي�شبق لأي لعب عربي 

املرحلة.
ال�شهر  ن��ه��اي��ة  الت�شفيات  و���ش��ت��ق��ام 
18 ح��ف��رة ع��ل��ى م��دار  ب��واق��ع  احل���ايل 

مع�شكر  يف  ال���ك���ردي  وي���دخ���ل  ي���وم���ن، 
الت�شفيات.  ل��ه��ذه  ا���ش��ت��ع��دادا  ت��دري��ب��ي 
نا�شر  اجلولف  احتاد  رئي�ص  نائب  وقال 
ال�شبت،  اليوم  �شحايف،  بيان  يف  ال�شوملي 
)اأقدم  اندروز  �شانت  التاريخي  امللعب  اإن 
عن  عمره  يزيد  والذي  العامل(،  ماعب 
العلم  رف��ع  م��رة  لأول  �شهد  ع��ام��ا،   450
اأكتافه  على  �شريكو  حمله  حيث  الأردين، 
كبرية.  عاملية  اإعامية  تغطية  و�شط 
مو�شما  ق��دم  ق��د  ال��ك��ردي  �شريكو  وك��ان 
ب��الإجن��ازات  ح��اف��ا  وع��ام��ا  ا�شتثنائيا 
وحت��ط��ي��م الأرق�����ام ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة ب��داي��ة 
الأوروبية  اجلولة  بطولت  يف  بامل�شاركة 
)اوروب���ي���ان ت���ور( يف ك��ل م��ن الم���ارات 
املميزة  النتائج  ثم  وقطر،  ال�شعودية 

تور"  و"كات�شك  تور"  "تي  بطولتي  يف 
حتقيقه  اإىل  و�شول  املتحدة،  اململكة  يف 
ت�شنيف  على  تاريخي  ت�شنيف  اأف�شل 
 ،)WAGR ( الهواة على م�شتوى العامل
على   13 و  عامليا   241 املركز  يحتل  حيث 
والأول  والبا�شيفيكي  اآ���ش��ي��ا  م�����ش��ت��وى 
اأعلى  وهو  العربي،  الوطن  م�شتوى  على 

عربي. لعب  لأي  بالتاريخ  ت�شنيف 
تعد  بريطانيا  بطولة  اأن  اإىل  ي�شار 
ال�  بن�شختها  العامل  بطولت  واأقوى  اأقدم 
الكربى  الأربعة  البطولت  اأهم  ومن   149
ت�شم  والتي  العامل  م�شتوى  على  للجولف 
وبطولة  املفتوحة  اأمريكا  بطولة  اأي�شا 
 ،)PGA( ال��ري��ا���ش��ي��ة  الأل���ع���اب  احت���اد 

اإ�شافة لبطولة املا�شرتز. 

بنزيما: انضمام مبابي 
للريال ال يمثل أولوية اآلن

*وكاالت
مدريد،  ري��ال  مهاجم  بنزميا،  ك��رمي  الفرن�شي  علق 
جنم  مبابي،  كيليان  مواطنه  تربط  التي  نباء  الأ على 
املو�شم  يف  املريجني  اإىل  بالنتقال  جريمان،  �شان  باري�ص 

. ملقبل ا
 ،2022 �شيف  يف  ج��ريم��ان  �شان  م��ع  مبابي  عقد  وينتهي 
ويرف�ص الاعب الفرن�شي كل عرو�ص جتديد عقده حتى الآن.

الإ�شبانية:  "ماركا"  وقال بنزميا، يف حوار نقلته �شحيفة 
قدرات  ذو  �شاب  لعب  كيليان  مبابي؟  مع  اللعب  تود  "هل 

عالية، كما اأنه �شاب جيد".
ريال  يف  ترحيب  مو�شع  مبابي  "�شيكون  بنزميا:  واأ�شاف 
التوقيع معه يف  مدريد بالطبع، لكن هل يوجد فريق ل يريد 

الوقت احلايل؟".
�شان  مع  عقد  الآن  لديه  "مبابي  الفرن�شي:  املهاجم  وتابع 
الفوز  هي  اليوم  اأولويتنا  لكن  �شيقرره،  ما  و�شرنى  جريمان، 

بالبطولة الأوروبية مع فرن�شا".
ترك  لكنه  م�شريتك  يف  جًدا  مهًما  زيدان  "كان  ووا�شل: 
مفاجاأة  رحيله  ك��ان  رحيله؟  توقعت  ه��ل  م��دري��د..  ري��ال 
للجميع ولي�ص يل فقط، لكنه بالتاأكيد كان دائًما مبثابة الأخ 

الأكرب يل".
�شاعدين  وقد  طويلة  فرتة  منذ  زي��دان  "اأعرف  واختتم: 
داخل وخارج امللعب. لقد كان قراًرا �شعًبا على اجلميع، والآن 

لدينا مدرب اآخر و�شنحاول النجاح مرة اأخرى".

المنتخب الوطني يتطلع لتجديد الفوز 
على نيبال في تصفيات المونديال

بهاء فيصل والنعيمات.. قوة 
تهديفية مؤثرة في منتخب األردن

*وكاالت
القوة  م�شدر  النعيمات،  ويزن  في�شل  بهاء  املميز  الثنائي  ي�شكل 

التهديفية ملنتخب الأردن.
وُيعول على بهاء والنعيمات، كثرًيا يف املواجهات الثاث املتبقية من 

م�شوار الت�شفيات املوؤهلة لكاأ�ص العامل 2022 وكاأ�ص اآ�شيا 2023.
�شمن  الكويت  يف  نيبال،  الإثنن،  اليوم   الأردن،  منتخب  ويلتقي 
حيث  امل�شرتكة،  الآ�شيوية  للت�شفيات  الثانية  املجموعة  مناف�شات 

يطمح للفوز قبل مواجهة اأ�شحاب الأر�ص، يوم اجلمعة املقبل.
بوركلمانز  فيتال  البلجيكي  خ��ي��ارات  �شمن  النعيمات  يكن  ومل 
لفت  ا�شتطاع  الاعب  اأن  اإل  الن�شامى،  تدريب  مهمة  ت�شلم  بداية  يف 

الأنظار مع املنتخب الأوملبي وفريق �شحاب، ليتم توجيه الدعوة له.
يف املقابل، يعترب بهاء في�شل من اأبرز هدايف الكرة الأردنية، وتوج 
جتربة  مو�شمن  منذ  ويخو�ص  املحلي،  للدوري  هداًفا  مو�شمن  قبل 

احرتافية ناجحة بامتياز مع ال�شمال القطري.
لكن  وحيد،  حربة  راأ���ص  على  الأردن  منتخب  يعتمد  ما  وع��ادة 
�شيكون  بوركلمانز  ف��اإن  النعيمات،  يزن  مبوا�شفات  مهاجم  بتواجد 
حال  التهديفية،  الغزارة  من  يعزز  مبا  اللعب،  طريقة  تغيري  مبقدوره 

الدفع بالثنائي الهجومي املرعب يف املواجهات الثاث املقبلة. 
ماذا يريد بهاء والنعيمات؟ 

العر�شية،  الكرات  على  لقاءاته  معظم  يف  الأردن  منتخب  يعول 
ممثًا  ال�شندوق  داخل  واحد  لعب  بتواجد  جمدية  تكن  مل  والتي 
يف بهاء في�شل، والذي كانت تناط له اأحياًنا مهمة مزدوجة ت�شطره 

للخروج من منطقة جزاء اخل�شوم.
ولو جنح بوركلمانز يف تفعيل وتوظيف قدرات لعبي خط الو�شط، 
وفق تكتيك نا�شج ومرن ي�شمن تعدد اخليارات وو�شول الكرات املثالية 
الأردن  منتخب  ف��اإن  املقدمة،  خط  يف  في�شل  وبهاء  النعيمات  ليزن 

�شيكون مبقدوره اخلروج بنتائج مميزة.
ويتقن  مراوغ  فهو  ال�شامل،  املهاجم  مبوا�شفات  في�شل  بهاء  وميتاز 
�شفات  وهي  بعد،  عن  الت�شديد  اإجادة  جانب  اإىل  الراأ�شية،  ال�شربات 
تت�شابه كثرًيا مع يزن النعيمات، واإن كان �شي�شفي الكثري خلط املقدمة 

نظًرا لتميزه بال�شرعة الفائقة.
وميتلك بهاء في�شل )26 عاًما( اخلربة الكافية للتعامل مع مباريات 
مهمة كالتي �شيقبل عليها الن�شامى، حيث ترعرع يف املنتخبات الوطنية 
وتطور ب�شرعة قيا�شية، وا�شتطاع اأن يلفت الأنظار اإليه خال جتربته 

الحرتافيه احلالية مع ال�شمال القطري.
واأحرز بهاء في�شل ملنتخب الأردن يف الت�شفيات احلالية، 4 اأهداف، 
3 منها يف مرمى تايوان، بجانب هدف يف مرمى نيبال، وهو رقم يثبت 

القدرات التهديفية التي يتمتع بها الاعب.
يف  الأردن  منتخب  مع  هدف  اأي  يحرز  مل  النعيمات  ف��اإن  ب��دوره، 
لكن  ال�شابقة،  املباريات  يف  دعوته  يتم  مل  حيث  احلالية،  الت�شفيات 
يت�شدر  الدوري، حيث  �شحاب يف  مع  التهديفي  اأكد علو كعبه  الاعب 

حالًيا قائمة الهدافن بر�شيد 4 اأهداف.
ويعترب النعيمات )22 عاًما( من اأ�شغر لعبي منتخب الأردن �شنًا، 
لكنه ميتلك املوهبة واخلربة اجليدة التي اكت�شبها خال م�شاركته يف 
افتتاح  وقادر على  اأ�شا�شي،  ُيعتمد عليه كاعب  املحلي، حيث  الدوري 
ر�شيده التهديفي مع الأردن فيما تبقى من لقاءات يف م�شوار الت�شفيات 

امل�شرتكة.

بوركلمانز: مؤمن بجاهزية 
األردن.. والكرة في ملعبنا

*وكاالت
اأنهم عملوا  البلجيكي فيتال بوركلمانز مدرب منتخب الأردن  اأكد 
عمر  من  واملتبقية  القادمة  الثاث  املباريات  اأج��ل  من  الاعبن  مع 
الت�شفيات الآ�شيوية امل�شرتكة ب�شكل جيد من اأجل حتقيق الهدف عرب 

الفوز فيها.
واأ�شاف خال املوؤمتر ال�شحفي قبل مواجهة نيبال غدا اأنه �شاهد 
اآخر مباراتن للمناف�ص اأمام العراق وديا وال�شن تايبيه بالت�شفيات 
اخلا�شة  وال�شرتاتيجية  الأداء  م�شتوى  على  كثرية  تغيريات  و�شهد 

بنيبال.
واأ�شاف اأنه موؤمن بجاهزية الن�شامى ويحرتم نيبال ولديه ت�شور 

وا�شح للمباراة التي �شتجمعهم غدا.
واأ�شار اإىل اأن فريقه قادر على حتقيق املطلوب مع احرتام املناف�ص 
من خال اللعب بهدوء للخروج مبا يريدونه، م�شيفا اأن الرتكيز ين�شب 
الكويت  ملواجهة  التح�شري  �شيبداأ  وبعدها  نيبال  مواجهة  على  حاليا 

التالية.
الأربعة  املرمى  بحرا�ص  كبرية  الفني  اجلهاز  ثقة  اإن  وق��ال 
الفني،  للجهاز  �شفيع  عامر  ان�شمام  بعد  املنتخب  مع  املتواجدين 
اأمام  الن�شامي  عرين  يحمي  من  لختيار  معهم  �شيجتمع  اأنه  مبينا 

نيبال.
القادر  البديل  ميتلك  اأن��ه  اإل  مهم  لعب  خطاب  ط��ارق  اأن  وبن 
منتخب  عن  للدفاع  جاهزين  كلهم  لعبا   30 وميتلك  تعوي�شه  على 
مهمته  ي�شعب  ما  وهو  التدريبات  يف  وتركيزهم  عملهم  ويقدر  الأردن 

يف الختيار.
واأمت باأنه بعد خ�شارة الكويت اأمام اأ�شرتاليا باتت الكرة يف ملعب 

املنتخب الأردين.

*وكاالت
وعيد  الردنية،  الدولة  لل�شباب،مبئوية  احل�شن  مدينة  احتفلت 

ال�شتقال.
رعايته  خ��ال  كلمته  يف  النابل�شي،  حممد  ال�شباب  وزي��ر  وق��ال 
الحتفال، اإن فتح القطاعات لدينا �شيكون وفق اللتزام بالربتوكول 
كورونا،  فريو�ص  عدوى  من  وامل�شاركن  الرواد  بحماية  املتعلق  ال�شحي 

بهدف الو�شول اإىل �شيف اآمن.
ال��وزارة،  اليها  ت�شعى  التي  اخلطط  لهم  النابل�شي  وعر�ص 
حمافظات  جميع  يف  و�شبابية  ريا�شية  مدن  ن��واة  تاأ�شي�ص  منها 
على  جار  العمل  واأن  لل�شباب،  احل�شن  مبدينة  �شبيهة  اململكة، 

. ها تنفيذ
وا�شار النابل�شي اإىل اأنه ما مت فعله اليوم يف افتتاح معر�ص لل�شور 
طال،  بن  احل�شن  امللك  له  املغفور  ا�شم  حتمل  التي  ال�شور  جمع  هو 
منذ تاأ�شي�ص املدينة وكل جديد على مدى 50 عاما وو�شولها لاأعوام 
الخرية، اإ�شافة اىل زيارات جالة امللك عبدهلل الثاين ابن احل�شن 

اليها.
وال��ذي  الفوتوغرافية،  لل�شور  معر�شا  الحتفال  وت�شمن 
نادي  افتتاح  اإىل  اإ�شافة  وتطورها،  املدينة  ن�شاأة  على  ي�شتمل 
ايقاعي  رق�ص  وهي  "ايروبك�ص"  والعاب  ال�شيفي،  للمو�شم  املدينة 
لأطفال  والتايكواندو  مات�ص"  "التيلي  اخلفة،  والعاب  ريا�شي، 
وم�شرتكة  م�شرتك  اقدم  وتكرمي  لاأطفال  ور�شومات  املدينة  نادي 

الرواد. من 

*وكاالت
ب�شاأن  جديد  تطور  عن  الأح���د،  اإ�شباين،  �شحفي  تقرير  ك�شف 
املو�شم  خ��ال  بر�شلونة،  جنم  مي�شي،  ليونيل  الأرجنتيني  م�شتقبل 

املقبل.
الربغوث  يعلن  ومل  ال�شهر،  هذا  بر�شلونة  مع  مي�شي  عقد  وينتهي 

موقفه من التجديد حتى الآن.
رئي�ص  لبورتا،  خ��وان  ف��اإن  الإ�شباين،  "كواترو"  لربنامج  ووفًقا 
خال  التجديد  ب�شاأن  ملي�شي  الر�شمي  العر�ص  �شيقدم  بر�شلونة، 

اأ�شبوعن اأو ثاثة على الأكرث.
ينتظر  لكنه  الر�شمي،  "نعم" للعر�ص  �شيقول  مي�شي  اأن  اإىل  واأ�شار 
احل�شول على ال�شيغة النهائية للعقد، لريى اإذا كان بحاجة اإىل تغيري 

اأي بند.
واأو�شح الربنامج الإ�شباين اأنه وفًقا للمتغريات احلالية، فاإن مي�شي 
هذا  اأمريكا  كوبا  بطولة  منت�شف  يف  ر�شمي  ب�شكل  جتديده  �شيعلن 

ال�شيف.
مع  ملي�شي  اجلديد  العقد  اإن  قالت  التقارير  من  العديد  اأن  يذكر 
مع  فقط  مو�شمن  ملدة  اللعب  منها  �شنوات،   10 ملدة  �شيكون  بر�شلونة 

البار�شا ثم النتقال اإىل الدوري الأمريكي.

*وكاالت
الأ�شبوعي  اجتماعها  يف  الوحدات  لنادي  الإداري��ة  الهيئة  كلفت 
اأمن ال�شر عبد القادر ابو ن�شرة وحممد غنام باإعداد ملف الع�شوية 
املوؤازرة ح�شب نظام الأندية املوحد لعر�شه يف الجتماع القادم، كما 
الازم  لإجراء  القانونية  الدائرة  اإىل  غزة  اأبناء  قطاع  ملف  اأحالت 

ب�شفة ال�شتعجال.
اأب��رز  م��ن  ف��اإن  غنام  حممد  للنادي  الإع��ام��ي  الناطق  وبح�شب 
املحامن:  الأ�شاتذة  من  القانونية  اللجنة  ت�شكيل  الأخرى  القرارات 
در�ص  وم�شطفى  امل��دين  وماجد  ع�شا  وعمر  خملوف  رم�شان  الدكتور 
تعين  جرى  انه  واأ�شاف،  بكر.  ويا�شر  حمزة  وها�شم  العمره  ونا�شر 
الكابن رائد ع�شاف مديرا فنيا للفئات العمرية متطوعا ووليد قنديل 
مديرا اإداريا للفئات العمرية وليفون �شبحي اإبراهيم م�شاعدا اإداريا 
له وذلك ح�شب تن�شىيب مدير ن�شاط كرة القدم خالد �شليم، وبناء 
العمرية.  للفئات  الفني  القدم واملدير  ن�شاط كرة  على تن�شيب مدير 
ال�شام  وعبد   ،19 �شن  لفريق  مدربا  �شلباية  حممود  ت�شمية  مت  كما 
اإداريا، وخليل اجلارحي مدربا لفريق �شن 17 واأمين حمي�شن  النبايل 
اإداري��ا،  مطلق  ووليد   15 �شن  لفريق  مدربا  العموري  ويو�شف  اإداري��ا، 
وعامر ذيب مدربا لفريق �شن 13 وي�شاعده عو�ص راغب ووائل �شعدية 
وحممود  و19،   17 �شن  فئتي  حلرا�ص  مدربا  النجار  ور�شيد  اإداري���ا، 

قنديل مدربا حلرا�ص فئتي �شن 13 و15.
وبخ�شو�ص املدر�شة والأكادميية �شيقوم خالد �شليم مدير الن�شاط 
الجتماع  يف  الإداري���ة  للهيئة  والإداري  التدريبي  اجلهاز  بت�شمية 

املقبل.
واتفقت اللجنة املوؤقتة على حتديد اأ�شعار التذاكر للجماهري بعد 
ال�شعبة  املالية  ال�شماح بعودتها بن�شبة 30 باملئة، وا�شتناًدا للظروف 
ت�شبح الأ�شعار على النحو الآتي: الدرجة اخلا�شة 10 دنانري، الدرجة 
الأوىل 5 دنانري، الدرجة الثانية 4 دنانري، على اأن يعاد النظر باأ�شعار 

التذاكر يف حال عودة اجلماهري اإىل املدرجات بن�شبة 100 باملئة.
روابط  روؤ�شاء  دع��وة  الإداري��ة  الهيئة  ق��ررت  مت�شل  �شعيد  على 
رابطة  اللرتا�ص،  جمموعة  وحداتي،  جمموعة  من:  كل  امل�شجعن 
م�شجعي الوحدات، جمموعة اأبناء الوحدات" لاجتماع يف وقت يحدد 

لحقا.
ن�شاط  ب�شكل مف�شل و�شع  ناق�شت  الإداري��ة  الهيئة  اأن  وبن غنام 
الكرة  لفرق  الزعاترة  حممد  املعالج  تعين  وق��ررت  الطائرة  الكرة 
الر�شمية  الريا�شية  باملاب�ص  الفريق  وجتهيز  متطوعا،  الطائرة 
املوؤقتة  الإداري��ة  الهيئة  اىل  م�شريا  الحت��اد،  بطولت  يف  للم�شاركة 
منحت جلان النادي ال�شاحية الكاملة لنتخاب الرئي�ص ونائبه واأمن 

ال�شر لكل جلنة.

منتخب السلة يخسر أمام 
نظيره السعودي

*وكاالت
خ�شر املنتخب الوطني لكرة ال�شلة، اأمام نظريه ال�شعودي بنتيجة 
الأمري  �شالة  يف  ال�شبت،  م�شاء  جرت  التي  الودية  املباراة  يف   89-69

حمزة مبدينة احل�شن لل�شباب.
كاأ�ص  لت�شفيات  منتخبنا  حت�شريات  اطار  يف  املباراة  هذه  وتاأتي 
اآ�شيا التي تقام يف الأردن اعتبارا من يوم 12 احلايل، والتي تت�شمن 
منتخب  اأم��ام  وم��ب��اراة  فل�شطن  اأم��ام  الوطني  للمنتخب  مباراتن 

كازخ�شتان.
اليوم  قطر  اأم��ام  اأخ��رى  ودية  مباراة  الوطني  املنتخب  ويخو�ص 
منتخب  م��ع  ث��ان  بلقاء  ال��ودي��ة  مبارياته  يختتم  اأن  قبل  الث��ن��ن 

ال�شعودية يوم الثاثاء املقبل. 

مدينة الحسين للشباب 
تحتفل بمئوية الدولة

ميسي يعلن قراًرا مصيرًيا 
في منتصف كوبا أمريكا

الوحدات يعد ملف العضوية 
المؤازرة لالجتماع القادم

فينالدوم يحسم وجهته المقبلة

العب الجولف الكردي يتأهل للدور 
النهائي المؤهل لبطولة بريطانيا 

*وكاالت
الفوز  لتجديد  الأردن  منتخب  يتطلع 
اليوم  م�شاء  يتواجهان  عندما  نيبال،  على 
الدويل،  الأحمد  جابر  �شتاد  على  الإثنن 
�شمن املجموعة الثانية للت�شفيات املوؤهلة 

لكاأ�ص العامل 2022 وكاأ�ص اآ�شيا 2023.
نيبال  على  ف��از  الأردن  منتخب  وك��ان 
�شجلها  نظيفة  بثاثية  عمان  يف  ذه��اب��ًا 
وبهاء  العر�شان  واأح��م��د  �شلباية  ف��را���ص 

في�شل.
وي�شقر منتخب الأردن يف املركز الثالث 
مواجهات   "5" م��ن  نقاط   "10" بر�شيد 
الكويت،  ع��ن  الأه����داف  ب��ف��ارق  وي��ت��اأخ��ر 
نقاط   "6" بر�شيد  راب��ع��ًا  نيبال  وي��ح��ل 
اأ�شرتاليا  تت�شدر  فيما  مباريات،   "6" من 
تايبيه  وال�شن  "15" نقطة،  ب�  املجموعة 

اأخريًا با اأي نقطة.

املطلوب من منتخب األردن
مواجهة  اأهمية  الأردن  منتخب  يدرك 
الأهم  اللقاء  ت�شبق  اأنها  وبخا�شة  نيبال 

املقرر اأمام الكويت اجلمعة املقبل.
و�شيجتهد منتخب الأردن لتحقيق فوز 
يف  حظوظه  من  به  يعزز  نيبال  على  مريح 

املناف�شة على بطاقة التاأهل كاأف�شل ثان.

بجاهزية  الأردن  منتخب  ويتمتع 
فنية وبدنية عالية بعدما انخرط مرتن 
وخا�ص  الإم�����ارات  يف  ت��دري��ب��ي  مبع�شكر 
البلجيكي  اأعطت  ودي��ة،  لقاءات  �شل�شلة 
ف��ي��ت��ال ب��ورك��ل��م��ان��ز ال��ف��ر���ش��ة لخ��ت��ي��ار 
ما  بها  �شيخو�ص  التي  الأم��ث��ل  الت�شكيلة 

تبقى من مباريات يف م�شوار الت�شفيات.
ومتيل الأف�شلية الفنية ل�شالح منتخب 
اخلربة  عنا�شر  على  يعتمد  الذي  الأردن 
يف  ناجحة  اح��رتاف��ي��ة  جت���ارب  لهم  مم��ن 

اخلارج.
م�شوار  يف  الأردن  منتخب  ويفتقد 
وبراء  خطاب  ط��ارق  خلدمات  الت�شفيات 
بعد  �شفيع  وعامر  الإ�شابة  ب�شبب  مرعي 

اإعان اعتزاله.
بت�شكيلة  بوركلمانز  يدفع  اأن  وينتظر 
حرا�شة  مهمة  �شتناط  حيث  هجومية، 
املرمى ملعتز يا�شن، فيما �شيتوىل التغطية 
يا�شن  بني  واأن�ص  العرب  يزن  الدفاعية 

وفرا�ص �شلباية وحممد الدمريي.
نور  الهجمات  ب��ن��اء  مهمة  و�شيتوىل 
فيما  �شمري  اأحمد  اأم��ام��ه  وم��ن  ال��رواب��دة 
العر�شان  اأح��م��د  امللعب  اأط����راف  ي�شغل 
بهاء  املقدمة  يف  ويلعب  التعمري،  ومو�شى 

في�شل ويزن النعيمات.

مطالبًا  الأردن  منتخب  و���ش��ي��ك��ون 
الذهني  والرتكيز  التكتيكي  بالن�شباط 
الهجومي،  ال��رمت  ت�شريع  على  العمل  مع 
اأن  وبخا�شة  اجلماعي  اللعب  وجت�شيد 
اأ�شبه بالربوفة النهائية  املباراة قد تكون 
ق��ب��ل امل��واج��ه��ت��ن اله����م اأم����ام ال��ك��وي��ت 

واأ�شرتاليا.
جدد  نيبال  منتخب  ف��اإن  املقابل،  يف 
 "0-2" تايبيه  ال�شن  على  فوزه  اأيام  قبل 
نتيجة  لتحقيق  عالية  مبعنويات  ويتمتع 

ايجابية اأمام الأردن.
النيبايل  املنتخب  مييل  اأن  ويتوقع 
للتحفظ الدفاعي ملعرفته بقدرات مناف�شه 
اع��ت��م��اده  ع��ن  الإغ���ف���ال  دون  الأردين، 
فرتات  بع�ص  يف  مرتدة  هجمات  �شن  على 

املباراة.
ويوقن الكويتي عبداهلل املطري املدير 
يتطلع  لكنه  املهمة  �شعوبة  لنيبال،  الفني 
نتائج  وحتقيق  فريقه  ق���درات  لإث��ب��ات 

للذكرى.
وميتاز لعبو نيبال بال�شرعة والقدرة 
حيث  امللعب  اأطراف  من  الخرتاقات  على 
وبوجان  ليمبو  ك��وم��ار  ك��ريان  منه   ي��ربز 
راي  وج���و  بي�شتا  واأجن����ان  اأوب��ريك��وت��ي 

و�شانديب راي.
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*عمان 
لل�شمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  وق��ع��ت 
للمجمعات  ع��ب��دون  و�شركة  الجتماعي 
مول(  )مكة  العقاري  والتطوير  التجارية 
)بوث(  نافذة  توفري  بهدف  تعاون  اتفاقية 
داخل  الجتماعي  ال�شمان  خدمات  لتقدمي 

املبنى.
ومبوجب التفاقية التي مت توقيعها يف 
مبنى الإدارة العامة للموؤ�ش�شة �شتقوم �شركة 
والتطوير  التجارية  للمجمعات  ع��ب��دون 
م�شاحة  ب��ت��وف��ري  م����ول(  )م��ك��ة  ال��ع��ق��اري 
جمانية )بوث( ملوؤ�ش�شة ال�شمان الجتماعي 
داخل مبنى املول التجاري لتقدمي اخلدمات 

للموؤمن عليهم وجمهور املوؤ�ش�شة. 
ال�شمان  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع���ام  م��دي��ر  وق����ال 
اإن  الرحاحلة،  حازم  الدكتور  الجتماعي 
الأمان  اأركان  من  اأ�شا�شيًا  ركنًا  تعد  املوؤ�ش�شة 
حتقيق  يف  مهمًا  دورًا  وت��وؤدي  الجتماعي، 

مبينًا  والجتماعي،  القت�شادي  ال��ت��وازن 
توّفر  التي  التفاقية  ه��ذه  توقيع  اأهمية 
من  خدماتها  متلقي  على  واجل��ه��د  ال��وق��ت 
واملوؤمن عليهم خ�شو�شًا مع توفري  املواطنن 
مما  اإلكرتونيًا،  خدماتها  لغالبية  املوؤ�ش�شة 
ي�شتدعي حاجتها اإىل توفري نوافذ خمتلفة 
لتوعية املواطنن مبختلف موا�شيع ال�شمان 
الجتماعي، اإ�شافة اإىل تعريفهم باخلدمات 

الإلكرتونية واآلية ال�شتفادة منها.
التفاقية  ه��ذه  اأن  الرحاحلة،  واأك��د 
ت��اأت��ي ت��ع��زي��زًا لأه��م��ي��ة ال�����ش��راك��ة م��ا بن 
القطاع العام واخلا�ص والتي من �شاأنها توفري 
املواطنن  تكلفة على  وباأقل  اأف�شل  خدمات 
اإىل  املوؤ�ش�شة  ر�شالة  اإي�����ش��ال  ي�شمن  مب��ا 
�شركة  بدور  م�شيدًا  اخلدمة،  متلقي  جميع 
والتطوير  التجارية  للمجمعات  ع��ب��دون 
العقاري )مكة مول( على توفري موقع خا�ص 
خمتلف  لتقدمي  )امل��ول(  داخ��ل  للموؤ�ش�شة 

خدمات ال�شمان الجتماعي.
عبدون  �شركة  ممثل  اأعرب  جانبه،  من 
العقاري  والتطوير  التجارية  للمجمعات 
بن  التفاقية  اأهمية  عن  الكردي،  حممد 
امل�شوؤوليات  كاأحد  تعترب  والتي  اجلانبن 
ال�شركة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة 
على  ح�شولهم  يكفل  مبا  عماءها  جت��اه 
ال�شمان  موؤ�ش�شة  توّفرها  التي  اخلدمات 
ال�شراكة  مفهوم  تعّزز  والتي  الجتماعي، 
اأنها  كما  واخل��ا���ص  ال��ع��ام  القطاعن  ب��ن 
من  )امل�����ول(  وزّوار  امل��واط��ن��ن  �شتمكن 
وخدمات  منافع  خمتلف  ع��ن  ال�شتعام 

الجتماعي. ال�شمان 
مت  ال���ذي  "البوث"  ه���ذا  اأن  واأ����ش���اف 
للعاملن  جديدة  نافذة  يعترب  اليوم  توفريه 
خمتلف  ع��ن  لا�شتف�شار  العمل  واأ���ش��ح��اب 
�شاعات  خال  الجتماعي  ال�شمان  موا�شيع 

العمل املعتمدة داخل )املول(.

اتفاقية لتوفير نافذة لمؤسسة 
الضمان االجتماعي داخل مكة مول

وزيرة الصناعة تبحث مع عدد 
من الصناعيين في أبو علندا 

المعيقات التي تواجههم

*عمان 
مع  علي  مها  املهند�شة  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزيرة  بحثت 
يف  تواجههم  التي  املعوقات  من  عددا  علندا،  اأبو  منطقة  يف  �شناعين 
النتاج  كلف  اإىل  بالإ�شافة   ، الت�شديرية  والأ�شواق  املحلي  ال�شوق 
والبدائل املتاحة لتخفي�شها ل �شيما يف �شوء ارتفاع اأ�شعار ال�شحن من 

الأ�شواق العاملية واآليات تعزيز الرتابطات ال�شناعية.
امل�شانع  من  عدد  اإىل  الوزيرة  بها  قامت  زي��ارة  خال  ذل��ك،  جاء 
ومزودي قطع الغيار واخلدمات امل�شاندة للم�شانع يف منطقة اأبو علندا 
و�شمن عدة قطاعات يف اإطار التوا�شل امل�شتمر مع ال�شناعين ميدانيا 

والإطاع على �شري العمل يف امل�شانع واللتقاء بامل�شتثمرين فيها .
وم�شوؤولن  باأ�شحابها  والتقت  امل�شانع  من  عدد  على  العلي  وجالت 
وزارة  حر�ص  واأك��دت  ومطالبهم.  ماحظاتهم  اإىل  وا�شتمعت  فيها 
القطاع  تناف�شية  وتعزيز  دعم  على  والتموين  والتجارة  ال�شناعة 
الأ�شواق  اإىل  الت�شديرية  قدراته  زيادة  على  وم�شاعدته  ال�شناعي 

اخلارجية.
الوطني  القت�شاد  يف  ودوره  ال�شناعي  بالقطاع  الوزيرة  واأ�شادت 
وزيادة  العمل  فر�ص  وتوفري  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  وم�شاهمته 

ال�شادرات.
التي تقدم  املاحظات  متابعة ودرا�شة جميع  �شيجري  اإنه  وقالت 
بها ال�شناعيون، خال اجلولة، بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املعنية 

وغرفة �شناعة الأردن.

اتفاق بين وزارة العمل 
وتجارة عمان للتعاون 

بخصوص التدريب والتشغيل
*عمان 

وتعزيز  التعاون  على  عمان،  جتارة  وغرفة  العمل،  وزارة  اتفقت 
العاملة  الأي��دي  وت�شغيل  تدريب  بخ�شو�ص  الطرفن،  بن  ال�شراكة 
مهمة  وطنية  ق�شية  باعتبارها  البطالة  معدلت  وخف�ص  الأردنية، 

للجميع.
واأكد الطرفان، خال لقاء جمع وزير العمل يو�شف ال�شمايل،  مع 
من  م�شرتكا  وطنيا  جهدا  تتطلب  البطالة  اأن  الغرفة،  اإدارة  جمل�ص 

اجلميع ملعاجلتها بالتايل حماية الن�شيج الجتماعي للمجتمع.
لتدريب  جديدة  اآليات  اإىل  الو�شول  �شرورة  على  الطرفان  و�شدد 
خال  من  العمل  اأ�شحاب  مع  وت�شبيكهم  لت�شغيلهم  ال�شباب  وتاأهيل 
التعاون مع جمال�ص املهارات القطاعية يف هيئة تنمية وتطوير املهارات 

املهنية والتقنية وموؤ�ش�شة التدريب املهني وغرفة جتارة عمان.
الوزارة  اإن  الغرفة،  مبقر  عقد  الذي  اللقاء  خال  ال�شمايل  وقال 
املتعلقة  براجمها  لتنفيذ  مهم  ك�شريك  التجاري،  القطاع  اإىل  تنظر 
بالتدريب والت�شغيل، وال�شتفادة من خرباتها وامكانياتها الكبرية يف 

الرتويج لاأيدي العاملة الأردنية باخلارج.
واكد ال�شمايل اأن الوزارة حري�شة على تنظيم �شوق العمل وزيادة 
وتنظيم  القت�شادية  القطاعات  مبختلف  الأردن��ي��ن  ت�شغيل  ن�شب 
�شوؤون العمالة الوافدة باملهن امل�شموح لها ب�شغلها، من دون التاأثري على 

فر�ص العمل املتاحة لاأردنين.
القطاع  من�شاآت  على  الوزارة  تتبعها  التي  التفتي�ص  لآلية  وعر�ص 
اإىل  للو�شول  حاليا  عليها  تعمل  والتي  تطويرها،  واآل��ي��ة  اخلا�ص 

التفتي�ص الذكي ومن ثم التفتي�ص الذاتي.
وهيئة  الغرفة،  بن  لقاء  ترتيب  على  التفاق  مت  انه  اإىل  واأ�شار 
لا�شتفادة  اآلية  لتحديد  والتقنية  املهنية  املهارات  وتطوير  تنمية 
التدريب  لغايات  بينهما  تفاهم  مذكرة  لتوقيع  متهيدًا  امكانياتها  من 
املنتهي بالت�شغيل، فيما مت التفاق على التن�شيق مع �شندوق التنمية 

والت�شغيل لا�شتفادة من الت�شهيات التي يقدمها للم�شاريع الريادية.
ولفت اإىل اأنه �شيتم التن�شيق مع الغرفة بخ�شو�ص الربوتوكولت 
اخلا�شة باإعادة فتح �شالت الأفراح واملعار�ص وعودة الأراجيل قبل 

اعتمادها ب�شيغتها النهائية.
اأن  توفيق  احل��اج  خليل  عمان  جت��ارة  غرفة  رئي�ص  ق��ال  ب��دوره، 
جتارة عمان �شيكون لها دور كبري مب�شاعدة احلكومة بخ�شو�ص م�شكلة 

البطالة، كونها هما وطنيا وامنا اجتماعيا.
وا�شاف ان الغرفة لديها امكانيات لتقدميها بخ�شو�ص طرح حلول 
لق�شية البطالة من خال منت�شبيها الذي ي�شل عددهم اليوم اىل 50 

األف �شركة ومن�شاأة وموؤ�ش�شة جتارية وخدمية.
التجاري  القطاع  يف  العاملن  ع��دد  اأن  اإىل  توفيق  احل��اج  وا�شار 
واخلدمي ي�شل اىل اأكرث من 540 األف عامل وعاملة اردنين م�شجلن 
لدى ال�شمان الجتماعي. واكد �شرورة ان يكون هنالك توحيد للجهود 
املبذولة فيما يتعلق بعملية الت�شغيل، داعيا اإىل اأن يكون للغرفة دور 

يف املجال�ص التابعة لوزارة العمل وامل�شاركة يف و�شع الفكار.

*عمان 
ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة الق��ت�����ش��ادي��ة الأردن���ي���ة 
الإماراتية امل�شرتكة يف دورتها الثانية، اجتماعات 
برئا�شة   ، وامل�شموع  املرئي  الت�شال  تقنية  عرب 
مها  املهند�شة  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزير 
العربية  الإم��ارات  بدولة  القت�شاد  ووزي��ر  علي 
املتحدة عبد اهلل بن طوق املري، بح�شور الدكتور 
ث��اين ب��ن اأح��م��د ال��زي��ودي وزي���ر دول���ة للتجارة 
اخلارجية الماراتي، لبحث العديد من املو�شوعات 
بن  القت�شادي  التعاون  تعزيز  ت�شتهدف  التي 
التجارية  بخا�شة  املجالت  خمتلف  يف  البلدين 

وال�شتثمارية.
وال��ت��ج��ارة  ال�شناعة  وزارة  ب��ي��ان  وبح�شب 
اللجنة  اج��ت��م��اع��ات  ���ش��ب��ق  ف���اإن���ه  وال��ت��م��وي��ن، 
الفرق  م�شتوى  على  اجتماعات  عدة  القت�شادية 
والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارتي  من  الفنية 
ووزارة القت�شاد يف البلدين عرب تقنية الت�شال 

املرئي وامل�شموع.
واأك�����دت ع��ل��ي م��ت��ان��ة ال��ع��اق��ات الأردن���ي���ة 
وجهود  روؤى  بف�شل  تر�شخت  والتي  الإم��ارات��ي��ة 
قيادتي البلدين ال�شقيقن والعمل امل�شتمر لتطوير 
من  ال�شتفادة  وتعظيم  التعاون  جمالت  خمتلف 

الفر�ص املتاحة.
ا�شرتاتيجي  �شريك  الم��ارات  دولة  اإن  وقالت 
وحري�شون  الأ���ش��ع��دة  جميع  على  ل���اأردن  مهم 
اىل  البلدين  بن  القت�شادي  التعاون  رف��ع  على 
القائمة  ال�شراكات  على  والبناء  اأعلى  م�شتويات 
ال�شتثمارات  تقدر  حيث  املجالت،  من  العديد  يف 
دولر  مليار   16 بحوايل  الأردن  يف  الإم��ارات��ي��ة 
وو�شل حجم التبادل التجاري حوايل 891 مليون 

دولر يف عام 2020.
ال�شوء  ت�شليط  يف  اللجنة  دور  اأهمية  واأكدت 
املتاحة  ال�شتثمارية  والإمكانات  الفر�ص  على 
التجارة  جمالت  يف  واخل��ربات  التجارب  وتبادل 
الإل��ك��رتوين  وال��ت��ح��ول  والرقمنة  اللكرتونية 
التعاون ومبا يعود باملنفعة على  وتو�شيع جمالت 

البلدين ال�شقيقن.
تنفيذ  متابعة  اأه��م��ي��ة  اإىل  علي  واأ����ش���ارت 
امل��ج��الت  يف  الطرفن  ب��ن  امل��ربم��ة  الت��ف��اق��ات 
عملية  �شيغة  اإ�شفاء  يكفل  مبا  القت�شادية، 
وال�شعبن  البلدين  ب��ن  التعاون  م�شامن  على 

ال�شقيقن.
جانبه،  من  الإم��ارات��ي،  القت�شاد  وزير  وقال 
اإن العاقات املتينة والرا�شخة بن دولة الإمارات 
والأردن ال�شقيق ت�شتند اإىل روؤية واإرادة م�شرتكة 
وتعززها  البلدين،  من  كل  يف  الر�شيدة  للقيادة 
والجتماعية  والثقافية  القت�شادية  الروابط 
الوثيقة التي جتمع البلدين وال�شعبن ال�شقيقن، 
ت�شهد  ا�شرتاتيجية  �شراكة  مبثابة  تعد  حيث 
تطورًا م�شتمرًا وت�شمل خمتلف املجالت احليوية.
الإماراتي  الثنائي  التعاون  ي�شكل  واأ�شاف:" 
املُ�����ش��رتك  ال��ع��م��ل  من���اذج  اأجن���ح  اأح���د  -الأردين 
ال�شراكة  واأن  وال��دويل  العربي  ال�شعيدين  على 
املوؤ�شرات  تعك�شها  البلدين  بن  ال�شرتاتيجية 
دول��ة  ت�شنف  حيث  الإي��ج��اب��ي��ة،  القت�شادية 
جتارين  �شركاء  خم�شة  اأك��رب  �شمن  الإم����ارات 

فيما  النفطية،  غري  جتارتها  �شعيد  على  ل��اأردن 
لدولة  التجارين  ال�شركاء  اأه��م  الأردن  ميثل 

الإمارات عربيًا".
واأك����د وزي����ر ال���دول���ة ل��ل��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة 
دولة  حر�ص  الزيودي  ثاين  الدكتور  الإم��ارات��ي 
مع  القت�شادي  التعاون  تطوير  على  الإم���ارات 
التعاون  ه��ذا  ن��ط��اق  وتو�شيع  ال�شقيق،  الأردن 
اأ�شا�شية  ركائز  ت�شكل  التي  القطاعات  لي�شمل 
واملعرفة،  البتكار  على  املبني  امل�شتقبل  لقت�شاد 
ل �شيما التكنولوجيا املتقدمة؛ وتطبيقات التحول 

الرقمي.
وقال اإن العاقات الثنائية بن دولة الإمارات 
غري  مل�شتوياٍت  و�شلت  الها�شمية  الأردنية  واململكة 
على  و�شنحر�ص  والتن�شيق،  التعاون  من  م�شبوقة 
املقبلة،  ال�شنوات  خال  اأف�شل،  موؤ�شراٍت  حتقيق 
على  البناء  وموا�شلة  امل�شرتكة،  لإرادتنا  ترجمًة 
التجاري،  التبادل  حجم  وزيادة  اإجنازه،  جرى  ما 
ملوا�شلة  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  ق��ن��وات  وت��ع��زي��ز 
م�شالح  يخدم  مبا  الثنائية  بالعاقات  الإرتقاء 

البلدين ويلبي تطلعات ال�شعبن ال�شقيقن.
الأردين  ال�شفري  اللجنة  اجتماعات  وح�شر 
وال�شفري  ال��ع��ب��ادي  جمعة  الم����ارات  دول���ة  ل��دى 
من  وعدد  البلو�شي  اأحمد  الأردن  لدى  الإماراتي 

امل�شوؤولن وممثلي القطاع اخلا�ص يف كا البلدين.
تطوير  على  البلدين  حر�ص  ال�شفريان  واأك��د 
املجالت  خمتلف  يف  الثنائي  ال��ت��ع��اون  وتنمية 

بخا�شة القت�شادية منها.
الأردنين  الأعمال  رئي�ص جمعية رجال  وقال 
املجالت  من  العديد  هنالك  اإن  الطباع  حمدي 
يف  الأردن  يف  امل��ت��اح��ة  ال�شتثمارية  وال��ف��ر���ص 
الأع��م��ال  رج��ال  داع��ي��ا  القطاعات،  م��ن  العديد 

الإماراتين لا�شتفادة منها.
نائل  الأردن  جت����ارة  غ��رف��ة  رئ��ي�����ص  وق����ال 
الكباريتي، من جانبه، اإننا نتطلع اإىل زيادة حجم 
على  والعمل  الأردن  يف  الإماراتية  ال�شتثمارات 
تعزيز التجارة البينية وتدعيم التعاون يف جمال 

اخلدمات اللوج�شتية.
واأكد نائب رئي�ص غرفة �شناعة الأردن حممد 
اإىل  الأردنية  ال�شادرات  زي��ادة  اأهمية  اجليطان 
لغايات حتقيق  امل�شرتك  والعمل  الإماراتي  ال�شوق 

التكامل ال�شناعي يف العديد من املجالت.
وقدم رئي�ص هيئة ال�شتثمار بالوكالة فريدون 
ح��رت��وق��ة، ع��ر���ش��ا ع��ن واق���ع وف��ر���ص وح��واف��ز 
اجلانب  اطلع  كما  الأردن،  يف  املتاحة  ال�شتثمار 
للم�شاركة  اجلارية  التح�شريات  على  الإم��ارات��ي 
الذي  دبي"   2020 "اك�شبو  معر�ص  يف  الأردن��ي��ة 

ت�شت�شيفه دولة الإمارات هذا العام.
امل��دن  �شركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وع��ر���ص 
الغذائي  الت�شنيع  جلنة  رئي�ص   / ال�شناعية 
يف  الغذائية  ال�شناعات  لواقع  �شحويل  الدكتور 
الأردن واخلطة التي تعمل اللجنة عليها من اأجل 

تعزيز قطاع ال�شناعات الغذائية يف اململكة.
اجلانب  يف  امل�����ش��وؤول��ن  م��ن  ع��دد  حت��دث  كما 
الم���ارات���ي م��ن ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام واخل��ا���ص عن 
جمالت التعاون املتاحة وواقع وفر�ص ال�شتثمار 

يف دولة المارات العربية املتحدة.

36ر1 مليار دوالر أرباح 
تشغيلية لشركة إل جي 

للربع األول من العام الحالي
  

*عمان 
ج��ي  "اإل  ����ش���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
اأرباحا  الكرتونيك�ص" عن حتقيقها 
من  الأول  ال��رب��ع  خ��ال  ت�شغيلية 
مليار  36ر1  بقيمة  احل��ايل  العام 

دولر.
ب��ي��ان  ال�����ش��رك��ة، يف  وق���ال���ت 
ال�����ش��رك��ة  م��ب��ي��ع��ات  اإن  ���ش��ح��ايف، 
العام  م��ن  الأول  للربع  امل��وح��دة 
دولر  مليار  90ر16  بلغت  احل��ايل 
ح��ق��ق��ت ف��ي��ه��ا ال�����ش��رك��ة اأرب���اح���ا 
دولر،  مليار  36ر1  بلغت  ت�شغيلية 
مقارنة  باملئة  1ر8  زي��ادة  بن�شبة 

بنف�ص الفرتة من العام املا�شي.
اإي��رادات  اأن  اإىل  البيان  واأ�شار 
ال�����ش��رك��ة امل���وح���دة خ���ال ال��رب��ع 
الأول من العام احلايل منت بن�شبة 
الأول  بالربع  مقارنة  باملئة،  7ر27 
ارتفعت  بينما  املا�شي،  ال��ع��ام  م��ن 
رب��ح��ي��ت��ه��ا، خ���ال ن��ف�����ص ال��ف��رتة، 
يعك�ص  م��ا  ب��امل��ئ��ة،  1ر39  بن�شبة 
الطلب القوي للغاية على الأجهزة 
املنزيل  الرتفيه  ومنتجات  املنزلية 
امل�شتهلكن  وموا�شلة  جي"  "اإل  من 
يف جميع اأنحاء العامل ق�شاء املزيد 

من الوقت يف املنزل.

إضافة إجراءات جديدة 
على تطبيق سند

*عمان 
الق��ت�����ش��اد  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
اج���راءات  ع��ن  وال��ري��ادة  الرقمي 
على  واإ�شافتها  تعديلها  مت  جديدة 
يتعلق  فيما  خا�شة  "�شند"  تطبيق 
على  امل��واط��ن��ن  ح�شول  بكيفية 
اأر  "كيو.  ال�شريع  ال�شتجابة  رمز 
.كود" واإمكانية ال�شماح لهم للعمل 

اأو دخول املن�شاآت.
ميكن  ل��ل��وزارة،  بيانات  وح�شب 
على  احل�شول  امل��واط��ن  او  للعامل 
وال��ذي  ال�شريع  ال�شتجابة  رم��ز 
العمل  على  قدرته  اإمكانية  يبن 
الطرق  باإحدى  املن�شاآت  دخول  اأو 
امل��رك��ز  ���ش��ن��د،  تطبيق  ال��ت��ال��ي��ة: 
احل��ك��وم��ي الف��رتا���ش��ي- درد���ش��ة 

الوات�شاب، املوقع اللكرتوين.
فيمكن  للمن�شاآت  بالن�شبة  اأم��ا 
موافقة  على  احلا�شلة  للمن�شاآت 
بفتحها من اجلهة املخت�شة، متابعة 
اإليها من  اأو الداخلن  العاملن فيها 
خ���ال ق����راءة رم���ز ال���ش��ت��ج��اب��ة 
ال�شريع با�شتخدام تطبيق "�شند".

حتميل  م����رات  ع����دد  وب��ل��غ��ت 
ولغاية  اإط���اق���ه  م��ن��ذ  التطبيق 

اخلمي�ص املا�شي 128930.

اللجنة االقتصادية األردنية اإلماراتية تبحث 
تعزيز التعاون االقتصادي بين البلدين
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