
انهيار ترابي بسيط 
قرب الطريق المحاذي للبحر الميت

*عمان 
الثالثاء،  �صباح  ب�صيط،  ترابي  انهيار  وقع 
لطريق  املحاذي  الطريق  من  بالقرب  تلة  على 
ال��ب��ح��ر امل��ي��ت ب��اجت��اه اجل��ن��وب )ب��ع��د امل��ي��اه 
العامة  اال���ص��غ��ال  وزارة  وق��ال��ت  ال�صاخنة(. 
واالإ�صكان يف بيان �صحفي، ان االنهيار بعيد عن 
ال�صارع، ومل يوؤثر على احلركة املرورية،  حرم 

م�صرية اإىل اأن كوادرها تعمل يف املوقع كاأجراء 
احرتازي لعدم تكرار اأي انهيار م�صتقبال.

واأ�صارت الوزارة اإىل اأن كوادرها با�صتخدام 
انهيار  اي  تر�صد  احلديثة  واالأجهزة  املعدات 
ب�صكل فوري، وجتري الالزم، ا�صافة اإىل قيامها 
املواقع  يف  االح��رتازي��ة  االج���راءات  من  بعدد 

املعر�صة لالنهيار يف مناطق اململكة كافة.
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ضبط متسولة حاولت تقديم 
رشوة لكوادر المكافحة 

الهواري:التراخي في إجراءات 
الوقاية يفاقم الوضع الوبائي 

8 وفيات و599 إصابة جديدة 
بكورونا في المملكة

عدم استقبال اي شخص لتلقي 
اللقاح دون موعد مسبق

الخصاونة: اهمية تعزيز 
الشراكة مع البنك الدولي 

برلمان البحر األبيض 
المتوسط يمنح األردن جائزة 

 فتح باب استيراد الدواجن المجمدة

*عمان 
�صبطت وحدة مكافحة الت�صول التابعة لوزارة 
بجوالت  قيامها  اأث��ن��اء  االجتماعية،  التنمية 
تفتي�صية، مت�صولة يف احدى مناطق عمان، حاولت 
والتي  كوادرها،  من  ملجموعة  مالية  ر�صوة  تقدمي 
كان يرافقها عنا�صر من االأمن العام، لرتكها و�صاأنها 

وعدم ت�صليمها للمركز االأمني، بعد مقاومتها.
انه  الثالثاء،  �صحفي  بيان  يف  ال��وزارة  وقالت 

اإىل  االأ�صول  املت�صولة واحالتها �صمن  جرى �صبط 
تقدمي  وحم��اول��ة  الت�صول  بجرم  االأم��ن��ي،  املركز 
عددا  املت�صولة  ل��دى  ان  اىل  م�صريا  مالية،  ر�صوة 
جلرم  مكررة  اأنها  اىل  ا�صافة  االمنية،  القيود  من 

الت�صول .
اأو  التعاطي  بعدم  املواطنني  ال���وزارة  ودع��ت 
يف  االأ�صكال،  من  �صكل  باأي  املت�صولني  مع  التعاطف 

�صعيها ملكافحة هذه الفئة يف جمتمعنا.

*عمان 
دعا وزير ال�صحة، الدكتور فرا�س الهواري، اإىل 
ال�صالمة  اإج���راءات  تطبيق  حيال  الرتاخي  عدم 
يفاقم  اأن  ذل��ك  �صاأن  من  الأن  الوقاية؛  وو�صائل 
بعد  مريحة  بن�صب  ا�صتقر  اأن  بعد  الوبائي  الو�صع 
االنتهاء من املوجة الثانية لتف�صي فريو�س كورونا.

الثالثاء،  �صحفي  بيان  يف  ال�صحة،  وزير  واأكد 
وو�صائل  ال�صالمة  ب��اإج��راءات  االل��ت��زام  ���ص��رورة 
ت�صجيل  بعد  خا�صًة  كورونا،  فريو�س  من  الوقاية 

عدد من االإ�صابات مبتحورات الفريو�س.
تطبيق  يف  الرتاخي  عدم  �صرورة  على  و�صدد 

العامة  وال�صالمة  الوقاية  واإج���راءات  تعليمات 
اململكة  اأرا�صي  على  واملقيمني  املواطنني  قبل  من 
الر�صمية  وغري  الر�صمية  واملوؤ�ص�صات  والزائرين 

واملن�صاآت العامة واخلا�صة والتجارية.
وحث الهواري املواطنني واملقيمني على �صرورة 
الت�صجيل على من�صة التطعيم واالإقبال على تلقي 
الرئي�صة  الركائز  اإح��دى  تعترب  كونها  املطاعيم، 
اإىل  دعا  كما  كورونا.  فريو�س  من  للوقاية  واملهمة 
املطاعيم  اأنواع  من  نوع  اأي  تلقي  عن  العزوف  عدم 
للنا�س  واملر�صلة  املحددة  املواعيد  و�صمن  املتوفرة، 

بر�صائل ن�صية كونها كلها اآمنة وفعالة.

*عمان 
ت�صجيل  عن  الثالثاء،  ال�صحة،  وزارة  اأعلنت 
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�صابة  و599  وفيات   8
اإىل  االإجمايل  العدد  لريتفع  اململكة،  يف  امل�صتجد 

9549 وفاة و741101 اإ�صابة.
واأ���ص��ار امل��وج��ز االإع��الم��ي ال�����ص��ادر ع��ن وزارة 
ال�صحة اإىل اأن عدد احلاالت الن�صطة حالّيا و�صل 
التي  احل��االت  ع��دد  بلغ  بينما  حالة،   8745 اإىل 
عدد  بلغ  كما  حالة،   52 امل�صت�صفيات  اأدخلت اإىل 
يف  حالة،   67 امل�صت�صفيات  غ��ادرت  التي  احل��االت 
التي  املوؤّكدة  للحاالت  االإجمايل  العدد  بلغ  حني 

تتلقى العالج يف امل�صت�صفيات 490 حالة.
�صفاء،  حالة   842 ت�صجيل  اإىل  املوجز  واأ�صار 

املتوقعة  ال�صفاء  حلاالت  االإجمايل  العدد  لي�صل 
 722807 اإىل  يومًا   14 العزل  ف��رتة  انتهاء  بعد 

حالة.
فح�صًا،   21763 اإج���راء  اإىل  امل��وج��ز  واأ���ص��ار 
اأجريت  التي  للفحو�صات  االإجمايل  العدد  لي�صبح 
فح�صًا،   7450944 االآن  وحتى  الوباء  بدء  منذ 
و�صلت  االإيجابّية  الفحو�صات  ن�صبة  اأن  اإىل  الفتًا 

اإىل نحو 75ر2 باملئة. 
اإعطاوؤهم  ج��رى  الذين  ع��دد  اأن  املوجز  وب��ني 
اجلرعة االأوىل من لقاحات كورونا بلغ 1865538 
بلغ  فيما  �صخ�صا،   592496 واجلرعتني  �صخ�صًا 
عدد امل�صجلني على املن�صة لتلقي اللقاح 2775614 

�صخ�صا.

*عمان 
املركز  يف  االأزم���ة  خلية  عمليات  ادارة  نفت 
حول  انباء  �صحة  االأزم��ات،  وادارة  لالأمن  الوطني 
حتديد الثالثاء، او متديد �صاعات العمل لالأ�صخا�س 
مواعيد  دون  كورونا  �صد  اللقاح  يتلقوا  مل  الذين 
التوا�صل  من�صات  بع�س  تداولتها  كانت  م�صبقة، 
االجتماعي. واأ�صارت اخللية يف بيان اإىل اأنها تعمل 
�صمن  املراكز  بع�س  يف  العمل  �صاعات  متديد  على 

الر�صائل  خالل  من  ار�صالها  يتم  م�صبقة  مواعيد 
على  امل�صجلني  لتطعيم  ا�س"  ام  "ا�س  االلكرتونية 
املن�صة. وا�صافت انه �صيتم ا�صتقبال املراجعني ممن 
تلقوا ر�صائل ن�صية تت�صمن ح�صولهم على موعد يف 
مراجعة  عدم  ب�صرورة  التاأكيد  مع  املذكور،  اليوم 
مراكز التطعيم املخ�ص�صة ملن لي�س له موعد م�صبق، 
ن�صر  يف  ي�صاعد  الذي  واالزدح��ام  لالكتظاظ  منعًا 

وباء كورونا.

*عمان 
ا�صتقبل رئي�س الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة يف مكتبه برئا�صة 
املدراء  جمل�س  عميد  �صم  ال��دويل  البنك  من  وفدا  الثالثاء،  ال��وزراء 
التنفيذيني الدكتور مريزا ح�صن، ونائب رئي�س جمموعة البنك الدويل 
البنك  يف  امل�صرق  دائرة  ومدير  بلحاج،  فريد  االو�صط  ال�صرق  ملنطقة 

الدويل �صاروج كوماجا.
التخطيط  وزير  ح�صره  الذي  اللقاء  خالل  ال��وزراء،  رئي�س  واكد 
والتعاون الدويل نا�صر ال�صريدة ووزير املالية الدكتور حممد الع�صع�س، 
اهمية تعزيز ال�صراكة اال�صرتاتيجية مع البنك الدويل لدعم جهود 

احلكومة يف املرحلة القادمة يف العديد من املحاور ذات االولوية.
تابع �س2

*عّمان 
ع�صويته  يف  ي�صم  ال��ذي  املتو�صط،  االأبي�س  البحر  برملان  منح 
االأردن  املتو�صط،  االأبي�س  البحر  على  املطلة  الدول  من  برملانًا   33
كورونا  فريو�س  �صد  الالجئني  تطعيم  يف  ل��دوره  تقديرية  جائزة 

امل�صتجد.
االأبي�س  البحر  لربملان  ال���15  ال��دورة  اأعمال  نهاية  يف  ذلك  جاء 
املرئي،  االت�صال  تقنية  ع��رب  "افرتا�صًيا"  عقدت  التي  املتو�صط، 
وا�صتمرت ملدة يومني، مب�صاركة م�صاعدة رئي�س جمل�س االأعيان العني 
برملان  برئا�صة  االأردن  مثلت  قد  كانت  التي  ب��وران،  علياء  الدكتورة 

البحر االأبي�س املتو�صط يف دورته ال�صابقة.
تقديًرا  للمملكة،  املتو�صط  االأبي�س  البحر  برملان  جائزة  وتاأتي 
لدورها يف ت�صمني الالجئني، الذين ت�صتظيهم على اأرا�صيها يف حمالت 

التطعيم باللقاحات امل�صادة لفريو�س كورونا.
الدكتورة  العني  احلالية،  الدورة  اأعمال  خالل  انتخبت  قد  وكانت 
ال�صيا�صي  بالتعاون  املعنية  االأوىل  الدائمة  للجنة  رئي�صة  ب��وران، 

وق�صايا االأمن يف برملان البحر االأبي�س املتو�صط.

*عمان 
ح��ازم  ال��زراع��ة،  وزارة  يف  للت�صويق  ال��ع��ام  االم��ني  م�صاعد  ق��ال 
الدواجن  با�صترياد  ال�صماح  الثالثاء،  ق��ررت  ال��وزارة  ان  ال�صمادي، 

الكاملة املجمدة من املنا�صئ امل�صموح باال�صترياد منها.
وفقًا  اال�صترياد تكون  �صروط  ان  بيان �صحفي،  ال�صمادي يف  وقال 
للحالة ال�صحية البيطرية املن�صورة عن تلك الدول على املوقع الر�صمي 
ال�صوق  احتياجات  لتلبية  وذلك  احليوان،  ل�صحة  العاملية  للمنظمة 
املخزون  من  االمنة  امل�صتويات  على  واحلفاظ  الدواجن  من  املحلية 

اال�صرتاتيجي من هذه املادة وحتقيق حالة التوازن يف اال�صواق.

خالل لقاء جاللته شخصيات سياسية

الــــحــــوار  ــــة  ــــاول ط عـــلـــى  الـــجـــمـــيـــع  جــــلــــوس  ــــي  ف األردن  نــــجــــاح 
ــالح اإلص عملية  فــي  النظر  ــات  ــه ووج لــالقــتــراحــات  مفتوحة  األبــــواب 
ربط تحديث المنظومة السياسية بإصالح اإلدارة العامة وتطوير االقتصاد 
ـــالح اإلص عــمــلــيــة  ـــول  ح ــوار  ــح ــل ل انـــطـــالق  نــقــطــة  الــنــقــاشــيــة  األوراق 

*عمان 
اأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين اأن جناح االأردن 
هو يف جلو�س اجلميع على طاولة احلوار للعمل من 
اأجل م�صلحة الوطن، بغ�س النظر عن االختالف يف 

االجتاهات.
�صخ�صيات  ل��ق��ائ��ه  خ���الل  ج��الل��ت��ه،  ول��ف��ت 

اأن  اإىل  الثالثاء،  احل�صينية  ق�صر  يف  �صيا�صية 
ووجهات  االقرتاحات  جلميع  مفتوحة  االأب��واب 
اأ�صا�س  على  االإ�صالح،  عملية  يف  املختلفة  النظر 
بهدف  واجلدية،  وامل�صارحة  املتبادل  االح��رتام 

االأردن. م�صلحة 
العمل  اجلميع  واجب  اأن  امللك  جاللة  اأكد  كما 

على احلفاظ على الثقة بالربملان و�صورته و�صمعته 
عند االأردنيني.

و���ص��دد ج��الل��ت��ه ع��ل��ى اأه��م��ي��ة رب���ط حتديث 
املنظومة ال�صيا�صية باإ�صالح االإدارة العامة وتطوير 
اأ�صا�صها  متكاملة،  عملية  باعتبارها  االقت�صاد، 

�صيادة القانون.

الهدف  حتديد  �صرورة  على  جاللته  �صدد  كما 
وبناء  ال�صيا�صي،  االإ���ص��الح  عملية  م��ن  النهائي 
الهدف، م�صريا  اإىل هذا  للو�صول  ال�صمولية  اخلطة 
اأن هذه العملية ال ترتبط بقانون واحد دون  اإىل 

غريه.
تابع �س2

الملك: هناك مؤامرة كانت تحاك إلضعاف االردن  

شخصية العام 2021
باجماع الرياضيين 
والنجوم العرب 

مجلة نجوم 
 واضواء العربية 

تكرم وتختار 

نجمة االعالم االرياضي 
العربي األولى  2021

 هبه الصباغ
 الصحفية الرياضية االردنية 

*عّمان 
يج�ّصد يوم التا�صع من حزيران، حمطة م�صيئة يف تاريخ االأردن 
اإذ اعتلى جاللة امللك عبداهلل الثاين، يف مثل هذا اليوم  احلديث، 
لت�صتمر يف عهد  الها�صمية،  االأردنية  اململكة  من عام 1999، عر�س 
منجزاتها،  وتعزيز  احلديثة  املدنية  الدولة  بناء  م�صرية  جاللته 
عيد  يف  االأردنيون  ويتطّلع  مقّدراته.  و�صون  الوطن  �صروح  واإعالء 
اجللو�س امللكي الثاين والع�صرين، الذي ُي�صادف اليوم االأربعاء، اإىل 
البقاء  على  واالإ�صرار  واالإجن��از،  والريادة  العمل  م�صرية  موا�صلة 
اأبناء  تعا�صد  من  قوتها  ت�صتمّد  التي  احل�صارية  للدولة  منوذجًا 
حملتها  التي  الرا�صخة  والقيم  واملبادئ  الوطنية  وثوابته  �صعبها 
ر�صالة الثورة العربية الكربى، والتي كان االأردن وما يزال و�صيبقى 
وريثها ال�صيا�صي وحامل مبادئها، ُمتحّملني م�صوؤولياتهم جتاه وطنهم 

والذود عن حماه، و�صون منجزاته.   
تابع �س3

*عمان 
االأردنية  ال�صلطات  اأن  املغرتبني  و�صوؤون  اخلارجية  وزارة  اأكدت 

ت�صلمت املواطنني االأردنيني م�صعب الدعجة وخليفة العنوز.
وقال الناطق الر�صمي با�صم الوزارة ال�صفري �صيف اهلل الفايز اإنه 
وزارة  بذلتها  مكثفة  وجهود  عديدة  وات�صاالت  حثيثة  متابعة  وبعد 
اخلارجية و�صوؤون املغرتبني وموؤ�ص�صات الدولة املعنية، قررت ال�صلطات 
االإ�صرائيلية اإ�صقاط الئحة االتهام بحق املواطنني االأردنيني واإلغاء 

اإجراءات االعتقال واإخالء �صبيلهما.
مو�صوع  تابعتا  اأبيب  تل  يف  وال�صفارة  ال���وزارة  اأن  الفايز  وب��ني 
بزيارتهما  ال�����ص��ف��ارة  وق��ام��ت  اعتقالهما  حل��ظ��ة  م��ن��ذ  امل��واط��ن��ني 
عنهما،  لالإفراج  اليومية  اجلهود  توا�صلت  حيث  عليهما،  واالطمئنان 
مو�صحا اأن الوزارة ومن خالل ال�صفارة يف تل ابيب تابعت مع ال�صلطات 
املواطن  عن  االإف��راج  ترتيبات  املا�صية  االأي��ام  خالل  االإ�صرائيلية 
اأبو جابر والذي و�صل اإىل اململكة اليوم.  كما اكد  االأردين عبداهلل 
و�صول املواطن االردين عبداهلل ابو جابر اىل ارا�صي اململكة بعد ان 
افرجت عنه ال�صلطات اال�صرائيلية اليوم . وبني الفايز ل�)برتا(، انه 
مت نقل املواطن ابو جابر اإىل ج�صر امللك ح�صني �صباح الثالثاء، بعد 

ا�صتكمال كافة االإجراءات والرتتيبات الالزمة الإطالق �صراحه.

األردنيون يحتفلون بعيد 
الجلوس الثاني والعشرين اليوم

وصول أبو جابر والدعجة 
والعنوز ارض الوطن   
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يومية - أردنية - شاملة

*عمان 
جناح  اأن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأكد 
االأردن هو يف جلو�س اجلميع على طاولة احلوار 
للعمل من اأجل م�صلحة الوطن، بغ�س النظر عن 

االختالف يف االجتاهات.
�صخ�صيات  ل��ق��ائ��ه  خ���الل  ج��الل��ت��ه،  ول��ف��ت 
اأن  اإىل  الثالثاء،  احل�صينية  ق�صر  يف  �صيا�صية 
ووجهات  االقرتاحات  جلميع  مفتوحة  االأبواب 
النظر املختلفة يف عملية االإ�صالح، على اأ�صا�س 
بهدف  واجلدية،  وامل�صارحة  املتبادل  االحرتام 

م�صلحة االأردن.
كما اأكد جاللة امللك اأن واجب اجلميع العمل 

و�صورته  بالربملان  الثقة  على  احل��ف��اظ  على 
و�صمعته عند االأردنيني.

حتديث  رب��ط  اأهمية  على  جاللته  و���ص��دد 
العامة  االإدارة  باإ�صالح  ال�صيا�صية  املنظومة 
متكاملة،  عملية  باعتبارها  االقت�صاد،  وتطوير 

اأ�صا�صها �صيادة القانون.
ك��م��ا ���ص��دد ج��الل��ت��ه ع��ل��ى ���ص��رورة حتديد 
ال�صيا�صي،  االإ�صالح  عملية  من  النهائي  الهدف 
هذا  اإىل  للو�صول  ال�صمولية  اخل��ط��ة  وب��ن��اء 
ترتبط  ال  العملية  هذه  اأن  اإىل  م�صريا  الهدف، 

بقانون واحد دون غريه.
ولفت جاللة امللك اإىل اأن االأوراق النقا�صية 

نقطة انطالق للحوار حول عملية االإ�صالح.
االإ�صالحات  حتقيق  اأن  جاللته  اأك��د  كما 
على  العمل  يتطلب  امل��ن�����ص��ودة  االق��ت�����ص��ادي��ة 
الفقر  من  للحد  اال�صتثمارات  وت�صجيع  جذب 

والبطالة.
�صدد  الفل�صطينية،  بالق�صية  يتعلق  وفيما 
جاللة امللك على موقف االأردن الثابت والوا�صح 
جتاهها، وا�صتمراره يف تقدمي كل اأ�صكال الدعم 

وامل�صاندة لالأ�صقاء الفل�صطينيني.
ات�صاالت  ه��ن��اك  اأن  اإىل  جاللته  واأ���ص��ار 
باالإ�صافة  واأوروبية،  �صقيقة،  دول  مع  م�صتمرة 
نحو  للدفع  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  اإىل 

اإيجاد حل عادل و�صامل للق�صية الفل�صطينية.
احل�����ص��ور،  اأح���د  م��ن  م��داخ��ل��ة  ع��ل��ى  وردًا 
كانت  م���وؤام���رة  ه��ن��اك  اأن  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ب��ني 
والق�صية  االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  الإ�صعاف  حت��اك 

الفل�صطينية، ولكن متكنا من الت�صدي لها.
االأردن  دور  على  التاأكيد  جاللته  وج��دد 
امل���ح���وري يف ح��م��اي��ة امل��ق��د���ص��ات االإ���ص��الم��ي��ة 
الو�صاية  منطلق  م��ن  القد�س،  يف  وامل�صيحية 

الها�صمية عليها.
املحلية  الق�صايا  من  ع��ددًا  اللقاء  وتناول 

واالإقليمية والدولية.
التكاتف  �صرورة  احل�صور  اأكد  جانبهم،  من 

االإ�صالح  يف  قدما  للم�صي  الدولة  موؤ�ص�صات  مع 
ال�صيا�صي واالقت�صادي واالإداري، مثمنني حر�س 
اأم��ام  االأب���واب  فتح  موا�صلة  على  امللك  جاللة 
جميع االأفكار التي ت�صب يف م�صلحة الوطن، مما 
�صي�صاهم يف اإعادة بناء الثقة بعملية االإ�صالح.

املظلة  هي  القانون  �صيادة  اأن  على  و�صددوا 
الدميقراطية  امل�صرية  حتمي  التي  االأ�صا�صية 
الفر�س،  وتكافوؤ  العدالة  وت�صمن  واالإ���ص��الح 
املرحلة  اأول��وي��ات  حتديد  اأهمية  اإىل  الفتني 
املقبلة ومتتني العمل املوؤ�ص�صي وحماربة الف�صاد 

االإداري، وتطوير املناهج.
�صرورة  على  مداخالتهم  يف  احل�صور  وركز 

البطالة  م�صكلة  ملجابهة  جدية  خطط  و�صع 
باالإ�صافة  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  ودعم 
داعيني  ال��ك��ربى،  امل�صاريع  على  الرتكيز  اإىل 
عملية  يف  وامل����راأة  ال�صباب  م�صاركة  لتعزيز 

التطوير والتنمية.
ويف معر�س حديثهم عن الق�صايا االإقليمية 
االأردين  ال��دور  على  احل�صور  اأثنى  والدولية، 
معربني  الفل�صطينية،  الق�صية  خدمة  يف  املميز 
الثابتة  االأردن���ي���ة  ل��ل��م��واق��ف  ت��اأي��ي��ده��م  ع��ن 
عن  الدفاع  يف  امللك  جاللة  جلهود  وم�صاندتهم 
القد�س، من  وامل�صيحية يف  االإ�صالمية  املقد�صات 

منطلق الو�صاية الها�صمية.

*عمان 
ب�صر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  ا�صتقبل 
اخل�صاونة يف مكتبه برئا�صة الوزراء الثالثاء، 
جمل�س  عميد  �صم  ال���دويل  البنك  م��ن  وف��دا 
ح�صن،  م���ريزا  ال��دك��ت��ور  التنفيذيني  امل���دراء 
ونائب رئي�س جمموعة البنك الدويل ملنطقة 
دائرة  ومدير  بلحاج،  فريد  االو�صط  ال�صرق 

امل�صرق يف البنك الدويل �صاروج كوماجا.
الذي  اللقاء  خالل  ال��وزراء،  رئي�س  واك��د 
ال��دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزي��ر  ح�صره 
ن��ا���ص��ر ال�����ص��ري��دة ووزي����ر امل��ال��ي��ة ال��دك��ت��ور 
ال�صراكة  تعزيز  اهمية  الع�صع�س،  حممد 
اال�صرتاتيجية مع البنك الدويل لدعم جهود 
من  العديد  يف  القادمة  املرحلة  يف  احلكومة 

املحاور ذات االولوية.
وقال ان االردن يتطلع اىل زيادة التعاون 
من  جم��م��وع��ة  لتحقيق  ال����دويل  ال��ب��ن��ك  م��ع 
االهداف تتعلق بتعزيز احلماية االجتماعية 

االردنيني  لت�صغيل  املطلوبة  الوظائف  وخلق 
االقت�صادية  اال���ص��الح��ات  يف  ق��دم��ا  وامل�صي 

والهيكلية لتعزيز اال�صتقرار املايل والنقدي.
جهود  ان  اىل  ال������وزراء،  رئ��ي�����س  وا����ص���ار 
على  املقبلة  املرحلة  خ��الل  ترتكز  احلكومة 
االق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ع��ايف  حتقيق  يف  امل�صاهمة 
التي  االقت�صادية  التحديات  وجتاوز  املطلوب 

فر�صتها جائحة كورونا .
اجلانبني  بني  التعاون  تعزيز  اهمية  وبني 
ال�صراكة  م�صاريع  ودع��م  اال�صتثمار  لتحفيز 
ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����س م��ن خ��الل 

ملجموعة  التابعة  الدولية  التمويل  موؤ�ص�صة 
جمل�س  عميد  اكد  جهته،  من  ال��دويل.  البنك 
على  ح�صن،  مريزا  الدكتور  التنفيذيني  املدراء 
الفتا  واالردن،  البنك  بني  ال�صراكة  عالقات 
اىل ان االردن اكرب �صريك ا�صرتاتيجي للبنك 
املزيد  على  موؤكدا  االو�صط  ال�صرق  منطقة  يف 
من الدعم وامل�صاندة لالردن. واو�صح ح�صن ان 
على  عام  من  اكرث  بعد  للمنطقة  الوفد  زي��ارة 
�صبل  يف  البحث  بهدف  تاأتي  كورونا،  جائحة 
ت��ق��دمي ال��دع��م وامل�����ص��اع��دة ل��ل��دول يف جت��اوز 
اعتقاده  عن  معربا  كورونا،  جائحة  تداعيات 
العمل  ف��ر���س  م��الي��ني  خلق  املنطقة  حل��اج��ة 

القائمة  التحديات  اك��رب  م��ن  وه��و  لل�صباب، 
واهمية ايجاد حلول لها.

البنك  جمموعة  رئي�س  نائب  اك��د  ب��دوره 
مل��ن��ط��ق��ة ال�����ص��رق االو����ص���ط ف��ري��د ب��ل��ح��اج، 
ا�صتقطاب  على  االردن  ق��درة  تعزيز  اهمية 
التي  الكبرية  املناف�صة  ظل  يف  اال�صتثمارات 
ا�صتثمارات  ال�صتقطاب  املنطقة  دول  ت�صهدها 
الفقر  مل�صكلتي  حلول  ايجاد  يف  ت�صهم  ك��ربى 

والبطالة.
لتوفري  ال��دويل  البنك  ا�صتعداد  اك��د  كما 
املزيد من امل�صاعدات املالية لتمكني االردن من 

مواجهة التحديات االقت�صادية القائمة. 

*عّمان 
يف  وال�صكان  والبيئة  ال�صحة  جلنة  التقت 
يا�صني  الدكتور  العني  برئا�صة  االأعيان  جمل�س 
فرا�س  الدكتور  ال�صحة  وزي��ر  مع  احل�صبان، 
الدكتور  ال��وزارة  عام  اأم��ني  بح�صور  ال��ه��واري، 

حممود زريقات.
ال�صحي  القطاع  اإن  احل�صبان،  العني  وقال 
العاملية واملحلية، وال  االأولويات  ت�صدر قائمة 
�صميا يف اأزمة كورونا، وهو ما يوؤكد الرتكيز على 
النهو�س  بهدف  فيه،  والعاملني  القطاع  متكني 

مبختلف خدمات الرعاية ال�صحية املقدمة.
ال�صحية  ال���ك���وادر  منظومة  دور  وث��م��ن 
مع  جنب  اإىل  جنًبا  وق��ف��ت  ال��ت��ي  والطبية 
االأمنية  واالأج���ه���زة  ال��ع��رب��ي  اجلي�س  ق���وات 
ال�صحية  الرعاية  املواطنيني وتقدمي  حلماية 
باأ�صاليب  اجلميع  التزام  على  واحلر�س  لهم، 
الوقاية العامة والتدابري ال�صحية لكبح جماح 

الفريو�س التاجي.

اأع�صاء  جانب  اإىل  احل�صبان  العني  وط��رح 
ا�صرتاتيجية  ب�صاأن  ت�صاوؤالت  ع��دة  اللجنة، 
ل�صد  الهيكيلة،  اإع��ادة  وخطة  ال�صحة  وزارة 
اأطباء  يف  ا  وخ�صو�صً ال����وزارة،  ك���وادر  نق�س 
ال���وزارة  اج���راءات  جانب  اإىل  االخت�صا�س، 
اخلدمات  وج��ودة  م�صتوى  لتح�صني  الهادفة 
ال�صحية املقدمة، ف�صاًل عن اخلطوات العملية 

املتبعة فيما يتعلق مبو�صوع التاأمني ال�صحي.
ال��دك��ت��ور  ال�صحة  وزي���ر  ع��ر���س  ب����دوره، 
ال��وزارة  ا�صرتاتيجية  مفا�صل  اأب��رز  ال��ه��واري، 
ال�صحية  واخل��دم��ات  الهيكلة،  اإع��ادة  وخطة 
املقدمة، موؤكًدا جاهزية الكاملة يف التعامل مع 

متغريات الو�صع الوبائي.
واأ�صار اإىل اأن التاأمني ال�صحي، الذي ي�صمل 
ت�صريعية  اأ�ص�س  اإىل  يحتاج  باملئة،   72 قرابة 
واأخرى  ال�صحي،  التاأمني  باإلزامية  يتعلق  فيما 
يجري  اأنه  اإىل  الفًتا  التحتية،  بالبنية  تتعلق 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإن�����ص��اء ن��ظ��ام اإل���ك���رتوين منظم 

اإ�صتدامة ت�صمل على  اأ�ص�س  اإىل جانب  و�صامل، 
خطتني خطة ق�صرية املدى بعيدة املدى تتعلق 
واجل��ام��ع��ات  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  م��ع  بال�صراكة 
ال�صحية  باخلدمات  اأف�صل  جل��ودة  للو�صول 
على  اللجنة  الهواري  الوزير  واأطلع  املقدمة. 
اململكة،  يف  ال��وب��ائ��ي  ال��و���ص��ع  ت��ط��ورات  اأخ���ر 
موؤكًدا  كورونا،  فريو�س  �صد  التطعيم  وحمالت 
اإىل  لت�صل  التطعيم  حمالت  تكثيف  �صيتم  اأنه 

اأرقام جديدة.
ح��ّول  ال��زري��ق��ات  الدكتور  حت��دث  ب���دوره، 
م�صرًيا  ال���وزارة،  لهيكلة  تهدف  �صاملة  خطة 
�صي�صمل  امل�صتحدث  االإلكرتوين  النظام  اأن  اإىل 

رخ�س املهن و�صوؤون املوظفني.
اأهمية  حّول  االأعيان  حتدث  جانبهم،  من 
احلمالت،  وتكثيف  ال�صحية،  املنظمة  تعزيز 
التي ت�صجع وحتفز املواطنيني على اأخذ اللقاح، 
العودة  يتيح  اآمن  م�صتوى  اإىل  الو�صول  بهدف 

التدريجية اإىل احلياة بطبيعتها.

خالل لقاء جاللته شخصيات سياسية

الملك: نجاح األردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار 

رئيس الوزراء يؤكد اهمية تعزيز الشراكة مع البنك 
الدولي لدعم جهود الحكومة بالمجاالت ذات االولوية

صحة األعيان تلتقي وزير الصحة

رئيس مجلس النواب
 يلتقي السفير الكوري

*عمان 
�صفري  مع  العودات  املنعم  املحامي عبد  النواب  رئي�س جمل�س  بحث 
كوريا اجلنوبية لدى اململكة يل جي وان، �صبل تعزيز التعاون الثنائي 

يف املجاالت كافة، وال �صيما الربملانية.
املجل�س  بدار  مكتبه  يف  وان  ال�صفري  ا�صتقباله  لدى  العودات  واأكد 
الثالثاء، اأهمية تعزيز التعاون االقت�صادي واال�صتثماري بني االأردن 
حالة  �صكلت  البلدين  بني  العالقة  اأن  اإىل  م�صريًا  اجلنوبية،  وكوريا 
على  وكانت  ال�صنني،  مر  على  الوثيق  والتعاون  ال�صداقة  من  متميزة 

الدوام منوذجا يف احلكمة واالعتدال.
االردن  ل��دور  ب��الده  تقدير  عن  الكوري  ال�صفري  اأع��رب  جهته  من 
الكبري جتاه الالجئني، وم�صاعيه امل�صتمرة بقيادة جاللة امللك عبداهلل 

الثاين الإحالل ال�صالم يف منطقة ال�صرق االأو�صط.

الوطني لحقوق اإلنسان 
ينظم مائدة مستديرة حول 

التشريعات التمييزية ضد المرأة
  

*عمان 
م�صتديرة  مائدة  الثالثاء،  االإن�صان،  حلقوق  الوطني  املركز  نظم 
اقت�صاديا،  امل��راأة  لتمكني  مهمني  ت�صريعني  على  تعديالت  الق��رتاح 
ب�صقية  االأم��ة  ملجل�س  املقرتحة  التعديالت  رفع  اإىل  الحقًا  لي�صار 
الد�صتورية  االإج��راءات  يف  ال�صري  اأم��ل  على  والنواب(   - )االأعيان 

الإقرارهما.
اإن  العرموطي،  الدين  عالء  االإن�صان،  حلقوق  العام  املفو�س  وقال 
امل�صتديرة االأوىل  املائدة  ا�صتكمااًل الأعمال وخمرجات  تاأتي  اجلل�صة 
التي جرى عقدها يف ال�صابع من ني�صان املا�صي، وجرى خاللها التوافق 
على �صرورة تعديل قانوين ال�صمان االجتماعي رقم )1( ل�صنة 2014 
وتعديالته، ونظام اخلدمة املدنية رقم 9 ل�صنة 2020، نظرًا ل�صرورة 
مواءمتهما مع املعايري الدولية الناظمة حلقوق االإن�صان، مبا فيها تلك 
املعايري اخلا�صة بحقوق املراأة، وتقدمي التعديالت املقرتحة حولهما.

باحل�صور،  ترحيبه  وبعد  للجل�صة،  االفتتاحية  كلمته  ويف 
ا�صتعر�س العرموطي املهام واالأدوار امللقاة على عاتق املركز الوطني 
امل�صورة  وتقدمي  ال�صكاوى،  كتلقي  قانونه،  مبوجب  االإن�صان  حلقوق 
وغريها  ب�صاأنها،  املعنية  ال�صلطات  وخماطبة  االنتهاكات  يف  والنظر 

من االأهداف.
للمركز  القانونية  الوالية  من  "وانطالقًا  اأنه  العرموطي  واأ�صاف 
 )51( رقم  قانونه  من   )5( امل��ادة  مبوجب  االإن�صان  حلقوق  الوطني 
واقع  على  ال�صوء  ت�صليط  على  املركز  داأب  وتعديالته،   2006 ل�صنة 
الت�صريعات الوطنية ومدى مواءمتها للمعايري الدولية حلقوق االإن�صان 
التعديالت  وتقدمي  امل���راأة،  بحقوق  اخلا�صة  املعايري  تلك  فيها  مبا 

املقرتحة حولها، بح�صور هذا اجلمع من املعنيني واأهل االخت�صا�س.
اإىل ذلك، توافق املجتمعون يف ختام اجلل�صة على تعديل القانونني 
ا�صتنادًا الأحكام الد�صتور االأردين، واتفاقية �صيداو، يف البنود املتعلقة 

بامل�صاواة بني الرجل واملراأة.
ح�صانة  دور  اإن�صاء  ب�صرورة  ن�س  ا�صتحداث  يف  النظر  جرى  كما 
الأطفال املوظفني بعدد معقول من املوظفني، وعدد معني من االأطفال، 
حتقيقًا ملبداأ امل�صاواة وعدم التمييز، تيمنا باملادة 72 من قانون العمل.

الت�صريعية  والن�صو�س  الت�صريعات  بع�س  تعديل  اأن  اإىل  ي�صار 
حمل  كان  االإن�صان،  حلقوق  الدولية  املعايري  مع  املواءمًة  تتطلب  التي 
تو�صية من جلنة اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة 
اخلتامي  التقرير  عن  ال�صادرة  التو�صيات  اإىل  باالإ�صافة  للحكومة، 
اخلا�س باال�صتعرا�س الدوري ال�صامل عام 2019، وحتديدًا التو�صية 

98 املتعلقة بتعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني ومتكني املراأة.

األعيان يعقد آخر جلساته 
بالدورة غير العادية

*عمان 
ال�صركات  لقانون  املعدل  القانون  م�صروع  االأعيان  جمل�س  اأع��اد 
اإىل النواب بعد اإجرائه تعدياًل طفيفًا عليه، وذلك يف اآخر جل�صاته 
املجل�س  رئي�س  برئا�صة  الثالثاء،  االأمة،  ملجل�س  العادية  غري  بالدورة 

في�صل الفايز، وح�صور هيئة الوزارة.
والنفقات  الق�صائية  امل�صاريف  اإىل  "الر�صوم"  االأعيان  واأ�صاف 
الت�صفية  نفقات  لتغطية  �صرفها،  املحكمة  تقرر  التي  ال�صرورية 
االإجبارية لل�صركة، بعد اإن�صاء ح�صاب خا�س لذلك لدى دائرة مراقبة 
العامة  الهيئات  اجتماعات  عقد  القانون  م�صروع  ويتيح  ال�صركات. 
وجمال�س االإعالم وهيئات املديرين بالو�صائل االإلكرتونية، باالإ�صافة 
احلقيقي  امل�صتفيد  ا�صم  عن  باالإف�صاح  امل�صجلة  ال�صركات  اإل��زام  اإىل 

للغايات املق�صودة يف قانون مكافحة غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب.
االأعيان  وجهها  للحكومة،  االأ�صئلة  من  ع��ددا  املجل�س  وناق�س 
اأحمد  والدكتور  الزعبي،  عاكف  والدكتور  احل�صبان،  يا�صني  الدكتور 
الوطني  املركز  عمل  خطط  احل�صبان  العني  �صوؤال  وتناول  الهنداوي. 
لالأخالقيات  الوطنية  اللجنة  وتفعيل  ال�صارية،  واالأمرا�س  لالأوبئة 
االإجها�س،  بق�صايا  املتعلقة  الطبية،  امل�صوؤولية  قانون  ثغرات  ل�صد 

وتغيري اجلن�س، واجلينات الوراثية.
وتطرق �صوؤال العني الزعبي اإىل حزمة احلوافز للقطاع الزراعي، 
والتمويل  الت�صويق  ت�صمل  ب��ن��دًا،  و16  حم��اور   4 على  تتوزع  والتي 

والعمالة الزراعية ومدخالت االإنتاج الزراعي.
وا�صتف�صر العني الهنداوي عرب 3 ا�صئلة عن اأثر جائحة كورونا على 
االقت�صاد، واالإجراءات املتخذة منذ ت�صكيل احلكومة احلالية، اإ�صافة 
اإىل خطط �صمان ا�صتمرارية وا�صتدامة حماية االقت�صاد والقطاعات 
الزيود،  اأمني عام جمل�س االأعيان، علي  املت�صررة من اجلائحة. وكان 
ف�س  املت�صمنة،  ال�صامية  امللكية  االإرادة  ن�س  اجلل�صة،  بداية  يف  تال 

الدورة غري العادية ملجل�س االأمة اعتبارًا من اخلمي�س املقبل.

قانونية األعيان تواصل مناقشة 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

*عّمان 
وا�صلت اللجنة القانونية يف جمل�س االأعيان، برئا�صة العني اأحمد 
االأم��وال  غ�صل  مكافحة  قانون  م�صروع  مناق�صة  الثالثاء،  طبي�صات، 
بح�صور  اللجنة،  عقدته  اجتماع  خالل  ذلك  جاء  االإره��اب.  ومتويل 
اللجنة  ورئي�س  اخلراب�صة،  حممود  القانونية  لل�صوؤون  الدولة  وزير 
املالية  ووزير  ال�صرايرة،  جمال  املهند�س  العني  واالقت�صادية  املالية 
ال�صامل،  با�صم  البنوك  جمعية  ورئي�س  احل��اف��ظ،  �صليمان  ال�صابق 
ونائب حمافظ البنك املركزي الدكتور ماهر ال�صيخ ح�صن، باالإ�صافة 
اأبو  اإىل رئي�س وحدة مكافحة غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب �صامية 
التعديل  �صيتم  اإنه  طبي�صات  العني  وقال  االأعيان.  من  وعدد  �صريف، 
واأهمها  الدولية،  االتفاقيات  مع  ويتنا�صب  يتالءم  مبا  القانون  على 
واالتفاقية  املنظمة  اجل��رمي��ة  ملكافحة  املتحدة  االأمم  اتفاقية 
العربية ملكافحة االإرهاب. واأ�صاف اأن اإقرار القانون �صيعود بالفائدة 
االأعباء  من  تخفيف  من  به  ي�صهم  ملا  امل�صريف  والقطاع  الدولة  على 
�صيعود  كما  كورونا،  جائحة  فرتة  خالل  الدولة  على  االقت�صادية 
بالفائدة على جميع االأ�صعدة ومنها القطاع االقت�صادي. واأكد العني 
طبي�صات �صرورة الو�صول اإىل قانون يخدم كافة م�صالح املجتمع، الفًتا 
اأن اللجنة قامت باملوافقة على عدد من مواد القانون و�صتوا�صل  اإىل 
للقانون  املوجبة  االأ�صباب  املقبل. وجاء يف  االأ�صبوع  مناق�صاتها خالل 
اجلهات  وحتديد  القانون،  باأحكام  امل�صمولة  الفئات  نطاق  تو�صيع 
منح  اإىل  باالإ�صافة  فيه،  املخت�صة  واجلهات  واالإ�صرافية  الرقابية 
املدعي العام املخت�س �صالحية حجز الو�صائط واالأدوات امل�صتخدمة 
االأ�صلية  اجلرائم  اأو  االأم��وال  غ�صل  جرائم  يف  ا�صتخدامها  املنوي  اأو 

املرتبطة بها.

األبــــــواب مــفــتــوحــة لــالقــتــراحــات 

ووجهات النظر في عملية اإلصالح

السياسية  المنظومة  تحديث  ربــط 

بإصالح اإلدارة العامة وتطوير االقتصاد 

انطالق  نقطة  النقاشية  األوراق 

للحوار حول عملية اإلصالح
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*عّمان 
��د ي���وم ال��ت��ا���ص��ع م��ن ح��زي��ران،   ي��ج�����صّ
احلديث،  االأردن  تاريخ  يف  م�صيئة  حمطة 
الثاين،  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  اعتلى  اإذ 
عر�س   ،1999 ع��ام  من  اليوم  ه��ذا  مثل  يف 
يف  لت�صتمر  الها�صمية،  االأردن��ي��ة  اململكة 
املدنية  الدولة  بناء  م�صرية  جاللته  عهد 
احلديثة وتعزيز منجزاتها، واإعالء �صروح 

الوطن و�صون مقّدراته.
اجللو�س  عيد  يف  االأردن��ي��ون  ويتطّلع 
ُي�صادف  ال��ذي  والع�صرين،  ال��ث��اين  امللكي 
العمل  م�صرية  موا�صلة  اإىل  االأربعاء،  اليوم 
البقاء  على  واالإ�صرار  واالإجن��از،  والريادة 
ت�صتمّد  التي  احل�صارية  للدولة  منوذجًا 
وثوابته  �صعبها  اأب��ن��اء  تعا�صد  من  قوتها 
التي  الرا�صخة  والقيم  واملبادئ  الوطنية 
الكربى،  العربية  ال��ث��ورة  ر�صالة  حملتها 
و�صيبقى  ي���زال  وم���ا  االأردن  ك���ان  وال��ت��ي 
ُمتحّملني  مبادئها،  وحامل  ال�صيا�صي  وريثها 
عن  وال����ذود  وطنهم  جت��اه  م�صوؤولياتهم 

حماه، و�صون منجزاته.
املنا�صبة  ه���ذه  ت��ت��زام��ن  اإذ  وال���ي���وم، 
الدولة  تاأ�صي�س  على  ع��ام   100 م��رور  مع 
ُقدمًا  الوطن  وبنات  اأبناء  االأردنية، مي�صي 
يف م�صرية االإ�صالح ال�صامل والبناء والتقدم 

التي انتهجها جاللة امللك عبداهلل الثاين.
مير  التي  اال�صتثنائية  الظروف  ورغم 
اأن  اإال  كورونا،  جائحة  ج��راء  االأردن  بها 
الوطنية،  االأولويات  جميع  ت�صّدر  املواطن 
وال��ع��الج��ات  ال��ل��ق��اح��ات  ل��ت��اأم��ني  بال�صعي 
الالزمة للحفاظ على �صحته و�صالمته، وهو 

ما اأكده جاللة امللك منذ بدايات االأزمة.
وك���ّر����س ج��الل��ة امل��ل��ك ج��ه��وده خ��الل 
موؤ�ص�صات  تر�صيخ  نحو  املا�صيني  العقدين 
واإر�صاء  ال�صاملة،  التنمية  وحتقيق  الدولة 
الدول  خمتلف  مع  املتينة  العالقات  اأ�ص�س 
ال�صالم  جهود  ودعم  وال�صديقة،  ال�صقيقة 
ال��دول��ي��ة، وال��وق��وف اإىل ج��ان��ب االأم��ت��ني 
ق�صاياهما  وخدمة  واالإ�صالمية  العربية 
اإرٍث ها�صمي والتفاف  العادلة، م�صتندًا اإىل 
�صعبي، وتقدير اإقليمي وعاملي ملكانة االأردن 

ودوره الريادّي يف خمتلف املجاالت.
ومنذ توّليه عر�س اململكة، وا�صل جاللة 
بن  احل�صني  امللك  جاللة  وال��ده  نهج  امللك، 
طالل، طيب اهلل ثراه، الذي نذره الأ�صرته 
االأردنية الواحدة واأمته العربية الكبرية.

رفع  يف  امللك،  جاللة  اأولويات  وتتمّثل 
م�صتوى معي�صة املواطن، واالرتقاء مب�صتوى 
جاللته،  يوؤكد  مثلما  له،  املُقدمة  اخلدمات 
وامل�صاءلة  ال�صفافية  مبداأ  تكري�س  اأهمية 

وتكافوؤ  العدالة  وحتقيق  القانون  و�صيادة 
الف�صاد،  الفر�س وتعزيز منظومة مكافحة 
وي�صدد دومًا على اأهمية التعاون والتن�صيق 

بني جميع املوؤ�ص�صات.
باأبنائه،  احلقيقية  االأردن  ثروة  والأن 
اهتمامات  لب  �صُ يف  االأردين  ال�صباب  يقع 
جاللة امللك، ويحظون برعايته وم�صاندته، 
حتفيزهم  �صرورة  دومًا  جاللته  يوؤكد  كما 

ومتكينهم.
االأردنية  امل�صلحة  القوات  �صعيد  وعلى 
االأمنية،  واالأج��ه��زة  ال��ع��رب��ي،  اجلي�س   -
للقوات  االأعلى  القائد  امللك؛  جاللة  يويل 
امل�����ص��ل��ح��ة- اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي واالأج���ه���زة 
اأن  على  ويحر�س  اهتمامه،  ُجل  االأمنية، 
اإع��دادًا  الطليعة  يف  املوؤ�ص�صات  هذه  تكون 
وتدريبًا وتاأهياًل، لتكون قادرة على حماية 
على  مبهامها  والقيام  ومكت�صباته  الوطن 
اأو���ص��اع  حت�صني  اإىل  اإ�صافة  وج��ه،  اأك��م��ل 

منت�صبيها العاملني واملتقاعدين.
الدوؤوبة  جهوده  امللك  جاللة  ويكّر�س 
مركزية  على  للتاأكيد  الفاعلة  ال��دول  مع 
اإن��ه��اء  و���ص��رورة  الفل�صطينية،  الق�صية 
حل  وفق  االإ�صرائيلي  الفل�صطيني  ال�صراع 
دعم  م��ع  ترافقت  جهود  وه��ي  ال��دول��ت��ني، 
على  الفل�صطينيني  لالأ�صقاء  متوا�صل  ملكي 

ال�صعيد ال�صيا�صي واالإن�صاين.
التي  وت�����ص��ّدرت االأح�����داث االأخ����رية 
���ص��ه��دت��ه��ا ال��ق��د���س وح���ي ال�����ص��ي��خ ج���راح 
والعدوان االإ�صرائيلي على غزة، اهتمامات 
ج��الل��ة امل���ل���ك، ح��ي��ث ق����اد ���ص��ل�����ص��ل��ة من 
الدبلوما�صية  واحل���راك���ات  االت�����ص��االت 
ال�صعب  عن  الظلم  رف��ع  �صبيل  يف  املكّثفة 
على  ال��دويل  املجتمع  وح��ث  الفل�صطيني، 
فاعل  ب�صكل  والتحرك  م�صوؤولياته  حتمل 
القد�س  يف  االإ�صرائيلية  االنتهاكات  لوقف 
كبرية  جهودًا  امللك  جاللة  ويبذل  وغ��زة. 
للمقد�صات  وراعيًا  وحاميًا  و�صيًا  باعتباره 
االإ�صالمية وامل�صيحية يف القد�س ال�صريف، 
هذه  على  الها�صمية  الو�صاية  منطلق  من 
العربية  هويتها  على  للحفاظ  املقد�صات، 
ودعم  وامل�صيحية،  االإ�صالمية  ومقد�صاتها 

وتثبيت �صكانها، م�صلمني وم�صيحيني.
جاللة  ب��ق��ي��ادة  االأردن  ُي��وّظ��ف  ك��م��ا 
للت�صدي  واإم��ك��ان��ات��ه  طاقاته  ك��ل  امل��ل��ك، 
من  وخا�صة  واالإره���اب،  التطرف  ملخاطر 
تعزيز  اإىل  تهدف  التي  امل��ب��ادرات  خ��الل 
جاللة  جانب  واإىل  االأدي���ان.  بني  احل��وار 
امللكة  جاللة  ترّكز  الثاين،  عبداهلل  امللك 
االأن�صطة  على  جهودها  العبداهلل  ران��ي��ا 
وتوفري  دع��م  يف  ت�صاهم  ال��ت��ي  وال��ربام��ج 

والريادة  التميز  وحتفيز  النوعي،  التعليم 
االأف��راد  متكني  على  ي�صاعد  مبا  واالإب��داع، 
تنفيذ  جاللتاهما  يتابع  كما  واملجتمعات. 
لتنمية  الوطنية  اال�صرتاتيجية  تو�صيات 
خارطة  ت�صّكل  وال��ت��ي  الب�صرية،  امل���وارد 
يف  الب�صرية  للموارد  �صاملة  لتنمية  طريق 
القطاعات  خمتلف  لعمل  وتوؤطر  اململكة، 

املعنية بالتعليم.
املبادرات  �صمن  امللكة،  جاللة  وت�صعى 
واملوؤ�ص�صات التي اأطلقتها يف جماالت التعليم 
املتوافق  التغيري  اإح���داث  اإىل  والتنمية، 
واالحتياجات  الوطنية  االأول���وي���ات  م��ع 
رانيا  امللكة  موؤ�ص�صة  خالل  من  التعليمية 
"اإدراك"  ومن�صة  وال��ت��ن��م��ي��ة،  للتعليم 
ك��اأول   ،2014 ع��ام  اأي���ار  يف  اأطلقت  ال��ت��ي 
للم�صاقات  العربية  باللغة  جمانية  من�صة 

اجلماعية االإلكرتونية مفتوحة امل�صادر.
امللك  جاللة  اأطلق  للمعلمني،  وتقديرًا 
وجاللة امللكة، بال�صراكة مع وزارة الرتبية 
�صنوية  ج��ائ��زة   ،2005 ع��ام  يف  والتعليم 
رانيا  امللكة  "جائزة  ا���ص��م  حت��ت  للمعلم 
عنها  انبثقت  الرتبوي"،  للتميز  اهلل  العبد 
اأي�صا جائزة املدير املتميز، وجائزة املر�صد 

الرتبوّي املتميز.
االأم��ان  �صندوق  اأُن�صئ   2006 عام  ويف 
امللكة،  جاللة  من  مببادرة  االأيتام  مل�صتقبل 
ال�صندوق  اأمناء  جمل�س  جاللتها  وتراأ�س 
الذي ي�صتهدف توجيه االأيتام فوق �صن 18 
عامًا، ومد يد العون لهم بعد مغادرتهم دور 
رعاية االأيتام، لتمكينهم من االعتماد على 

اأنف�صهم وامل�صاهمة باملجتمع.
ولزيادة الوعي ال�صحي ومتكني املجتمع 
اأمن��اط  اتباع  من  �صرائحه  بجميع  املحلي 
جاللة  اأ�ص�صت  �صحية،  و�صلوكيات  حياة 
امللكية  اجلمعية   2005 ع���ام  يف  امل��ل��ك��ة 
للتوعية ال�صحية، كما ان�صاأت جاللتها اأول 
بهدف  االأردن،  يف  لالأطفال  تفاعلي  متحف 
اإيجاد بيئة تعليمية تفاعلية ت�صجع وتعزز 

التعلم لالأطفال حتى عمر 14 عامًا.
التوا�صل  على  امللكة،  جاللة  وحتر�س 
الدائم مع ال�صباب وال�صيدات يف املجتمعات 
املحافظات  اإىل  زياراتها  خالل  من  املحلية 
الالزم  الدعم  وتقدمي  لتجاربهم  لال�صتماع 

واإبراز ق�ص�س النجاح فيها.
ال��ث��اين  امل��ل��ك��ي  اجل���ل���و����س  ي����وم  ويف 
قيادته  بحكمة  االأردن  يوؤّكد  والع�صرين، 
ي�صري  اأنه  العظيم،  �صعبه  ووعي  الها�صمية 
االأف�صل،  امل�صتقبل  نحو  وا�صح  درب  على 
رغم ما يحيط به من اأزمات وما يواجهه من 
حتديات.                  )برتا- مازن النعيمي(

*عمان 
في�صل  االع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  ق��ال 
والنقا�صات  االف��ك��ار  جممل  ان  ال��ف��اي��ز، 
والق�صايا التي مت طرحها خالل حواراته 
للحياة  ال��ن��اظ��م��ة  ال��ت�����ص��ري��ع��ات  ح���ول 
تقرير  يف  و�صعها  اىل  �صي�صار  ال�صيا�صية، 
امل��ل��ك عبداهلل  ي��رف��ع اىل ج��الل��ة  خ��ا���س 

الثاين.
االع��ي��ان  جل�صة  م�صتهل  يف  وا���ص��اف 
مع  اأج��راه��ا  التي  اللقاءات  ان  الثالثاء، 
 22 ع��دده��ا  وال��ب��ال��غ  الفعاليات  خمتلف 
لقاء، جاءت مببادرة ذاتية، ولي�صت بديلة 
اىل  وهدفت  اخ��ر،  موؤ�ص�صي  ح��وار  اي  عن 
املواطنني.  هموم  اإىل  واال�صتماع  التوا�صل 
منذ  اأج��رى  االعيان،  جمل�س  رئي�س  وك��ان 
ام�س  ي��وم  وح��ت��ى  امل��ا���ص��ي  ال�صهر  مطلع 
خمتلف  عن  ممثلني  مع  ح��وارات  االثنني، 
القوى ال�صيا�صية واالجتماعية والنقابية 
وال����دواوي����ن وال����رواب����ط ال��ع�����ص��ائ��ري��ة، 
وخمتلف موؤ�ص�صات املجتمع املدين يف كافة 
حمافظات اململكة، حول قوانني االنتخاب 
ان  واو�صح  املحلية.  واالدارة  واالأح��زاب 
حول  ال���روؤى  خمتلف  تناولت  ال��ل��ق��اءات 
اأبرز الق�صايا على ال�صاحة الوطنية، وعلى 
واالإداري��ة  االقت�صادية  التحديات  راأ�صها 
وطبيعة  معاجلتها،  و�صبل  واالجتماعية 
واالقت�صادية  ال�صيا�صية  اال���ص��الح��ات 

من  متكننا  التي  املن�صودة،  واالجتماعية 
الثانية  املئوية  وول��وج  م�صاكلنا  معاجلة 

بقوة وثبات.
التفاف  اك��دت  اللقاءات  ان  اىل  وا�صار 
وان��ه  الها�صمية،  ال��ق��ي��ادة  ح���ّول  اجلميع 
واأن��ه  ال��دول��ة،  �صلطة  ف��وق  اأح��د  يوجد  ال 
تنمية  يوجد  ال   ، واال�صتقرار  االأم��ن  دون 
وان   ، واالجتماعية  واقت�صادية  �صيا�صية 
الداخلية،  اجلبهة  بتعزيز  معني  اجلميع 
الوطنية اجلامعة،  الهوية  واملحافظة على 
والت�صدي   ، ومقدراته  الوطن  عن  والدفاع 
خل��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة وال��ف��ت��ن��ة واخل��ط��اب 

اجلهوي واالإقليمي.
اىل  دعت  ال�صعبية  الفعاليات  ان  وقال 
�صرورة اتخاذ خطوات جادة ترتجم روؤية 
ال�صيا�صية  امل�صاركة  تعزيز  يف  امللك  جاللة 
اإجراء  عرب  وذلك  الدميقراطية،  وامل�صرية 
الناظمة  الت�صريعات  ملختلف  م��راج��ع��ة 

تبني  اىل  ا���ص��اف��ة  ال�صيا�صية،  للحياة 
�صيا�صات واجراءات �صريعة وحمددة مبدد 
االقت�صادية،  التحديات  ملعاجلة  زمنية، 
والبطالة،  الفقر  م�صكلتي  راأ���ص��ه��ا  وعلى 
ورفع  االإداري  الرتهل  معاجلة  عن  ف�صاًل 
م�صتوى وجودة اخلدمات، ومراعاة العدالة 
االإداري  الف�صاد  وحماربة  االجتماعية، 

واملايل باأ�صكاله املختلفة.
جاللة  االع��ي��ان،  جمل�س  رئي�س  وهناأ 
االردين  وال�صعب  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 
الذي  امللكي  اجللو�س  عيد  مبنا�صبة  الويف، 
ان  املوىل  داعيا  االربعاء،  غد  يوم  ي�صادف 
يتمتع  وجاللته  املنا�صبة،  هذه  علينا  يعيد 
ومتجاوزين  وال��ع��اف��ي��ة،  ال�صحة  مب��وف��ور 
وامل  بثقة  متطلعني  حتدياتنا،  خمتلف 
نحو امل�صتقبل الزاهر لوطننا، بوعي �صعبنا 
وهمة وحكمة جاللة امللك عبداهلل الثاين. 
وا�صار اىل اننا ا�صتطعنا بوعي �صعبنا الويف 
لوطنه وقيادته، ومبنعة اجهزتنا االمنية، 

ا�صعالها  البع�س  التي حاول  الفتنة  واأد  من 
االيام املا�صية ،وهذا هو عهد االردنيني على 
العبث  او  بوطنهم  امل�س  يرف�صون   ، ال��دوام 
اال�صباب  كانت  مهما   ، وا�صتقراره  باأمنه 
التي  االح��داث  خالل  انه  وبني  والدوافع. 
جرت، كان االردنيون من خمتلف مناطقهم 
رجل  قلب  ،على  االجتماعية  ومكوانتهم 
يعربون   ، الها�صمية  قيادهم  خلف  واح��د 
 ، البع�س  مل��ح��اوالت  امل��ط��ل��ق  رف�صهم  ع��ن 
اال���ص��ت��ق��واء ع��ل��ى ال��وط��ن واخل����روج على 
امللك  جلاللة  ال���والء  جم��ددي��ن   ، ال��دول��ة 
هو  جاللته  بان  موؤكدين   ، الثاين  عبداهلل 
 ، مملكتنا  وا�صتقرار  الأم��ن  االول  العنوان 
 ، اجلامعة  الوطنية  للهوية  احلافظ  وهو 

التي حاول �صعاف النفو�س العبث بها .
واأكد ان هذا احلمى االردين الها�صمي ، 
�صيبقى ع�صيا على االنك�صار ، و�صيبقى بهمة 
وح�صنا  �صيدا،  حرا  وطنا   ، املفدى  مليكنا 

منيعا يف وجه اال�صرار ورموز الفتنة. 

األردنيون يحتفلون بعيد الجلوس 
الملكي الثاني والعشرين اليوم

رئيس مجلس االعيان: رفع تقرير 
بمخرجات الحوار الى جاللة الملك

مقال رئيس التحرير

دون  ال�صنني  بهم  مت�صي   
ان ي�صعرون ويذهب �صبابهم �صدى يكاد �صعر راأ�صهم 

يتو�صح بالزائر االبي�س ) ال�صيب( وهم يلهثون بالبحث عن فر�صة 
عمل حتمل لهم كرامتهم وتكفيهم �صر ال�صوؤال من املقربني منهم ، يا 
وال��ن��دوات  العمل  ور���س  من  �صبعوا  الوطن  �صباب  ال�صوت  �صامعني 

واخلطابات واال�صتهالك االعالمي الرباق والكذاب .
االردين  ال�صباب  على  ت�صحك  ا�صتثناء  دون  االردنية  احلكومات 
مب�صاريع  لنا  تخرج  واالخ��ر  احل��ني  وب��ني  البطالة  اأنهكتهم  الذين 
هالمية لال�صتهالك االعالمي ي�صتفيد منها �صما�صرة الربامج لتابعه 
 ، ال�صباب  متكني   ( مثل  براقة  بعناوين  تاأتي  والتي  العاملية  للهيئات 
ال�صباب يف  ال�صباب( واخر الربامج انخراط  ،  دعم  ال�صباب  ت�صغيل 
خم�س  فنادق  يف  يجل�صون  ال�صما�صرة  ه��وؤالء   ، االنتخابية  العملية 
ال�صباب  وفقر  بطالة  وي�صتغلون  وي�صحكون  الغربية  بعمان  جنوم 
االردين . لي�س دائرة االح�صاء العامة ولي�س احلكومة االردنية وال 
مراكز االبحاث والدرا�صات االردنية الهالمية بل قال البنك الدويل 
االأردن على حتقيق توازِن  الذي حافظ فيه  الوقت  اإنه يف  بتقريره 
خالل  املتزايدة  واملحلية  االإقليمية  ال�صغوط  من  الرغم  على  ه�ِس 
من  ب�صدة  اقت�صاده  ت�صرر  فقد  اال�صرتاتيجية،  ال�صراكة  اإطار  فرتة 
جراء جائحة كورونا و�صط منِو منخف�ِس بالفعل، وارتفاِع يف معدل 

البطالة بني مواطنيه، ف�صاًل عن تزايد الدين العام .
االأردين  االقت�صاد  انكم�س  فقد  الدويل،  البنك  لتحليالت  ووفقًا 
بن�صبة 1.6% يف عام 2020؛ وارتفع معدل البطالة لي�صل اإىل %24.7 
بني  البطالة  معدالت  و�صلت  كما   ،2020 عام  من  االأخ��ري  الربع  يف 

�صباب االأردن اإىل ن�صبة غري م�صبوقة حيث بلغت %50 .
البطالة لدى االإناث، والذي �صهد انخفا�صًا ما بني  وارتفع معدل 
2017 و2019 من 31.2 % اإىل 27%، ب�صكل حاد لي�صل اإىل 32.8% يف 
الربع الرابع من العام 2020 كذلك، قفز معدل البطالة لدى ال�صباب 
)15-24( عاما ب�صكل ملحوظ من 40.6% يف العام 2019 اإىل م�صتوى 

غري م�صبوق و�صل اإىل 50% بنهاية الربع الرابع من العام 2020
عن  عاطلني  �صباب  يعني  موقوته(  قنابل   ( فيه  اأردين  بيت  كل 
 ، االالف  ع�صرات  عليهم  اأنفقت  اال�صرة   ، اأمل  بدون  اأ�صبحوا  العمل 
يف املقابل اأبناء الذوات والطبقة العليا وم�صوؤولني الدولة ال يعانون 
اأبناءهم من مر�س الفقر والبطالة ، واأجزم �صادقا لو فت�صنا اأر�صيف 
م�صمة  عليه  طلقت  �صنوات  منذ  �صخ�صيا  وانا  املدنية  اخلدمة  ديوان 
األف �صهادة تنتظر  ديوان اخلدعة املدنية الذي يحوي رمبا )450( 
واالعيان  ال���وزراء  البناء  �صهادة  جند  اأن  امل�صتحيل  من  الوظيفة 
والذوات واالجهزة العليا الن العدالة الوظيفية غائبة يف هذا املجال 

وال يوجد نزاهه اأو �صفافية يف ملف التعيينات يف �صلك الدولة .
واالآث���ار  لالأخطار  االقت�صادي  املنتدى  نّبه  ال��وق��ت  نف�س  ويف 
االرت��ف��اع  ج��راء  املحتملة  الوخيمة  واالجتماعية  االقت�صادية 
املتزايد ملنحنى معدالت البطالة، وال�صيما اإذا ما ا�صتمرت ال�صيا�صات 
االقت�صادية واال�صتثمارية وا�صرتاتيجيات املوارد الب�صرية بتجاهل 
الكامنة  الرئي�صية  االأ�صباب  درا�صة  �صرورة  موؤكدا  الظاهرة،  هذه 
وراء هذه الظاهرة، وت�صخي�س اأنواع البطالة يف االأردن بتحديد اأبرز 
وال�صبل  ال�صيا�صات  اإيجاد  ت�صهيل  بهدف  العمل  عن  املتعطلني  �صفات 

املالئمة ملعاجلتها والتخفيف منها
وا�صتثمارية وحلول  اقت�صادية  �صيا�صات  اأهمية و�صع  و�صدد على 
واآليات منا�صبة لت�صطيح منحنى معدالت البطالة املت�صارع يف االرتفاع 
وحتفيزه  اخلا�س  القطاع  مع  ال�صراكة  تاأطري  االعتبار  بعني  اآخذين 

بهدف زيادة قدرته، ومتكينه من ا�صتيعاب العمالة االأردنية .
اأ�صا�صيني:  حمورين  اإىل  الورقة  هذه  يف  نقا�صه  املنتدى  وق�صم 
يبحث االأول واقع وتوقعات البطالة يف االأردن، والثاين يقدم بع�س 

املقرتحات واحللول للحد من تفاقم م�صكلة البطالة يف اململكة
اأ�صار  االأردن”،  يف  البطالة  وتوقعات  “واقع  االأول  املحور  وحول 
ال�صاد�صة  لل�صنة  ارتفاعها  وا�صلت  البطالة  م�صتويات  ان  اىل  املنتدى 
على التوايل و�صواًل اإىل 23 باملئة يف الربع الثاين من العام احلايل، 
مرجحا اأن تتجاوز ن�صبتها 25 باملئة يف نهاية العام، كنتيجة لتداعيات 
االإغالقات  جراء  وا�صح  ب�صكل  امل�صكلة  فاقمت  التي  كورونا  جائحة 

العاملية واملحلية والتي اأدت اىل كبح العر�س والطلب معًا
يحدث يف االردن ولي�س يف جزر ) الواق واق( جتد م�صوؤول كبري 
اخلا�س  القطاع  �صركات  يف  جلان  ع�صرة  من  اأك��رث  يرتاأ�س  وزارة  يف 
وح�صيلة الرواتب واالمتيازات التي يجمعها �صنويا من خالل من�صبه 
برواتب   ) روؤو�صنا  طبل   ( �صابق  عمل  وزير   ، االالف   مئات  تتجاوز 
نهاية  ويف  دينار   )200( ج��وع  من  تغني  وال  ت�صمن  ال  التي  العيب  
الدين(   عالء  بفانو�س   ( اال  عليها  يح�صل  ال  االردين  ال�صاب  املطاف 
، نعم يا �صادة  املواطن الب�صيط الغلبان ) يدوخ ال�صبع دوخات( حتى 
يح�صل على وظيفة يف �صلك الدولة والرواتب طبعا معروفة ، تقريبا 
كل روؤ�صاء احلكومات يخالفون القانون والد�صتور فعندما يعاين مئات 
يعينون  ال��وزارات  روؤ�صاء  جتد  البطالة  من  الردين  ال�صباب  من  االف 
املحا�صيب واال�صهار والن�صايب واالقارب برواتب فلكية  خيالية تبداأ 

ب )2500( دينار دون املياومات واجلل�صات وال�صفرات  .

خالد خازر الخريشا

إتقوا اهلل في 
شباب الوطن ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

الزراعة توقع اتفاقية لزراعة األشجار 
الحرجية باستخدام تقنيات الشرنقة

  
*عمان 

�صركة  مع  الثالثاء،  احلنيفات  خالد  املهند�س  الزراعة  وزير  وقع 
با�صتخدام  احلرجية  االأ�صجار  لزراعة  اتفاقية  الهولندية،  ميناكوا 

تقنيات ال�صرنقة، بح�صور ممثلني عن �صفارة اململكة الهولندية.
وبني احلنيفات ان هذه الزراعة ت�صكل ابتكارا هولنديا �صي�صتخدم 
الأول مرة يف االأردن، يف جمال تطوير زراعة اال�صجار احلرجية، حيث 

يبدا العمل به ال�صهر احلايل يف غابة الهي�صة يف لواء ال�صوبك .
وا�صار اىل ان مديرية الغابات يف الوزارة �صتقوم با�صتخدام تقنية 
اجلافة  االأرا�صي  يف  ُت�صتخدم  حيث  عليها،  الفنني  وتدريب  ال�صرنقة 
واملتدهورة ، وتعمل على دعم وتوفري املياه للنباتات احلرجية خالل 
عامها االول، وحتقيق الظروف املنا�صبة من الرطوبة والغذاء وحتفيز 
مبا  وعميقة،  وقوية  �صحية  جذرية  بنية  الإنتاج  احلرجية  ال�صتالت 

ي�صمن ا�صتمرار وا�صتدامة منو هذه النباتات .
وبني احلنيفات ان زراعة االأ�صجار املحلية االأ�صلية يف لواء ال�صوبك 
يف  �صي�صاعد  اجلديدة  ال�صرنقة  تقنية  با�صتخدام  معان،  مبحافظة 
احليوي  التنوع  واع��ادة  الهي�صة،  لغابة  الطبيعية  املناظر  ا�صتعادة 
على  �صيعمل  امل�صروع  ان  موؤكدا  املناخية،  التغريات  تاأثري  من  واحلد 
املتالحقة،  اجلفاف  من  لفرتات  تعر�صت  التي  اال�صجار  تاأهيل  اعادة 
وتوفري  للغابة،  النباتي  والغطاء  الرتبة  تدهور  عمليات  من  واحلد 

فر�س عمل موؤقتة بامل�صروع.
جريوين  اك��وا،  مينا  �صركة  يف  العمليات  رئي�س  ق��ال  جانبه  من 
بهدف  للم�صاركة  من�صة  �صتوفر  اجلديدة  التقنية  ان  كو�صرتمان، 
التنفيذي  الرئي�س  وب��ني  اال�صجار.  زراع��ة  مبادرة  جللب  التحفيز 
وزارة  ودع��م  للتعاون  �صعداء  اننا   ، فران�صن  با�س  ك��وا،  ملينا  املوؤ�ص�س 
الزراعة يف االأردن ملا لزراعة اال�صجار احلرجية من اهمية بالغة يف 

احلد من ازمة املناخ وتدهور االرا�صي والغطاء النباتي .

الغذاء والدواء: 579 طلبا إلجازة 
أغذية خاصة ومكمالت غذائية

*عمان 
تدر�س الكوادر الفنية املخت�صة يف ق�صم اأغذية اال�صتعمال اخلا�س 
الإجازة  طلبا   579 وال��دواء،  الغذاء  مديرية  يف  الريا�صيني  واأغذية 
لت�صجيل  طلًبا  و478  الغذائية،  واملكمالت  اخلا�س  اال�صتعمال  اأغذية 
واإجازة اأغذية الريا�صيني لغايات البت يف اإجازة ا�صتريادها وتداولها.
بيان،  يف  مهيدات  حممود  نزار  الدكتور  املوؤ�ص�صة  عام  مدير  وقال 
الطلبات  هذه  درا�صة  على  تعمل  متخ�ص�صة  فنية  جلنة  ان  الثالثاء، 
والبت بها بعد درا�صة م�صتفي�صة ملكوناتها واجلرعة اليومية املقررة، 
وتدقيق بطاقة البيان املت�صمنة طريقة اال�صتخدام واأهم التحذيرات 
على  واحلفاظ  ماأمونيتها  ل�صمان  املعتمدة،  والتعليمات  لالأ�ص�س  وفقا 
على  يقت�صر  ال  املوؤ�ص�صة  دور  ان  وا�صاف  م�صتخدميها.  و�صالمة  �صحة 
الريا�صيني  واأغذية  اخلا�صة  االأغذية  منتجات  وترخي�س  اإج��ازة 
ي�صتهدف  ال��ذي  والتثقيفي  التوعوي  اجلانب  على  يركز  بل  فقط، 
من  املجال،  هذا  يف  واملعنيني  االأغذية  لهذه  ا�صتخداما  االأكرث  الفئات 
خالل اإ�صدار ن�صرات توعوية وتنظيم عدة حما�صرات، باالإ�صافة اإىل 
تدريب وتاأهيل مفت�صي مديريات ال�صحة وبناء قدراتهم فيما يخ�س 

اأ�ص�س التفتي�س على اأغذية اال�صتعمال اخلا�س والريا�صيني.
االإج��ازة  تعليمات  وتطوير  لتحديث  امل�صتمر  ال�صعي  اىل  واأ�صار 
والت�صنيف والت�صجيل املتعلقة بهذه االأغذية ملواكبة اآخر امل�صتجدات 
ماأمونيتها  تعزيز  ي�صمن  ومب��ا  اخل�صو�س  بهذا  والعاملية  العلمية 
دعت  و  م�صتخدميها.  و�صالمة  �صحة  على  ايجابا  وينعك�س  وفعاليتها 
اأو  مالحظة  اأي  وجود  حال  يف  معها  التوا�صل  اإىل  املواطنني  املوؤ�ص�صة 
املجاين  ال�صكاوى  خط  خالل  من  اخل�صو�س،  بهذا  �صكوى  اأو  ا�صتف�صار 
117114 والربيد االلكرتوين info@jfda.jo وعرب تطبيق الوات�س 
اآب على الرقم: )0795632000( ومن�صة بخدمتكم التابعة لرئا�صة 

الوزراء ومركز االت�صال الوطني: )065008080(.

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية 
يلتقي السفير األسترالي

*عمان 
بحث وزير ال�صوؤون ال�صيا�صية والربملانية، املهند�س مو�صى املعايطة، 
لين�س  بريناند  اململكة،  لدى  االأ�صرتايل  ال�صفري  الثالثاء،  لقائه  خالل 
اأوجه  و�صكرترية ال�صفري يف ق�صم ال�صوؤون ال�صيا�صية غابريال �صيب�س، 
قدمًا  ي�صري  االأردن  اأن  املعايطة  واأكد  البلدين.  بني  امل�صرتك  التعاون 
لها؛  الناظمة  الت�صريعات  تعديل  عرب  ال�صيا�صية  احلياة  تطوير  نحو 
امللك،  جاللة  لتوجيهات  وفقًا  االأح��زاب(  وقانون  االنتخاب،  )قانون 
يف  املواطنني  م�صاركة  وزي��ادة  تعزيز  على  تعمل  ال��وزارة  اأن  م�صيفًا 
العمل  يف  لالنخراط  وحتفيزهم  والدميقراطية  ال�صيا�صية  العملية 
قائم  برملان  اإىل  والو�صول  وال�صباب،  امل��راأة  على  بالرتكيز  احلزبي 
وبدورها  الغالبية  ت�صكل  التي  الرباجمية  والتيارات  االأح��زاب  على 
جاللة  بقيادة  االأردن  اأن  الوزير  وبني  الربملانية.  احلكومات  ت�صكل 
موؤكدًا  القانون،  �صيادة  حتقيق  على  تعمل  دميقراطية  دول��ة  امللك 
البلدين  بني  العالقة  تعزيز  نحو  دوم��ًا  ال�صعي  يف  اال�صتمرار  اأهمية 
بكافة املجاالت وال�صعد وعلى وجه اخل�صو�س ال�صيا�صية والربملانية. 
ال�صديقني  البلدين  بني  العالقات  عمق  على  لين�س  اأثنى  جانبه،  من 
اأن  م�صيفًا  العالقة،  هذه  تر�صيخ  على  االأ�صرتالية  احلكومة  وحر�س 
ال�صفارة وبالتن�صيق بني حكومتي البلدين تعمل على دعم االأردن عرب 

العديد من االتفاقيات والربامج.

اعالن الفائزين بجوائز اتحاد 
الجامعات العربية للتميز العلمي 

في ابحاث جائحة كورونا
*عمان 

اأعلن احتاد اجلامعات العربية عن اأ�صماء الفائزين بجوائز التميز 
العلمي يف اأبحاث جائحة كورونا على م�صتوى اجلامعات العربية.

عنوان  حمل  ال���ذي  ال���دويل  العلمي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
"اجلامعات العربية ودورها يف مواجهة حتديات جائحة كورونا.....

اجلهود البحثية والتوعوية " الذي بداأت فعالياته اليوم الثالثاء يف 
وباحثة من 18  باحث  العربية، مب�صاركة 600  مقر احتاد اجلامعات 
دولة عربية. وفازت باجلائزة االأوىل الدكتورة منار التباع من جامعة 
جديدة  مفرت�صة  "روؤى  املعنون  بحثها  عن  امل�صرية  ال�صادات  مدينة 
النربيلي�صني  انزمي  تن�صيط  على  املعتمد  روفلوميال�صت  دواء  دور  عن 
يف عالج كوفيد – 19 "، وباجلائزة الثانية الدكتورة ماجدة جرب من 
حلماية  متكاملة  ا�صرتاتيجية  بحثها  عن  امل�صرية  الزقازيق  جامعة 
الدكتور  الثالثة منا�صفة بني  املمر�صني من فريو�س كورونا، واجلائزة 
ابراهيم يو�صف من جامعة البرتا االأردنية عن بحث اأثر جائحة كورونا 
على اأ�صعار الذهب، والدكتور عمر العمري من جامعة ال�صلطان قابو�س 
الُعمانية عن بحث االآثار النف�صية الناجمة عن جائحة كورونا. وقال 
اأمني عام احتاد اجلامعات العربية الدكتور عمرو عزت �صالمة يف بيان 
، اإن االحتاد �صعى مبكرا لدعم اجلهود العلمية والبحثية يف الت�صدي 
جلائحة كورونا �صواء على م�صتوى التعليم واالأ�صاليب املمكنة الإدامته 
اأ�صباب  اأو على م�صتوى البحث العلمي املتعلق بدرا�صة  باأف�صل ما ميكن 

تف�صي الفريو�س وطرق الوقاية منه.
واأ�صار اإىل حر�س االحتاد على دعم م�صرية البحث العلمي ال�صيما 
للبحث  التميز  جائزة  عن  اأخريا  واالإعالن  كورونا،  باأبحاث  يتعلق  ما 
فريو�س  مو�صوع  مبعاجلة  املتخ�ص�صة  باالأبحاث  تتعلق  التي  العلمي 
كورونا. واأكد الدكتور �صالمة اأن هذا املوؤمتر ياأتي لت�صليط ال�صوء على 
يعود  فيما  ال�صتثماره  وال�صعي  العربية  املنطقة  يف  البحثية  النتائج 

على املجتمع واالإن�صانية مبزيد من الطماأنينة واال�صتقرار .
ان�صمت للجهود  العربية  العلمية  املوؤ�ص�صات  العديد من  اأن  واو�صح 
العاملية التي تهدف لفهم طبيعة انت�صار فريو�س كورونا، حيث ح�صلت 
والتا�صع  واإقليميا،  االأول عربيا  املركز  م�صر منت�صف عام 2020 على 
نف�صه  العام  يف  ال�صعودية  وح�صلت  كورونا،  ابحاث  موؤ�صرات  يف  عامليا 
العامل يف جهود  م�صتوى  وال�صابع ع�صر على  االأول عربيا،  املركز  على 
ا�صتعداد  �صالمة  الدكتور  واأب��دى  ك��ورون��ا.  اأبحاث  لن�صر  اجلامعات 
لتحديد  العربية  البحوث  وم��راك��ز  اجلامعات  م��ع  للعمل  االحت���اد 
لوباء كورونا. وعر�س  التي ت�صتجيب  البحوث  ن�صر  اأولويات وت�صريع 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي امل�صري الدكتور خالد عبد الغفار 
املوؤ�ص�صات  انت�صار فريو�س كورونا من خالل  لتجربة بالده يف مواجهة 
االأكادميية وامل�صت�صفيات اجلامعية التي اأثبتت كفاءة وفاعلية عالية 

يف مواجهة هذه االأزمة مبا متلكه من قدرات وخربات.
اجلامعات  الحت��اد  امل�صاعد  العام  االأم��ني  اأك��د  مت�صل،  �صعيد  على 
اإىل  يهدف  املوؤمتر  هذا  اأن  احلنيطي  عبدالرحيم  الدكتور  العربية 
للت�صدي  العلمي  البحث  يف  العربية  اجلامعات  به  قامت  ما  ا�صتق�صاء 
جلائحة كورونا من خالل منع انت�صار الفريو�س والوقاية منه وجماالت 

العالج واللقاحات.
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تتقدم ا�صرة �صحيفة  االمم اليومية 
ممثلة بالهيئتني االدارية وال�صحفية 

من الزميلة 

�صروق ابراهيم ال�صامي 
با�صدق م�صاعر التعزية واملوا�صاة 

بوفاة �صقيقتها 

�صريين ابراهيم ال�صامي 
�صائلني املوىل عزوجل ان يتغمد الفقيدة 

بوا�صع رحمته وي�صكنها ف�صيح جنانه 
ويلهم اهلها جميل ال�صرب وح�صن العزاء

*رام اهلل 
الفل�صطينية،  اخلارجية  وزارة  قالت 
ت�صابق  االإ�صرائيلي  االحتالل  �صلطات  اإن 
اال�صتيطانية  خمططاتها  تنفيذ  يف  الزمن 
املحتلة  الغربية  ال�صفة  يف  االحتاللية 
عامة، وال�صيما يف مناطق جنوبي بيت حلم 
واالأغ���وار  نابل�س  وجنوبي  يطا،  وم�صافر 
ع��رب اال���ص��ت��ي��الء ع��ل��ى م��زي��د م��ن االأر����س 
بالتدريج  وق�صمها  و�صرقتها  الفل�صطينية 

ل�صالح تعميق اال�صتيطان.
الفل�صطينية يف بيان  ولفتت اخلارجية 
�صنوات  قبل  االحتالل  �صلطات  اأق��دام  اإىل 
ع�صوائية  ا�صتيطانية  ب���وؤرة  اإق��ام��ة  على 
ال�صمالية  ب��االأغ��وار  ال�صويدة  خربة  يف 
كواحدة من اأربع بوؤر ا�صتيطانية ع�صوائية 
مطلة  مرتفعة  جبلية  �صل�صلة  على  بنيت 

ا�صرتاتيجي،  مبوقع  تتمتع  االأغ���وار  على 
باأبنية  زراعية  م�صتوطنة  اليوم  واأ�صبحت 
ا�صمنتية ت�صيطر على حوايل 25 األف دومن 

من املراعي الفل�صطينية.
ك��م��ا اأق����دم����ت ���ص��ل��ط��ات االح���ت���الل 
ا�صتيطانية  بوؤرة  اإقامة  على  وامل�صتوطنون 
ع�صوائية جديدة على قمة جبل �صبيح يف 
بلدة بيتا جنوب نابل�س، وا�صتمرار عمليات 
بهدف  الفل�صطينية  االأرا����ص���ي  جت��ري��ف 
ا�صتعماري  �صارع  و�صق  البوؤرة  هذه  تثبيت 
الع�صوائية  البوؤرة  اإىل  اإ�صافة  خلدمتها، 
التي اأقيمت على اأرا�صي بلدة بيت دجن يف 
الدومنات  اآالف  تلتهم  والتي  املنطقة  نف�س 
من االأرا�صي الفل�صطينية وحترم املواطنني 

حقهم يف الو�صول اإليها وا�صتخدامها.
الفل�صطينية،  اخل��ارج��ي��ة  وت��اب��ع��ت 

املتوا�صلة  الهجمات  مع  يرتافق  ذل��ك  كل 
وقرى  بلدات  على  اليومية  واالع��ت��داءات 
من  تنطلق  وال��ت��ي  نابل�س  جنوب  منطقة 
اجلبال  قمم  على  املنت�صرة  االإره���اب  ب��وؤر 
واله�صاب يف املنطقة خا�صة بوؤرة "يت�صهار"، 

وهو ما يحدث اأي�صًا يف م�صافر يطا.
اال�صتيطاين  التغول  ال����وزارة  ودان���ت 
ال�صاعة  م��دار  على  املتوا�صل  اال�صتعماري 
املحتلة،  الغربية  وال�صفة  فل�صطني  يف 
اإمعانًا يف تقوي�س اأية فر�صة الإقامة دولة 
�صيادة  وذات  للحياة  قابلة  فل�صطينية 
اأن  يوؤكد  ما  ال�صرقية،  القد�س  وعا�صمتها 
املتوا�صل  االحتالل  م�صروع  هو  اال�صتيطان 
الرامية  الدولية  اجلهود  وتخريب  لتدمري 
حل  م��ب��داأ  اأ���ص��ا���س  على  ال�����ص��الم  لتحقيق 

الدولتني.

*رام اهلل 
 اقتحم م�صتوطنون متطرفون يهود الثالثاء 
باحات امل�صجد االأق�صى املبارك - احلرم القد�صي 

ال�صريف مبدينة القد�س املحتلة.
االن��ب��اء  وك��ال��ة  ملرا�صل  ع��ي��ان  �صهود  وق���ال 
االقتحامات  ان   ، اهلل  رام  يف  االردن��ي��ة)ب��رتا( 
نفذت من جهة باب املغاربة، بحرا�صة م�صددة من 
املدججة  اال�صرائيلي  االحتالل  وقوات  �صرطة 

بال�صالح.
نفذوا  املقتحمني  امل�صتوطنني  اأن  واأك����دوا 
تلمودية  ط��ق��و���ص��ا  واأدوا  م�صبوهة  ج����والت 
ا�صتفزازية و�صط الت�صدي لهم بالطرد وهتافات 
التكبري االحتجاجية من قبل امل�صلني واملرابطني، 
وكانت  ال�صل�صلة.  باب  جهة  من  يغادروه  اأن  قبل 
اقتحام  اإىل  اأن�صارها  دعت  ا�صتيطانية  جمعيات 
وا�صع للم�صجد االأق�صى، ردا على اإلغاء ما ت�صمى 

ب�"م�صرية االعالم" يف مدينة القد�س املحتلة.

الخارجية الفلسطينية تؤكد أن وقف االستيطان 
هو المدخل الجّدي إلحياء عملية السالم

مستوطنون متطرفون يقتحمون 
االقصى بحراسة شرطة االحتالل

الجامعة العربية تحذر اسرائيل من اية 
إجراءات شأنها إشعال الموقف فى القدس

*القاهرة 
حذرت اجلامعة العربية اإ�صرائيل من مغبة االإقدام على اأية 
داخلية  الأ�صباب  القد�س  فى  املوقف  اإ�صعال  �صاأنها  من  اإجراءات 

تتعلق مب�صالح اأحزاب اأو اأ�صخا�س.
وقال االأمني العام جلامعة الدول العربية اأحمد اأبو الغيط، 
يف بيان ، اإن خطورة احل�صد اجلاري فى اأو�صاط اليمني املتطرف 
وجماعات اال�صتيطان االإ�صرائيلية، يهدف بو�صوح اإىل ا�صتفزاز 
م�صريات  تنظيم  خ��الل  من  مواجهات  وافتعال  الفل�صطينيني 
م�صتوى  ورف��ع  امل�صاعر  تاأجيج  اإىل  حتمًا  �صتوؤدي  ومظاهرات 

التوتر.
العربية  للجامعة  العامة  باالأمانة  م�صوؤول  م�صدر  واأك��د 
اجلانب  اإىل  الداخلية  اأزمتها  ت�صدير  حت��اول  اإ�صرائيل  اأن 
اإىل االأمام، واأن املرحلة احلالية  الفل�صطيني، كنوع من الهروب 
تقت�صي اإظهار امل�صوؤولية وممار�صة �صبط النف�س من اأجل تثبيت 
القمعية،  العنف واالإجراءات  التحري�س على  الهدنة، بداًل من 
اأي تدهور حمتمل  امل�صوؤولية عن  حمماًل احلكومة االإ�صرائيلية 

يف املوقف.

مفتي القدس يحث على شد الرحال 
إلى المسجد األقصى المبارك

  
*رام اهلل 

وخطيب  الفل�صطينية،  وال��دي��ار  للقد�س  العام  املفتي  حث 
املواطنني  ح�صني،  حممد  ال�صيخ  امل��ب��ارك،  االأق�����ص��ى  امل�صجد 
املبارك  االأق�صى  امل�صجد  اإىل  الرحال  �صد  على  الفل�صطينيني 
واإعماره يف ظل ت�صاعد وترية اقتحامات امل�صتوطنني املتطرفني 

لباحاته.
وحذر مفتي القد�س يف بيان ، من م�صرية االأعالم يف القد�س 
وا�صرت�صاء  الفل�صطينيني  ا�صتفزاز  منها  ي��راد  التي  املحتلة 
املدينة  اأج���واء  ت��وت��ري  يف  ي�صهم  م��ا  املتطرفني،  امل�صتوطنني 
االعتداءات  هذه  عواقب  االحتالل  �صلطات  حممال  املقد�صة، 
كافة التي ينبغي اأن تواجه ببذل االإمكانات املتاحة ل�صدها من 
خالل �صد الرحال اإىل امل�صجد االأق�صى املبارك واملكوث فيه. كما 
حذر مما تقوم به �صلطات االحتالل من اإجراءات لتغيري طريق 
بامل�صجد االق�صى  الرباق  �صاحة  ي�صل  الذي  املغاربة  باب  ج�صر 
املبارك. وبني اأن ما ين�صر عرب و�صائل االإعالم حول هذا اجل�صر 
احلايل  اجل�صر  من  واأو���ص��ع  اأك��رب  خر�صاين  ج�صر  بناء  هدفه 
اأكرب واأ�صرع اإىل  لت�صهيل و�صول قوات االحتالل واآلياته ب�صكل 
االحتالل  �صلطات  قبل  من  واقتحامه  املبارك  االق�صى  امل�صجد 

وقطعان امل�صتوطنني.
واملجتمع  واالإ�صالمية  العربية  االأمتني  القد�س  مفتي  ودعا 
الدويل مبوؤ�ص�صاته كافة، اإىل الوقوف بحزم وجدية ل�صد هذا 
حمذرًا  املقد�صة،  واملدينة  االأق�صى  امل�صجد  عن  االآثم  العدوان 
من التداعيات اخلطرية على املنطقة باأ�صرها جراء هذا ال�صمت 
واالأع��راف  ال�صماوية  ال�صرائع  تنتهك  التي  االأفعال  هذه  على 
املقد�صة  االأم��اك��ن  تعترب  وال��ت��ي  ك��اف��ة،  ال��دول��ي��ة  وامل��واث��ي��ق 
االإ�صالمية وامل�صيحية، جزءًا اأ�صياًل من القد�س عا�صمة الدولة 

الفل�صطينية.

*اخلرطوم 
جمل�س  رئي�س  نائب  ت�صريحات  اأث���ارت 
ال�����ص��ي��ادة ال�����ص��وداين وق��ائ��د ق���وات الدعم 
ال�����ص��ري��ع حم��م��د ح���م���دان دق��ل��و امل��ع��روف 
القوات  يف  قواته  دمج  برف�س  ب�"حميدتي" 
التي  املخاطر،  من  كبرية  خم��اوف  امل�صلحة 

ميكن اأن تنجم عن تعدد اجليو�س يف البالد.
ال�صريع  وياأتي ذلك يف ظل وجود الدعم 
اإىل  اإ�صافة  امل�صلحة  للقوات  م��وازي  كج�صم 
اأكرث من 11 جي�صا تتبع حلركات بع�صها موقع 
ال�صودانية  احلكومة  مع  ال�صالم  اتفاق  على 
العملة  خ����ارج  ي����زال  ال  االآخ����ر  وال��ب��ع�����س 

ال�صلمية. 
ويف جت��م��ع اأق��ام��ت��ه ح��رك��ة م��ن��ي اأرك���ي 
حميدتي  انتقد  قادتها،  الأحد  تابينا  مناوي 
اجلي�س  يف  قواته  بدمج  املطالبة  الدعوات 

ال�صوداين.
وقال اإن قواته اأن�صاأت وفقا لقانون اأجيز 

اأن  اإىل  م�صريا  الب�صري،  عمر  املخلوع  عهد  يف 
عدد  )ت�صم  االأمنية  اللجنة  اأع�صاء  جميع 
من اأع�صاء املجل�س الع�صكري(، كانوا جممعني 
الب�صري وهو  �صقوط  على ف�س االعت�صام قبل 

الوحيد الذي وقف �صد ذلك.
ت�صريحات  وحمللون  خمت�صون  واعترب 
جهود  اأم��ام  الطريق  قطع  مبثابة  حميدتي 

تكوين جي�س وطني موحد.
احلكومة  بني  ال�صالم  اتفاق  توقيع  ومنذ 
جوبا  يف  امل�صلحة  واحل��رك��ات  ال�����ص��ودان��ي��ة 
اأكتوبر  يف  ال�����ص��ودان  جنوب  دول��ة  عا�صمة 
احلركات  ق��وات  دم��ج  م�صاألة  ظلت  املا�صي، 
وت�صحيح  ال�����ص��وداين  اجلي�س  يف  امل�صلحة 
جدل  م�صار  ال�صريع،  الدعم  ق��وات  و�صعية 
م�صتمر.   وال�صهر املا�صي، قالت 5 من احلركات 
اإن  ال�صالم  اتفاق  على  املوقعة  ال��دارف��وري��ة 
يهدد  االأمنية  الرتتيبات  بنود  تنفيذ  ع��دم 
اإىل  البالد  ويعيد  ال�صلمية  العملية  بن�صف 

مربع احلرب من جديد.
التي  الكبرية  ال�صعوبات  من  الرغم  وعلى 
تواجه الرتتيبات االأمنية واملخاطر الناجمة 
عن تعدد جيو�س احلركات امل�صلحة التي تبلغ 
حتديد  م�صالة  اأن  اإال  جي�صا،   11 م��ن  اأك��رث 
اأك��رث  تبدو  ال�صريع  ال��دع��م  ق��وات  و�صعية 

تعقيدا يف ظل القوة ال�صاربة التي متتلكها.
وفيما يوؤكد حميدتي يف عدد من املنا�صبات 
حر�صه على اإنفاذ الرتتيبات االأمنية اخلا�صة 
املوقعة على اتفاق جوبا، اإال اأن و�صعية قوات 
حم�صومة  له  بالن�صبة  تبدو  ال�صريع  الدعم 
يف  قال  اإذ  موحد،  جي�س  يف  دجمها  ميكن  وال 
خطابه االأخري "من عني القائد العام هو ذات 
ال�صريع  الدعم  قوات  عينني.  الذي  ال�صخ�س 
دجمها  ليتم  �صغرية  �صرية  او  كتيبة  لي�صت 
بينما  اأ�صهر   9 قواتي  اأدرب  اأن��ا  اجلي�س.  يف 

اأكلي  يريدون  اأ�صهر.   4 قواته  يدرب  اجلي�س 
حلما ورميي عظما". 

لكن بالن�صبة للعديد من ال�صودانيني تعترب 
والق�صاء  ال�صوداين  اجلي�س  توحيد  عملية 
قوات  اأو  مليلي�صيات  وج��ود  اأي  على  ال�صريع 
ال�صريع  الدعم  قوات  فيها  مبا  اأخرى  موازية 

اأمر حتمي ال�صتقرار ومتا�صك البالد.
يف  ال�صريع  ال��دع��م  ق���وات  ق��ائ��د  ا�صتند 
ال�صوداين  اجلي�س  داخل  قواته  لدمج  رف�صه 
وفقا  اأن�����ص��اأت  ال��ق��وات  تلك  اأن  حقيقة  اإىل 

لقانون �صدر يف عام 2017.
مت  لكن  كبريا  ج��دال  القانون  ذل��ك  واأث��ار 
متريره يف نهاية املطاف عرب الربملان القائم يف 
ذلك الوقت والذي كان ي�صيطر عليه عنا�صر 

املوؤمتر الوطني برئا�صة املخلوع عمر الب�صري.
القوات،  تلك  تتبع  اأن  على  القانون  ون�س 
امل�صلحة  للقوات   ،2014 عام  يف  اأن�صاأت  التي 
منحها  لكنه  االأع��ل��ى،  القائد  ب��اأم��ر  وت��اأمت��ر 

�صلطات م�صتقلة وا�صعة.
ويف وق���ت الح���ق مت����ددت ت��ل��ك ال��ق��وات 
قوة  ت�صكل  واأ�صبحت  واقت�صاديا  ع�صكريا 
منف�صل  ب�صكل  كثرية  اأحيان  يف  تعمل  �صاربة 
خا�صة،  معتقالت  امتالكها  عن  تقارير  و�صط 
والتنظيمات  الثورة  ق��وى  حفيظة  اأث��ار  مما 

ال�صيا�صية والقانونية.
�صلطات  وب���رزت خم���اوف ج��دي��ة ح��ي��ال 
ال�صريع  الدعم  قوات  وممار�صات  و�صالحيات 
خ�صو�صا بعد جرمية ف�س اعت�صام الثوار اأمام 
القيادة العامة يف 3 يونيو 2019 وما تبع ذلك 
وال�صوارع  االأحياء  يف  لل�صباب  مالحقات  من 
وفقدان  واإ�صابة  مقتل  اإىل  اأدى  مما  العامة، 

الع�صرات من ال�صباب.
الدعوات  ت��زاي��دت  املا�صي  دي�صمرب  ويف 
حلل قوات الدعم ال�صريع ودجمها يف القوات 
نوري  بهاء  ال�صاب  مقتل  بعد  وذل��ك  امل�صلحة 

اأحد معتقالت الدعم ال�صريع  اإثر تعذيبه يف 
�صمايل  ب��ح��ري  مبدينة  ع�صكرية  مبنطقة 
الد�صتورية،  الوثيقة  اأقرت  اخلرطوم. وفيما 
بها  يدار  التي  االنتقالية  الفرتة  حتكم  التي 
اأبريل  ال�صودان عقب �صقوط نظام الب�صري يف 
اأن  اإال  ال�صريع،  الدعم  ق��وات  بوجود   2019
يقول  ح�صن  على  ال�صادق  القانوين  اخلبري 
ملوقع "�صكاي نيوز عربية" اإن جميع املوؤ�ص�صات 
ا�صتيالئه  فرتة  يف  الب�صري  نظام  اأن�صاأها  التي 
على ال�صلطة بت�صبح بال اأ�صا�س وبال مرجعية 
اإذا  باطال  وت�صكيلها  تاأ�صي�صها  يكون  وبالتايل 
تقوي�صه  مت  ال��ذي  املوؤقت  الد�صتور  ا�صتعيد 
ال�صحفي والنا�صط  يف 30 يونيو 1989. يرى 
قوة  اأي  وجود  اأن  الب�صرى  جماهد  ال�صيا�صي 
موازية للقوات امل�صلحة يف اأي بلد من البلدان 
يقود ال�صتخدامها للقيام باأعمال خارج االأُطر 
القانونية للحروب دون اأن ت�صري عليها اأحكام 

القانوين الدويل حلقوق االإن�صان.
املر�صوم  اإىل  االإطار  هذا  يف  ب�صرى  وي�صري 
 ،2019 ي��ول��ي��و   30 يف  ال�����ص��ادر  ال��د���ص��ت��وري 
ال�صريع  الدعم  قانون  من   5 املادة  األغى  الذي 
القوات  قانون  الأحكام  باخل�صوع  واملتعلقة 

امل�صلحة بجميع فقراته.
وب�صاأن اال�صتناد اإىل قانون الدعم ال�صريع 
نظام  ابتدعه  وال��ذي   2017 عام  يف  ال�صادر 
الروؤية  اإىل  الب�صرى  يلفت  الب�صري،  املخلوع 
التي تبناها اخلبري القانوين والقا�صي ال�صابق 
فيها  ي�صري  والتي  اأحمد  حممد  ال��ق��ادر  عبد 
الدعم  ق��وات  قانون  يف  الثغرات  من  الكثري 
القوات  قانون  حدد  "بينما  ويو�صح  ال�صريع، 
امل�صلحة مهام اجلي�س على وجه احل�صر، جند 
على  ا�صتمل  ال�صريع  الدعم  قوات  قانون  اأن 
ن�س يعطيها حق القيام باأي مهام اأخرى يكلفها 
ال�صريع  الدعم  جمل�س  اأو  االأعلى  القائد  بها 

الذي مل حتدد ع�صويته".

حميدتي يرفض دمج قواته.. »تعدد 
الجيوش« يهدد استقرار السودان

حادث العائلة المسلمة يفجع كندا.. 
ورسالة ترودو للناجي الوحيد

*وكاالت
بعد حادث مروع باأهداف عن�صرية، راح �صحيته 4 اأفراد من 

عائلة م�صلمة، يف كندا، علق رئي�س وزراء البالد جا�صنت ترودو.
اأف��راد  اإن  االث��ن��ني،  اأك��دت  قد  الكندية،  ال�صرطة  وكانت 
ب�صاحنة  ده�صا  ُقتلوا  الذين  االأربعة  امل�صلمة  الكندية  االأ�صرة 
ا�صُتهدفوا  عليهم،  ودا�صت  االأحد،  يوم  الر�صيف  تخطت  �صغرية 

عمدا يف جرمية كراهية معادية لالإ�صالم.
"م�صدوم  اأن��ه  ت��رودو  جا�صنت  الكندي  ال��وزراء  رئي�س  واأك��د 
االإ�صالم  من  للخوف  مكان  "ال  اأنه  م�صيفا  الواقعة،  من  ب�صدة" 
ويجب  وخ�صي�صة  خبيثة  الكراهية  تلك  جمتمعاتنا.  من  اأي  يف 
اأن تتوقف". وقال ترودو: "اأ�صعر بالرعب من االأخبار الواردة 
اأعمال  اأرهبتهم  الذين  اأولئك  اأحباء  اإىل  اأونتاريو.  لندن،  من 
الكراهية باالأم�س، نحن هنا من اأجلكم. نحن هنا اأي�صا من اأجل 

الطفل الذي ال يزال يف امل�صت�صفى - قلوبنا معك".
"اإىل اجلالية امل�صلمة يف لندن وامل�صلمني يف جميع  واأ�صاف: 
رئي�س  قال  جانبه،  من  معكم".  نقف  اأننا  اعلموا  البالد،  اأنحاء 
على  اأدل��ة  "هناك  لل�صحفيني:  ويت  بول  لندن  مدينة  مباحث 
اأن هذا كان عمال خمططا معدا له م�صبقا ومدفوعا بالكراهية"،  
الأنهم  ا�صُتهدفوا  ال�صحايا  ه��وؤالء  اأن  "ُيعتقد  وي��ت:  واأ���ص��اف 
ويدعى  به  امل�صتبه  على  القب�س  ال�صرطة  واألقت  م�صلمون". 
نقال  ال�صرطة  فيلتمان )20 عاما( يوم االأحد. وقالت  ناثانيال 
الر�صيف  وتخطت  الطريق  عن  انحرفت  �صاحنته  اإن  �صهود  عن 

و�صدمت اأفراد العائلة ثم انطلقت ب�صرعة عالية.

مستوطنون يضعون الفتة 
تهويدية عند مدخل باب المغاربة

*رام اهلل 
و�صع م�صتوطنون متطرفون، الفتة تهويدية باللغة العربية 

عند باب املغاربة مبدينة القد�س املحتلة.
واأفاد مركز معلومات وادي حلوة يف �صلوان بالقد�س، يف بيان، 
الهيكل" و�صعت الفتة عند  "ن�صاء الأجل  ت�صمى منظمة  ما  باأن 
امل�صجد  اإىل باحات  املوؤدية  االأبواب  املغاربة )اأحد  باب  مدخل 
"باب هليل"، يف حماولة لتغيري  االأق�صى املبارك( مكتوبا عليها 
يف  ُقتلت  التي  اأرئيل  هليل  "لالإ�صرائيلية"  ن�صبة  الباب،  ا�صم 
املغاربة  وب��اب   .2016 عام  اخلليل  يف  اأرب��ع  كريات  م�صتوطنة 
اأحد اأبواب باحات امل�صجد االأق�صى اخلارجية الذي جتري من 
وهو  االأق�صى،  للم�صجد  اليومية  امل�صتوطنني  اقتحامات  خالله 
االحتالل  عليه  ي�صيطر  ال��ذي  ال��رباق  حائط  على  باب  اأق��رب 

االإ�صرائيلي منذ عام 1967.



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

األربعاء )9( حزيران 2021
5العدد )1933( رياضة

*وكاالت
اأجرى طارق خطاب، املدافع الدويل 
عملية   ، االأردين،  ال��وح��دات  ب�صفوف 
الرباط ال�صليبي يف العا�صمة القطرية 
بيرت  العاملي  اجلراح  يد  على   الدوحة، 

دوخ.
اأي��ام  ع��دة  بعد  خطاب  و�صيخ�صع 
العودة  �صمان  بهدف  تاأهيلي،  لربنامج 

ال�صريعة والقوية للمالعب.
يف  بقطع  اأ�صيب  ق��د  خطاب  وك��ان 
يف  م�صاركته  خ��الل  ال�صليبي  ال��رب��اط 
يف  معان  اأم��ام  الوحدات  فريقه  مباراة 

دوري املحرتفني.
مباراته  يف  االأردن  منتخب  ويفتقد 
الت�صفيات  يف  نيبال  اأم��ام  اليوم  م�صاء 
وكاأ�س  العامل  لكاأ�س  املوؤهلة  املزدوجة 

اآ�صيا، ملدافعه ال�صلب خطاب.
املالعب  عن  خطاب  طارق  و�صيغيب 
وي�صكل  احل���ايل،  املو�صم  نهاية  حتى 
الوحدات  لفريقه  �صواء  غيابه خ�صارة 

اأو منتخب االأردن.
اأح��د  عامًا"،   29" خطاب  ويعترب 
و�صبق  االأردن��ي��ة،  الكرة  مدافعي  اأب��رز 
والكويت  ال�صعودية  يف  االح��رتاف  له 

وم�صر.
الر�صمي  املوقع  عرب  خطاب  ووج��ه 
جلماهري  وال��ت��ق��دي��ر  ال�صكر  ل��ن��ادي��ه، 

طيلة  معه  توا�صلها  على  ال���وح���دات، 
الفرتة املا�صية الطمئنان على �صالمته.

*وكاالت
اق�����رتب االإي����ط����ايل ج��ي��ان��ل��وي��ج��ي 
االنتقال  م��ن  م��ي��الن،  دون��اروم��ا، ح��ار���س 
ال�صيف  خالل  جريمان  �صان  باري�س  اإىل 

احلايل.
وينتهي عقد دوناروما مع ميالن ال�صهر 
اجل���اري، ول��ن ي��ج��دد ال��الع��ب ع��ق��ده مع 
وفقا  جماًنا،  و�صريحل  االإيطايل  النادي 
ملا اأكده م�صوؤولو رو�صونريي يف وقت �صابق.

اإيطاليا،  �صبورت  �صكاي  ل�صبكة  ووفًقا 
فاإن �صان جريمان على اأعتاب ح�صم �صفقة 
مع  قريًبا  االأخري  �صيوقع  حيث  دوناروما، 

باري�س على عقد ملدة 5 موا�صم.
اإىل  االإي��ط��ال��ي��ة  ال�صبكة  واأ����ص���ارت 
يبلغ  رات��ب  على  �صيح�صل  دون��اروم��ا  اأن 
مليوًنا   12 اإىل  ويزيد  ي��ورو،  ماليني   10

باملتغريات.
حالًيا  يتواجد  دوناروما  اأن  واأو�صحت 

ا�صتعداًدا  االإي��ط��ايل  املنتخب  مع�صكر  يف 
يف  الطبي  للك�صف  �صيخ�صع  ل��ذا  لليورو، 
اجلمعة  يوم  االإيطالية،  فلورن�صا  مدينة 

املقبل.

وذكرت اأن مينو رايوال، وكيل دوناروما، 
مل�صتقبل  اأول  ك��خ��ي��ار  ب��اري�����س  ي�صع  مل 
احلار�س عقب ف�صل جتديده مع ميالن، الأن 
النادي الفرن�صي يفر�س قيوًدا �صارمة على 
واإمكانية  اجلزائية  وال�صروط  العموالت 

البيع م�صتقباًل.
ي��وف��ن��ت��و���س  ان�����ص��ح��اب  اإن  وق���ال���ت 
دوناروما  مع  التعاقد  �صباق  من  وبر�صلونة 
وراء ت�صهيل انتقال احلار�س االإيطايل اإىل 

�صان جريمان.

مانشستر سيتي يجدد 
الجدل حول مستقبل ميسي

*وكاالت
جنم  م�صتقبل  ح��ول  اجل��دل  �صيتي  مان�ص�صرت  ن��ادي  ج��دد 
برنامج  عنها  ك�صف  مفاجئة،  بخطوة  مي�صي،  ليونيل  بر�صلونة 

ال�صريجنيتو االإ�صباين، قبل �صاعات.
اجل��اري،  ال�صهر  بر�صلونة  مع  مي�صي  ليونيل  عقد  وينتهي 

ويحق لالعب االأرجنتيني التوقيع الأي ناٍد جماًنا.
والد  مي�صي،  خورخي  فاإن  "ال�صريجنيتو"،  لربنامج  ووفًقا 
م�صوؤويل  من  جديًدا  ات�صااًل  تلقى  بر�صلونة،  الع��ب  ووكيل 

مان�ص�صرت �صيتي.
من  بر�صلونة  من  ر�صمي  عر�س  اأي  على  مي�صي  يح�صل  ومل 

اأجل جتديد عقده حتى االآن.
طرحه  مبدئي  عر�س  اإىل  اأ�صارت  قد  عدة  تقارير  وكانت 
رئي�س بر�صلونة خوان البورتا على مي�صي، ي�صمل التوقيع على 

عقد ميتد اإىل 10 �صنوات.
ولن ي�صتمر مي�صي -وفقا للعر�س املبدئي- يف بر�صلونة �صوى 
ال��دوري  اإىل  باالنتقال  ذلك  بعد  له  ي�صمح  ثم  فقط،  لعامني 

االأمريكي.
التفا�صيل  ه��ذه  على  االتفاق  مت  اأن��ه  التقارير  واأ�صافت 

"ب�صكل ودي" بني الرئي�س خوان البورتا ووالد مي�صي.

المنتخب الوطني
 يجدد فوزه على نيبال

البياري: مهتمون بالتحضير 
النتخابات الوحدات

*وكاالت
اأكد فهد البياري رئي�س الهيئة االإدارية املوؤقتة لنادي الوحدات، 
اهتمامه مبلفات الع�صوية املوؤازرة واالإعداد لالنتخابات القادمة وفتح 

باب الع�صوية.
للنادي  ال�صابق  الرئي�س  مع  اجتماعه  خالل  البياري  حديث  جاء 
قيام  هام�س  وعلى  العامة،  الهيئة  اأع�صاء  من  وعدد  ال�صقور  يو�صف 
عدد من اأع�صاء الهيئة العامة بزيارة النادي لتقدمي التهنئة لالإدارة 

املوؤقتة اجلديدة.
ولفت البياري يف ت�صريحات ن�صرها املوقع الر�صمي للوحدات م�صاء 
والتي  النادي  منها  يعاين  التي  املالية  ال�صعوبات  حجم  اإىل  االإثنني، 

تتطلب وقفة اجلميع.
ال�صر عبد  اأمني  املوؤقتة �صكلت جلنة من  الهيئة االإدارية  اأن  واأكد 
القادر اأبو ن�صرة والناطق االإعالمي حممد غنام لو�صع اآلية تهدف اإىل 

حتويل الع�صوية املوؤازرة اإىل عاملة يف اأ�صرع وقت ممكن.
لتحديد  ال�صباب  وزارة  من  قرارا  العامة  الهيئة  اأع�صاء  وينتظر 
موعد االنتخابات والذي تاأخر ب�صبب جائحة كورونا ومنع التجمعات.

وتعترب انتخابات الوحدات االأو�صع واالأكرث �صخونة على ال�صاحة 
الريا�صية، وت�صهد تناف�صًا قويًا �صواء على �صعيد الرئا�صة اأو ع�صوية 

جمل�س االإدارة.

بوركلمانز: كنا نطمع في 
تسجيل عدد أكبر من األهداف

*وكاالت
اأنه  االأردن،  ملنتخب  الفني  املدير  بوركلمانز  فيتال  البلجيكي  اأكد 

كان يطمح لت�صجيل عدد اأكرب من االأهداف يف �صباك نيبال.
وفاز االأردن على نيبال بثالثية نظيفة يف املباراة التي جرت م�صاء 

االإثنني �صمن الت�صفيات املوؤهلة لكاأ�س العامل وكاأ�س اآ�صيا.
اللقاء:  نهاية  بعد  عقد  ال��ذي  ال�صحفي  املوؤمتر  يف  فيتال  وق��ال 
مباراة جيدة امل�صتوى، �صنعنا عدة فر�س، كنا ناأمل يف ت�صجيل  "قدمنا 

عدد اأكرب من االأهداف، لكن حققنا املطلوب وهو الفوز".
واأ�صاف: "و�صعنا ت�صكيلة مبا يتنا�صب مع املباراة، وكل مواجهة لها 

ح�صاباتها اخلا�صة".
اجلمعة  يوم  الكويت  مع  مهمة  مواجهة  "تنتظرنا  حديثه:  واأمت 

املقبل، وقد بداأ التح�صري لها مع نهاية مباراتنا اأمام نيبال".
ب� 13 نقطة، خلف  الثاين  للمركز  االأردن قد تقدم  وكان منتخب 
املت�صدر اأ�صرتاليا "15" نقطة، وتراجعت الكويت ثالثا ب� "10" نقاط، 

وبقيت نيبال رابعًا ب� "6" نقاط، واأخريًا ال�صني تايبيه بال نقاط.

*وكاالت
الن�صامى  منتخب  اأن  ال��رتك،  عي�صى  االأردن��ي��ة،  الكرة  خبري  اأك��د 
العامل  كاأ�س  للدور احلا�صم من ت�صفيات  التي تقوده  ميتلك االإمكانات 

.2022
ال  الليلة،  نيبال  "مباراة  ل�"كووورة":  ت�صريحات  يف  الرتك  وقال 

تختلف من حيث االأهمية عن مباراتي الكويت واأ�صرتاليا".
واأو�صح: "ال بد من �صمان نتيجة الفوز مبكًرا، ثم التفكري بت�صجيل 
اأكرب عدد من االأهداف، ففارق االأهداف قد يلعب دوًرا مهًما يف حتديد 

هوية املتاأهل كاأف�صل ثاٍن".
ال�صابق،  عن  تطور  ال��ذي  نيبال  اأم��ام  مطلوب  "احلذر  واأ���ص��اف: 
فر�صة  من  �صيعزز  الذهني  والرتكيز  ا�صتهانة  دون  الفر�س  وا�صتثمار 

الن�صامى باإجناز املهمة بح�صب املطلوب".
وزاد: "اأجد من املنا�صب اأن يلعب االأردن بثنائي هجوم �صريح اأمام 

نيبال".
واأكمل: "�صاهدُت مباراة الكويت واأ�صرتاليا، بكل تاأكيد لكل مباراة 
ظروفها اخلا�صة، لكن باملجمل اأجد اأن ا�صتعدادات منتخب االأردن هي 

االأف�صل من بني منتخبات املجموعة".
واأبدى الرتك تفاوؤله بقدرة منتخب االأردن على حتقيق الفوز على 

نيبال والكويت واخلروج بنتيجة ايجابية اأمام اأ�صرتاليا.
وعن غياب املدافع طارق خطاب ب�صبب االإ�صابة، قال الرتك: "هو 
مدافع متميز وعن�صر مهم يف ت�صكيلة املنتخب، لكن مدرب الن�صامى اأكد 

اأنه ميتلك 30 العًبا، وقادر على تغطية غياب اأي العب".

*وكاالت
تدريبيا  مع�صكرا   ،23 �صن  حتت  الرديف  الوطني  املنتخب  اختتم 
اقيم يف عمان، وا�صتمر ا�صبوعا، ا�صتعدادا ملالقاة نظريه البحريني يف 

املنامة.
البحرين،  اإىل  متوجها  ام�س،  م�صاء  عمان  املنتخب  وف��د  وغ��ادر 
يف  احلايل،  ال�صهر  و14   11 يومي  البحريني  نظريه  ملالقاة  ا�صتعدادا 
ت�صرين  �صهر  خالل  تقام  التي  االآ�صيوية  للت�صفيات  اال�صتعداد  اإطار 

االأول املقبل.
جعيدي،  اأحمد  هم  العبا،   23 املنامة  اإىل  املنتخب  وفد  وي�صم 
هادي  العال،  عبد  يزن  عفانة،  دانيال  الكواملة،  اأ�صامة  ع�صام،  وليد 
يو�صف  �صنب،  اأبو  في�صل  طه،  اأبو  مهند  اجلعربي،  معت�صم  احل��وراين، 
اأبو اجلزر، �صوقي القزعة، خالد زكريا، عبد الرحمن اأبو الكا�س، نزار 
الر�صدان، ف�صل هيكل، اأمني ال�صناينة، حمزة ال�صيفي، و�صيم رياالت، 
الزعبي  وائل  حممد  عطية،  بني  حممد  رزق،  اأبو  حممد  زي��ادة،  زيد 

وعبداهلل عو�س.

*وكاالت
القطري  نظريه  على  ف��وزا  ال�صلة،  لكرة  الوطني  املنتخب  حقق 
بنتيجة 69-57 يف املباراة الودية التي جرت م�صاء االثنني، يف �صالة 

االأمري حمزة مبدينة احل�صني لل�صباب.
وقدم املنتخب الوطني عر�صا جيدا جنح خالله يف ب�صط اف�صليته 

وبالتايل حتقيق الفوز.
ال�صابعة من م�صاء يوم غد  ال�صاعة  الوطني عند  املنتخب  ويلتقي 
اطار  يف  تاأتي  اأخرى  ودية  مباراة  يف  ال�صعودي  املنتخب  مع  الثالثاء 
ا�صتعداداته خلو�س ت�صفيات كاأ�س اآ�صيا التي تقام يف عمان اعتباراآ من 

يوم 12 من ال�صهر احلايل.
وديا،  ال�صعودي  نظريه  اأم��ام  ام�س  خ�صر  الوطني  املنتخب  وك��ان 
بانتظار جتدد اللقاء غدا. ي�صار اإىل اأن منتخبنا لكرة ال�صلة �صيالقي 
�صيلتقي  كما  مباراتني،  يف  فل�صطني  منتخب  اآ�صيا  كاأ�س  ت�صفيات  يف 

منتخب كازخ�صتان. 

بولندا تتلقى ضربة
 موجعة قبل اليورو

*وكاالت
املنتخب  الع��ب  غ��ي��اب  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  البولندي  االحت���اد  اأع��ل��ن 
)يورو  اأوروب��ا  اأمم  كاأ�س  نهائيات  يف  الفريق  عن  ميليك  اأركاديو�س 

2020( والتي تنطلق يوم اجلمعة املقبل.
عاما  ال���27  �صاحب  ميليك  اأن  للعبة،  البولندي  االحت��اد  وذك��ر 
تعر�س الإ�صابة خالل مع�صكر الفريق يف مدينة اأوبالينكا البولندية، 

ليغيب عن البطولة.
البولندي  للمنتخب  الطبي  الطاقم  اأن  بيانه،  يف  االحتاد  واأو�صح 
اإ�صابة ميليك لي�صت خطرية يف حد ذاتها، لكن االأمل الذي  اأن  يدرك 

عانى منه الالعب رمبا لن ينتهي قبل انطالق البطولة.
من  اأك��رث  يف  للعالج  خ�صع  الالعب  اأن  البولندي  االحت��اد  واأك��د 
منا�صبة وفقا خلطة حمددة ت�صمح له بامل�صاركة يف التدريبات الكاملة 

مع زمالئه، ولكن دون جدوى.
وذكر االحتاد البولندي اأن ميليك غادر مع�صكر الفريق ليعود اإىل 

ناديه الذي �صيتخذ خطوات اأخرى يف م�صوار عالجه.
كما قرر الربتغايل باولو �صوزا، املدير الفني للفريق، عدم ا�صتدعاء 

اأي العب اآخر ليحل حمل ميليك يف قائمة الفريق.
ويقع املنتخب البولندي �صمن املجموعة اخلام�صة يف البطولة، مع 

اإ�صبانيا وال�صويد و�صلوفاكيا.

أنشيلوتي يحدد
 مصير ثالثي ريال مدريد

*وكاالت
مدريد،  لريال  اجلديد  امل��درب  اأن�صيلوتي،  كارلو  االإيطايل  حدد 

موقفه من ا�صتمرار ثالثة العبني مع املريجني خالل املو�صم املقبل.
طلب  اأن�صيلوتي  ف��اإن  االإ�صباين،  "ال�صريجنيتو"  لربنامج  ووفًقا 
ماركو  واالإ�صباين  بيل  جاريث  الويلزي  بقاء  مدريد  ري��ال  اإدارة  من 

اأ�صين�صيو.
وزعمت تقارير اأن اإدارة ريال مدريد ترحب بف�صخ عقد بيل لتوفري 
راتبه ال�صخم، كما تخطط لبيع اأ�صين�صيو ال�صتغالل اأمواله يف التعاقد 

مع �صفقات جديدة يف املريكاتو.
واأ�صار الربنامج االإ�صباين اإىل اأن اأن�صيلوتي ي�صع الظهري الربازيلي 
الالعب  يريد  بينما  املقبل،  املو�صم  خالل  ح�صاباته  خ��ارج  مار�صيلو 

اال�صتمرار يف ريال مدريد.
ريال  مع  اأن�صيلوتي  راتب  اأن  "ال�صريجنيتو"  ويف اإطار اآخر، ك�صف 

مدريد �صيرتاوح بني 3.5 اإىل 4 ماليني يورو �صنويا فقط.
يذكر اأن اأن�صيلوتي وقع عقًدا مع ريال مدريد ملدة 3 �صنوات، عقب 

اأيام قليلة من رحيل املدرب الفرن�صي زين الدين زيدان عن الفريق.

هلي جدة يحسم موقفه 
من صفقة برازيلية

 
*وكاالت

ا�صتكمال  ال��ق��دم،  لكرة  ال�صعودي  االأه��ل��ي  ن��ادي  اإدارة  رف�صت 
مورايي�س،  دي  اأن�صيلمو  الربازيلي  ل�صم  الوحدة  نادي  مع  مفاو�صاتها 

العب و�صط الفريق.
وذكرت �صحيفة "الريا�صية" ال�صعودية، الثالثاء، اأن اإدارة االأهلي 
اأغلقت ملف التعاقد مع اأن�صيلمو، ب�صبب رغبة الوحدة يف بيعه مقابل 
يورو  ماليني   5 تقا�صي  يف  الالعب  رغبة  جانب  اإىل  دوالر،  ماليني   7

كراتب �صنوي، باالإ�صافة اإىل مدرب خا�س به.
واأو�صحت ال�صحيفة اأن اإدارة االأهلي �صرفت النظر عن التعاقد مع 
اأن�صيلمو، وبداأت يف بحث خيارات جديدة يف نف�س املركز، خا�صة يف ظل 

االأزمة املالية التي يعاين منها النادي.
املا�صي من دوري كاأ�س االأمري حممد  املو�صم  اأنهى  وكان االأهلي قد 
الثامن  املركز  يف  ال�صعودي(  املحرتفني  )دوري  القدم  لكرة  �صلمان  بن 

بر�صيد 39 نقطة.
ي�صار اإىل اأن اأهلي جدة، اأعلن يف وقت �صابق، تعاقده مع البلجيكي 

بي�صنيك ها�صي، مديرا فنيا للفريق االأول ملدة مو�صمني.

الترك: األردن يستطيع العبور 
إلى الدور الحاسم بالتصفيات

المنتخب الوطني الرديف يختتم معسكره 
المحلي استعدادا لمالقاة نظيره البحريني

منتخب السلة يفوز
 على نظيره القطري 

جراحة ناجحة لمدافع الوحدات

دوناروما يمسك بقلم
 التوقيع لباريس سان جيرمان

*وكاالت
جدد املنتخب الوطني الفوز على نيبال 
بثالثية دون رد، م�صاء االإثنني على �صتاد 
املجموعة  �صمن  ال��دويل،  االأحمد  جابر 
العامل  لكاأ�س  املوؤهلة  للت�صفيات  الثانية 

2022 وكاأ�س اآ�صيا 2023.
بهاء  االأردن،  منتخب  اأه��داف  و�صجل 
في�صل يف الدقيقتني 23 و48، ويزن العرب 

يف الدقيقة 66.
نيبال  على  فاز  االأردن  منتخب  وك��ان 
يف  ال��ذه��اب  م��ب��اراة  يف  النتيجة  ب���ذات 
�صلباية  فرا�س  اأحرزها  عمان،  العا�صمة 

واأحمد العر�صان وبهاء في�صل.
للمركزالثاين  االأردن  منتخب  وتقدم 
بر�صيد 13 نقطة، خلف املت�صدر اأ�صرتاليا 
للمركز  الكويت  وت��راج��ع  نقطة(،   15(
نيبال  منتخب  وبقي  نقاط(،   10( الثالث 
تايبيه  ال�صني  واأخ��ريا  نقاط(،   6( رابعا 

بال نقاط.

اندفاع مبكر
هاجم منتخب االأردن مبكرا، على اأمل 
ت�صجيل هدف ي�صمن له التقدم مع بداية 

املباراة الإرباك اخل�صم.
بناء  يف  االأردن  منتخب  واع��ت��م��د 

ون��ور  ���ص��ع��ادة  اإب��راه��ي��م  ع��ل��ى  هجماته 
علوان  علي  االأط��راف  و�صغل  الروابدة 
يف  اجتهدوا  الذين  التعمري،  ومو�صى 
وبهاء  النعيمات  تقود  منافذ  عن  البحث 
ل��ت��ه��دي��د م��رم��ى ك���ريان ك��وم��ار ح��ار���س 

نيبال.
يف امل��ق��اب��ل ت��ع��ام��ل م��ن��ت��خ��ب ن��ي��ب��ال 
العبوه  �صعى  حيث  امل��ب��اراة  مع  بواقعية 
مفاتيح  على  الل�صيقة  الرقابة  فر�س  اإىل 
لت�صييق  الدفاعي  والتكتل  االأردن،  لعب 

امل�صاحات على العبي الن�صامى.
ت�صكيل  يف  االأردن  حماوالت  تفلح  ومل 
نيبال،  م��رم��ى  ع��ل��ى  امل��ط��ل��وب��ة  اخل��ط��ورة 
بالت�صديد  حظه  التعمري  يجرب  اأن  قبل 
البعيد حيث اأطلق �صاروخية حولها كومار 

للركنية.
وظهر وا�صحا اأن منتخب االأردن يعاين 
�صاد  حيث  الو�صط،  خط  يف  ع�صوائية  من 

اللعب الفردي.
الدقيقة  يف  االأردن  منتخب  وحت�صل 
���ص��ق��وط  23 ع��ل��ى ���ص��رب��ة ج����زاء ب��ع��د 
التعمري، لينفذها بهاء في�صل بنجاح على 

ميني حار�س نيبال.
وت���األ���ق ب��ع��د ذل���ك ح��ار���س ن��ي��ب��ال يف 
وراأ�صية  في�صل،  بهاء  لت�صديدة  الت�صدي 
االأردن  منتخب  لينهي  التعمري،  مو�صى 

ال�صوط بتقدمه بهدف وحيد.

تعزيز
ت�صجيل  يف  االأردن  منتخب  يتاأخر  مل 
حني  الثاين،  ال�صوط  مطلع  التعزيز  هدف 
حرة  �صربة  لتنفيذ  في�صل  بهاء  ان��ربى 

مبا�صرة من م�صافة بعيدة، ف�صددها باتقان 
الدقيقة  بحلول  النيبالية  ال�صباك  داخل 

.48
وبدا منتخب االأردن اأكرث ان�صباطا من 
الناحية التكتيكية بعد دخول اأحمد �صمري 
�صبه  �صيطرته  بالتايل  ليوا�صل  والبخيت، 

املطلقة على املباراة.
لتطغى  والفردية  الع�صوائية  وع��ادت 
امل��درب  ليقوم  االأردن،  منتخب  اأداء  على 
ب��ال��دف��ع ب��ب��ه��اء ع��ب��د ال��رح��م��ن وح��م��زة 
من  العرب  ي��زن  امل��داف��ع  ومتكن  ال���دردور. 
عر�صية  كرة  من  الثالث،  الهدف  ت�صجيل 
القوة  براأ�صه مبنتهى  ليدكها  اأر�صلها حداد 

داخل ال�صباك يف الدقيقة 66.
اأف�صليته،  االأردن  منتخب  ووا���ص��ل 
من  اأك��رب  ع��دد  ت�صجيل  يف  ينجح  اأن  دون 

االأهداف، لتنتهي املباراة بفوزه 0-3.
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*عمان 
 تباين التزام و�صائط النقل العام حمليا 
بال�صعة املقعدية التي رفعتها احلكومة قبل 
اأيام اإىل 75 باملئة من الطاقة اال�صتيعابية 
لها بعدما كانت 50 باملئة، اإذ تخطت لبع�س 

و�صائط النقل العام حاجز 100 باملئة.
ور����ص���دت وك���ال���ة االأن���ب���اء االأردن���ي���ة 
االنطالق  نقاط  على  لها  جوالت  يف  )برتا( 
من  العديد  �صملت  اململكة،  يف  وال��و���ص��ول 
على  العاملة  النقل  وو���ص��ائ��ط  احل��اف��الت 
االأ���ص��ف��ر،  والتك�صي  ال��ذك��ي��ة  التطبيقات 
ال�صعة  ملخالفة  اإ�صافة  املخالفات  من  عددا 
املقعدية، مثل خمالفات عدم و�صع احلواجز 
الكمامات،  ارت���داء  وع���دم  البال�صتيكية، 
ل�صالح  امل��ي��زان  كفة  ترجح  يف  والتعقيم، 
و�صالمتهم  ال�صكان  �صحة  مقابل  االقت�صاد 
خالفا لقرارات احلكومة واأوامر الدفاع التي 
ن�صت على تغرمي املخالفني وحب�س املكررين 
منهم عند خمالفة اإجراءات العمل وتدابري 
للحد  املتبعة  ال�صحية  والوقاية  ال�صالمة 

انت�صار فريو�س كورونا.
 2021 ل�صنة   )38( رقم  البالغ  وا�صتمل 
ال���ذي اأ����ص���دره رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور 
ب�����ص��ر اخل�����ص��اون��ة اأخ�����ريا ع��ل��ى ال�����ص��م��اح 
من  كلي  عدد  بتواجد  العام  النقل  لو�صائط 
الطاقة  من  باملئة   75 بن�صبة  م�صتخدميها 
من   2 الفقرة  تعديل  بعد  لها،  اال�صتيعابية 
البند )اأوال( من اأمر الدفاع رقم )27( ل�صنة 
فيها  الواردة  باملئة   50 ن�صبة  باإلغاء   2021

واال�صتعا�صة عنها بن�صبة 75 باملئة.
هيئة  با�صم  االإع��الم��ي  الناطق  وقالت 
تنظيم النقل الربي الدكتورة عبلة الو�صاح 
العام  النقل  و�صائط  النقل تراقب  اإن هيئة 
ونقاط االنطالق والو�صول من خالل جلنة 
رقابية ت�صم ممثلني عن جهات تعنى بقطاع 
يف  اأ�صبوعية  رقابية  ج��والت  ع��رب  النقل 
اإىل  م�صرية  اململكة،  حم��اف��ظ��ات  خمتلف 
على  امليدانية  رقابتها  ت�صدد  اللجنة  اأن 
االل��ت��زام ب��اأج��ور النقل ال��ع��ام، واإج���راءات 

انت�صار  ملنع  ال�صالمة  وت��داب��ري  ال��وق��اي��ة 
التزام  ع��دم  اأن  واأ�صافت  ك��ورون��ا.  فريو�س 
التي  املقعدية  بال�صعة  العام  النقل  و�صائط 
حددتها القرارات احلكومية االأخرية بواقع 
ت�صل  ت�صغيلية  ملخالفات  يعر�صها  باملئة   75
املركبات وال�صجن يف حال تكرار  اإىل حجز 

املخالفة من قبل امل�صغلني وال�صائقني.
امل��واط��ن��ني  �صحة  اإن  ال��و���ص��اح  وق��ال��ت 
اأول��وي��ة  ه��ي  النقل  و�صائط  يف  و�صالمتهم 
فيها  جمال  وال  النقل  لهيئة  اأ�صمى  وه��دف 
اجل��والت  اأن  م��وؤك��دة  امل��ه��ادن��ة،  اأو  للتهاون 
خطوط  على  وبكثافة  م�صتمرة  الرقابية 
النقل لوقف اأي جتاوز على القانون واأوامر 
خا�صة  النقل  عملية  تنظم  التي  ال��دف��اع 

خالل جائحة كورونا.
م�صغلي  التزام  �صرورة  الو�صاح  واأك��دت 
املقعدية،  بال�صعة  ال��ع��ام  النقل  و�صائط 
وت���وف���ري م��ع��ق��م��ات وم�����ص��ت��ل��زم��ات وق��اي��ة 
التوقف  وع���دم  ك��ال��ك��م��ام��ات،  ال�صخ�صية 
اأثناء م�صري  الركاب  لغايات حتميل وتنزيل 
احلافلة، وتعقيمها يوميا، اإىل جانب التزام 
التطبيقات  على  العاملة  النقل  و�صائط 
احلواجز  بو�صع  االأ�صفر  والتك�صي  الذكية 
النقابة  رئي�س  قال  ب��دوره،  البال�صتيكية. 
اأحمد  العمومية  ال�صيارات  العامة الأ�صحاب 
العمومية  ال�صيارات  م�صغلي  اإن  حيدر،  اأبو 
الدفاع  واأوام��ر  احلكومة  بقرارات  ملتزمون 
ال��ن��ق��ل خ��الل  و���ص��ائ��ط  ال��ت��ي تنظم ع��م��ل 
ال�صائقني  من  كثريا  لكن  ك��ورون��ا،  جائحة 
االإج��راءات  تلك  بفعل  اقت�صاديا  ت�صرروا 
التنظيمية يف وقت تعاين فيه �صيارات النقل 
العمل  اأبرزها  حتديات  جملة  من  العمومي 
املركبات  خ��الل  من  ترخي�س  دون  امل���وازي 
غري  الذكية  النقل  وتطبيقات  اخل�صو�صية 

املرخ�صة.
�صيارات  من  باملئة   80 نحو  اأن  واأ�صاف 
للبنوك  مرهونة  ال�صرفي�س  اأو  التك�صي 
وعليها التزامات مالية لها، مربرا اأن خمالفة 
البنوك  اأق�صاط  لتاأمني  ت��اأت��ي  ال�صائقني 

تبلغ  مقعدية  ب�صعة  فالعمل  يومهم؛  وقوت 
وتاأمني  قرو�صهم  ب�صداد  يفي  لن  باملئة   75

متطلبات معي�صتهم.
ال��ن��ق��ل  من���ط  اإن  ح���ي���در  اأب�����و  وق�����ال 
حتت  تن�صوي  ال��ذي  العمومية  بال�صيارات 
 5 نحو  و  تك�صي  �صيارة  األف   17 نحو  مظلته 
حتديات  من  يعاين  �صرفي�س،  �صيارة  اآالف 
حكومي  ت��دخ��ل  اإىل  بحاجة  وه��و  ك���ربى، 
ويوقف  ال��ق��ط��اع،  ن��زي��ف  م��ن  يحد  ع��اج��ل 
خمالفة امل�صغلني وال�صائقني لل�صعة املقعدية 
تاأجيل  وغريها، عرب حزم حتفيزية ت�صمل 
اأق�صاط البنوط وتقدمي ت�صهيالت حكومية 
نقابة  رئي�س  ق��ال  جانبه،  من  للرتخي�س. 
اخل�صمان  ال��رزاق  عبد  احلافالت  اأ�صحاب 
فئة  هم  احلافالت  �صائقي  من  املخالفني  اإن 
فردية  مبلكية  حمددة  بخطوط  حم�صورة 
لكون احلافالت ال جتد ركابا ب�صبب عزوف 
لتخوفهم  احل��اف��الت  ا�صتقالل  ع��ن  النا�س 
حتديات  جلملة  اإ�صافة  كورونا،  فريو�س  من 
عمل  مقدمتها  يف  ال��ن��م��ط  ه���ذا  ي��وج��ه��ه��ا 
على  اخل�صو�صي  النقل  من  املرخ�صني  غري 

خطوط النقل العام.
يواجهون  احلافالت  م�صغلي  اأن  واأ�صاف 
انخفا�س  منها  كبرية  ت�صغيلية  حت��دي��ات 
ال�صعة التي تتزامن مع انخفا�س ملحوظ يف 
اأعداد الركاب وهو ما يفاقم خ�صائر القطاع 
الذي يواجه تراجعا يف اإيراداته حتى قبل 

اأزمة فريو�س كورونا.
باتت  احلافالت  اإي��رادات  اأن  اإىل  ولفت 
�صرورة  موؤكدا  الوقود،  كلف  توؤمن  بالكاد 
من  القطاع  لدعم  حتفيزية  ح��زم  اإق���رار 
لو�صائط  وحوافز  اإعفاءات  تقدمي  �صمنها 
النقل العام. بدوره، قال املدير العام ل�صركة 
احلكيم،  حممد  وال��ع��راق  االأردن  يف  ك��رمي 
الذكية  بالتطبيقات  النقل  �صركات  اإح��دى 
اأتاحت  ك��رمي  �صركة  اإن  حمليا،  العاملة 
اإلغاء الرحلة  اإمكانية  اأو عمالئها  ل�صائقيها 
ال�صك  ح���ال  يف  االإل���غ���اء  ر���ص��وم  دف���ع  دون 

بالتزام اأي من الطرفني مبعايري ال�صالمة .

*عمان 
تركزت بيوعات االأرا�صي يف اململكة خالل 
يف  احلايل  العام  من  االأوىل  اخلم�صة  االأ�صهر 
عمان بقرية عمان/ حو�س املدينة بعدد 195 
ال��ب��رتاوي/  قرية  ال��زرق��اء  يف  تلتها  قطعة، 
قطعة،   172 بعدد  اجلنوبي  البرتاوي  حو�س 
البقيعاوية/  بقرية  ال�صمالية  البادية  تلتها 

حو�س قاع البقيعاوية بعدد 152 قطعة.
وبح�صب التقرير ال�صهري لدائرة االأرا�صي 

يف  متركزت  ال�صقق  بيوعات  ف��اإن  وامل�صاحة، 
البرتاوي  حو�س  البرتاوي/  بقرية  الزرقاء 
عمان  �صرق  تلتها  �صقة،   272 بعدد  اجلنوبي 
 241 بعدد  امليالة  حو�س  ط��ربب��ور/  بقرية 
الرواق من  النويجي�س/ حو�س  �صقة، وقرية 
نف�س املديرية بعدد 219 �صقة. وعلى امل�صتوى 
ال�صهري، تركزت بيوعات االأرا�صي يف اململكة 
خالل �صهر اأّيار املا�صي يف جنوب عمان بقرية 
موقع اخلرمي/ حو�س الطالق ال�صرقي بعدد 

44 قطعة، ويف قرية اللنب/ حو�س اأم ال�صمن 
قطعة،   42 بعدد  املديرية  نف�س  من  الغربي 
مدق  حو�س  دح��ل/  بقرية  املفرق  يف  تلتها 
ال�صقق  بيوعات  اأم��ا  قطعة.   40 بعدد  الريق 
النويجي�س/  بقرية  عمان  �صرق  يف  فرتكزت 
حو�س الرواق بعدد 67 �صقة، تلتها يف الزرقاء 
اجلنوبي  البرتاوي  حو�س  البرتاوي/  بقرية 
بعدد 46 �صقة، وجمددًا يف �صرق عمان بقرية 

طرببور / حو�س امليالة بعدد 37 �صقة.

تباين التزام وسائط النقل العام بالسعة 
المقعدية وتدابير الوقاية من كورونا

عمان تشهد أعلى بيوعات لألراضي في 
المملكة خالل األشهر الخمسة الماضية

وزير السياحة يؤكد جاهزية األردن 
إلستقبال السياح من الخارج

اتفاقية تعاون بين أكاديمية الشرق األوسط 
للطيران وجمعية التعاون األردني اإلفريقي

*عمان 
اأكد وزير ال�صياحة واالآثار نايف حميدي الفايز، جاهزية االأردن 
الإ�صتقبال ال�صياح من اخلارج، ال �صيما واأن اململكة ا�صتطاعت ال�صيطرة 
اع��داد  يف  منخف�صة  ن�صب  على  واملحافظة  ال��وب��ائ��ي  الو�صع  على 

االإ�صابات امل�صجلة بكورونا.
العربية  القنوات  اإحدى  مع  مقابلة  خالل  الفايز  الوزير  وقال 
يوميا  اململكة  ت�صجلها  التي  القليلة  االإ�صابات  اعداد  اإن  االإخبارية، 
ومنها  ومدرو�س  تدريجي  ب�صكل  املختلفة  القطاعات  بفتح  ت�صمح 
القطاع ال�صياحي. وا�صاف اأن احلكومة بداأت باإتخاذ عدة اإجراءات 
هذه  اأن  م��وؤك��دا  ت��دري��ج��ي،  ب�صكل  احل��رك��ة  على  القيود  لتخفيف 
االإجراءات �صتلعب دورا هاما يف ا�صتقطاب ال�صياح من اخلارج، حيث 
توقع عودة ال�صياحة االجنبية يف اخلريف، مو�صم قدوم ال�صياح من 

هذه الدول .
وفيما يخ�س تعليمات ال�صفر للقادمني اىل اململكة، بني الوزير اأنه 
وح�صب  اجلرعات  )مكتمل  املطعوم  متلقي  للم�صافرين  ال�صماح  جرى 
�صادرة  ذلك  يثبت  ما  اأو  تطعيم  �صهادة  على  واحلا�صلني  املطعوم(  نوع 
ُعمان،  �صلطنة  ال�صعودية،  العربية  )اململكة  التالية  الوجهات  عن 
العربية  االم��ارات  دولة  قطر،  دولة  الكويت،  دولة  البحرين،  مملكة 
املتحدة  الواليات  املغربية،  اململكة  التون�صية،  اجلمهورية  املتحدة، 
ال�صني،  تركيا،  االأوروب��ي،  االحتاد  دول  املتحدة،  اململكة  االمرييكية، 
كوريا اجلنوبية، تايوان، اليابان، ا�صرتاليا، نيوزلندا، ماليزيا، االحتاد 
�صي  )بي  فح�س  باجراء  واالكتفاء  للمملكة  بالقدوم  كندا(  الرو�صي، 
ت�صبق  التي  �صاعة  القدوم خالل 72  لهم من جهة  �صلبية  نتيجته  اآر( 

�صعودهم الطائرة من اأول حمطة مغادرة.
ال�صياحي،  القطاع  على  �صعبا  عاما  ك��ان  املا�صي  العام  اإن  وق��ال 
انحاء  جميع  يف  والوجهات  ال�صياحية  املن�صاآت  من  العديد  وتاأثرت 
القطاع  على  للتخفيف  اأنه  اىل  الفتا  كورونا،  جائحة  ب�صبب  اململكة 

ال�صياحي جرى التوجه اىل ال�صياحة الداخلية.
ال�صياحة  رئي�صي على قطاع  ب�صكل  اململكة تعتمد  اأن  الوزير  وبني 
الذي ي�صكل ما يقارب 13 باملئة من الناجت املحلي االجمايل، م�صريا اىل 
املا�صي  العام  بلغ  حيث  االأردن  حققه  الذي  ال�صياحي  الدخل  تراجع 

حوايل مليار دينار مقارنة مع 1ر4 مليار دينار يف عام 2019.

*عمان 
وقعت اأكادميية ال�صرق االأو�صط للطريان وجمعية التعاون االأردين 
والتعاون وتبادل اخلربات  ال�صراكة  لتعزيز  االإفريقي مذكرة تفاهم 

الفنية والتقنية واالإدارية بني الطرفني.
وتن�س االتفاقية التي وقعها مدير عام االأكادميية الكابنت راكان 
القرعان، ورئي�س اجلمعية عمر عبدات، على التعريف بربامج ودورات 
م�صتوى  ورف��ع  اأكفاء  بخريجني  االإفريقي  ال�صوق  لرفد  االأكادميية 

تناف�صية اخلريجني يف اأ�صواق العمل العاملية.

إنشاء مجلس تنسيقي بين 
الجمارك وغرفة تجارة عمان 

*عمان 
جمل�س  اإن�صاء  على  عمان،  جتارة  وغرفة  اجلمارك  دائرة  اتفقت 
�صمن  ومعاجلتها  امل�صرتكة  الق�صايا  ملناق�صة  �صهريا  يجتمع  تن�صيقي 
عام  مدير  جمع  لقاء  يف  ذل��ك  ج��اء  ال��ن��اف��ذة.  وال��ق��وان��ني  االأنظمة 
رئي�س غرفة جتارة  الق�صاة مع وفد مكون من  اللواء جالل  اجلمارك 
الغرفة،  اإدارة  جمل�س  اأع�صاء  من  وع��دد  توفيق  احل��اج  خليل  عمان 
جرى خالله بحث العديد من املوا�صيع ذات االهتمام امل�صرتك وتعزيز 

العالقة مع القطاع التجاري وتذليل التحديات التي تواجه القطاع.
واأكد الق�صاة اأن الدائرة ت�صعى الإيجاد بيئة جاذبة لال�صتثمار من 
النافذة  م�صروع  ومنها  التطويرية،  امل�صاريع  من  للعديد  تبنيها  خالل 
الوطنية للتجارة الذي يهدف اإىل تعزيز تناف�صية االقت�صاد الوطني 
اإلكرتونية  وطنية  من�صة  خالل  من  احل��دود  عرب  التجارة  وت�صهيل 
مب�صروع  التو�صع  خطط  اإىل  باالإ�صافة  والنقل،  للتجارة  متكاملة 

النافذة الوطنية يف اأغلب مراكزها اجلمركية.
لق�صية  قريب  حل  اإيجاد  �صتتبنى  اجلمارك  دائ��رة  اأن  واأ�صاف 
ارتفاع ر�صوم ال�صحن العاملية التي انعك�صت �صلبًا على التجار واملواطنني 
املراكز  جميع  يف  حملية  جلنة  ت�صكيل  �صيتم  كما  الكلف،  بارتفاع 
اجلمركية لو�صع معايري من �صاأنها اأن ت�صهم يف تطوير منظومة تقدير 

القيمة )التخمني( للب�صائع وفق املمار�صات العاملية.
وتبنيها  اجلمارك  دائرة  بتعاون  توفيق،  احلاج  ا�صاد  جانبه،  من 
للعديد من امل�صاريع التي ت�صهم يف عملية التخلي�س اجلمركي وت�صهيل 
اأجور  ارتفاع  اإىل  الوفد  وتطرق  وال�صلع.  الب�صائع  ان�صياب  حركة 
الب�صائع  على  اجلمركية  الر�صوم  قيمة  واحت�صاب  عامليًا  ال�صحن 
امل�صتوردة، والنافذة اجلمركية الواحدة و�صرورة معاجلة املالحظات 
جتار  مع  التعامل  يف  وامل�صاواة  عليها،  التجاري  القطاع  من  ال��واردة 

ال�صيارات يف املناطق احلرة وبقية املراكز اجلمركية.
ودعوا اإىل اإيجاد حل جذري ملو�صوع التخمني اجلمركي والت�صريع 
من  اجلمارك  دائرة  مع  الوثيق  التعاون  اإىل  م�صريين  االإج��راءات،  يف 

خالل عقدها العديد من االجتماعات واللقاءات مع القطاع اخلا�س.

بحث تعزيز عالقات األردن 
االقتصادية مع بيالروسيا

*عمان 
االردن  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  االول  النائب  بحث 
باململكة  املقيم  غري  بيالرو�صيا  جمهورية  �صفري  مع  الرفاعي،  جمال 
يوريي �صلوكا، اآليات تعزيز العالقات االقت�صادية بني البلدين. وح�صب 
بيان �صحفي للغرفة، اكد الرفاعي حر�س القطاع التجاري على العمل 
عالقات  وتنمية  لتطوير  البيالرو�صي،  اخلا�س  القطاع  مع  امل�صرتك 
مبادالت  اأن  اإىل  م�صريا  امل��ج��االت،  خمتلف  يف  االقت�صادية  البلدين 
البلدين التجارية دون م�صتوى الطموحات. و�صدد على �صرورة تفعيل 
االتفاقيات املوقعة بني البلدين، وايجاد اآلية تعاون جديدة مبا يتوافق 
اجلانب  داعيا  كورونا،  فريو�س  جائحة  فر�صتها  التي  التداعيات  مع 

البيالرو�صي لال�صتفادة من الفر�س اال�صتثمارية املتاحة يف اململكة.
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