
الدول العربية تؤكد التزامها 
بجهود مكافحة عمل األطفال

*عمان 
دعت الأمانة العامة جلامعة الدول العربية 
العربي  واملجل�س  العربية  العمل  ومنظمة 
اليوم  مبنا�سبة  املعنية،  اجل��ه��ات  للطفولة، 
ت�سليط  اإىل  الأط��ف��ال،  عمل  ملكافحة  العاملي 
وكيفية  العاملني  الأطفال  حمنة  على  ال�سوء 

م�ساعدتهم؛ للق�ساء على هذه الظاهرة من قبل 
وموؤ�س�سات  احلكومات  �سواء  الأط���راف  جميع 

اأ�سحاب العمل والعمال واملجتمع املدين.
وبح�سب بيان �سحفي م�سرتك، تلقت وكالة 

الأنباء الأردنية )برتا( ن�سخة منه.
تابع �س2
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اليساري بيدرو كاستيلو
 يتأهب إلعالنه رئيسا لبيرو

توضيح اسباب تعيين خريجي 
برنامج الدبلوم المهني

4ر38 سعر غرام الذهب
 عيار 21 بالسوق المحلية

أميركا.. فتح تحقيق بمصادرة بيانات 
اتصاالت خاصة بديمقراطيين

البحث الجنائي: ال يوجد
 ما يسمى بالدوالر األسود 

*وكاالت 
قانونية،  م�ساحنات  ب�سبب  توتر  اأجواء  و�سط 
يتاأهب الي�ساري بيدرو كا�ستيلو الذي يت�سدر �سباق 

الرئا�سة املحتدم يف بريو لإعالن فوزه باملن�سب.
البتدائية  املرحلة  يف  املعلم  كا�ستيلو،  وق��ال 
و�سط  املا�سية،  الليلة  ملوؤيديه  النقابي،  والزعيم 
�سعب  "ندعو  بالفرز،  املتعلقة  القانونية  النزاعات 

بريو لأن يبقى يقظا". وت�سري و�سائل اإعالم حملية 
اإىل اأن ال�سلطات النتخابية بحثت تغيري القواعد 
يف  الطعن  فوجيموري  كيكو  لليمينية  ي�سمح  مبا 
عن  اأحجمت  لكنها  �سوت،  األ��ف   200 نحو  �سالمة 
مع�سكر  من  مكثفة  �سغوط  بعد  التعديالت  تطبيق 
للزلزل  م�سادة  مدينة  بيت�سو..  مات�سو  كا�ستيلو. 

بنيت يف القرن 15

*عمان 
اأكد ديوان اخلدمة املدنية، ال�سبت، عدم �سحة 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  تداولتها  معلومات 
برنامج  من  الرابعة  الدفعة  خريجي  تعيني  حول 

الدبلوم املهني لتاأهيل املعلمني قبل اخلدمة.
�سامح  املدنية  اخل��دم��ة  دي���وان  رئي�س  وق���ال 
النا�سر اإن هذه التعيينات لي�ست جديدة، وامنا من 
املر�سحني على الك�سف التناف�سي لعام 2019 ال�سادر 
الدقة  مببادئ  التزاما  اأنه   " م�سيفا  الديوان،  عن 
للتعيني  املر�سحني  جميع  فاأن  املعلومات،  و�سفافية 
ممن مت ال�سارة اإليهم يف مواقع التوا�سل يوم اأم�س، 

وتعيني  اختيار  لتعليمات  وفقا  تر�سيحهم  ج��رى 
املوظفني يف الوظائف احلكومية وح�سب اأحقيتهم 
التناف�سية، وبالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم، 
املختلفة.  التخ�س�سات  من  احتياجاتها  وح�سب 
وبني ان اآلية تعيني خريجي برنامج الدبلوم املهني 
لأحكام  وفقا  تاأتي  اخلدمة  قبل  املعلمني  لتاأهيل 
ال�سارية  والتعيني  الختيار  تعليمات  من   52 املادة 
دون  املر�سحني  جميع  مع  التوا�سل  يتم  اإذ  املفعول، 
ا�ستثناء ممن اجتازوا المتحان التناف�سي لوظيفة 

معلم. 
تابع �س2

*عمان 
الأك��ر   21 عيار  الذهب  غ��رام  بيع  �سعر  بلغ 
عند  املحلية  بال�سوق  ال�سبت،  املواطنني،  من  رغبة 
حمالت  من  املواطنني  �سراء  لغايات  دينار  40ر38 

ال�ساغة، مقابل 80ر36 دينار جلهة البيع.
لأ�سحاب  العامة  النقابة  �سر  اأم��ني  وح�سب 
ربحي  واملجوهرات  احللي  و�سياغة  جتارة  حمالت 
 24 عياري  الذهب  من  الغرام  بيع  �سعر  بلغ  عالن، 
عند  ال�ساغة  حم��الت  م��ن  ال�����س��راء  لغايات  و18 

40ر45 و 40ر34 دينار على التوايل.
وبني عالن يف ت�سريح لوكالة الأنباء الأردنية 

)برتا(، ان �سعر اللرية الر�سادي وزن 7 غرامات بلغ 
271 دينارا، فيما بلغ �سعر اللرية الإجنليزي وزن 8 

غرامات 306 دنانري.
الذهب  على  والطلب  العر�س  ان  اىل  وا���س��ار 
بال�سوق املحلية اأقل من امل�ستوى املطلوب، ول�سيما 
بان  امله  عن  معربا  العام،  من  الوق��ات  هذه  مبثل 
ع��ودة  م��ع  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  ال�����س��وق  ين�سط 

القطاعات القت�سادية للعمل ب�سكل كامل.
اأغ��ل��ق  الأ���س��ف��ر  امل��ع��دن  �سعر  اأن  اىل  ول��ف��ت 
عند  العاملية  بال�سوق  اجلمعة  ام�س  ت��داولت��ه 

1878 دولرا لالأون�سة الواحدة.

*وكاالت 
اإنها  الأمريكية  العدل  ب���وزارة  الداخلية  الرقابة  هيئة  اأك��دت 
دونالد  ال�سابق  الرئي�س  اإدارة  خالل  ال��وزارة،  حم��اولت  يف  �ستحقق 
جمل�س  يف  الدميقراطيني  الأع�ساء  ات�سالت  بيانات  م�سادرة  ترامب، 

النواب.
وقال املفت�س العام لوزارة العدل، مايكل هورويتز، اإن مكتبه بداأ يف 
اأخرى  قانونية  و�سلطات  ا�ستدعاء  لأوامر  الوزارة  "ا�ستغالل  مراجعة 
واأ�سخا�س  الكونغر�س  لأع�ساء  الت�سالت  �سجالت  على  للح�سول 
يف  الأخ��رية  بالتحقيقات  يتعلق  فيما  الإع��الم  وو�سائل  لهم  تابعني 
مزاعم ك�سف م�سوؤولني حكوميني ب�سكل غري م�سرح به ملعلومات لو�سائل 

الإعالم".
ال��وزارة  امتثال  "�ستدر�س  مراجعته  اإن  بيان  يف  هورويتز  وق��ال 
ل�سيا�سات واإجراءات وزارة العدل املعمول بها، وما اإذا كانت اأي من هذه 

ال�ستخدامات، اأو التحقيقات، ت�ستند اإىل اعتبارات غري منا�سبة".
وقال اإن حتقيقه قد يت�سع اإذا ظهرت "ق�سايا اأخرى" غري حمددة 

اأثناء التحقيق، وفقا ملا ذكرته رويرتز.
واأعلن املفت�س العام مراجعته بعد اأن طالب اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ 
الدميقراطيون يوم اجلمعة باأن يديل اثنان من وزراء العدل ال�سابقني 
لرتامب  التابعة  العدل  وزارة  ا�ستدعاء  مذكرات  ب�ساأن  ب�سهادتهما 

ل�سجالت اأع�ساء الكونغر�س.
اإدارة ترامب وو�سفها  البيت الأبي�س اجراءات  وانتقد م�سوؤول يف 

باأنها "مروعة".
خالل  العدل  وزارة  اإن  اخلمي�س،  تاميز،  نيويورك  �سحيفة  وقالت 
رئا�سة ترامب ا�ستدعت �سركة اأبل للح�سول على بيانات من ح�سابات 
اثنني على الأقل من الدميقراطيني يف جلنة املخابرات مبجل�س النواب 

يف حماولة ملعرفة من يقف وراء ت�سريب املعلومات ال�سرية.
وع�سو  �سيف  اآدم  اللجنة  رئي�س  اإن  الكونغر�س  يف  م�سوؤولون  وقال 
اللجنة اإريك �سوالويل هما امل�سرعان الوحيدان اللذان تاأكد ا�ستدعاء 

وزارة العدل يف رئا�سة ترامب بياناتهما.
املفت�س  اإج��راء  اإىل  فيه  دع��ا  اخلمي�س  ي��وم  بيان  يف  �سيف  وق��ال 
وزارة  �سافر  وب�سكل  م��رارا  طالب  ترامب  "الرئي�س  اإن  حتقيقا  العام 
العدل بتنفيذ اإرادته ال�سيا�سية وحاول ا�ستخدام الوزارة كهراوة �سد 

خ�سومه ال�سيا�سيني والعاملني يف جمال الإعالم".
واأكد �سوالويل، يف مقابلة مع �سبكة "اإم.اإ�س.اإن.بي.�سي"، م�سادرة 
بيانته يف اأبل، وقال اإنه كان يخ�سى اأنه اإذا اأعيد انتخاب ترامب رئي�سا، 
م�ساعديه  فقط  وياأمر  واإجراءاتها  العدل  وزارة  يتجاوز  "قد  فاإنه 

ب�سجن خ�سومه ال�سيا�سيني".
وال�سناتور  �سومر  ت�ساك  ال�سيوخ  جمل�س  يف  الأغلبية  زعيم  وقال 
ديك دوربني اإنه يجب ا�ستدعاء بيل بار وجيف �سي�سنز، وزيري العدل 
يف عهد ترامب، اإذا لزم الأمر لإجبارهما على الإدلء ب�سهادتيهما اأمام 
للبيانات  ال�سرية  ال�سيوخ ب�ساأن امل�سادرة  الق�سائية يف جمل�س  اللجنة 

وو�سفا ذلك باأنه "ا�ستغالل �سارخ لل�سلطة".
اإن  الأبي�س  البيت  يف  الت�سالت  مديرة  بيدينغفيلد  كيت  وقالت 
الإدارة  يف  ال�سلطة  ا�ستغالل  �سكل  يو�سح  املزعوم  العدل  وزارة  ن�ساط 
اأمام  للرت�سح  بايدن  جو  الدميقراطي  الرئي�س  دفع  وال��ذي  ال�سابقة 
العدل  وزارة  ا�ستقالل  اإب��راز  على  بايدن  وحر�س  ترامب.  اجلمهوري 

قائال اإنها تخدم ال�سعب ولي�س الرئي�س.

*عمان 
القب�س  ال�سبت،  اجلنائي،  البحث  اإدارة  األقت 
الحتيال  حاول  اأجنبية  جن�سية  من  �سخ�س  على 

على عدد من املواطنني باأ�سلوب الدولر الأ�سود.
الأمن  مديرية  با�سم  الإعالمي  الناطق  وقال 
تابعوا  البحث اجلنائي  اإدارة  العاملني يف  اإن  العام 
التحقيق حول معلومات وردت اإليهم مبحاولة احد 
من  عدد  ا�ستدراج  اجنبية  جن�سية  من  الأ�سخا�س 
املواطنني لالحتيال عليهم باأ�سلوب الدولر الأ�سود 
وقدرته على حتويل اأوراق بي�ساء لعملة حقيقية.

املعلومات  التحقيق وجمع  اأنه مبتابعة  واأ�ساف 
جرى حتديد هوية ذلك ال�سخ�س امل�ستبه به واأُلقي 

بط  القب�س عليه وتبني اأنه من جن�سية اأجنبية و�سُ
بحوزته كمية من املواد الكيميائية التي ت�ستخدم 
البي�ساء  الأوراق  من  ملجموعة  اإ�سافة  لالحتيال، 

بحجم اأوراق الدولر.
املواطنني  اجل��ن��ائ��ي  البحث  اإدارة  وح���ذرت 
مع  والتعاطي  التعامل  م��ن  اململكة  يف  واملقيمني 
مثل هوؤلء الأ�سخا�س واعتبار كل من يدعي ذلك 
بالدولر  ي�سمى  ما  يوجد  ل  اأنه  واأك��دت  حمتاًل. 
للتبليغ  داعية  ال�سوق،  �سعر  من  الأق��ل  اأو  الأ�سود 
هاتف  على  ذل��ك  امتالكه  يدعي  �سخ�س  اأي  عن 
اأو  اأمني  مركز  اأقرب  مراجعة  اأو   )911( الطوارئ 

ق�سم للبحث اجلنائي.

*عمان
الثنني  غد  يوم  احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  يلتقي 

رئي�س واع�ساء اللجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�سيا�سية.

املا�سي  اخلمي�س  ي��وم  ال�سامية  امللكية  الرادة  �سدرت  وكانت 
الوزراء  رئي�س  برئا�سة  ال�سيا�سية  املنظومة  حتديث  جلنة  بت�سكيل 

ال�سبق العني �سمري الرفاعي و92 ع�سوا.

الملك يلتقي رئيس واعضاء لجنة 
تحديث المنظومة السياسية 

شخصية العام االقتصادية
 لعام 2020

 مجلة نجوم واضواء العربية 

وبأجماع رجال المال واالعمال والنخبة  اختيار

  االمير الوليد بن طالل 
الشخصية االقتصادية العربية االولى لعام 2020

*عمان 
و310  وفيات   5 ت�سجيل  عن  ال�سبت،  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 
اإ�سابات جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد يف اململكة، لريتفع العدد 

الإجمايل اإىل 9582 وفاة و742831 اإ�سابة.
واأ�سار املوجز الإعالمي ال�سادر عن وزارة ال�سحة اإىل اأن عدد 
عدد  بلغ  بينما  حالة،   7692 اإىل  و�سل  حالّيا  الن�سطة  احل��الت 
عدد  بلغ  كما  حالة،   58 امل�ست�سفيات  اإىل  اأدخلت،  التي  احل��الت 
العدد  بلغ  حني  يف  حالة،   39 امل�ست�سفيات  غ��ادرت  التي  احل��الت 
الإجمايل للحالت املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 495 
اإقليم ال�سمال  اأ�سّرة العزل يف  اإ�سغال  اأن ن�سبة  حالة. وبني املوجز 
احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   6 بلغت 
15 باملئة، فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنف�س ال�سطناعي يف 

الإقليم ذاته 11 باملئة.
بلغت  الو�سط  اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف 
احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  و�سلت  حني  يف  باملئة،   12
اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   28 اإىل  ذاته  الإقليم  يف 

التنّف�س ال�سطناعي 8 باملئة.
*عمان تابع �س2

افتتح وزير الداخلية مازن الفرايه، ال�سبت، فعاليات موؤمتر ادارة 
نظمته  والذي  مئة عام،  الردن خالل  والأزم��ات يف  الكوارث  خماطر 
الأردنيني  املهند�سني  نقابة  الكوارث والزمات يف  ادارة خماطر  جلنة 
الزعبي،  �سمارة  اأحمد  املهند�س  الأردنيني  املهند�سني  نقيب  بح�سور 

واأمني عام النقابة املهند�س علي نا�سر.
و�سارك يف اأعمال املوؤمتر املوؤ�س�سات الرئي�سة ذات العالقة باإدارة 
والدفاع  الأزم��ات،  وادارة  لالأمن  الوطني  كاملركز  الأردن،  يف  الكوارث 
يف  الكوارث  خماطر  بتطور  �ساهمت  التي  الدولية  واملنظمات  املدين 

الأردن.
ونقابة  ع��ام  ب�سكل  املهنية  النقابات  جهود  الفرايه،  وثمن 
وم�ساهمتها  التاريخي  دورها  على  اخل�سو�س،  وجه  على  املهند�سني 
املختلفة  قطاعاتها  ورف��د  الأردن��ي��ة،  ال��دول��ة  بناء  يف  الفعالة 
ورعاية  تاأهيل  يف  ودورها  الرتاكمية  واخلربات  الب�سرية  بالكوادر 

. منت�سبيها
الزمات  من  مبجموعة  الدول  من  كالعديد  مّرت  اململكة  اإن  وقال 
الكوارث  وتوالت  املختلفة  اللجوء  ازم��ات  اآخرها  وك��ان  وال��ك��وارث، 
والأزمات على اختالف درجاتها، بالتزامن مع تطوير قدرات الدولة 
املركز  بتاأ�سي�س  اجلهود  توجت  حيث  ادارتها،  على  اإمكاناتها  وحت�سن 

الوطني لالأمن وادارة الزمات عام 2008.
تابع �س2

*عمان 
اأحبطت اإدارة مكافحة املخدرات حماولة لتهريب 150 األف حبة 
اململكة،  خارج  لتهريبها  متهيدًا  �سحن  مركبة  داخل  اأُخفيت  خمدرة 
واألقت القب�س على املتورطني. وقال الناطق الإعالمي با�سم مديرية 
املخدرات  مكافحة  اإدارة  يف  للعاملني  وردت  معلومات  اإن  العام  الأمن 
حول قيام ثالثة اأ�سخا�س بتخزين كمية كبرية من احلبوب املخدرة 
لتهريبها  متهيدًا  ال�سحن  مركبات  اإح��دى  داخ��ل  �سرية  خمابئ  يف 
خارج اململكة. وا�ساف انه وبجمع املعلومات ومتابعة التحقيق، متكن 
املحققون من التاأكد من املعلومات وحتديد الأ�سخا�س املتورطني ومكان 
على  جرى  حيث  العا�سمة،  �سرق  مناطق  اح��دى  يف  ال�سحن  مركبة 
بالق�سية،  واملتورطني  ال�سحن  مركبة  و�سبط  للمكان  التحرك  الفور 
وبتفتي�س املركبة ُعر داخل خمابئ �سرية يف ج�سم املركبة على 150 

الف حبة خمدرة، وبو�سرت التحقيقات.

*عمان 
قالت وزارة الرتبية والتعليم، اإنه لن يكون هناك تعيينات لأي 
كوادر جديدة فيها للعام احلايل، با�ستثناء املن�سبني للتعيني �سابقا 

ومت اإيقاف تعيينهم ب�سبب جائحة كورونا.
امل�ساعفة  اأحمد  الدكتور  الوزارة  با�سم  الناطق الإعالمي  وبني 
يف ت�سريح �سحفي ال�سبت، ان الوزارة ن�سرت يف وقت �سابق ا�سماء 
املن�سبني للتعيني وعددهم 2916 معلما ومعلمة ل�ستكمال اإجراءات 
تعيينهم، موؤكدا اأن املعينني �سيبا�سرون عملهم يف �سهر اآب املقبل مع 

بدء العام الدرا�سي اجلديد 2021/2022.

»5« وفيات و »310« إصابات 
جديدة بكورونا في المملكة

الفرايه: وصلنا الى مرحلة 
التعافي من الوباء

احباط محاولة مخدرات 
ُأخفيت داخل مركبة

التربية: ال تعيينات 
جديدة للعام الحالي
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*عّمان 
الفايز  في�سل  العيان  جمل�س  رئي�س  ثمن 
امل�ساعدات التي يقدمها البنك الدويل لالأردن، 
داعيا اإىل تقدمي املزيد من امل�ساعدات لتمكني 
فريو�س  جائحة  تداعيات  مواجهة  من  اململكة 
كورونا وما رتبته ظروف املنطقة الراهنة على 

او�ساعها القت�سادية والجتماعية.
ج���اء ذل���ك خ���الل ل��ق��ائ��ه ال�����س��ب��ت، عميد 
الدويل  البنك  يف  التنفيذيني  امل��دراء  جمل�س 
الثاين  النائب  بح�سور  ح�سن،  م��ريزا  الدكتور 
املع�سر،  رجائي  العني  العيان  جمل�س  لرئي�س 
ورئي�س  بوران،  علياء  العني  الرئي�س  وم�ساعد 
واملغرتبني  واخلارجية  العربية  ال�سوؤون  جلنة 
املالية  اللجنة  ورئي�س  ال��ل��وزي،  نا�سر  العني 
جمال  العني  العيان  جمل�س  يف  والقت�سادية 
جمل�س  يف  املالية  اللجنة  ورئي�س  ال�سرايرة، 
نائب  اىل  ا���س��اف��ة  ال�سليحات،  من��ر  ال��ن��واب 
ال�سرق  الدويل ملنطقة  البنك  رئي�س جمموعة 
الو�سط فريد بلحاج، ومدير دائرة امل�سرق يف 

البنك الدويل �ساروج كوماجا.
ا�ستقبل مئات  اأن الردن  اإىل  الفايز  وا�سار 
�سبل  لهم  ووف��ر  ال�سوريني  الالجئني  الآلف 

تكلفة  ان  مبينا  واملعي�سية،  ال�سحية  الرعاية 
ا�ست�سافتهم منذ اندلع الزمة ال�سورية وحتى 

اليوم قد جتاوزت 12 مليار دولر.
يف  ل���الأردن  املقدمة  امل�ساعدات  اأن  واأك���د 
ا�ست�سافة  تكلفة  ربع  اإل  تغِط  مل  املجال  هذا 
الالجئني ال�سوريني ما زاد من التحديات املالية 
والقت�سادية، داعيا الدول املانحة واملوؤ�س�سات 
الدعم  من  املزيد  تقدمي  اإىل  الدولية  املالية 

لالأردن.
امل��ن��ط��ق��ة  ����س���راع���ات  اأن  ال��ف��اي��ز  وب����ني 
يف  ال��دول��ة  خطط  عرقلتا  ك��ورون��ا،  وجائحة 
على  والعمل  القت�سادية  التحديات  مواجهة 
املعي�سية  الأو�ساع  زاد  ما  النمو،  ارق��ام  زي��ادة 
للمواطنني �سعوبة، ورفع ن�سب الفقر والبطالة 

خا�سة بني �سفوف ال�سباب.
ودعا البنك الدويل اإىل اأخذ تلك الق�سايا 
املرحلة  يف  الردن  جهود  لدعم  العتبار  بعني 
املقبلة يف حماور عدة ذات اأولوية اأ�سا�سها احلد 
من م�سكلتي الفقر والبطالة، وتعزيز احلماية 
لل�سباب  ع��م��ل  ف��ر���س  وخ��ل��ق  الج��ت��م��اع��ي��ة، 

واملتعطلني عن العمل.
من  املتوا�سل  الردن  �سعي  الفايز  واأك���د 

القت�سادية  التحديات  وجتاوز  التعايف  اأجل 
التي يعاين منها، م�سددا على ان متكني الردن 
وال�ستقرار  الأم��ن  حالة  وتعزيز  اقت�ساديا 

التي يعي�سها هي م�سلحة للجميع.
بني  التعاون  تعزيز  اأهمية  الفايز  وب��ني 
الردن واملوؤ�س�سات املالية الدولية، ومنها البنك 
م�ساريع  ودع���م  ال�ستثمار  لتحفيز  ال���دويل 
ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س، موؤكدا 
وال�ستثمارية  القت�سادية  الت�سريعات  اأن 
حتديثا  هناك  واأن  ال�ستثمار  حتفز  الردنية 
وتطويرا م�ستمرا لها لتواكب التطورات يف خلق 

بيئة ا�ستثمارية م�سجعة وجاذبة.
الردين  الق��ت�����س��اد  ظ����روف  اأن  وب����ني 
ت�ستوجب اتخاذ خطوات عملية لزيادة جذب 
بني  ال�سراكة  وتعزيز  اخلارجية  ال�ستثمارات 
معيقات  اي  واإزال��ة  واخلا�س،  العام  القطاعني 
اع�ساء  اأكد  جانبهم،  من  امل�ستثمرين.  تعرت�س 
الأردن  و�سع  يتفهمون  اأن��ه��م  ال���دويل  البنك 
مع  �سراكة  بناء  اىل  وي�سعون  القت�سادي، 
العمل  فر�س  البنك  خاللها  من  يدعم  اململكة 
املنطقة،  يف  اململكة  وتناف�سية  القت�ساد  ومنو 

خا�سة دعم راأ�س املال الب�سري.

*عمان 
ال��ف��راي��ه،  م���ازن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  افتتح 
الكوارث  ال�سبت، فعاليات موؤمتر ادارة خماطر 
وال��ذي  ع��ام،  والأزم���ات يف الردن خ��الل مئة 
الكوارث والزمات  ادارة خماطر  نظمته جلنة 
نقيب  بح�سور  الأردن��ي��ني  املهند�سني  نقابة  يف 
�سمارة  اأحمد  املهند�س  الأردن��ي��ني  املهند�سني 
علي  املهند�س  النقابة  ع��ام  واأم���ني  الزعبي، 

نا�سر.
و����س���ارك يف اأع���م���ال امل���وؤمت���ر امل��وؤ���س�����س��ات 
يف  ال��ك��وارث  ب����اإدارة  العالقة  ذات  الرئي�سة 
الأردن، كاملركز الوطني لالأمن وادارة الأزمات، 
والدفاع املدين واملنظمات الدولية التي �ساهمت 

بتطور خماطر الكوارث يف الأردن.
املهنية  النقابات  جهود  ال��ف��راي��ه،  وثمن 
وج��ه  ع��ل��ى  امل��ه��ن��د���س��ني  ون��ق��اب��ة  ع���ام  ب�سكل 
وم�ساهمتها  التاريخي  دورها  على  اخل�سو�س، 
ال��ف��ع��ال��ة يف ب��ن��اء ال��دول��ة الأردن���ي���ة، ورف��د 
الب�سرية  ب��ال��ك��وادر  املختلفة  ق��ط��اع��ات��ه��ا 
واخلربات الرتاكمية ودورها يف تاأهيل ورعاية 

منت�سبيها.
الدول  من  كالعديد  مّرت  اململكة  اإن  وقال 
مبجموعة من الزمات والكوارث، وكان اآخرها 
ال��ك��وارث  وت��وال��ت  املختلفة  ال��ل��ج��وء  ازم���ات 
مع  بالتزامن  درجاتها،  اختالف  على  والأزمات 
على  اإمكاناتها  وحت�سن  الدولة  قدرات  تطوير 
املركز  بتاأ�سي�س  اجلهود  توجت  حيث  ادارتها، 

الوطني لالأمن وادارة الزمات عام 2008.
يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  الردن  اأن  اإىل  ولفت 
تعر�ست  التي  ال�سعوب  معاناة  من  التخفيف 
م�ساهماتنا  حجم  اىل  اإ�سافة  وازمات،  لكوارث 
الكبرية يف قوات حفظ ال�سالم، وار�سال العديد 
دول  خمتلف  اىل  امليدانية  امل�ست�سفيات  من 

العامل.
ب��خ��ربات��ه  امل���وؤمت���ر  اإن  ال��ف��راي��ه  وق����ال 
حمطات  على  ال�سوء  لإلقاء  جاء  الرتاكمية، 
الكوارث والزمات يف  تاريخية لإدارة خماطر 
مفاهيمه  من  منطلقا  ع��ام  مئة  خ��الل  الردن 
جلنة  ادرجتها  التي  البناءة  وحماوره  العلمية 
م�ستذكرة  املهند�سني،  نقابة  يف  املخاطر  ادارة 

مواجهة  يف  الردن��ي��ة  الدارة  م�سرية  بذلك 
الكوارث والأزمات خالل املئوية الوىل، وابراز 
الكوارث التي ح�سلت طيلة هذه الفرتة واللية 

التي تعاملت بها الدولة الردنية.
يف  الأردنيني  املهند�سني  نقابة  بدور  واأ�ساد 
ومدى  ان�سائها،  منذ  والزم��ات  املخاطر  ادارة 
واملتابعة  الدولية  والكودات  باملعايري  تقيدها 
والكوارث  الزمات  تلك  اليات  لإدارة  امل�ستمرة 
ومتابعة  ال�سرتاتيجيات  اف�سل  لتطبيق  وفقا 
اأحدث الفاق امل�ستقبلية للحد من خماطر هذه 

الكوارث على املجتمع.
وال��ك��وارث  الزم���ات  ادارة  ح�سن  اأن  واأك��د 
فقد  الدارة،  جناح  يف  الفي�سل  كان  الردن  يف 
لإي��ج��اد  ال��ف��ر���س  طياتها  يف  الزم����ة  حت��م��ل 
للقطاعات  التحتية  البنية  يف  اخللل  مواطن 
املختلفة، وبالتايل حت�سني قدرات ال�ستجابة 
وبني  املتاحة.  للموارد  الأمثل  وال�ستخدام 
هذه  خمتلف  مع  التعامل  يف  الدولة  جناح  اأن 
والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  ع��ن  ناجتا  ك��ان  الزم���ات 
المثل  وال�ستغالل  الدولة  مكونات  كافة  بني 
جهود  وت�سافر  وامل��ال��ي��ة،  الب�سرية  للموارد 
امل�سلحة  وال���ق���وات  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
وحتت  باخت�سا�سه  ك��ل  الأم��ن��ي��ة  والج��ه��زة 
قيادة موحدة للخروج من هذه الزمات بكفاءة 
على  اجلانبية  اثارها  من  والتخفيف  وفاعلية 

الدولة، والعمل معا للتعايف.
وفيما يتعلق بجائحة فريو�س كورونا، قال 
الفرايه اإن احلكومة بذلت جهودا كبرية لك�سب 
الوقت لبناء القدرات ال�سحية املنا�سبة للتعامل 
املركز  يف  ازم��ة  خلية  و�سكلت  اجلائحة،  م��ع 
كافة  �سمت  الزم���ات  وادارة  لالأمن  الوطني 
ولفت  الأمنية.  واجهزتها  الدولة  موؤ�س�سات 
اإىل اأنه وبعد مرور اكر من عام على اجلائحة 
مت  كما  متما�سكا  ظل  ال�سحي  القطاع  اأن  ال 
امل�ست�سفيات  بناء م�ست�سفيات ميدانية وتعزيز 
باأخذ  احلكومة  قيام  اإىل  اإ�سافة  القائمة، 
ومعاجلة  املطاعيم  واعطاء  الفح�س  عينات 
�ساهم  الذي  المر  نفقتها،  على  كورونا  مر�سى 
يف و�سولنا اىل مرحلة التعايف من ذلك الوباء 
ال�سعة  وزادت  ال���س��اب��ات  ت��راج��ع��ت  ح��ي��ث 

املطاعيم  اعطاء  بالإمكان  وا�سبح  ال�سريرية 
لنحو ما يقارب  100 الف �سخ�س يوميا .

قدرنا  اإن   ، املهند�سني  نقيب  ق��ال  ب���دوره، 
منذ  التحديات  مع  نعي�س  ان  الوطن  ه��ذا  يف 
املختلفة  املوؤامرات  ومواجهة  المارة  تاأ�سي�س 
والنت�سار  التحديات  جت��اوز  من  متكنا  حيث 
القيادة،  مع  ال�سعب  بالتحام  امل��وؤام��رات  على 
ال�سيا�سي  للموقف  تقاطع  هناك  كان  فاأينما 
القيادة  ب��ني  الجتماعي  او  القت�سادي  او 

وال�سعب كان النت�سار نهاية الطريق.
واأكد اأن احلوار املجتمعي �سواء كان حوارا 
القت�سادية  او  ال�سيا�سية  باجلوانب  يتعلق 
هو  الرتبوية،  او  الثقافية  او  الجتماعية  او 
�سبيلنا الوحيد لالنت�سار، حيث اأن كل ال�سعوب 
التي حاولت الو�سول اىل ال�سالح الراديكايل 
والزم��ات  الأهلية  احل��روب  مبتاهات  دخلت 

املختلفة.
ب��اأزم��ة  مي���ر  الأردن  اأن  ال��زع��ب��ي  وب���ني 
معدلت  ارت��ف��اع  رافقها  خانقة  اقت�سادية 
كورونا  ف��ريو���س  جائحة  واآخ��ره��ا  البطالة، 
كانت  وق��د  املختلفة،  القليمية  والتحديات 
النقابة كما كانت دائما منحازة لق�سايا النا�س 
الفل�سطينية،  والق�سية  العربي  �سعبنا  وق�سايا 
اأخريا  ت�سكيله  مت  الذي  الوفد  �سيتوجه  حيث 
العمار  عملية  يف  للم�ساهمة  غزة  قطاع  اىل 

وتقدمي اخلربات املختلفة.
الكوارث  خماطر  ادارة  جلنة  رئي�س  وقال 
نايف  املهند�س  املهند�سني  نقابة  يف  والأزم��ات 
ذكرى  نعي�س  ونحن  ياأتي  امل��وؤمت��ر  اإن  خ��وري، 
الأوىل  املئوية  ظالل  ونتفياأ  اململكة  ا�ستقالل 
يف  النقابة  دور  مع  ان�سجاما  الأردنية،  للدولة 
يف  احلياة  جمالت  خمتلف  وتعزيز  امل�ساهمة 

الردن بخربات النقابة املختلفة.
ولفت اإىل اأن الردن كان �سباقا يف التوقيع 
على الطارات الممية يف جمال ادارة خماطر 
بحاجة  زلنا  ل  اأننا  كما  والزم���ات،  ال��ك��وارث 
امل�ستفادة  الدرو�س  من  لال�ستفادة  العمل  اىل 
املتنوعة  املوؤمترات  من  ا�ستخال�سها  يتم  التي 
حول هذا املو�سوع مب�ساركة نخبة من اخلرباء 

واملوؤ�س�سات يف هذا الوطن.

*عمان 
الثقايف،  ال��ع��رب��ي  النه�سة  ملتقى  نظم 
الإعالم  دور  تناولت  نقا�سية  جل�سة  ال�سبت، 
املجتمعي  النهو�س  يف  اأ�سا�س  ك�سريك  الوطني 

والأممي، مب�ساركة 20 اإعالميا واإعالمية.
اأدارها  التي  اجلل�سة  يف  امل�ساركون  وناق�س 
دور  املعايطة،  �سميح  الأ�سبق  الإع��الم  وزي��ر 
الإعالم يف النهو�س باملجتمع واملحافظة على 
الوطنية  الهوية  وتر�سيخ  وغر�س  متا�سكه 
بني  الوطني  التالحم  وتعزيز  فيه  اجلامعة 

خمتلف �سرائحه.
تواجه  التي  التحديات  لأب��رز  وعر�سوا 
اأ�سكاله  مبختلف  الوطني  الإع��الم  موؤ�س�سات 
املوؤ�س�سات،  لتلك  النهائي  املنتج  على  واأثرها 
وم��ن��ه��ا ال��ت��ح��دي��ات امل��ح��ل��ي��ة والأو�����س����اع 

القت�سادية واأو�ساع القليم وغريها.
ي��زخ��ر  الأردن  اأن  امل��ت��ح��دث��ون  واأك�����د 
لكنها  والإع��الم��ي��ة،  ال�سحفية  ب��ال��ك��ف��اءات 

اإىل اله��ت��م��ام وال��ت��دري��ب وت��وف��ري  ب��ح��اج��ة 
هو  ال�سيا�سي  ال�سالح  اأن  معتربين  املعلومة، 

الطريق لالإ�سالح الإعالمي.
وقال رئي�س امللتقى با�سل الطراونة اإن دور 
التنمية  يف  و�سريك  حم��وري  دور  هو  الإع��الم 
عنه،  ال�ستغناء  ميكن  ول  باملجتمع  والنهو�س 
م�سريا اإىل اأن املرحلة املقبلة تتطلب اأن ت�ستبك 

الق�سايا  م��ع  والثقافية  الإع��الم��ي��ة  النخب 
مهنية  رواي���ة  لتقدمي  وال��ع��رب��ي��ة  الوطنية 
نحو  وت��دف��ع  ايجابي  ب�سكل  باملجتمع  ت��وؤث��ر 
والقت�سادية  وال�سيا�سية  الفكرية  التنمية 
التنفيذية  الرئي�سة  وقالت  والجتماعية. 
للدميقراطية  ال��ع��رب��ي��ة  النه�سة  ملنظمة 
على  تعمل  املنظمة  اإن  حمارب  �سمر  والتنمية 
للو�سول  املكت�سبة  واخل��ربات  الأف��ك��ار  اإدم��اج 

يواجهها  التي  للتحدّيات  م�سرتكة  حلول  اإىل 
املهمة  بامل�سامني  امل�ساركون  واأ�ساد   . املجتمع 
التي تناولتها اجلل�سة، والتي تهدف اإىل ايجاد 
اأر�سية م�سرتكة لت�سخي�س واقع الإعالم ودوره 
يف النهو�س املجتمعي مبختلف اأ�سكاله، موؤكدين 
والتو�سيات  النقا�سات  تلك  تتحول  اأن  �سرورة 
اأط��راف  جميع  ل��دى  ملمو�س  و�سلوك  لأف��ع��ال 

املعادلة الإعالمية.

الفايز يثمن دعم
 البنك الدولي لألردن

الفرايه:وصلنا الى مرحلة التعافي من الوباء

جلسة نقاشية حول دور اإلعالم 
الوطني في النهوض المجتمعي

الخدمة المدنية يوضح اسباب 
تعيين خريجي الدفعة الرابعة 

من برنامج الدبلوم المهني
*عمان 

اأكد ديوان اخلدمة املدنية، ال�سبت، عدم �سحة معلومات تداولتها 
مواقع التوا�سل الجتماعي حول تعيني خريجي الدفعة الرابعة من 

برنامج الدبلوم املهني لتاأهيل املعلمني قبل اخلدمة.
وقال رئي�س ديوان اخلدمة املدنية �سامح النا�سر اإن هذه التعيينات 
لي�ست جديدة، وامنا من املر�سحني على الك�سف التناف�سي لعام 2019 
و�سفافية  الدقة  مببادئ  التزاما  اأنه   " م�سيفا  الديوان،  عن  ال�سادر 
يف  اإليهم  ال���س��ارة  مت  ممن  للتعيني  املر�سحني  جميع  ف��اأن  املعلومات، 
اختيار  لتعليمات  وفقا  تر�سيحهم  جرى  اأم�س،  يوم  التوا�سل  مواقع 
وتعيني املوظفني يف الوظائف احلكومية وح�سب اأحقيتهم التناف�سية، 
من  احتياجاتها  وح�سب  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع  وبالتن�سيق 
الدبلوم  برنامج  خريجي  تعيني  اآلية  ان  وبني  املختلفة.  التخ�س�سات 
من   52 املادة  لأحكام  وفقا  تاأتي  اخلدمة  قبل  املعلمني  لتاأهيل  املهني 
تعليمات الختيار والتعيني ال�سارية املفعول، اإذ يتم التوا�سل مع جميع 
املر�سحني دون ا�ستثناء ممن اجتازوا المتحان التناف�سي لوظيفة معلم، 
من خالل ار�سال ر�سائل ن�سية يتم من خاللها ال�ستعالم عن رغبتهم يف 
ال�ستفادة من املنحة التدري�سية التي تقدمها وزارة الرتبية، لغايات 

احل�سول على دبلوم التاأهيل قبل اخلدمة.
واأو�سح اأن هذا الدبلوم على جانب كبري من الهمية، وين�سجم مع 
وبرامج  الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  ال�سرتاتيجية  خمرجات 
املهارات  تطوير  اإىل  يهدف  اأنه  موؤكدا  ال��وزارة،  يف  الرتبوي  التطوير 
على  التناف�س  او  كفاءتهم،  ورف��ع  للمعلمني  والتعليمية  الرتبوية 
العام  اأن م�سوؤولية التدريب نقلت اعتبارا من  ال�سواغر املتاحة. وبني 
اربع  اىل  املعلمني  لتدريب  رانيا  امللكة  اأكادميية  من  بالكامل  املا�سي 
بان  واأو�سح  والها�سمية.  وموؤتة،  والريموك،  الأردنية  وهي  جامعات، 
التحاق  فرتة  اثناء  والنفقات  الر�سوم  جميع  تتحمل  الرتبية  وزارة 
بدل  تقريبا  دينارا   140 موفد  لكل  ت�سرف  اإذ  بالربنامج،  املوفدين 
موا�سالت وغريها، موؤكدا عدم �سحة ما يتم تداوله بان املوفد يدفع 

نحو 3000 دينار كر�سوم التحاق بالربنامج.

تسجيل 5 وفيات و310 إصابات 
جديدة بكورونا في المملكة

*عمان 
اأعلنت وزارة ال�سحة، ال�سبت، عن ت�سجيل 5 وفيات و310 اإ�سابات 
العدد الإجمايل  اململكة، لريتفع  امل�ستجد يف  جديدة بفريو�س كورونا 

اإىل 9582 وفاة و742831 اإ�سابة.
عدد  اأن  اإىل  ال�سحة  وزارة  عن  ال�سادر  الإعالمي  املوجز  واأ�سار 
احلالت الن�سطة حالّيا و�سل اإىل 7692 حالة، بينما بلغ عدد احلالت 
التي  احلالت  عدد  بلغ  كما  حالة،   58 امل�ست�سفيات  اإىل  اأدخلت،  التي 
للحالت  الإجمايل  العدد  بلغ  حني  يف  حالة،   39 امل�ست�سفيات  غادرت 

املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 495 حالة.
بلغت  ال�سمال  اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  املوجز  وبني 
باملئة،   15 احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   6
فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنف�س ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 
الو�سط  اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف  باملئة.   11
احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  و�سلت  حني  يف  باملئة،   12 بلغت 
اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   28 اإىل  ذات��ه  الإقليم  يف 
يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  وبلغت  باملئة.   8 ال�سطناعي  التنّف�س 
اإقليم اجلنوب 3 باملئة، ون�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة 8 باملئة، 
فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 
العدد  لي�سل  �سفاء،  حالة   672 ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ�سار  باملئة.   3
يومًا   14 العزل  فرتة  انتهاء  بعد  املتوقعة  ال�سفاء  حلالت  الإجمايل 
اإىل 725557 حالة. واأ�سار املوجز اإىل اإجراء 16346 فح�سًا، لي�سبح 
العدد الإجمايل للفحو�سات التي اأجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 
لهذا،  الإيجابّية  الفحو�سات  ن�سبة  اأن  اإىل  لفتًا  فح�سًا،   7525294

و�سلت اإىل نحو 90ر1 باملئة.
من  الأوىل  اجلرعة  اإعطاوؤهم  جرى  الذين  عدد  اأن  املوجز  وبني 
بلغ 1902663 �سخ�سًا واجلرعتني 625894 �سخ�سا،  لقاحات كورونا 

فيما بلغ عدد امل�سجلني على املن�سة لتلقي اللقاح 2849081 �سخ�سا.

وزير األشغال: ملتزمون بصيانة 
وتأهيل البنية التحتية للمواقع 

السياحية في المملكة
*عمان 

الك�سبي،  يحيى  املهند�س  والإ�سكان  العامة  الأ�سغال  وزي��ر  اأك��د 
التحتية  البنية  تاأهيل  واإعادة  ل�سيانة  الدائم  الوزارة  �سعي  ال�سبت، 

جلميع املواقع ال�سياحية يف اململكة.
ال�سياحة  ووزير  الك�سبي  اأجراها  ميدانية  زيارة  خالل  ذلك  جاء 
من  وعدد  �سهاب  �سعد  العا�سمة  حمافظ  فيها  يرافقهم  الفايز،  نايف 

املعنيني، لبع�س املناطق ال�سياحية يف عمان.
وبحث الك�سبي مع وزير ال�سياحة عددًا من امل�ساريع والق�سايا التي 
تهم القطاع ال�سياحي، م�سددًا على اأهمية تكاثف اجلهود حلل جميع 
م�ساكل البنية التحتية للم�ساهمة يف دعم القطاع ال�سياحي الذي يعد 
زيارة  خالل  وذلك  ككل،  الأردين  الإقت�ساد  دعم  يف  اأ�سا�سية  ركيزة 

تفقدية لطريق وموقع ق�سر عراق المري، وطريق نبع البحاث.
تتمثل  التي  واملطالب  املالحظات  من  عدد  اإىل  الك�سبي،  واأ�ستمع 
بالعمل  الوزارة  يف  للمعنيني  موعزًا  حتتية،  وبنية  خدماتية  مب�ساكل 
مع  والتن�سيق  املتوفرة  للمخ�س�سات  وفقا  ف��وري،  ب�سكل  حلها  على 

اجلهات ذات العالقة والأولويات التي حتددها الوزارة.
وقال، اإن الوزارة ا�ستكملت العمل يف العديد من امل�ساريع التي تخدم 
مواقع �سياحية يف الأردن، و�سيجري قريبًا العمل على عدد من املواقع 

الأخرى بعد التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
�ساهم يف جعل  الذي  الفعال  ال�سياحي  القطاع  الك�سبي، دور  وثمن 
الأردن مكانًا يق�سده ال�سياح من جميع اأرجاء العامل مما ي�سهم يف دعم 

الإقت�ساد الأردين يف ظل الظروف ال�سعبة.
واأ�ساد وزير ال�سياحية نايف الفايز، من جهته، بالدور الفعال الذي 
تقوم فيه وزارة الأ�سغال يف �سبيل دعم القطاع ال�سياحي الذي يعترب 
مثمنًا  كورونا،  جائحة  من  ت�سررا  الإقت�سادية  القطاعات  اأكر  من 
تعاون وزارة الأ�سغال الدائم مع وزارة ال�سياحية، وفقا للنهج احلكومي 

املتبع لتقدمي اأ�سمى اخلدمات للمواطن.
الفرتة  يف  ملحوظًا  انتعا�سًا  ت�سهد  الداخلية  ال�سياحة  اأن  وبني، 
لالإلتزام  اجلهود  تكثيف  واملواطنني  املن�ساآت  من  يتطلب  ما  الأخ��رية 

باإجراءات ال�سالمة العامة والإجرءات الرقابية.
واأ�ساف الفايز اأن الوزارة ت�سعى لتدعيم القطاع ال�سياحي بجميع 
يف  العاملني  من  كبري  ع��ددا  اأن  اإىل  م�سريًا  يحتاجها،  التي  املتطلبات 
القطاع ال�سياحي تلقوا اللقاح، وفقا للخطة املعلنة للو�سول اإىل �سيف 
اأمن واأن هنالك جولت رقابية مكثفة على خمتلف املن�ساآت ال�سياحية 

بالتعاون مع اجلهات املخت�سة.
الناحية  من  الأردن  �سنفت  الدول  من  عددًا  اأن  اإىل  الفايز  ولفت 
الوبائية كدولة خ�سراء لتدين عدد الإ�سابات بفريو�س كورونا فيها 

موؤخرًا ما ي�سهم يف تن�سيط ال�سياحة اخلارجية يف الأيام املقبلة.

اختتام ورشة عمل لفرق 
االستجابة السريعة اإلقليمية

  
*عمان 

دول،  ع��دة  من  الإقليمية  ال�سريعة  ال�ستجابة  ف��رق  اختتمت 
"اأمفنت"،  للتنمية  الدولية  ال�سحة  مبادرة  نظمتها  ور�سة  ال�سبت، 

بالتعاون مع مركز مكافحة الأمرا�س والوقاية منها الأمريكية.
وهدفت الور�سة اإىل تزويد امل�ساركني مبعارف واأدوات لإن�ساء فرق 

ال�ستجابة ال�سريعة وتقييم ادائها. 
و�سارك يف الور�سة مدراء فرق ال�ستجابة ال�سريعة من دول م�سر 

والعراق وال�سودان وباك�ستان واأفغان�ستان، اإ�سافة اىل الردن.
وقال املدير التنفيذي ل�"اأمفنت" الدكتور مهند الن�سور: اإن اأهمية 
كورونا  فريو�س  جائحة  العامل  يكافح  ح�سا�س  وقت  يف  تاأتي  الور�سة 
والأدوات  املوارد  با�ستخدام  الوباء  لإدارة  اأف�سل  فهمًا  وفرت  اأنها  اإذ 

املنا�سبة.
وبني اأن امل�ساركني يف الور�سة تدربوا على كتابة اإجراءات الت�سغيل 
حالة  يف  ببلدانهم  اخلا�سة  الطوارئ  خطة  يف  اإدراجها  ليتم  املوحدة 

تف�سي الأمرا�س وحالت الطوارئ ال�سحية.
من جهته، دعا قائد فريق قدرة القوى العاملة يف "اأمفنت" الدكتور 
فرق  لإدارة  امل��وح��دة  الت�سغيل  اإج���راءات  تطوير  اىل  ب�سري  هيثم 
ال�ستجابة ال�سريعة الوطنية يف بلدانهم، متوقعا اأن ت�ساعد الور�سة 
على زيادة التن�سيق بني فرق الرد ال�سريع، وبرامج التدريب على علم 

الأوبئة امليدانية، ومركز عمليات الطوارئ.
اإقليمية  مبادرة  هي  )امفنت(  للتنمية  الدولية  ال�سحة  اأن  ي�سار 
املجتمعية  لل�سحة  اأو�سطية  ال�سرق  ال�سبكة  عمل  لتعزيز  اأطلقت 
الدولية  واملنظمات  ال�سحة  وزارات  مع  تن�سيق  اآليات  بناء  خالل  من 

واملوؤ�س�سات الأخرى لتح�سني نتائج �سحة ال�سكان.

الدول العربية تؤكد التزامها 
ببذل المزيد من الجهود 
لمكافحة عمل األطفال

*عمان 
العمل  ومنظمة  العربية  ال��دول  جلامعة  العامة  الأم��ان��ة  دع��ت 
اليوم  مبنا�سبة  املعنية،  اجلهات  للطفولة،  العربي  واملجل�س  العربية 
العاملي ملكافحة عمل الأطفال، اإىل ت�سليط ال�سوء على حمنة الأطفال 
العاملني وكيفية م�ساعدتهم؛ للق�ساء على هذه الظاهرة من قبل جميع 
الأطراف �سواء احلكومات وموؤ�س�سات اأ�سحاب العمل والعمال واملجتمع 

املدين.
الأردنية  الأن��ب��اء  وكالة  تلقت  م�سرتك،  �سحفي  بيان  وبح�سب 
)برتا( ن�سخة منه، فاإن اليوم العاملي ملكافحة عمل الأطفال ياأتي هذا 
العام يف ظل اإعالن الأمم املتحدة عام 2021 ال�سنة الدولية للق�ساء 
اأجمع  العامل  يعترب اعرتافا من دول  الذي  الأمر  الأطفال،  على عمل 
ياأتي  اأنه  الأخطر  ولكن  بالغة،  خطورة  من  الظاهرة  هذه  ت�سكله  مبا 
والعامل ل يزال يئن حتت وطاأة جائحة كورونا التي األقت بتداعياتها 
عودة  يف  قائما  الأم��ل  يظل  لكن  كافة،  احلياة  مناحي  على  ال�سلبية 
الفريو�س  هذا  لنح�سار  اجلهود  من  املزيد  خالل  من  الآمنة  احلياة 

والتو�سع يف اللقاحات.
من  املزيد  ببذل  امل�سرتكة،  الإقليمية  اجلهود  التزام  البيان  واأكد 
مبا   2025 عام  قبل  الأطفال  عمل  اأ�سكال  اأ�سواأ  لوقف  العمل  اأج��ل 
املواثيق  اأقرته كل  امل�ستدامة 2030، وما  التنمية  اأهداف  يتوافق مع 
اأجل  من  معا  والعمل  املقبلة،  الأجيال  حلماية  الدولية  والتفاقات 
انتهاء  بعد  قريبا  مالحمه  تت�سكل  خمتلف  مل�ستقبل  وتهيئتها  متكينها 

اجلائحة.
اأولوية  تتبواأ  ت��زال  ول  كانت  الأط��ف��ال  عمل  ق�سية  اإن  وق��ال 
حلقوق  �سارخا  انتهاكا  متثل  ق�سية  باعتبارها  اأعمالنا،  اأجندة  على 
وج�سديا  نف�سيا  ومنوهم  تعليمهم  اإعاقة  يف  رئي�سا  و�سببا  الأطفال، 

وعقليا.
واأ�سار البيان اإىل اأن الظاهرة �سهدت تزايدا يف ظل جائحة كورونا 
اأوقاتهم خارج املدر�سة لفرتات زمنية طويلة،  لكون الأطفال يق�سون 
من  زاد  الذي  الأم��ر  الفقر،  فخ  يف  الأ�سر  من  العديد  وقوع  عن  ف�سال 
خماطر اإجبار الأطفال والفئات اله�سة على العمل، بل والو�سول اإىل 
امل�سلحة  النزاعات  يف  بهم  الزج  خالل  من  الأطفال  عمل  اأ�سكال  اأ�سواأ 

وع�سابات الجتار بالب�سر.

منتدون أردنيون وعرب يبحثون 
األبعاد االستراتيجية للمواجهة 

الفلسطينية اإلسرائيلية  

*عمان 
الأو�سط،  ال�سرق  درا�سات  مركز  اأقامها  ن��دوة  يف  متحدثون  قال 
�سكلت حتول  الأخرية  الإ�سرائيلية  الفل�سطينية  املواجهة  اإن  ال�سبت، 

ا�سرتاتيجيا �سيا�سيًا وع�سكريًا واإعالميًا.
– الإ�سرائيلية  الفل�سطينية  "املواجهة  ندوة  يف  املنتدون  وا�ساف 
يف  توحد  الفل�سطيني  ال�سعب  ان  ال�سرتاتيجية"  2021،  البعاد 
الحتالل،  مواجهة  يف  الن�سال  م�سروع  خلف  اأماكن  تواجده  خمتلف 
يف  املتحدثون  واعترب  لل�سراع.   كعنوان  القد�س  مكانة  على  تاأكيدا 
الندوة التي �سارك خرباء و�سخ�سيات �سيا�سية واكادميية من الأردن 
وفل�سطني  وال�سودان واجلزائر وبريطانيا، اأن املواجهة الخرية اأكدت 
اأن دور ف�سائل املقاومة كالعب رئي�سي يف الق�سية الفل�سطيني ل ميكن 
 جتاوزه، واأظهرت اللتفاف ال�سعبي حول م�سروع املقاومة �سمن حالة 
اأي�سا  تكاملية للمواجهة على طريق حتقيق م�سروع التحرير، واأثبت 
التاريخية،  فل�سطني  خطاب  وتقدم  الإ�سرائيلي،  الردع  نظرية  ف�سل 
كق�سية  واجهة  الأحداث  اإىل  الفل�سطينية  الق�سية  لإع��ادة  اإ�سافة 
مركزية عربيًا وعامليًا. واأكدوا �سرورة دعم  وحدة ال�سعب الفل�سطيني 
على  م�سددين  ومعنويًا،  واإعالميًا  و�سيا�سيًا  ماديًا  و�سموده  ون�ساله 
اأهمية البناء على حالة الوحدة  الفل�سطينية واإنهاء حالة النق�سام 

على اأ�سا�س روؤية ا�سرتاتيجية وطنية بديلة.
ودعوا اإىل تعزيز  حركة املقاطعة لإ�سرائيل،  والتكامل بني خمتلف 
ت�ساعد  وا�ستثمار  الحتالل،  مواجهة  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  مكونات 
وفر�سها  للق�سية  الفل�سطينية  وال��دويل  الدعم  العربي  زخم  حالة 
اأجل  اإنهاء  من  ينا�سل  �سعب  باعتبارها ق�سية  الدولية  الأجندة  على 
حركة  ت�سامن  بناء  بتعميق  امل�سري. وطالب  وحق  تقرير   الحتالل 
عاملي مع الفل�سطينيني من خالل تفعيل العقوبات �سد الحتالل على 
امل�سرتك  العربي  العمل  تفعيل  مع  وال�سعبية،  امل�ستويات  الر�سمية  كل 
القد�س  وتكري�س  اأر�سه،  على  الفل�سطيني  ال�سعب  �سمود  تعزيز  نحو 

كعنوان لل�سراع. 



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

األحد )13( حزيران 2021
3العدد )1937( محلي

أورنج األردن تطلق حملة ألنكم 
درع وطننا وأساس استقراره

*عمان 
الوطنية  الحتفالت  مبنا�سبة  الأردن  اأورجن  �سركة  اأطلقت 
حلماة  العرو�س  من  جمموعة  اجلي�س،  وعيد  ال�ستقالل  بعيد 

ا�ستقراره". واأ�سا�س  وطننا  درع  "لأنكم  بعنوان  الوطن 
جميع  ال�����س��رك��ة  منحت  ال�����س��ب��ت،  ل��ل�����س��رك��ة،  ب��ي��ان  وب��ح�����س��ب 
جمانية  جيجابايت   5 اخللوية  الوطن  حماة  خطوط  م�سرتكي 
اخلطوط  على  لهم  خا�سة  لعرو�س  اإ�سافة  اجلي�س،  عيد  مبنا�سبة 
جيجا   20 اإىل  ت�سل  اإنرتنت  حزم  ت�سمل  م�سبقًا  املدفوعة  اخللوية 
خالل  من  �سراوؤها  ميكن  مميزة  نت  وحزم  حمدودة  غري  ومكاملات 
مني  "اأورجن  بطاقة  على  احل�سول  واإمكانية  اأورجن"  "ماي  تطبيق 
 5 م��ن  ب��دًل  اململكة،  يف  اأورجن  معار�س  م��ن  اأي  م��ن  جم��ان��ًا  فيزا" 

الوطنية. مل�ساهماتهم  تكرميًا  دنانري، 
مع  لحقًا  املدفوعة  الوطن  حماة  عرو�س  ال�سركة  وقدمت 
غري  حملية  ومكاملات  اإن��رتن��ت  ت�سمل  بامل�ساريف  التحكم  ميزة 
امل�سرتكون  يتمتع  كما  دولية،  وجهة   45 اإىل  اإ�سافة  حم��دودة، 
 60 بقيمة  وخ�سم  مميزة،  اأرق��ام  على  احل�سول  بفر�سة  اجل��دد 
الوطن  حماة  بخط  ال�سرتاك  عند  اخللوية  الأجهزة  على  دينارًا 

.10
ملنت�سبي  خا�سة  اإنرتنت  فايرب  عرو�س  ال�سركة  قّدمت  كما 
ومزايا  الأمنية،  والأجهزة  الأردنية  امل�سلحة  القوات  ومتقاعدي 
الدخول  فر�سة  ذلك  يف  مبا  لهم  املخ�س�سة  العرو�س  على  اإ�سافية 

دندنة. خدمة  يف  ال�سرتاك  عند  دينار   100 �سحب  على 

*عمان 
�سدور  اأن  واقت�ساديون،  خ��رباء  اأك��د 
الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�س  ت�سغيل  نظام 
مو�سوع  مع  التعامل  يف  نوعية  نقلة  ي�سكل 

ت�سغيل هذه الفئة من املواطنني.
على  ي�ستمل  النظام  ه��ذا  اإن  وق��ال��وا، 
اأي  يف  �سابقًا  تتوفر  مل  تف�سيلية  اأحكام 
الأطراف  ومهام  التزامات  وحتدد  ت�سريع، 
لهم  العمل  فر�س  توفري  بعملية  املعنية 
املنا�سبة  ال��ع��م��ل  بيئة  ���س��م��ان  وت��ع��زي��ز 
لحتياجاتهم، الأمر الذي �سي�ساهم بتعزيز 
 11.2 متثل  التي  الفئة  هذه  ت�سغيل  فر�س 
ممن  الأردن��ي��ني  ال�سكان  جممل  من  باملئة 
اعمارهم خم�س �سنوات فاأكر ل حتظى اإل 

مبا يقرب من 1 باملئة من فر�س العمل.
النباء  لوكالة  ت�سريحات  يف  وا�ساروا 
ذوي  معظم  اأن  اإىل  )ب����رتا(،  الردن���ي���ة 
الإعاقة يعاين من البطالة واأنح�سار فر�س 
مالئمة  عمل  بيئة  ت��وف��ر  وع���دم  العمل 
تي�سريية  وترتيبات  اإعاقتهم،  لطبيعة 
على  الرقابة  �سعف  ظل  يف  عملهم،  ت�سهل 
الن�سب  بت�سغيل  العمل  اأ���س��ح��اب  اإل��ت��زام 
برامج  ت��وف��ر  ع��دم  وم��ن  منهم،  املطلوبة 
وطموحاتهم،  احتياجاتهم  تنا�سب  تدريب 
اكت�ساب  فر�س  على  ح�سولهم  �سعوبة  ومن 
املهارات احلياتية واملهارات الالزمة لدخول 
النمطية  النظرة  عن  ناهيك  العمل،  �سوق 
اإىل ه��ذه  ال��ع��م��ل  اأ���س��ح��اب  ب��ع�����س  ل���دى 
على  ق��ادرة  غري  اعتبارها  حيث  من  الفئة 
و�سعيفة  العمل  �سوق  يف  وجودها  اإثبات 
الإنتاجية، واأن ت�سغيلها ميثل عبئًا عليهم، 
كما ل �سك باأن منظومة النقل العام و�سبكة 
الطرق ما زالت تقف حائال اأمام متتع هذه 

الفئة مبختلف حقوقها ومنها حق العمل.
للدرا�سات  العمال  بيت  رئي�س  وق��ال 
والمني العام ال�سبق لوزارة العمل حمادة 
بالإ�ستناد  النظام  �سدور  اإن  جنمة،  اب��و 
 13 املادة  خا�س  وب�سكل  العمل  قانون  اإىل 
اأن  العمل  �ساحب  على  توجب  والتي  منه 
املحددة  الن�سبة  الإعاقة  ذوي  من  ي�سغل 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  حقوق  قانون  يف 
موؤ�س�سات  منه   25 امل���ادة  يف  ي��ل��زم  ال���ذي 
التي  احلكومي  وغ��ري  احلكومي  القطاعني 
ل يقل عدد العاملني فيها عن 25 ول يزيد 
الأقل  بت�سغيل �سخ�س واحد على  على 50 
من الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، مبينا اإذا زاد 
عدد العاملني فيها على 50 عاماًل تخ�س�س 
�سواغرها  م��ن  باملئة   4 اإىل  ت�سل  ن�سبة 
تقرره  ملا  وفقًا  الإع��اق��ة  ذوي  لالأ�سخا�س 

وزارة العمل.
هذا  مييز  م��ا  اإن  جن��م��ة،  اب��و  واأ���س��اف 
خا�سة  اأح��ك��ام��ًا  ت�سمن  ق��د  اأن���ه  ال��ن��ظ��ام 

ذوي  لالأ�سخا�س  التي�سريية  بالرتتيبات 
الإعاقة التي يجب توفريها يف بيئة العمل، 
املوؤ�س�سات  معظم  يف  غيابها  ي�سكل  والتي 
اإمكانيات  من  حتد  التي  العوامل  اأهم  اأحد 
والإ�ستقرار  العمل  فر�س  على  ح�سولهم 
فيها، خا�سة واأن النظام منح مفت�سي العمل 
يف  توفرها  م��دى  على  الرقابة  �سالحية 
مواقع العمل وفق املتطلبات وال�سروط التي 
�ست�سدر  التي  والتعليمات  النظام  يحددها 
من  التاأكد  �سالحية  اإىل  اإ�سافة  مبوجبه، 
مدى التزامها بت�سغيل الن�سبة املطلوبة من 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، وكذلك �سالحية 
اأ�سكال  من  �سكل  اأي  وجود  عدم  من  التاأكد 

التمييز على اأ�سا�س الإعاقة يف املوؤ�س�سة.
العمل  اأ�سحاب  على  النظام  ويفر�س 
بزيادة  ت�ساهم  التي  الإل��ت��زام��ات  بع�س 
اأن  ومنها  الفئة،  ه��ذه  بت�سغيل  اإلتزامهم 
يت�سمن  �سجال  العمل  وزارة  اإىل  ير�سل 
الذين  الإع��اق��ة  ذوي  العمال  عن  بيانات 
يعملون لديه، وذلك يف ال�سهر الأول من كل 
العمال ذوي  يلتزم بعدم حتميل  واأن  �سنة، 
الرتتيبات  توفري  مقابل  كلف  اأي  الإعاقة 
الوقت  يف  العمل،  موقع  يف  لهم  التي�سريية 
اإم��ك��ان��ي��ات  ال��ع��م��ل  وزارة  ل��ه  تتيح  ال���ذي 
ذوي  م��ن  الباحثني  ق��وائ��م  على  احل�سول 
الوطني  النظام  على  امل�سجلني  الإع��اق��ة 
للت�سغيل الإلكرتوين، للتوا�سل معهم بهدف 

اإجراء املقابلة الوظيفية وت�سغيلهم.
اعتماد  اإمكانية  على  النظام  وين�س 
تقدمي  ي��ت��وىل  املوؤ�س�سة  يف  عمل  م���درب 
ذوي  لالأ�سخا�س  املدعوم  الت�سغيل  خدمة 
الإعاقة  ذي  ال�سخ�س  بتقييم  الإع��اق��ة، 
ال��ع��م��ل، وفهم  يف م��رح��ل��ة الإع�����داد ق��ب��ل 
التي  وال��ت��ح��دي��ات  يف�سلها  ال��ت��ي  الأم����ور 
يواجهها، وتقييم البيئة املادية والب�سرية 
مع  املطلوبة  املهنة  ومطابقة  العمل،  ملكان 
ال�سخ�س ذي الإعاقة وتكييفها له ليتمكن 
دوري  ب�سكل  ومتابعتة  بفعالية،  العمل  من 
والندماج  العمل  يف  ا�ستمراريته  ل�سمان 

الفعال فيه.
التدريب  موؤ�س�سة  بدور  النظام  واهتم 
املهني  ال��ت��دري��ب  م��راك��ز  تهيئة  يف  املهني 
املعقولة  التي�سريية  الرتتيبات  وت��وف��ري 
برامج  يف  الإع��اق��ة  ذوي  لالأ�سخا�س  فيها 
�سوق  التدريب، وتطويرها وفق احتياجات 
العمل، وتزويد الوزارة ب�سكل دوري بقوائم 
على  احل�سول  يف  مل�ساعدتهم  اخلريجني 

فر�س العمل.
واك�����د ال���ن���اط���ق الع����الم����ي ل�����وزارة 
حتر�س  ال��وزارة  اأن  الزيود،  حممد  العمل 
والنظمة  ال��ق��ان��ون  ن�سو�س  تنفيذ  على 
والتعليمات اخلا�سة بت�سغيل ذوي الإعاقة، 

اأي  اأو  ال����وزارة  ت��زوي��د  من�ساأة  ك��ل  وعلى 
ببيانات  العمل،  منطقة  يف  مديرياتها  من 
ال�سهر  يف  لديها  الإعاقة  ذوي  العمال  عن 
الول من كل �سنة وفق النموذج املعتمد من 

الوزارة لهذه الغاية.
التفتي�س  مهمة  التتفي�س  فرق  وتتوىل 
التزامها  م��دى  م��ن  للتاأكد  املن�ساآت  على 
الإعاقة،  ذوي  لت�سغيل  املقررة  بالن�سبة 
اإ�سافة اإىل التاأكد من مدى التزامها بتوفري 
اإمكانية  اأو  املعقولة  التي�سريية  الرتتيبات 
ذوي  للعمال  املي�سرة  الأ�سكال  اأو  الو�سول 
تكلفة  اأي  حتميلهم  دون  لديها  الإع��اق��ة 

مالية.
العام  الحت��اد  رئي�س  اأ�ساد  جانبه،  من 
املعايطة  م���ازن  الأردن،  ع��م��ال  لنقابات 
الذي  الإعاقة،  ذوي  ت�سغيل  نظام  ب�سدور 
ت�سهيل  �ساأنها  من  ايجابية  خطوة  يعترب 
يف  ال�سريحة  ه��ذه  م��ن  العمال  ان��خ��راط 
باإزالة  كبري  ب�سكل  وت�ساهم  العمل،  �سوق 
العمل،  بيئة  يف  تواجههم  التي  التحديات 
الت�سريعات  يف  كبري  تطور  اأنها  جانب  اإىل 
وت�ساهم  العمل  �سوق  تنظم  التي  العمالية 
ذوي  لالأ�سخا�س  املنا�سبة  البيئة  بتوفر 

الإعاقة.
النظام  هذه  مييز  ما  اإن  املعايطة  وقال 
اأنه يعمل على اإلزام ا�سحاب العمل بتوفري 
املقرر  الن�سبة  مقابل  تي�سريية  ترتيبات 
مادية،  تكلفة  اأية  حتميلهم  دون  ت�سغيلها 
لهم  العمل، وحافزا  يعد دعما لأ�سحاب  ما 
وت�سهيل  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  لت�سغيل 
انخراطهم يف �سوق العمل، التزاما مبا ن�س 

عليه النظام .
الرقابة  دور  يعزز  النظام  اأن  اإىل  ونوه 
املخالفات  ب�سبط  العمل  لوزارة  والتفتي�س 
مدى  من  والتاأكد  ال�ساأن  بهذا  تتعلق  التي 
بتوفري  الق��ت�����س��ادي��ة  امل��ن�����س��اآت  اإل���ت���زام 
بالأ�سخا�س  املتعلقة  التي�سريية  الرتتيبات 
جتاههم  التمييز  وع���دم  الإع��اق��ة،  ذوي 
بالعاملني  اأ���س��وة  املكفولة  العمل  بحقوق 

الآخرين .
العمالية  املنظمات  اأن  املعايطة،  واأك��د 
وفق  اأردين  مواطن  لكل  العمل  بحق  توؤمن 
الد�ستور وما كفلته القوانني، داعيا اأ�سحاب 
العمل اىل اللتزام مبا جاء به النظام، لأن 
دعم هذه ال�سريحة من العمال، يحتاج اىل 
الأ�سا�سية  باحلقوق  اإميانًا  اجلميع  تعاون 

املكفولة لكل مواطن.
الأع��ل��ى  املجل�س  اح�سائية  وبح�سب 
حلقوق ال�سخا�س ذوي العاقة حتى عام 
العام  القطاع  يف  العاملني  عدد  بلغ   ،2018
املدين  والدفاع  عمان  اأمانة  ي�سمل   2544

والدرك ووزارات وهيئات حكومية.

*عمان 
دعت منظمات الأمم املتحدة للطفولة 
والأغذية  الدولية  والعمل  )اليوني�سف( 
والزراعة )الفاو( وموؤ�س�سة اإنقاذ الطفل/

ملكافحة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  الأردن، 
حزيران   12 ُي�سادف  الذي  الأطفال  عمل 
من كل عام، اإىل جتديد اللتزام اجلماعي 
ب��اإن��ه��اء اأ���س��واأ اأ���س��ك��ال عمل الأط��ف��ال يف 

الأردن بحلول عام 2025.
بيان  يف  اليوني�سف،  منظمة  وذك��رت 
�سادرا  جديدا  عامليا  تقريرا  اأن  ال�سبت، 
عنها وعن منظمة العمل الدولية، اأورد اأن 
معّر�سون  العامل  يف  اإ�سايف  طفل  ماليني   9
نهاية  بحلول  للعمل  ال���س��ط��رار  خلطر 
كوفيد-19،  جائحة  ب�سبب   2022 ع��ام 
اأن ه��ذا  اأح���د من���اذج امل��ح��اك��اة  وُي��ظ��ه��ر 
مل  اإذا  مليونًا   46 اإىل  يرتفع  قد  الرقم 

اإمكانية احل�سول على احلماية  لهم  تتوفر 
الجتماعية ال�سرورية.

ارتفاعا  هناك  ف��اإن  التقرير  وبح�سب 
كبريا على م�ستوى العامل يف عدد الأطفال 
ممن  ع��اًم��ا   17-  5 العمرية  الفئة  �سمن 
ت�سر  اأن  ُيحتمل  خطرة  اأع��م��اًل  ي��زاول��ون 
حيث  اأخالقهم،  اأو  �سالمتهم  اأو  ب�سحتهم 
عام  منذ  مليون   6.5 مبقدار  العدد  ارتفع 

2016 لي�سل اإىل 79 مليونًا.
اليوني�سف  ان  اإىل  ال��ب��ي��ان  ول��ف��ت 
�ستعمالن  الطفل/الأردن  اإنقاذ  وموؤ�س�سة 
من  الطفل  "حماية  برنامج  لتنفيذ  مًعا 
اأدت  حيث  الأردن،  يف  الأطفال"  عمالة 
جائحة كوفيد-19 اإىل تفاقم ظاهرة عمل 

الأطفال.
الأطفال  حماية  اإىل  الربنامج  ويهدف 
عمل  اأ�سكال  اأ�سواأ  من  الأردن  يف  واليافعني 
التعليم  يف  بحقوقهم  ومتّتعهم  الأط��ف��ال، 
ال��ن��وع��ي واحل�����س��ول ع��ل��ى ع��ٍم��ل لئ���ق يف 

امل�ستقبل.
اجلذرية  الأ�سباب  الربنامج،  ويعالج 
عليهم  الوا�سع  وتاأثريها  الأط��ف��ال  لعمل 
نهًجا  ويتبنى  وجمتمعاتهم،  اأ�سرهم  وعلى 
وي�ستهدف  املنطقة،  اأ���س��ا���س  على  قائًما 
اأج��ل  م��ن  ع��اًم��ا؛   18 �سن  حتى  الأط��ف��ال 
تخلي�سهم من عمل الأطفال واإعادة دجمهم 

احلماية  من  بيئة  يوفر  كما  املدر�سة،  يف 
الو�سول  فر�س  زي��ادة  خالل  من  لالأطفال 

اإىل اخلدمات الجتماعية.
الأردن،  يف  اليوني�سف  ممثلة  وق��ال��ت 
تانيا �سابويزات "اإن العواقب املرتتبة على 
فهو  مروعة،  الأطفال،  عمل  اأ�سكال  اأ�سواأ 
ُي�سعف رفاهية الأطفال البدنية والعقلية 
من  يجعل  كما  والنف�سية-الجتماعية، 

ة للخطر". حياتهم وم�ستقبلهم ُعر�سً
الأردن  يف  اليوني�سف  "اإن  واأ���س��اف��ت 
جُت����ّدد ال��ت��زام��ه��ا ب��ال��ع��م��ل م��ع احل��ك��وم��ة 
الأردن���ي���ة وال�����س��رك��اء، ل��ل��ح��ّد م��ن عمل 
الأطفال من خالل اإدراج املبادرات القائمة 
اأ�سا�س املنطقة �سمن �سيا�سات وبرامج  على 
حماية اجتماعية �ساملة، وتعليم، وعدالة 

و�سوق العمل".
ل�موؤ�س�سة  التنفيذية  امل��دي��رة  وقالت 
اإن���ق���اذ ال���ط���ف���ل/الأردن، دي���ال اخل��م��رة 
يف  احلق  طٍفل  لكل  ب��اأن  املوؤ�س�سة  "توؤمن 
الزدهار والنماء و�سوًل اإىل حتقيق اأق�سى 
"حماية  ب��رن��ام��ج  وم��ن خ��الل  اإم��ك��ان��ات��ه، 
نعالج  �سوف  الأطفال"،  عمالة  من  الطفل 
تعقيدات عمل الأطفال من خالل نهج �سامل 
حماية  يف  خربتنا  ب��ني  يجمع  ومتكامل، 
الجتماعية- احلماية  وتعزيز  الطفل 
القت�سادية، وخرباتنا يف جمالت ال�سحة 
لالأطفال  الفر�س  خلق  اأج��ل  من  والتعليم 

واملواطنة  وال�سحة  بالتعليم  يتمتعوا  كي 
املتمكنة".

من جانبها، قالت املن�سق القطري ملنظمة 
العمل الدولية يف الأردن فريدة خان "لقد 
على  للق�ساء  عاملًيا  عاما   2021 عام  اأُعلن 
عمل الأطفال، ويف الأردن، �سنوا�سل العمل 
عن كثب مع �سركائنا لإيجاد حلول دائمة 
املعر�سني  اأ�سرهم  واأف��راد  الأطفال  تدعم 
الأطفال  اأو  العمل،  اإىل  ال�سطرار  خلطر 
ح�سولهم  ل�سمان  بالفعل؛  يعملون  الذين 
على الفر�سة التي ي�ستحقونها للو�سول اإىل 
فلقد  اأف�سل،  وم�ستقبل  واحلماية  التعليم 
واليوني�سف  الدولية  العمل  منظمة  عملت 
على تعزيز التن�سيق على امل�ستوى امليداين، 
حتديًدا يف قطاع الزراعة، حيث يعمل عدد 
يف  وال�سوريني  الأردنيني  الأطفال  من  كبري 

هذا القطاع".
الأغذية  منظمة  ممثل  قال  ذلك،  اإىل 
"اليوم،  والزراعة يف الأردن، نبيل ع�ساف: 
ن�سبة عمل  العامل، تغلب  اأرجاء  ويف جميع 
 71 اإىل  لت�سل  الزراعة  قطاع  يف  الأطفال 
باملئة، حيث يعمل 108 ماليني طفل وطفلة 
يف  اأو  املا�سية  رعاية  اأو  املحا�سيل  اإنتاج  يف 
الأ�سماك  م�سائد  اأو  )الغابات(،  احلراجة 
املائية،  الأح��ي��اء  تربية  اأو  )امل�سامك(، 
ل�ساعات  الأطفال  اأولئك  يعمل  ما  وغالًبا 

طويلة ويواجهون خماطر مهنية".

خبراء: نظام تشغيل ذوي االعاقة يعزز 
فرص دخول هذه الفئة لسوق العمل

دعوة أممية لتجديد االلتزام بإنهاء 
أسوأ أشكال عمل األطفال بحلول 2025

مقال رئيس التحرير

مكلوم  الردين  املواطن 
الدولة  م�سرية  يف  ال�سواأ  هو  معي�سي  و�سع  بني 

وحكومات  والخالق،  واملبادىء  القيم  معه  �ساعت  الردنية 
الأو�ساع  و�سوء  فقره  من  وزادت  همومه  فاقمت  تائهة  �سائعة 
حمتفظة  لتبقى  فقط  نف�سها  اإنقاذ  الوحيد  فهمها  املعي�سية، 

. واملنا�سب  بالكرا�سي 
وامل��واط��ن  احلكومة  ب��ني  ثقة  اأزم��ة  حقيقية  اأزم��ة  هناك 
بهذه  الردين  املواطن  اآمال  خابت   ، وال�سفافية  ال�سدق  لغياب 
التي  ال�سعبية  الفعل  ردة  خالل  من  وذلك  والتغيريات  القرارات 
الر�سا  عدم  عن  بالتعبري  وذلك  موقف  من  اأكر  يف  لحظناها 
من  واح��د  بعمل  ولو  تقم  مل  فاحلكومة  ال��ق��رارات،  هذه  جتاه 
وفقر  معاناته  تخفيف  اأج��ل  ولم��ن   ، الردين  ال�سعب  اأج��ل 
 ، اأعبائه  من  زادت  من  هي  العك�س  على  بل   ، �سبابه  وبطالة 
فعلى  املقايي�س  ب��ك��ل  فا�سلة  ح��ك��وم��ات   ، واث��ق��ال��ه  وه��م��وم��ه  
ي��زداد  م��ر  ف��الأ وتتنحى  نف�سها  حت��رتم  اأن  الفا�سلة  احلكومة 
واخ��ر  م�����س��وؤول��ة  ال��غ��ري  ت�سرفاتهم  ب�سبب  واح��ت��ق��ان��ٌا  ���س��وء ً 
�سهر  رم�سان  �سهر  منذ   م��ربر  الغري  ال�سعار  غ��الء  ال�سرعات 
�سرائح  اكر  �سربت   عاملية  جائحة  ظل  يف  والغفران  الرحمة 
ل  و�سامد  توكل  ل  مك�سر  املواطن)  مع  حالها  ول�سان  املجتمع 

 .  ) ت�سبع  حتى  وكل  توكل 
املتعاقبة  احلكومات  وبني  بيننا  حقيقية  اأزمة  نعي�س  نحن 
الأمانه  و�ساعت  بل  امل�سداقية  و�ساعت  بيننا  الثقة  انعدمت   ،
هذه  ب�سبب  انهيار  حالة  وتعي�س  منهكة  املوؤ�س�سات  احلكومة،  من 
الكوادر  اىل  احلاجة  اأم�س  يف  وا�سبحنا  ال�سائعة  احلكومات 
لينت�سل  واملواطن  الوطن  على  احلري�سة  والكفاءات  املوؤهلة 
من  يحرروها  وان  والتدمري  العبث  م�ستنقع  من  املوؤ�س�سات  هذه 

. الدولة  بج�سم  ينه�س  الذي  الف�ساد 
نحوال�سالح  خطوات  تتخذ  �سادقة  حقيقة  حكومة  نريد 
بال�سرائب  وال��ت��الع��ب  ال���س��ع��ار  زي��ادة  مو�سوع  يف  وخ�سو�سا 

 . متكاملة  موؤ�س�سة  اأ�سبح  الذي  الف�ساد  وحماربة 
النقاط  ي�سع  قرار  نريد  والتعيني  للتغيري  قرارات  لنريد 
الوطن  بهذا  عبث  كفى  مب�سمياتها  المور  وي�سمي  احلروف  على 
لن  ؟  امل�سكالت  وترحيل  والتعنت  املماطلة،  �ستظل  متى  اىل 
فقط  �سكلية  فهي  قرارات  اأو  اأخرى  حلول  واأي  انعدمت،  الثقة 

. والوطن  املواطن  م�سلحة  يف  ت�سب  ولن 
حفالتها  عليها  ُيف�ِسد  ن�سازًا  �سوتًا  تريد  ل  فاحلكومات 
بال�سكل  احل����وار  ه���ذا  وت��دب��ري  احل����وار  اأن  ذل���ك  ال��ت��ن��ك��ري��ة، 
الردين،  م�سهدنا  يف  الغائب  الن�س  هو  يظّل  الفعال،  واملحتوى 
ثقة  اأزمة  تفرز  واحلكومة،  ال�سعب  بني  �سحيقة  هوة  يثمر  ما 

. والت�سلط  ال�ستبداد  ممكنات  ب�سبب  قوّيًا  تتكر�س  بنيوية، 
على  احلكم  �سا�سيات  اأ ب��رز  اأ من  الثقة  موؤ�سرات  �سارت  لقد 
احل��دي��ث��ة،  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ان��ت��ف��اء  و  اأ وج���ود 
التي  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ب��ال��ع��م��ل��ي��ات  ك��ل��ي��ا  ي��ث��ق  ال�����س��ع��ب  ك��ان  ف��م��ت��ى 
واملبادرات  وامل�ساريع  باخلطابات  ويثق  الدولة،  عليها  ت�سرف 
م�سافِّ  اإىل  النتماء  على  دلياًل  ذلك  كان  متى  عنها؟  ال�سادرة 
ومتارين  بتدابري  اإل  يتحقق  ل  ما  وهو  الدميوقراطية؟  الدولة 
الختيار  يف  ال�سعوب  اإرادة  احرتام  على  تتاأ�س�س  دميوقراطية، 
ل  قا�سرة  اعتبارها  ل  القرار،  و�سناعة  �سياغة  يف  واإ�سراكها 
يف  احلال  هو  كما  الزعيم،  بحياة  والهتاف  للت�سفيق  اإل  ت�سلح 

. املهدور  العربي  الزمن 
الو�ساية  ع��دم  يف  �سا�سًا  اأ تظهر  بال�سعب  ال��دول��ة  ثقة  اإن 
واختيار  م�سريه،  لتقرير  التامة  احلرية  من  ومتكينه  عليه، 
ومل�سلحته  ل��ه  تنت�سر  ال��ت��ي  ح��ك��وم��ات��ه  وت�سكيل  منتَخبيه 
مع  تناغمه  يف  فتنك�سف  بالدولة  ال�سعب  ثقة  م��ا  اأ الف�سلى، 
معه  تقت�سم  نها  باأ املطلق  واإميانه  باختياراتها  وقبوله  قراراتها 
العربي،  الزمن  يف  جنده  ل  ما  وذلكم  الوطن  معه  وتبني  املعلومة 

. والإظالم  التيئي�س  بن�سر  ُنّتَهم  ل  حتى  دنيا،  حدود  يف  اإل 
للتعبئة  قابل  ر�سيد  هي  واملواطن،  الدولة  بني  الثقة   اإن 
 ، م�سبقُا  املدفوعه  اخللوي  بطاقات  كما  متامًا  ال�ستنفاد،  اأو 
الظروف  توافرت  متى  ح��ني،  كل  يف  �سحنها  اإع��ادة  ميكن  ن��ه  واأ
يف  مكاملات  دقائق  وُتثِمر  فل�سات  ُت�سَحن  كانت  واإذا  والإرادة، 
�سيا�سية  تدابري  ُت�سَحن  ال�سيا�سي،  املنت  يف  نها  فاإ الهاتف،  حالة 
والعدالة،  واحلرية  الكرامة  عنوانها  واجتماعية  واقت�سادية 
كتابة  تعيد  ُعلَيا،  وم�سلحة  ومواَطنًة  توا�ساًل  نهايًة  وُترتَجم 
م��ن  والأ ال�����س��الم  م��ن  ج��دي��د  لفجر  �����س  ���سّ وت��وؤ الأوط����ان،  ت��اري��خ 

والزدهار. والتقدم 

خالد خازر الخريشا

األزمة األكبر : أزمة ثقة 
بين المواطن والحكومة 

khrishakhaled@yahoo.com

التعليم العالي تحدد مواعيد تلقي لقاح 
كورونا لعدد من الجامعات والكليات

*عمان
حددت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مواعيد احل�سول على 
مطعوم فريو�س كورونا لأع�ساء هيئة التدري�س والإداريني يف جامعة 
اجلامعية،  ولومينو�س  اجلامعية،  عجلون  وكليات  الوطنية،  عجلون 

والعلوم الرتبوية )الأونروا(.
ال�سبت،  اخلطيب،  مهند  ال���وزارة  با�سم  الإع��الم��ي  الناطق  وق��ال 
هذه  يف  العاملني  والإداري���ني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  جميع  على  اإن 
التطعيم  مراكز  اإىل  املقبل  الثنني  يوم  التوجه  والكليات  اجلامعات 

لتلقي لقاح كورونا.
وحددت الوزارة -بح�سب اخلطيب- مركز التطعيم املوجود يف حرم 
كلية لومينو�س لأع�ساء هيئة التدري�س والإداريني العاملني فيها ويف 
كلية العلوم الرتبوية )الأونروا(، فيما حددت مركز التطعيم يف كلية 
فيها  العاملني  والإداري��ني  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  اجلامعية  عجلون 
وجلامعة عجلون الوطنية. وا�سرتطت الوزارة على اجلميع الت�سجيل 
امل�سبق على املن�سة الإلكرتونية اخلا�سة بالتطعيم وا�سطحاب هوية 

املوظف.

فتح باب الترشح لجائزة 
الدولة التشجيعية 2021

  
*عمان 

، عن فتح باب الرت�سح لنيل جائزة الدولة  اأعلنت وزارة الثقافة، 
الت�سجيعية للعام 2021، اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى الثالثني من  

متوز 2021.
وقالت الوزارة يف بيان �سحفي، اأن مو�سوعات اجلائزة لهذا العام يف 
العلوم  التالية: حقل الآداب/ جمال الق�سة الق�سرية، حقل  احلقول 
الفن  جم��ال  الفنون/  حقل  الأردين،  ال��رتاث  جم��ال  الجتماعية/ 

الت�سكيلي وحقل العلوم/ جمال الربامج والتطبيقات احلا�سوبية.
اجلن�سية  اأردين  يكون  اأن  اجلائزة،  لنيل  يتقدم  فيمن  وت�سرتط 
يكون  واأن   ،2021/9/30 تاريخ  حتى  عامًا   40 عمره  وليتجاوز 
اأو معلنًا عنه وتتوافر  املقدم لنيل اجلائزة من�سورًا  امل�سروع  اأو  النتاج 
فيه الأ�سالة والتميز، واأل يكون قد م�سى على ن�سره اأو الإعالن عنه 
اأكر من ثالث �سنوات من تاريخ تقدميه، ومل ي�سبق تقدميه للح�سول 
اأو  اململكة  داخل  �سواًء  جائزة،  اأي  على  ح�سل  اأو  علمية،  درجة  على 
خارجها، واأن يكون الرت�سيح يف جمال احلقل املخ�س�س للجائزة فقط.

مبعلومات  لتزويدها  بالرت�سح  الراغبني  بيانها  يف  ال��وزارة  ودعت   
املعد  النموذج  وف��ق  والفنية  والعلمية  الأدب��ي��ة  ال�سرية  عن  وافية 
اإ�سافة   ،www.culture.gov.jo ال���وزارة  موقع  على  واملتوفر 
لنبذة عن امل�سروع وم�سريته ونتائجه املتحققة موثقة ح�سب الأ�سول، 
الجتماعية  العلوم  حقلي  )يف  م�سروعا  اجل��ائ��زة  جم��ال  ك��ان  اإذا 
والعلوم(، وت�سليم خم�س ن�سخ من العمل املر�سح للجائزة غري م�سرتدة، 
العمل  ك��ان  اإذا  بالوثائق  مدعمًا  امل�سروع  و�سف  من  ن�سخ  خم�س  اأو 
اإما باإر�سال ن�سخة الكرتونية  املقدم لنيل اجلائزة عبارة عن م�سروع، 
من العمل املر�سح مع الوثائق الالزمة على الربيد اللكرتوين:   PDF

الوزارة. مبنى  يف  �سخ�سًيا  ت�سليمها  اأو   info@culture.gov.jo
 يذكر، اأن جائزة الدولة الت�سجيعية التي ا�ستحدثت العام 2007، 
عطائهم  جممل  عن  الأردن��ي��ني  واملبدعني  والفنانني  ل��الأدب��اء  مُتنح 
جمل�س  من  بقرار  نظامها،  من  العا�سرة  للمادة  ا�ستناًدا  الإب��داع��ي، 
الوزراء بناًء على تن�سيب الوزير، على اأن يقرتن القرار بالإرادة امللكية 
تاأ�سي�س  مبئوية  الحتفال  مع  بالتزامن  العام  هذا  وتاأتي  ال�سامية، 
يف  الدولة  باإجنازات  تت�سل  معنوية  دللة  عليها  ت�سفي  التي  الدولة 
والثقافية  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  احلياة  مناحي 

املختلفة وتقديرها لالإبداع والبتكار.

ندوة تعاين األدب النثري
 في اتحاد الكتاب

  
*عمان 

اخلاطرة،  من  النري  الأدب  "واقع  بعنوان  حوارية  ندوة  عاينت 
الق�سة الق�سرية، والرواية بني معايري كتابتها وتطبيقها الفعلي"، يف 

مقر جمعية احتاد الكتاب والأدباء الأردنيني يف عمان.
و�سارك يف الندوة ع�سو الهيئة الإدارية للجمعية الدكتورة مرام 
اأبو اأبو النادي يف الندوة، والدكتورة جيهان ال�سهابي ووداد اأبو �سنب 

وريا�س حاليقة.
وحتدثوا عن انواع الفنون النرية وتقنياتها ومعايريها.

جامعة األميرة سمية: 
استحداث ماجستير التسويق 

اإللكتروني والتواصل االجتماعي

*عمان 
وافَق جمل�س التعليم العايل، على اإعتماد برنامج ماج�ستري الت�سويق 
لتكنولوجيا  طالل  امللك  كلية  يف  الجتماعي،  والتوا�سل  الإلكرتوين 
الأعمال يف جامعة الأمرية �سمية، بدءا من مطلع العام الدرا�سي املقبل 
2022/2021، وبعد اإ�ستكمال الأُطر العملية والقانونية لإ�ستحداثه.

�سحفي،  بيان  يف  م�سهورالرفاعي،  الدكتور  اجلامعة،  رئي�س  وقال 
الإ�سرتاتيجية  اخلطة  مع  يتما�سى  الربنامج  ا�ستحداث  اإن  ال�سبت، 
للجامعة، ويحّقق روؤى �سمو الأمرية �سمية بنت احل�سن، رئي�س جمل�س 
الع�سر  لتطورات  مواكبة  اجلامعة  برامج  تكون  باأن  اجلامعة،  اأمناء 
يف  العاملية  الأع��م��ال  بيئة  تغرّي  اأن  الرفاعي،  واأ���س��اف  ومتطلباته. 
ال�سنوات املا�سية، يتطّلب حتّوًل يف اأ�ساليب الت�سويق، وكيفية التعامل 
الوقت  اأن  وخ�سو�سا  ال�سلع،  وترويج  والزبائن  الأعمال  موؤ�س�سات  مع 
احلايل، ي�سهد اإعادة هند�سة عملية الت�سويق، والتوجه املتزايد نحو 

الت�سويق الرقمي.
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*بريوت
والجتماعات  الت�����س��الت  تنجح  مل 
التي عقدت خالل الأيام املا�سية بتحريك 
ملف ت�سكيل احلكومة، وذلك نظرا لل�سروط 

التي يرفعها كل طرف بوجه الآخر.
رئي�س  �سهر  ب��ا���س��ي��ل  ج���ربان  وي�����س��ر 
اجلمهورية، على �سروطه يف ت�سمية الوزراء 
اجلمهورية،  رئي�س  جانب  من  امل�سيحيني 
بينما  فيها،  املعطل  الثلث  على  وح�سوله 
�سعد  امل��ك��ّل��ف  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  يتم�سك 
احلريري ب�سالحياته وت�سكيل حكومة من 

24 وزيرا، وفق مبادرة رئي�س الربملان.
�سعد  ال�����س��ب��ت،  يجتمع  اأن  وي��ت��وق��ع 
احلريري مبفتي اجلمهورية يف دار الإفتاء 

ال�سابقني،  احل��ك��وم��ات  روؤ����س���اء  بح�سور 
احلكومة،  رئا�سة  �سالحيات  عن  للحديث 
املعطلني  جانب  من  بها  امل�ّس  عدم  و�سرورة 
وال��الع��ب��ني ب��ال��د���س��ت��ور، ع��ل��ى ح��د و�سف 

م�سادر مقربة من احلريري.
عن  امل�����س��ادر  بع�س  حتدثت  وق��ت  ويف 
اإط���الق م��وق��ف ه��ام م��ن احل��ري��ري خالل 
اع��ت��ذاره عن  ب��اإع��الن  يتمثل  ق��د  ال��ل��ق��اء 
م�����س��ادر  ا���س��ت��ب��ع��دت  احل��ك��وم��ة،  ت�سكيل 
بعد  خ�سو�سا  املوقف،  هذا  اأخرى  �سيا�سية 
تدخل رئي�س الربملان نبيه بري وطلب مهلة 
اإف�ساحا  وذلك  اأي��ام،  لب�سعة  احلريري  من 
للمجال اأمام موجة جديدة من الت�سالت.

وت�سري م�سادر مقربة من احلريري اإىل 

اأن الرئي�س املكّلف متم�سك بحكومة متوازنة 
�سمن �سالحياته، ل ي�سكلها ل �سهر رئي�س 
اجلمهورية ول ق�سر بعبدا الرئا�سي الذي 
باأنه  ع��ون  مي�سال  متهمة  احل��ل��ول،  يعطل 
فّو�س �سهره جربان للتفاو�س على املقاعد 
اأعلن  قد  ك��ان  الأخ��ري  اأن  علما  ال��وزاري��ة، 
احلكومة،  ه��ذه  يف  ي�سارك  لن  اأن��ه  �سابقا 
ولن يعطي الثقة للحريري.  ويقابل ال�سلل 
احلكومي م�سهد اآخر يف ال�سارع، حيث يقول 
ويعطل  احلكومة  ي�سكل  "من  اإن  معار�سون 
اأن���ه ل ي��رى م���اذا يح�سل  ولدت��ه��ا ي��ب��دو 
اأم��ام  للنا�س  ممنهج  اإذلل  م��ن  ال�سارع  يف 
ال�سيدليات وامل�ست�سفيات وحمطات الوقود 

وارتفاع الدولر اأمام العملة املنهارة".

*أبوظيب
واملهنئة  املُرحبة  الفعل  ردود  توالت 
جمل�س  يف  ع�سوا  الإم��ارات  دولة  بانتخاب 
تاأكيد  و�سط  اجلمعة،  يوم  ال��دويل،  الأم��ن 
م�سرية  يتوُج  الع�سوية  ه��ذه  نيل  اأن  على 

براقة من العمل الدبلوما�سي والإن�ساين.
الدائمة  الع�سوية غري  الإمارات  ونالت 
بعدما  و2023،   2022 بني  ما  الفرتة  عن 
ح�سلت على اأ�سوات 179 دولة يف اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة، يوم اجلمعة.
الأمري  ال�سعودي،  وهناأ وزير اخلارجية 
مغردا  الإم��ارات،  دولة  فرحان،  بن  في�سل 
الم����ارات  دول���ة  "نهنئ  "تويرت":  ع��ل��ى 
و�سعًبا"،  قيادًة  ال�سقيقة  املتحدة  العربية 
الأ�سقاء  جلهود  الكامل  "دعمنا  م��وؤك��دا 
خلدمة الق�سايا العادلة باملنطقة وحتقيق 

الأمن وال�سلم الدوليني".
وزارة  رح���ب���ت  ن��ف�����س��ه،  امل��ن��ح��ى  ويف 
املجتمع  بانتخاب  الكويتية،  اخلارجية 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة  ال��دويل 

ع�سوا غري دائم يف جمل�س الأمن الدويل.
اختيار  اأن  بيان،  يف  ال���وزارة،  واأوردت 
ال��ب��ارز  ال����دور  يعك�س  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع 
امل�ستويني  على  الإم����ارات  ب��ه  تقوم  ال��ذي 
ال���وزارة  واختتمت  وال����دويل.  الإقليمي 
بيانها بالإعراب عن خال�س التهاين لدولة 
المارات  قيادة وحكومة و�سعبا، ومتنياتها 
الع�سوية  فرتة  خالل  وال�سداد  بالتوفيق 

غري الدائمة يف جمل�س الأمن الدويل، ومبا 
يحفظ ويعزز الأمن وال�سلم الدوليني.

البحرينية  اخلارجية  وزارة  واأعربت 
و�سعبا،  قيادة  البحرين  مملكة  اعتزاز  عن 
وت��ه��ان��ي��ه��ا ال�����س��ادق��ة ل��دول��ة الإم�����ارات 
ع�سًوا  انتخابها  مبنا�سبة  املتحدة  العربية 
وباركت  ال��دويل.  الأمن  مبجل�س  دائم  غري 
هذا  على  و�سعبها  الإم��ارات  لقيادة  املنامة 
قائلة  التاريخي،  الدبلوما�سي  الإجن���از 
تبذلها  التي  احلثيثة  امل�ساعي  يعك�س  اإنه 
لإحالل  الرامية  اجلهود  لتعزيز  الإم��ارات 
وزارة  واأك���دت  ال��ع��امل.  يف  وال�سلم  الأم���ن 
لدولة  البحرين  مملكة  دع��م  اخلارجية 
الأمن  الإم��ارات يف عملها كع�سو يف جمل�س 
الدويل، م�سيدة بالدور البارز الذي ت�سطلع 
وال�سلم  والأم���ن  ال�ستقرار  تعزيز  يف  به 
دعم  يف  ال��دائ��م��ة  وم�ساهماتها  ال���دويل، 
العديد  يف  والتنموية  الإن�سانية  الربامج 
هناأت  ذل���ك،  غ�سون  يف  ال��ع��امل.  دول  م��ن 
الإم��ارات  دولة  امل�سرية  اخلارجية  وزارة 
عن  "نعرب  قائلة  تويرت"،  يف  ح�سابها  عرب 
العربية  الإم��ارات  لدولة  التهاين  خال�س 
لع�سوية  لنتخابها  ال�سقيقة  امل��ت��ح��دة 
للفرتة 2022- الدائمة  الأمن غري  جمل�س 
2023، خالل النتخابات التي جرت اليوم 
اأطيب  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  يف 
التمنيات بدوام التوفيق وال�سداد لالأ�سقاء 
اخلارجية  وزير  وهناأ  الإمارات".  دولة  يف 

ال�سفدي،  اأمين  الأردين،  املغرتبني  و�سوؤون 
التهاين  "اأطيب  م��غ��ردًا  الن��ت��خ��اب  ب��ه��ذا 
لالأ�سقاء يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
جمل�س  يف  الدائمة  غري  بالع�سوية  الفوز 
باأ�سقائنا  نعتز   ،2023-2022 للعام  الأمن 

وباإجنازاتهم، وكل الأمنيات بالتوفيق".
م���ن ج��ان��ب��ه، ك��ت��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء 
"مربوك  احلريري  �سعد  املكلف،  اللبناين 
#المارات  دول��ة  انتخاب  والعامل،  للعرب 
واأ�ساف  الدويل".  الأم��ن  جمل�س  لع�سوية 
عن  اكت�سبت  "المارات  اأن  احل���ري���ري 
وقدمت  ب�سيا�ستها،  ال��ع��امل  ثقة  ج���دارة 
تعزيز  يف  به  يحتذى  ديبلوما�سيًا  منوذجًا 
خلدمة  وال�سعوب  ال���دول  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
وقيادة  �سعبًا  لالمارات  مربوك  الن�سانية. 
رئي�س  وه��ن��اأ  التقدم".  م��ن  م��زي��د  واىل 
دول��ة  الع�سومي،  ع��ادل  العربي،  ال��ربمل��ان 
الإمارات بانتخاب دولة الإمارات يف جمل�س 
يتوُج  الع�سوية  هذه  نيل  اإن  قائال  الأم��ن، 
الأمن  دعائم  اإر�ساء  يف  امل�ستمرة  م�ساعيها 
على  العراق  وهناأ  باملنطقة.  وال�ستقرار 
املتحدة  الأمم  يف  الدائمة  بعثته  ل�سان 
وغردت  التاريخي.  الإجناز  بهذا  الإمارات 
"�ستكون  "تويرت":  يف  ح�سابها  على  البعثة 
العراق  ويتطلع  املجل�س،  يف  العربي  الع�سو 
البلدين  بني  البناء  التوا�سل  ا�ستمرار  اإىل 
كل  وعلى  امل��ج��الت  خمتلف  يف  ال�سقيقني 

امل�ستويات".

لبنان.. شلل الحكومة 
يعّمق جراح المواطنين

تتويج مستحق.. ترحيب دولي بانتخاب 
اإلمارات لعضوية مجلس األمن

آالف المتظاهرين يحتشدون بأونتاريو 
احتجاجا على مقتل أربعة مسلمين

*اوتاوا 
احت�سد، ال�سبت، اآلف املتظاهرين يف مدينة لندن مبقاطعة 
م�سلمني  اأربعة  ده�س  ح��ادث  �سهدت  التي  الكندية،  اأونتاريو 
كنديني من اأ�سول باك�ستانية، ب�ساحنة على يد �ساب )20 عاما( 

يف ال�ساد�س من ال�سهر احلايل.
واأعرب املتظاهرون عن دعمهم للم�سلمني يف املدينة، الذين 
يبلغ عددهم 30 األفا، موؤكدين اأنه ل يتم عمل ما يكفي ملعاجلة 

ما يراه الكثريون على اأنه زيادة يف العنف �سد امل�سلمني.
لها  لي�س  " الكراهية  عليها  كتب  لفتات  املتظاهرون  وحمل 
بالإ�سالموفوبيا  ونددوا  الكراهية"،  فوق  "احلب  هنا" و  موطن 

وطالبوا باإنهائها.
و�سهدت عدة مدن كندية اأخرى م�سريات احتجاجية مماثلة 
من بينها تورونتو واوتاوا ووترلو وكيبيك، جاءت بعد اأن و�سف 
رئي�س الوزراء الكندي جا�ستني ترودو احلادث باأنه عمل اإرهابي 

اأودى بحياة اأربعة م�سلمني من عائلة واحدة .

فتح مراكز االقتراع لالنتخابات 
التشريعية الجزائرية

*اجلزائر
الت�سريعية اجلزائرية،  فتحت مراكز القرتاع لالنتخابات 
يف اأول انتخابات برملانية يف اجلزائر منذ بدء احلراك ال�سعبي، 
وبداأت مراكز القرتاع با�ستقبال ما يزيد على 24 مليون ناخب 

لختيار ممثليهم يف املجل�س ال�سعبي الوطني لعهدة تا�سعة.
اإىل  بالإ�سافة  اق��رتاع،  مركز  األف   13 اجلزائر  وخ�س�ست 
يف  اق��رتاع  مكتب  و357  ال��ب��الد،  داخ��ل  اق��رتاع  مكتب   61543
ذكرته  مل��ا  وفقا  متنقل،  مكتب   139 اإىل  بالإ�سافة  اخل���ارج، 

ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات.
وت�سارك يف النتخابات الت�سريعية 1483 قائمة، منها 646 

قائمة حزبية، و837 قائمة للم�ستقلني.
 ،2022 العام  يف  مقررة  كانت  النتخابات  هذه  اأن  اإىل  ي�سار 
لنتخابات  دعا  تبون  املجيد  عبد  اجلزائري  الرئي�س  اأن  غري 
اأن يتناف�س املر�سحون على 463 مقعدا،  مبكرة، وكان من املقرر 

لكن مت خف�س مقاعد الربملان هذه املرة اإىل 407 مقاعد.
وكانت عملية القرتاع على م�ستوى املكاتب املتنقلة املنت�سرة 
باملناطق املعزولة بوليات جنوب اجلزائر، انطلقت يوم الأربعاء 

املا�سي.
اإج��راء  ي�سملها  التي  متنقال  مكتبا   34 ب�  الأم��ر  ويتعلق    
الت�سويت ب�72 �ساعة قبل موعد القرتاع وتتوزع على خمتلف 
املناطق املعزولة واحلدودية بوليات ورقلة وتندوف ومترنا�ست 
واإيليزي وجانت وعني قزام، بهدف متكني نحو 33890 م�سجال يف 

القوائم النتخابية من اأداء واجبهم النتخابي.
ن�سب  النتخابات  ت�سهد  اأن  يف  ال�سلطات  تاأمل  الأثناء،  ويف 

م�ساركة مرتفعة يف عملية القرتاع.
اجلزائر،  يف  الوطني  ال�سعبي  املجل�س  انتخابات  وتعترب 
العزيز بوتفليقة،  ال�سابق عبد  الرئي�س  اأي�سا بعد عهد  الأوىل 

كما اأنها ال�سابعة خالل ثالثة عقود.
وتاأتي هذه النتخابات يف اإطار اإ�سالحات �سيا�سية وعد بها 
وا�سعة  احتجاجات  بعد  تبون  املجيد  عبد  اجلزائري  الرئي�س 

2019، التي حالت دون فرتة رئا�سية خام�سة لبوتفليقة.

اشتباكات في تونس مع قوات 
األمن في تظاهرات ضد 

*تونس
اأطلقت ال�سرطة التون�سية قنابل غاز لتفريق �سبان غا�سبني 
على  يحتجون  كانوا  بالعا�سمة  املهم�سة  ال�سيجومي  �ساحية  يف 
ارتكاب ال�سرطة انتهاكات جديدة بعد اأن اعتدى رجال �سرطة 
وغ�سبا  �سدمة  �سبب  م�سهد  يف  مالب�سه  كل  ونزعوا  طفل  على 

وا�سعا يف البالد.
نزع  اأن  بعد  طفال  ي�سحل  �سرطيا  م�سور  مقطع  واأظ��ه��ر 
ال�سيا�سية  الأح��زاب  من  وا�سعة  انتقادات  اأث��ار  مما  ثيابه  كل 

ومنظمات حقوقية حملت رئي�س احلكومة م�سوؤولية احلادث.
اإط��ارات  يف  النار  اأ�سعلوا  املحتجني  اإن  لرويرتز  �سهود  وقال 
باإطالق  ال�سرطة  وردت  باحلجارة  ال�سرطة  ور�سقوا  �سيارات 
الغاز ومالحقة املحتجني يف �سوارع ال�سيجومي. ورفع املحتجون 

�سعارات �سد ال�سرطة واحلكومة.
وذهب  احلادث  من  ا�ستيائه  عن  �سعيد  قي�س  الرئي�س  وعرب 

اإىل ال�سيجومي حيث التقى باأهايل احلي.
اإيقاف  مت  واإنه  مرفو�س  حدث  ما  اإن  احلكومة  رئي�س  وقال 
اأعوان ال�سرطة الذين اعتدوا على الطفل عن العمل واإن الق�ساء 

يحقق يف العتداء.

طوارئ في قمة مجموعة السبع.. 
كورونا يضرب القوة األمنية

*وكاالت
جمموعة  قمة  تاأمني  عن  م�سوؤولني  �سرطة  �سباط  يخ�سع 
بعد  وذلك  الذاتي،  للعزل  بريطانيا،  يف  املنعقدة  ال�سبع  الدول 

ثبوت اإ�سابة اأحد زمالئهم بكوفيد-19.
وقال متحدث با�سم القوة امل�سوؤولة عن تاأمني قمة جمموعة 
الدول ال�سبع، اإنه ثبت اإ�سابة �سابط بفريو�س كورونا امل�ستجد، 

وذلك بعد خ�سوعه لفح�س م�سحة الأنف يوم اجلمعة.
واأ�ساف: "قام ال�سابط الذي ثبتت اإ�سابته بكورونا باإخ�ساع 
على  كانوا  الذين  الأف��راد  من  عدد  فعل  وكذلك  للعزل،  نف�سه 
ات�سال معه. �سنوا�سل تطبيق الإجراءات الحرتازية ال�سادرة 
ما  وفق  ال�سدد"،  هذا  يف  الربيطانية  العامة  ال�سحة  هيئة  عن 

نقلت �سبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية.

*وكاالت
التقى الرئي�س الأمريكي جو بايدن لأول 
بعد  الثانية،  اإليزابيث  بريطانيا  مبلكة  مرة 
قمة  يف  امللكي"،  "الربوتوكول  خ��ال��ف  اأن 

جمموعة ال�سبع.
الرئي�س  موكب  �سيارات  اأ�سطول  وو�سل 
مركبة،   18 من  املكّون  بايدن،  جو  الأمريكي 
ا�ستقبال  حفل  اأق��ي��م  حيث  ك��ورن��وال،  اإىل 
بعد  القمة،  يف  امل�ساركني  للم�سوؤولني  م�سائي، 

5 دقائق من و�سول امللكة اإليزابيث.
هذه  مبثل  اخلا�سة  الربوتوكولت  ووفق 
فاإنه  امللكية،  بالعائلة  واملت�سلة  املنا�سبات 
يتوجب على ال�سيوف اأن يتواجدوا يف املكان 
الذي �سيجمعهم بامللكة، قبل و�سولها، ولي�س 

بعده كما حدث مع بايدن.
الربيطانية  ميل"  "ديلي  �سحيفة  ونقلت 
بتقدمي  املتخ�س�سة  "ديربيت"  �سركة  ع��ن 
و"بروتوكولت  ب�"الإتيكيت"  تتعلق  دورات 
امللكي  "الربوتوكول  اأن  الر�سمية"،  التعامل 
قبل  احل�سور  وه��ي  اأ�سا�سية  ق��اع��دة  ي�سمل 
واملغادرة  حدث،  اأي  يف  املالكة  العائلة  اأف��راد 

بعدهم".
وا���س��ت�����س��اف��ت امل��ل��ك��ة اإل��ي��زاب��ي��ث ق���ادة 
الكربى  ال�سناعية  ال�سبع  ال��دول  جمموعة 

اأفراد  ا�ستقبال م�سائي حيث جتاذب  يف حفل 
العائلة املالكة الربيطانية احلديث مع بع�س 

اأكر ال�سيا�سيني نفوذا يف العامل.
اأمام  مغلقا  كان  الذي  احلدث،  هذا  و�سهد 
العائلة  اأفراد  ح�سور  الإعالم،  و�سائل  معظم 

املالكة وقادة العامل وزوجاتهم.
وح�سرت ثالثة اأجيال من العائلة امللكية 
الفعالية، التي اأقيمت يف م�ساء اأول اأيام القمة 
جنوب  كورنوال،  يف  اأي��ام  ثالثة  ت�ستمر  التي 

غربي اإجنلرتا.
اإىل  كيت  وزوجته  ويليام  الأم��ري  وان�سم 

اللذين  ك��ام��ي��ال،  وزوج��ت��ه  ت�����س��ارل��ز  الأم����ري 
للمرة  ال�سبع  جمموعة  فعاليات  يف  ي�ساركان 

الأوىل.
وكان الجتماع اأول منا�سبة عامة لأفراد 
زوج  فيليب  الأمري  جنازة  منذ  املالكة  العائلة 

امللكة يف اأبريل.
الرئي�س  مع  احلفل  خالل  امللكة  والتقت 
توليه  م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة  وذل����ك  ب��اي��دن 
 13 رقم  الأمريكي  الرئي�س  لي�سبح  ال�سلطة، 
اعتالئها  منذ  بريطانيا  ملكة  به  تلتقي  الذي 

العر�س قبل 69 عاما.

*بغداد
 20 اأ�سبوعني  نحو  قبل  ا�ستبعادها  بعد 
اأعلنت  الن��ت��خ��اب��ي،  امل��ع��رتك  م��ن  م��ر���س��ح��ا، 
يف  لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  املفو�سية 
هذه  اأك��رب  ج��دي��دة  دفعة  ا�ستبعاد  ال��ع��راق، 
املرة من املر�سحني، بلغ عددهم 135 مر�سحا، 

رف�ست تر�سيحاتهم.
وق���ال���ت ال��ن��اط��ق��ة الإع���الم���ي���ة ب��ا���س��م 
جمانة  لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  املفو�سية 
عربية":  نيوز  ل�"�سكاي  ت�سريح  يف  الغالي 
مت  املر�سحني،  من  املجموعة  هذه  "ا�ستبعاد 
اجلهات  من  وردتنا  التي  املعلومات  على  بناء 
من  وحتديدا  املخت�سة،  والأمنية  الع�سكرية 
راجعت  التي  العراقية،  ال��دف��اع  وزارة  قبل 
قوائم  اأر�سلنا  قد  كنا  التي  املر�سحني  بيانات 
اأ���س��م��ائ��ه��م ل��ه��ا ���س��اب��ق��ا، ب��غ��ر���س امل��راج��ع��ة 
يف  متحي�سها  بعد  الوزارة  واأبلغتنا  والتدقيق، 
املر�سحني  بني  من  مر�سحا   135 اأن  القوائم، 
يف  م�ستمرون  وهم  ع�سكريون،  منت�سبون  هم 
اخلدمة، وعليه قمنا كمفو�سية با�ستبعادهم 
من الرت�سح، حيث وبح�سب القانون النتخابي 
ل يجوز للعاملني يف القوات امل�سلحة والأجهزة 
هذا  وق��رارن��ا  لالنتخابات،  الرت�سح  الأمنية 
قابل للطعن من قبل امل�ستبعدين خالل 3 اأيام، 

لدى الهيئة الق�سائية لالنتخابات."
وت�سيف الغالي: "ميكن للع�سكري الرت�سح 
من  ا�ستقال  اإذا  اأو  متقاعدا،  ك��ان  ح��ال  يف 

وظيفته الع�سكرية".
امل��دن��ي��ني  للمنت�سبني  "ميكن  وت��ت��اب��ع: 
مكافحة  وجهاز  والداخلية  الدفاع  ل��وزارات 
الإرهاب، ووزارتي الدفاع والداخلية يف اإقليم 
النتخابات،  يف  الرت�سح  ال��ع��راق،  كرد�ستان 
م�ست�سارية  من  الباقية  الأمنية  الأجهزة  اأما 
وغريهما،  املخابرات  وجهاز  الوطني  الأم��ن 
فال يحق ملنت�سبيها مدنيني وع�سكريني الرت�سح 

مطلقا".
من  الأوىل  "الوجبة  ال��غ��الي:  وت���ردف 
امل�ستبعدين وعددهم كان 20، متت بناء على 
عليهم  اأن  من  اجلنائية،  الأدل��ة  لنا  نقلته  ما 
خملة  جنائية  وج��ن��ح��ا  ق�سائية  اأح��ك��ام��ا 
قبل  من  ا�ستبعادهم  تقرر  وعليه  بال�سرف، 

املفو�سية".
بل�سان  الر�سمية  امل��ت��ح��دث��ة  وت��و���س��ح   
يف  لالنتخابات،  امل�ستقلة  العليا  املفو�سية 
زالت  "ل  عربية":  نيوز  "�سكاي  مع  حديثها 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��دق��ي��ق وال��ت��ح��ق��ي��ق يف ق��وائ��م 
املعنية  اجلهات  قبل  من  متوا�سلة  املر�سحني، 
قرابة  هناك  حيث  وتدقيقها،  مبراجعتها 

معنية  وع�سكرية  مدنية  حكومية  جهة   15
والتعليم  الرتبية  ك���وزارات  العملية،  بهذه 
يف  ال��ن��زاه��ة،  وهيئة  وال��دف��اع  وال��داخ��ل��ي��ة 
اإقليم  حكومة  ويف  الحت��ادي��ة،  احلكومة 
الأمر  ا�ستغراق  يف�سر  ما  العراق،  كرد�ستان 
جديدة  ق��وائ��م  وردت��ن��ا  كلما  ون��ح��ن  وق��ت��ا، 
من  وبا�ستبعاد  ت��ب��اع��ا،  ب��اإع��الن��ه��ا  �سنقوم 
الرت�سح  عملية  م��ن  فيها  اأ���س��م��اوؤه��م  وردت 

لالنتخابات".
ويف املقابل يقول اأحد املبعدين من قوائم 
حديث  يف  ا�سمه،  ذكر  عدم  وطلب  املر�سحني، 
الإق�ساء  "قرارات  عربية":  نيوز  "�سكاي  مع 
لأه��واء  الأوىل،  بالدرجة  تخ�سع  جلها  يف 
وداخ��ل  ال��ب��الد،  يف  املتنفذة  القوى  وم�سالح 
بطريقة  تتم  ل  وه��ي  الأم��ن��ي��ة،  الأج��ه��زة 
مهنية، اإمنا تخ�سع يف العديد منها لعتبارات 
تتعلق با�ستبعاد من ل يحظى، مبباركة مراكز 

قوى معروفة".
الذين ردت  املر�سحني  وبذلك يرتفع عدد 
تر�سيحاتهم، من قبل املفو�سية العليا امل�ستقلة 
مر�سحا   155 اإىل  ال��ع��راق،  يف  لالنتخابات 
اأخرى  قوائم  تعلن  اأن  املتوقع  ومن  م�ستبعدا، 
مل�ستبعدين جدد من خو�س غمار النتخابات، 

خالل الأ�سابيع القليلة القادمة.

بايدن يكسر »البروتوكول الملكي« 
في قمة »مجموعة السبع«

العراق.. جدل حول إقصاء عشرات 
المرشحين لالنتخابات التشريعية

مطالبة االتحاد االوروبي تبني مواقف 
للتنسيق المشترك بين الدول 

الُمرسلة والمستقبلية للمهاجرين
  

*القاهرة 
مواقف  بتبني  الأوروب��ي،  الربملان  العربية  اجلامعة  طالبت 
املُر�سلة  ال��دول  بني  امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون  تعزز  عملية 
وامل�ستقبلية للمهاجرين، يف اإ�سارة اىل اأن اململكة املغربية لطاملا 

مثلت �سريكًا م�سوؤوًل للجانب الأوروبي يف هذا الإطار.
ال�ستغراب  عن  العربية  اجلامعة  اأعربت  الط��ار  هذا  ويف 
حيال موقف الربملان الأوروبي الأخري بتحميل اململكة املغربية 

امل�سوؤولية يف مو�سوع الهجرة غري ال�سرعية.
وقال م�سدر م�سوؤول بالأمانة العامة جلامعة الدول العربية، 
اإن املتابعة املن�سفة لل�سيا�سات املغربية توؤكد اأنها تتبنى مواقف 
تنبع  املتو�سط،  غرب  منطقة  يف  الهجرة  ق�سية  اإزاء  م�سوؤولة 
تعلق  ما  ومنها  الهجرة،  اأزم��ة  مع  للتعامل  �سيا�سية  اإرادة  من 
موؤخرا بت�سهيل عودة القا�سرين املغاربة غري املروفقني بذويهم 
الحت��اد  دول  بع�س  يف  نظامية  غ��ري  و�سعية  يف  وامل��وج��ودي��ن 

الأوروبي والذين مت حتديد هويتهم على الوجه الأكمل.
اأن موقف الربملان الأوروبي يعك�س ت�سيي�سًا  واأ�ساف امل�سدر، 
يف  يفيد  ل  التهامات  تبادل  واأن  الهجرة،  لق�سية  مطلوب  غري 
وت�سافرًا  تعاونًا  ت�ستلزم  التي  املعقدة  الهجرة  ق�سايا  معاجلة 
اإطار  يف  معها  التعامل  اأج��ل  من  املختلفة  البلدان  بني  للجهود 

�سامل، ومقاربتها من زاوية وا�سعة تعالج جوانبها املختلفة.

احصاء عالمي: األطفال يشكلون 30 بالمئة 
من إجمالي القوى العاملة في لبنان

*بريوت 
اأعلنت منظمة اخلطة الدولية العاملية، اأن الأطفال ي�سكلون 
30 يف املئة من اإجمايل القوى العاملة يف لبنان وذلك يف عينة 
من مزارع يف �سهل البقاع �سملتها درا�سة ا�ستق�سائية، واأن عمالة 

الأطفال تتزايد يف كل اأنحاء لبنان ومبختلف القطاعات.
قبيل  يل  كولني  املنظمة  يف  الأو���س��ط  ال�سرق  مدير  وق��ال 
اليوم العاملي ملكافحة عمالة الأطفال يف 12 حزيران، اإن الأزمة 
القت�سادية القا�سية التي ي�سهدها لبنان اأدت اإىل تفاقم عمالة 
والفتيات  الفتيان  يعر�س  ما  الزراعية،  املجالت  يف  الأطفال 
وتطلعاتهم  وتعليمهم  منوهم  وي��ه��دد  العمل  اأ���س��ك��ال  لأ���س��واأ 
لبنان  اأن  املنظمة اىل  امل�ستقبلية ورفاههم ب�سكل عام. وا�سارت 
مع  تاريخه،  يف  م�سبوقة  غري  اقت�سادية  اأزم��ة  حاليًا  يعاين 
ما  دفعت  التي  البطالة  معدل  وارتفاع  املتزايد  املايل  الت�سخم 

يقارب ن�سف عدد ال�سكان اإىل ما دون خط الفقر.
الذي  لبنان،  يف  املت�سارع  القت�سادي  الأنهيار  اإن  واأ�سافت، 
الأ�سا�سية  الغذائية  املواد  جعل  اإىل  اأدى  العملة،  انهيار  تبعه 
بعيدة عن متناول الكثريين، ودفع بالكثري من العائالت املت�سررة 
�سبل  على  احلفاظ  بغية  دخل  كم�سدر  اأطفالها  ا�ستخدام  اإىل 

عي�سها.
وعلى الرغم من اأن ظاهرة عمالة الأطفال منت�سرة يف لبنان 
عقب  البالد  ت�سهده  الذي  للحد  يوما  ت�سل  مل  بعيد،  زمن  منذ 
اأن يعمل املزيد من  تف�سي فريو�س كوفيد-19. فبات من املرجح 
الأطفال يف ظل ظروف اأق�سى، ول�ساعات اأطول وبدوامات عمل 

اإ�سافية لتلبية احتياجات عائالتهم.
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*وكاالت
ان���ط���ل���ق���ت م���ن���اف�������س���ات ب��ط��ول��ة 
مب��واج��ه��ة  اجل��م��ع��ة،   ،2020 ي����ورو 
مبدينة  الأوملبيكو  ملعب  احت�سنها 
واإيطاليا  تركيا  ب��ني  جمعت  روم���ا، 
للمجموعة  الفتتاحية  اجلولة  يف 

الأوىل.
من  وا�سًحا  تفوًقا  �سهدت  امل��ب��اراة 
فر�س  الذي  الإيطايل،  املنتخب  جانب 
من  مّكنه  مما  اللقاء،  ط��وال  �سيطرته 

حتقيق فوز مريح بثالثية نظيفة.
ردود  اأب����رز  ك����ووورة  وي�ستعر�س   
مبواقع  الإي��ط��ايل  الفوز  على  الأف��ع��ال 
التوا�سل الجتماعي، وذلك على النحو 

التايل:

اإيطاليا:  – مدرب  مان�سيني  روبرتو 
اأهمية  ومدى  باللحظة  ن�ستمتع  دعونا 
الفوز اأمام م�سجعينا باأداء رائع من كافة 

الرجال.
ح��ار���س   – دون���اروم���ا  جانلويجي   

اإيطاليا: اأف�سل بداية ممكنة.
– م��داف��ع  ب��ون��وت�����س��ي  ل���ي���ون���اردو   
اإيطاليا: بداية رائعة، والأف�سل مل ياأت 
بعد، لنبقي اأقدامنا على الأر�س ونتطلع 

لالأمام.
اإيطاليا:  قائد   – كيليني  جورجيو   
ال��وط��ن��ي..  املنتخب  قمي�س  ن��رت��دي 
يف  اجلماهري  الن�سيد..  مرددين  ن�سرخ 
ومطلوب  مرغوب  انت�سار  امل��درج��ات.. 

وم�ستحق، لن�ستمر على هذا النهج.

الربتغال  اأ�سطورة   – فيجو  لوي�س   
يوجد  ل  البطولة:  كاأ�س  تقدميه  بعد 
لتقدمي  الكولو�سيوم  م��ن  اأف�سل  مكان 
هذه  مثل  اجلميلة..   2020 يورو  كاأ�س 
امل�سابقة العظيمة ت�ستحق الرمز الأكر 

�سهرة لإمرباطورية روما.
اإيطاليا:  لع��ب   - اإن�سيني  ل��ورن��زو 

بداية جيدة.
اإيطاليا:  مهاجم   - اإميوبيلي  ت�سريو 
�سكًرا ل�سعبنا، �سواء من كان يف امللعب اأو 

يف املنزل، لقد �سعرنا بدفئكم.
لعب   - بريناردي�سكي  فيديريكو 
الرتكيز  اجلماعية،  ال���روح  اإيطاليا: 

والقلب.. يحيا الأتزوري.

إبراهيموفيتش يدفع 
ميالن لصفقة هجومية

*وكاالت
من  جديدة  مفاو�سات  دخول  اإىل  ميالن،  م�سوؤولو  ي�ستعد 

اأجل التعاقد مع مهاجم اآخر يف املريكاتو ال�سيفي.
وزعمت تقارير �سحفية موؤخًرا اأن املهاجم ال�سويدي زلتان 
اإبراهيموفيت�س مهدد باإجراء جراحة يف الركبة والغياب عن 

املالعب لعدة اأ�سهر.
ووفًقا ل�سحيفة "لجازيتا ديللو �سبورت"، فاإن اإدارة ميالن 
م�ستعدة لفر�سية غياب اإبرا لعدة اأ�سهر، بالتحرك للتعاقد مع 

مهاجم اإ�سايف، اإىل جانب اأوليفييه جريو جنم ت�سيل�سي.
ي�سبح  قد  ميالن  ملريكاتو  النهائي  املوقف  اأن  اإىل  واأ�سارت 
وا�سًحا عقب 10 اأيام، حيث �ستعلن نتائج برنامج التعايف الذي 
�سردار  ح�ساباته،  يف  ي�سع  ميالن  اأن  واأو�سحت  اإب��را.  يطبقه 
اآزمون مهاجم زينيت، الذي ينتهي عقده يف غ�سون عام واحد 
فقط، بالإ�سافة اإىل ماورو اإيكاردي جنم باري�س �سان جريمان.
حيث  الأف�سل،  تعد  لآزم��ون  الذاتية  ال�سرية  اأن  وذك��رت 
اأحرز الالعب 45 هدًفا يف 64 مباراة بالدوري الرو�سي، كما زار 

ال�سباك 36 مرة خالل 54 مباراة على امل�ستوى الدويل.
م�سروع  هام�س  على  اإيكاردي  وجود  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
راتب  يف  تظل  الأزم��ة  لكن  ميالن،  رادار  على  ي�سعه  باري�س، 
اإىل  بالإ�سافة  ي��ورو،  ماليني   8 البالغ  الأرجنتيني  املهاجم 

مليوين يورو مكافاآت.

المنتخب الوطني يعاقب 
نفسه ويعقد حساباته

فيتال : التعادل مع الكويت زاد من 
صعوبة الحصول على بطاقة التأهل

* الكويت - وفد احتاد االعالم الرياضي 
* بالل الغالييين وحممد الطوبل

املوؤهلة  الت�سفيات الآ�سيوية  نتائج باقي املجموعات يف  بعيدًا عن 
التي  الآ�سيوية  والنهائيات  قطر،  يف   2022 العامل  كاأ�س  بطولة  اإىل 

ت�ست�سيفها ال�سني يف العام 2022.
حتى  تت�سح  لن  التي  الرقمية  احل�سابات  يف  الدخول  عن  وبعيدًا 
الفوز  الن�سامى بات لزامًا عليه حتقيق  اجلولة الأخرية، فاإن منتخب 
على املنتخب الأ�سرتايل يوم الثالثاء املقبل �سمن مناف�سات املجموعة 

الثانية بهدف التاأهل كاأف�سل ثان.
ب�21 نقطة يف  املت�سدر ال�سرتايل  الن�سامى ميلك 14 نقطة خلف 
الكويت 11 نقطة ونيبال 6 نقاط وتايبيه بال نقاط، وهو -الن�سامى- 
اأ�ساع فر�سة كانت متاحة -ان جاز التعبري- لتعزيز احلظوظ بالتاأهل 
دون النتظار كثريًا، حيث بات ال�سغط النف�سي اأكر من ذي قبل الآن!

الن�سامى اأمام الكويت مل يقدم �سيئًا يذكر، خا�سة يف امل�سهد الأول 
متباعدة  فاخلطوط  مرة،  لأول  يلعب  وكاأنه  املنتخب  به  ظهر  الذي 
وكاأن  امللعب  اأر�س  على  ت�ستقر  مل  الكرة  اأن  والأهم  طائ�سة  والكرات 
"الأنانية" على ح�ساب  املباراة تلعب يف الف�ساء حتى اننا مل�سنا بع�س 
املنتخب  اأن  بل   ، املباراة  اأثناء  املواقف  من  كثري  يف  اجلماعي  اللعب 
الكويتي كان الأف�سل ن�سبيًا كونه تناقل الكرة على اأر�س امللعب وقيا�سًا 

مبا قدمه يف م�ستهل م�سواره اأمام ا�سرتاليا.
الثاين  امل�سهد  يف  قدمه  ما  عرب  للن�سامى  العذر  وجدنا  وان  وحتى 
ن�ساطًا وتركيزًا لكن  اأكر  بعد تغري الأدوار والأ�سماء، باعتباره ظهر 
رغم  اجلميع  اأمام  خمدو�سة  بدت  الن�سامى  �سورة  فاإن  العام  باملجمل 
الدعم النف�سي الذي تلقونه قبل املباراة �سواء بلقاء ويل العهد الأمري 
ح�سني عرب خا�سية الت�سال املرئي )زووم( اأو من خالل تواجد �سمو 
اأزر  من  �سد  كان  وهو  امللعب  اأر���س  من  للمباراة  ومتابعته  علي  الأم��ري 

الالعبني والتقاهم يف مقر الإقامة.
وال�سوؤال، ماذا ينتظر الن�سامى بعد؟

األ يكفي هذا الدعم، األ يكفي وقوف الوطن كله خلفهم، وهنا يربز 
اجلميع  واأن  خا�سة  مباريات  هكذا  يف  للن�سامى  النف�سي  الإع��داد  دور 
هنا يف الكويت كان يرجح الن�سامى لتجاوز املنتخب الكويتي وبنتيجة 

جيدة، وهذا احلديث تناقله ال�سارع الكويتي وامل�سوؤولني اأي�سا!
الذي  املتوا�سع  امل�ستوى  ينكر  مل  ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  فيتال 
كانوا  الن�سامى  باأن  حتدث  لكنه  الأول  امل�سهد  يف  الن�سامى  عليه  ظهر 
حتت ال�سغط النف�سي وهذا ما يربر ت�ساوؤلنا يف ال�سطور املا�سية؟ ماذا 

اأعددنا للكويت وهل التدريبات والجتماعات وحدها تكفي!
لن نبكي على الأطالل خالل اليومني القادمني، ونحن الآن مطالبون 
والن�سامى  املقبل،  الثالثاء  ا�سرتاليا  اأم��ام  الن�سامى  خلف  بالوقوف 
انف�سهم مطالبون بنف�س غبار مباراة الكويت والتطلع لتجاوز املنتخب 

ال�سرتايل وعندها لكل حادث حديث!
فيتال: ا�سعنا فر�سة الفوز

غري  انه  فيتال،  البلجيكي  الوطني  للمنتخب  الفني  املدير  قال 
الفوز  بتحقيق  كان يطمح من خاللها  والتي  املباراة،  نتيجة  را�س عن 
الت�سفيات  من  احلا�سم  الدور  اإىل  التاأهل  نحو  كبرية  خطوة  والتقدم 
:"الفريق مل يقدم يف ال�سوط الأول امل�ستوى الفني املطلوب منه، حيث 
ظهر التوتر على الالعبني، ما افقدهم الرتكيز، كما اأن اعتمادهم على 
مثلما  الكويتي،  الفريق  نحو مرمى  الو�سول  افقدهم  الطويلة  الكرات 

افقدهم خلق الفر�س التي كنا ن�سعى اليها".
وا�ساف فيتال يف املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد بعد املباراة مبا�سرة: 
" اداء الفريق حت�سن كثريا يف ال�سوط الثاين، بعد اأن اعتمد الفريق 
الفريق  مرمى  نحو  الالعبني  اأو�سلت  التي  الأر�سية،  الكرات  على 
من  الكثري  وحت�سيل  املجريات،  على  ال�سيطرة  وبالتايل  املناف�س، 
الفر�س، وهذا ما كنا نتطلع اليه يف �سبط اللعب وو�سع الدفاع الكويتي 

حتت كثافة الهجمات".
العرب واخرجها  �سنحت لالعب يزن  التي  "الفر�سة  فيتال،  وقال 
الدفاع الكويتي من حلق املرمى يف اللحظة الأخرية، اعطتني انطباعا 
من  ع��دد  ب��اأك��رب  منطقته،  اغ��الق  على  يعتمد  الكويتي  الفريق  اأن 

الالعبني، خ�سو�سا بعد طرد املدافع الكويتي خالد اإبراهيم".
وردا على �سوؤال موفد احتاد العالم الريا�سي، حول التبديل الذي 
حمزة  الآخ��ر  باملهاجم  والدفع  في�سل  بهاء  املهاجم  باخراج  اج��راه 
الدردور، رغم اأن في�سل كاأن الأكر فاعلية يف منطقة الفريق الكويتي 
قال فيتال:"يف الوقت الذي كان فيه املنتخب الوطني يفر�س �سيطرته 
الكاملة على املجريات، واهدار الالعبني للفر�س داخل منطقة اجلزاء، 
كان ل بد من انعا�س املنطقة الهجومية لفريقنا، فدفعت بورقة حمزة 
الدردور مكان بهاء في�سل، وهذا ما ح�سل عندما حت�سل الدردور على 
�ساعت،  الفر�سة  لكن  مل�سلحتنا،  املباراة  وانهاء  الهدف  حتقيق  فر�سة 
الذي  الكبري  في�سل على اجلهد  بهاء  الالعب  اأ�سكر  اأن  بد يل  وهنا ل 

قدمه يف املباراة".
هذه  جمريات  على  التعادل  �سيطر  اأن  وبعد  "الآن  فيتال  وتابع 
اأكر  والتقرب  الفوز  حتقيق  يف  خاللها  من  نطمح  كنا  والتي  املباراة، 
نحو بوابة التاأهل اإىل الدور احلا�سم، زادت �سعوبة مهمتنا يف حت�سيل 
مبارياته  يف  �سيالقي  الوطني  املنتخب  كون  الثانية،  التاأهل  بطاقة 
اجلهد  من  الكثري  بذل  من  يتطلب  وهذا  الأ�سرتايل،  املنتخب  املقبلة 

حتى نحقق الهدف املن�سود".
كارا�سكو.. قدمنا مباراة كبرية

مدرب املنتخب الكويتي الإ�سباين كارا�سكو ا�سار اإىل اأن فريقه قدم 
مباراة كبرية "الفوز كان هدفا رئي�سيا يل وجلميع افراد الفريق، وكنا 
على و�سك اخلروج بنتيجة الفوز لول النق�س العددي بخروج املدافع 
خالد اإبراهيم بالبطاقة احلمراء يف ال�سوط الثاين، وهو الأمر الذي 
اأثر على اداء الفريق وقلب املوازين والأ�سلوب الذي كان الفريق يعتمد 

عليه كثريا خالل جمريات املباراة".
لالعبني  اتيحت  وقد  جيدة،  مباراة  قدم  "فريقي  كارا�سكو  وقال 
العديد من فر�س الت�سجيل بعد اأن طبق الفريق املطلوب منه، خ�سو�سا 
لعبي  اأمام  امل�ساحات  اغالق  على  تركز  والذي  العددي،  النق�س  بعد 
الفريق الأردين، ورغم هذا النق�س فقد حت�سل الفريق على اكر من 

فر�سة كانت كفيلة بتحقيق الفوز.
الوطني  املنتخب  ب��اداء  اعجابه  كارا�سكو  الكويت  مدرب  واب��دى 
الذي  الوقت  يف  جيدة،  عنا�سر  ميلك  جيد  فريق  اأنه  وقال  الأردين، 
الالعبني  من  اغلبه  فريق  لبناء  الكويت  اإىل  جاء  اأنه  على  فيه  �سدد 
اأثرت على جمريات  التي  ال�سباب، مثلما حمل احلكم بع�س الأخطاء 
املباراة، مو�سحا ان احلكم تغا�سى عن ا�سهار البطاقة احلمراء لالعب 
املنتخب الأردين الذي اعاق املهاجم وهو يف مواجهة تامة مع احلار�س.

اأخبار ال�سحافة
حملت ال�سحافة الكويتية ال�سادرة يوم اأم�س العديد من الأخبار 
املتعلقة باملباراة املثرية التي جمعت املنتخب الوطني بنظريه الكويتي، 
حيث افردت م�ساحات جيدة للحديث عن هذه املباراة، بعد اأن ان�سب 
ب�سكل  الت�سفيات  من  )الكويت(  بالدها  منتخب  خروج  على  تركيزها 
املباراة  عن  موجزا  قدمت  )كونا(  الكويتية  الأنباء  وكالة  ر�سمي. 
ا�سارت فيه اإىل فقدان )الأزرق( فر�سته يف التاأهل اإىل الدور احلا�سم، 
جمريات  ا�ستغل  لو  الفوز  حتقيق  بامكانه  كان  الفريق  اأن  مو�سحة 

ال�سوط الأول.
الذي  ال�سلبي  التعادل  اأن  اإىل  ا�سارت  الكويتية  اجلريدة  �سحيفة 
على  واملناف�سة  التقدم  يف  )الأزرق(  طموح  اأنهى  املباراة  على  �سيطر 
التاأهل، فيما اأو�سحت اإىل اأن املنتخب الوطني الأردين ما يزال ميلك 
فر�سة التاأهل والقائمة على مباراته املقبلة اأمام املنتخب الأ�سرتايل.

�سحيفة الراي الكويتية، ا�سارت يف عنوانها الرئي�سي يف �سفحتها 
الريا�سية، اإىل اأن )الأزرق ودعها ب�سكل ر�سمي(، م�ستعر�سة جمريات 

املباراة التي جاءت مثرية من الفريقني.

مدرب أستراليا: سأدفع 
بأفضل تشكيل أمام األردن

*وكاالت
قال جراهام اأرنولد، مدرب منتخب اأ�سرتاليا، اإنه �سعيد جدا بنجاح 
لعبيه يف ال�سيطرة على جمريات اللعب، وحتقيق فوز جديد يف �سباق 
التي  التغيريات  نيبال )3-0(، رغم  الت�سفيات الآ�سيوية على ح�ساب 

اأجراها على الت�سكيلة.
واأ�ساف اأرنولد، خالل املوؤمتر ال�سحفي عقب املباراة: "جنحنا منذ 
مواجهة  لنا  وتتبقى  املباريات،  جميع  يف  الفوز  يف  الت�سفيات  بداية 

واحدة ناأمل خاللها ال�ستمرار بنف�س الأداء، وحتقيق النت�سار".
واأو�سح اأنه �سيبداأ �سريعا التح�سري للمباراة الأخرية اأمام الأردن، 
اأجل  باأف�سل ت�سكيلة لديه، بحثا عن النت�سار من  اأنه �سيدفع  موؤكدا 

اإ�سعاد اجلمهور الأ�سرتايل.
م�سيدا  نيبال،  ملنتخب  الكبري  واجلهد  العمل  يحرتم  باأنه  واأمت 
مبدرب املناف�س الذي اأحدث تغيريا كبريا يف �سفوف فريقه، معتربا اأن 

نيبال كانت ندا لأ�سرتاليا يف املباراة.

*وكاالت
اأمام   ،23 �سن  حتت  القدم  لكرة  الرديف  الوطني  املنتخب  خ�سر 
على  اجلمعة،  م�ساء  جمعهما  الذي  اللقاء  يف   ،3-1 البحريني  نظريه 

�ستاد خليفة، �سمن مع�سكر املنتخب التدريبي يف املنامة.
ال�سبت، اىل ان  اليوم  واأ�سار املوقع الر�سمي لحتاد الكرة يف خرب 
املنتخب بداأ املباراة بت�سكيلة �سمت: اأحمد اجلعيدي، هادي احلوراين، 
دانيال عفانة )يزن عبدالعال(، �سوقي القزعة )يو�سف اأبو اجلزر(، 
)اأم��ني  زك��ري��ا  خالد  هيكل(،  )ف�سل  ال��ر���س��دان  ن��زار  ط��ه،  اأب��و  مهند 
ال�سناينة(، و�سيم ريالت، حممد بني عطية )حمزة ال�سيفي(، حممد 

عبداملطلب )عبدالرحمن اأبو الكا�س(، حممد وائل الزعبي.
وافتتح املنتخب النتيجة عن طريق القرعة يف الدقيقة 30، الذي 
ترجم ركنية زكريا نحو املرمى ليكملها املدافع البحريني يف ال�سباك، 
املنتخبني  بني  اللقاء  ويتجدد  اهداف.  بثالثة  البحرين  يرد  اأن  قبل 

م�ساء الثنني املقبل على ذات امللعب.

*وكاالت
ح�سم م�سوؤولو ليفربول، موقفهم من بيع امل�سري حممد �سالح، جنم 

الريدز، خالل فرتة النتقالت ال�سيفية.
العديد  وزعمت   ،2023 �سيف  يف  ليفربول  مع  �سالح  عقد  وينتهي 
من التقارير ال�سحفية اأن الالعب مرتبط بالنتقال اإىل باري�س �سان 

جريمان، يف حالة رحيل كيليان مبابي لريال مدريد.
ب�سدة  حري�سة  الريدز  اإدارة  فاإن  اإيكو"،  "ليفربول  موقع  وح�سب 
حتى  املفاو�سات  بدء  عدم  رغم  جديد،  بعقد  �سالح  حممد  ربط  على 

الآن مع الالعب.
واأ�سار املوقع الربيطاين اإىل اأن املحادثات الأولية حول التجديد 
اأن حممد �سالح نف�سه ل  العام احلايل، كما  �ستبداأ يف وقت لحق من 

يريد النتقال اإىل ناٍد اآخر الآن.
يذكر اأن حممد �سالح توج موؤخًرا بجائزة اأف�سل لعب يف الدوري 
الالعبني  رابطة  من  متنح  والتي  اجلمهور،  باختيار  املمتاز  الإجنليزي 

املحرتفني يف اإجنلرتا.
اإىل  املا�سية،  اأكر من حوار �سحفي، خالل الأ�سهر  واأملح �سالح يف 

اأنه منفتح على خو�س جتربة جديدة خارج اإجنلرتا.

*وكاالت
الهولندي  مع  التعاقد  اأجل  من  كبرًيا  �سوًطا  بر�سلونة  نادي  قطع 

ممفي�س ديباي، مهاجم ليون، خالل املريكاتو ال�سيفي.
الهولندي  الالعب  وقرر  ال�سهر،  هذا  ليون  مع  ديباي  عقد  وينتهي 

عدم التجديد والنتقال جماًنا اإىل ناٍد اآخر.
ووفًقا ل�سحيفة "موندو ديبورتيفو" الإ�سبانية، فاإن هناك تفاوؤًل 

كبرًيا يف مفاو�سات بر�سلونة مع ممثلي ديباي خالل الأيام الأخرية.
واأ�سارت اإىل اأن املحادثات يف املرحلة النهائية، وال�سفقة قد حت�سم 
ر�سمًيا بالفعل يوم الإثنني املقبل. واأو�سحت اأن بر�سلونة ل يزال حذًرا 
ا درجة  يف �سفقة ديباي، لأن �سفقة جورجينيو فينالدوم �سهدت اأي�سً
عالية من التفاوؤل، قبل اأن يقرر الالعب تغيري وجهته اإىل باري�س �سان 
بر�سلونة  ناف�س  يوفنتو�س  اإن  الإ�سبانية  ال�سحيفة  وقالت  جريمان. 
بقوة يف �سفقة ديباي، لكن بقاء املدرب الهولندي رونالد كومان ملو�سم 
اآخر ح�سم وجهة الالعب. واأ�سافت اأن ديباي �سيوقع على عقد ملدة 3 
اأن  كما  املفاو�سات،  بداية  يف  عليه  اتفق  الذي  الراتب  بنف�س  �سنوات 

النادي الكتالوين منفتح على التمديد ل�سنة رابعة.

المنتخب الرديف لكرة القدم 
يخسر أمام البحرين

ليفربول يحسم موقفه
من بيع صالح

ديباي على األبواب.. برشلونة 
يتعلم من درس فينالدوم

تريند اليورو.. حفلة إيطالية 
على شرف افتتاح أمم أوروبا

*وكاالت
اجلمعة،  نف�سه،  الأردن  منتخب  عاقب 
فوز  لت�سجيل  مواتية  فر�سة  اأهدر  عندما 
�سيعزز  ك��ان  الكويتي،  م�سيفه  على  ثمني 
من  احل��ا���س��م  ل��ل��دور  ال��ت��اأه��ل  يف  حظوظه 

ت�سفيات كاأ�س العامل لكرة القدم.
لالأردن  بالن�سبة  ال�سلبي  التعادل  وكان 
ظروف  ي�ستغل  مل  حيث  اخل�سارة،  بطعم 
لت�سبح  ال��ت��ف��وق،  فر�س  واأه���در  امل��ب��اراة، 

ح�سابات تاأهله معقدة.
ومل ي�ستثمر منتخب الأردن حمدودية 
وا�ستكماله  ملناف�سه،  الهجومية  الفاعلية 
املباراة بع�سرة لعبني، بعد خروج مدافعه 
خ��ال��د اإب��راه��ي��م م��ط��رودا م��ن ال��ل��ق��اء، يف 
الأردن،  م��درب  وعجز   ."59" الدقيقة 
اإدارة  ع��ن  بوركلمانز،  فيتال  البلجيكي 
�سهولتها،  رغ��م  الأم��ث��ل،  بال�سكل  امل��ب��اراة 

واأجرى عدة تبديالت مل تاأت باملطلوب.
ال�سوط  الأردن  منتخب  ا�ستهلك  فقد 
الأول كامال، دون اأن يظهر اأي م�ساع جادة 
اأن الأف�سلية �سبت  لت�سجيل الأهداف، بل 

ن�سبيا يف �سالح الكويت.

افتقدت  بت�سكيلة  بوركلمانز  ودف���ع 
بل  اجلماعي،  والأداء  واحللول  احليوية 
للمحافظة  م��ال  الفريق  اأن  وا�سحا  ظهر 
على نظافة �سباكه، يف ال�سوط الأول، اأكر 

من التفكري يف الت�سجيل.
وقدم الن�سامى �سوطا ع�سوائيا، فاأدوار 
الالعبني مل تكن مفهومة، والعتماد على 
املهارات الفردية للتعمري والبخيت وبهاء، 
بوركلمانز  براأ�س  يدور  ما  كل  يلخ�س  كان 

حل�سم املباراة.

عدم استثمار النقص
بحاجة  ك��ان  الأردن  منتخب  اأن  ومب��ا 
ب�سفوف  يلعب  وامل��ن��اف�����س  ل��ل��ف��وز،  ما�سة 
ي�ستثمر  اأن  بوركلمانز  على  كان  منقو�سة، 

الفر�سة ويعزز القدرات الهجومية.
زج  عندما  البلجيكي  امل���درب  واأخ��ط��اأ 
بحمزة الدردور، على ح�ساب املهاجم بهاء 
على  ُيبقي  اأن  الأف�سل  كان  حيث  في�سل، 
التبديل على  ويكون  امللعب،  الأخري داخل 

ح�ساب اأحد لعبي خط الو�سط.
�سبط  ب��ورك��ل��م��ان��ز  ي��ح�����س��ن  مل  ك��م��ا 

الفر�س  اإ�ساعة  م�سل�سل  ظل  يف  الالعبني، 
اإنهاء  يف  الت�سرع  وظهر  للفردية،  وامليل 

عدة هجمات مع غياب الرتكيز.
م��رم��ى منتخب  ل��ت��األ��ق ح��ار���س  وك���ان 
يف  اأي�سا  دور  الر�سيدي،  خالد  الكويت، 
ت�سدى  حيث  ال��ف��وز،  م��ن  الأردن  ح��رم��ان 
في�سل  لبهاء  متقنة  ت�سديدة  من  لأك��ر 

ومو�سى التعمري.
اأول  كنجم  نف�سه  الر�سيدي  ون�سب 
ل��ل��م��ب��اراة، ع��ن��دم��ا ت�����س��دى يف ال��دق��ائ��ق 

الأخرية لنفراد تام من حمزة الدردور.
اأ�سحت ح�سابات تاأهل  التعادل،  وبهذا 
�سيكون  ح��ي��ث  م��ع��ق��دة،  الأردن  منتخب 
املباراة  يف  اأ�سرتاليا،  على  للفوز  بحاجة 
اآماله وينتظر ما �ست�سفر  الأخرية، ليحيي 

عنه نتائج املجموعات الأخرى.
اأمام  �سهلة  الن�سامى  مهمة  تكون  ولن 
�سدارة  ح�سم  ال��ذي  ال���س��رتايل،  املنتخب 
النف�سية  احل��ال��ة  ع��ن  ف�سال  املجموعة، 
لعبي  على  ت�سيطر  ق��د  ال��ت��ي  ال�سيئة 
مع  ل��الآم��ال  املخيب  التعادل  بعد  الأردن، 

الكويت.
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*عمان 
اكد رئي�س غرفة �سناعة الردن املهند�س 
متلك  الردنية  ال�سناعة  ان  اجلغبري  فتحي 
امكانيات هائلة وفر�سا كبرية داخل ال�سوق 
ولو  ل�ستغاللها  العمل  يتطلب  ما  املحلية، 
الأزم���ات  اع��ب��اء  لتخفيف  ج��زئ��ي،  ب�سكل 

العاملية على القت�ساد الوطني.
الردنية  النباء  لوكالة  اجلغبري  وقال 
كورونا  فريو�س  جائحة  اأزم��ة  ان  )ب���رتا(، 
�سال�سل  على  الكبرية  والتغريات  وتبعاتها، 
التوريد، وارتفاع اأ�سعار بع�س املواد الأولية، 
وت�ساعف اأجور ال�سحن والنقل عامليا لأكر 
ال�سلع  اأث��م��ان  على  ينعك�س  اأ�سعاف،   5 من 
النهائية امل�ستوردة واملواد الأولية الداخلة 

بالت�سنيع.
واملعطيات  ال��ع��وام��ل  ه��ذه  ان  وا���س��اف 
الأ�سعار  ارتفاع  جلهة  انعكا�سات  لها  �سيكون 
تخفيف  ميكن  انه  مو�سحا  املواطنني،  على 
ح�سة  رفع  نحو  التوجه  خالل  من  تبعاتها 
ال�سناعة الأردنية يف ال�سوق املحلية وتنويع 

وتو�سيع القاعدة النتاجية.
واو����س���ح ان����ه مي��ك��ن ت�����س��ن��ي��ف ف��ر���س 
�سد  على  وق��درات��ه��ا  الردن��ي��ة  ال�سناعة 
لتكون بدياًل عن  املحلية  ال�سوق  احتياجات 
يكمن  الأول  رئي�سيني؛  بجانبيني  امل�ستورد، 
املحلي،  املثيل  ذات  امل�ستوردات  اح��الل  يف 
الأولية  للمواد  �سناعات  توفري  يف  والثاين 

ودعمها.
الردنية  ال�سناعية  ال�سادرات  وت�سكل 
الوطنية  ال�����س��ادرات  م��ن  باملئة   90 ال��ي��وم 
الكلية فيما متكنت منتجاتها الو�سول لأكر 
من 140 �سوقا حول العامل وباأكر من 1392 
 22 خالل  من  ت�سنيعها  يتم  متنوعة،  �سلعة 
الف من�ساأة �سناعية منت�سرة بعموم اململكة.

ال�سوق  حجم  ان  اىل  اجلغبري  وا���س��ار 
 27 يقارب  مبا  يقدر  الب�سائع  من  املحلية 
م�ساهمة  تزيد  ل  فيما  �سنويا،  دينار  مليار 
ن�سبته  ما  اجماليها  من  الردنية  ال�سناعة 
م�ستوردة  منتجات  وج��ود  رغ��م  باملئة   45
تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دينار لها مثيل 

م�سنع حمليا.
ولفت اىل ان هذا يعني ان هناك فر�سا 
يف  الردن���ي���ة  لل�سناعة  �سائعة  �سخمة 
التوجه  حال  يف  ميكن  وانه  املحلية،  ال�سوق 
بني  الرتابطات  وحفز  املحلي  النتاج  نحو 
املنتجات  وحماية  القت�سادية  القطاعات 

كبري  جزء  �سد  امل�ستورد،  اغراق  من  املحلية 
ال�سلع  م��ن  كثري  يف  ال��ب��الد  احتياجات  م��ن 

واملنتجات املتنوعة.
ال��ق��ادرة  القطاعات  اأب���رز  اإىل  وا���س��ار 
ال�سوق  احتياجات  من  كبري  جزء  �سد  على 
تتمثل  امل�ستورد  عن  بدياًل  وتكون  املحلية 
والأ�سمدة  والدوائية  الغذائية  بال�سناعات 
والتغليف  والتعبئة  الكيماوية  وال�سناعات 
اىل  والبال�ستيكية  والأح��ذي��ة  والألب�سة 

جانب ال�سناعات اخل�سبية والثاث.
واك���د ان ال�����س��ن��اع��ة الردن���ي���ة خ��الل 
وقدراتها  اإمكاناتها  اظهرت  كورونا  جائحة 
الكبرية على �سد جزء من احتياجات اململكة 
امل�ستوردات، لفتا  من  وال�ستغناء عن جزء 
اىل اأن ال�سوق املحلية مل ت�سهد اأي انقطاع اأو 
نق�س بال�سلع الأ�سا�سية الغذائية وال�سحية 
التي احتاجها عك�س ما ح�سل يف دول اأخرى 

بارزه �سناعيا.
وا�سار اجلغبري الذي يراأ�س كذلك غرفة 
�سناعة عمان، اإىل اأن القطاع ال�سناعي طور 
وا�ستطاع  كورونا  جائحة  خ��الل  نف�سه  من 
الطبية  و"الأفرهولت"  الكمامات  انتاج 
وغ���ريه���ا، وب��ك��م��ي��ات ك��ب��رية ���س��دت ك��ام��ل 
نحو  وتوجهت  املحلية  ال�سوق  احتياجات 

ت�سدير الفائ�س.
تقليل  على  العمل  �سرورة  على  و�سدد 
وو�سع  الردين  املثيل  ذات  امل�����س��ت��وردات 
م�ستوى  ورف��ع  ل��الإح��الل  م��درو���س��ة  خطة 
خ��الل  م��ن  �سناعتنا  ع��ل��ى  الع��ت��م��ادي��ة 
وات��خ��اذ  ب��امل��ث��ل  امل��ع��ام��ل��ة  م��ب��داأ  تطبيق 
اج������راءات اداري�����ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وردات 
ال��رق��اب��ة على  ال��ت��ي ت��ه��دده��ا وت�����س��دي��د 
ع��ادل��ة،  مناف�سة  ل�����س��م��ان  امل�����س��ت��وردات 
يف  الردن��ي��ة  ال�سناعة  ح�سة  وت��ع��زي��ز 

احلكومية. وامل�سرتيات  العطاءات 
عمليات  ت�سهيل  �سرورة  على  �سدد  كما 
الأ���س��واق  اىل  الردن��ي��ة  املنتجات  دخ���ول 
وامل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة ال��ك��ربى وامل����ولت، 
وال��ت�����س��ب��ي��ك ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ت��ج��اري 
لذلك،  الالزمة  احلوافز  وو�سع  وال�سناعي 
املنتج  بتعزيز ح�سة  �سي�سهم  ان هذا  موؤكدا 
العجز  وخف�س  املحلية،  ال�سوق  يف  الردين 
على  العتماد  من  جزء  وحتقيق  التجاري، 

الذات.
ال�سناعات  م��ن  العديد  ان  اىل  وا���س��ار 
الردن���ي���ة ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دخ���الت ان��ت��اج 

الزراعية  ال�سناعات  وخ�سو�سا  حملية 
البحر  ام��الح  م��ن  املنتجة  وامل�ستح�سرات 
الولية  امل��واد  من  الكبري  اجلزء  لكن  امليت، 
الداخلة بال�سناعة الردنية يتم ا�ستريادها 

من اخلارج.
م��واد  الأردن  يف  ي��ت��وف��ر  ان���ه  واو���س��ح 
غ��رار  على  نوعية،  طبيعية  وم���وارد  خ��ام 
البحر  ومنتجات  وال��ب��وت��ا���س  الفو�سفات 
املطلوب  بال�سكل  م�ستغلة  غري  لكنها  امليت، 
من خالل ايجاد �سناعات مكملة لها، مو�سحا 
ان اململكة ت�ستورد ما يقارب 85 الف طن من 
البالد  امتالك  رغ��م  املتخ�س�سة  الأ�سمدة 
متوقف  منها  العديد  اأن  ال  اأ�سمدة،  مل�سانع 
عن العمل وغري قادر على املناف�سة، لوجود 
�سائعة  فر�سا  ي�سكل  ما  تواجهها،  معيقات 

على القت�ساد الوطني.
ي�ستورد  الردن  ان  اىل  اجلغبري  ولفت 
من  ميلكها  ل  ال��ت��ي  الأول��ي��ة  امل���واد  بع�س 
ملرحلة  بالو�سول  امله  عن  معربا  اخل��ارج، 
ال��دع��وات  م��ع  وبخا�سة  حمليا  ت�سنيعها 
امللكية ال�سامية ب�سرورة الرتكيز على انتاج 
الردنية  لل�سناعات  الالزمة  الولية  املواد 
ل�����س��د ح��اج��ة ال�����س��وق امل��ح��ل��ي��ة ول��غ��اي��ات 

الت�سدير.
املواد  لإنتاج  اململكة  توجه  ان  واو�سح 
الولية الالزمة لل�سناعة يتطلب اجراءات 
وباأ�سواق  حمليا  تناف�سيتها  تدعم  عملية 
الطاقة  اثمان  تخفيف  اأب��رزه��ا  الت�سدير 
�سناعة  اأي  ان�ساء  م��ن  حت��د  كونها  وامل��ي��اه 
تعتمد عليها يف عملياتها النتاجية، م�سريا 
مل  الأول��ي��ة  بال�سناعات  �سابقة  لتجارب 

تتمكن من النجاح وال�ستمرار بالعمل.
على  اجلغبري،  �سدد  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 
وخا�سة  الردنية  ال�سناعات  منح  �سرورة 
واملمكنات  التناف�سية  القدرة  الأولية  املواد 
امل��ط��ل��وب��ة م���ن خ����الل احل����د م���ن ال��ك��ل��ف 
النتاجية وخف�س كلف الطاقة باإلغاء بند 
الأق�سى  احلمل  وغرامة  الوقود  �سعر  فرق 

خالل فرتة الذروة.
التعرفة  اأ�سعار  تخفي�س  �سرورة  واكد 
وتي�سري  ال�سناعي  القطاع  على  الكهربائية 
امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ن��ح��و  ال��ت��وج��ه  عملية 
وتقدمي احلوافز امل�سجعة لإقامة �سناعات 
متخ�س�سة باملواد الأولية، وتي�سري وت�سهيل 
ع��م��ل��ي��ات ج����ذب ال���س��ت��ث��م��ارات ال��ك��ربى 

للم�ساركة فيها.

*عمان 
ال�سمايل،  يو�سف  العمل  وزي��ر  اأط��ل��ق 
اأ�ستغل  بدي  �سعار" ما  حتت  حملة  ال�سبت، 
بدي اأتعلم"، مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة 

عمل الأطفال.
العاملي ملكافحة  وي�سارك الردن باليوم 
م�سكلة  على  ال�سوء  لإلقاء  الأطفال،  عمل 
م�ساعدتهم،  وكيفية  العاملني  الأط��ف��ال 
ول��ي��ك��ون ف��ر���س��ة ل��ل��دع��وة ل��ب��ذل اجل��ه��ود 
من  امل�سكلة  ه��ذه  على  للق�ساء  ال��الزم��ة 
احلكومات  الثالثة:  النتاج  اأط��راف  قبل 
واأ�سحاب العمل والعمال بالتعاون مع جميع 
املجتمع  وموؤ�س�سات  املحلي  املجتمع  اطياف 

املدين.
العمل  قانون  اأن  اإىل  ال�سمايل  واأ���س��ار 
التفاقيات  اأهم  مع  من�سجمًا  الأردين جاء 
الأطفال،  عمل  مكافحة  جمال  يف  الدولية 
ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي اأ�سدرتها 
واتفاقيتا  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية 
العمل الدوليتان الأوىل رقم 138 اخلا�سة 
ب� "احلد الأدنى ل�سن ال�ستخدام" والثانية 
اأ�سكال  اأ�سواأ  "حظر  ب�  اخلا�سة   182 رقم 

عمل الأطفال".
منع  الأردين  ال��ع��م��ل  ق��ان��ون  اأن  وب���ني 
ت�سغيل احلدث اإذا مل يكمل ال�ساد�سة ع�سرة 
منع  كما  ال�سور،  من  �سورة  ب��اأي  عمره  من 
اأو  املرهقة  اأو  اخلطرة  الأعمال  يف  ت�سغيله 
امل�سرة بال�سحة قبل بلوغ الثامنة ع�سر من 
عمره، وعلى اأن ل تزيد �ساعات عمله عن 6 
�ساعات، واأن ل يتم ت�سغيله لياًل ويف الأعياد 

والعطل الر�سمية والأ�سبوعية.
تكاتف  ���س��رورة  على  ال�سمايل  و���س��دد 
احلكومية  املعنية  اجل��ه��ات  جميع  ج��ه��ود 
الأطفال،  عمل  من  للحد  احلكومية  وغ��ري 
موؤكدًا اأهمية دور املجتمع والأ�سرة، وكذلك 
جميع  وتطبيق  اللتزام  يف  العمل  ا�سحاب 
حق  حتفظ  التي  العالقة  ذات  الت�سريعات 
العمل  �سوق  من  و�سحبه  التعلم،  يف  الطفل 
وهو  الطبيعي  مكانه  اإىل  لإعادته  وتاأهيله 

مقاعد الدرا�سة.
عام  نفذت  ال���وزارة  اأن  اإىل  اىل  ولفت 
تفتي�سية  زي��ارة   11952 يقارب  ما   2020
عاملني،  اطفال   503 عن  فيها  الك�سف  مت 
بحق  خمالفة  و79  ان���ذارا   265 وحت��ري��ر 
اأرب��ع  تنفيذ  اإىل  اإ�سافة  العمل،  ا�سحاب 
من  للحد  اأو  للتفتي�س  متخ�س�سة  حمالت 

وامل�ساركة  ال��ور���س  وعقد  الط��ف��ال،  عمل 
العمل  لأ���س��ح��اب  التدريبية  ال����دورات  يف 
والأنظمة  العمل  قانون  مب��واد  لتعريفهم 
الأط��ف��ال،  عمل  تخ�س  ال��ت��ي  وال���ق���رارات 

وكذلك املخاطر يف بيئات العمل.
نفذت  ال���وزارة  اأن  اإىل  ال�سمايل  واأ���س��ار 
�سهر  نهاية  وحتى  احلايل  العام  بداية  منذ 
ك�سفت  تفتي�سية  زي��ارة   6658 املا�سي  اأي��ار 
واتخذت  عاملني،  لأطفال  حالة   236 عن 
العمل  ا�سحاب  بحق  قانونية  اج����راءات 
خمالفة،  و45  ان��ذارا   133 بتحرير  متثلت 
متخ�س�ستني  ح��م��ل��ت��ني  اإط�����الق  وك���ذل���ك 
تركزتا  الطفال،  عمل  من  واحلد  للتفتي�س 

على القطاعات الأكر ت�سغيال لالأطفال.
لتحديث  احل��اج��ة  ب�سبب  اأن��ه  واأو���س��ح 
اخلا�سة  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ال�سيا�سات 
اخ��ريا،  ���س��درت،  الأط��ف��ال  م��ن عمل  باحلد 
ت�سكيل  ع��ل��ى  ال������وزراء  رئ��ا���س��ة  م��واف��ق��ة 
العمل  وزارة  برئا�سة  وطني  عمل  فريق 
ملكافحة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  لتحديث 
وطنية  عمل  خطة  وو�سع  الط��ف��ال  عمل 
لتنفيذها. ولفت اإىل اأن الوزارة تقوم �سنويًا 
الأط��ف��ال  عمل  مكافحة  م�سروع  بتمويل 
الأردين  ال�����س��ن��دوق  قبل  م��ن  ينفذ  ال���ذي 

جهد(  الجتماعي  الدعم  )مركز  الها�سمي 
حتويل  يتم  حيث  ال���وزارة  عليه  وت�سرف 
املكت�سفة من قبل  العاملني  الأطفال  حالت 
مفت�سي العمل اإىل هذا املركز �سمن منطقة 
ملحاولة  وتاأهليهم  لتدريبهم  امل�سروع  عمل 
حتويلهم  اأو  الدرا�سة  مقاعد  اإىل  اإعادتهم 

اإىل موؤ�س�سة التدريب املهني.
وتنفذ الوزارة حملة تفتي�سية توعوية 
الفرتة  خ��الل  اململكة  حمافظات  جميع  يف 
13- 17ال�سهر احلايل، ت�ستهدف ن�سر الوعي 
اأنف�سهم حول  العمل والأطفال  اأ�سحاب  بني 
التي  املهنية  واملخاطر  الوطنية  الت�سريعات 

قد يتعر�س لها الطفل يف بيئة العمل.
تفتي�س  ق�سم  خالل  من  ال��وزارة  واأعدت 
احلد من عمل الأطفال يف مديرية تفتي�س 
بهذه  الأن�سطة  من  العديد  املركزية  العمل 
ال�سركاء  من  عدد  مع  بال�سراكة  املنا�سبة 
التابع  الج��ت��م��اع��ي  ال��دع��م  م��رك��ز  منهم 
للتنمية  ال��ه��ا���س��م��ي  الردين  ل��ل�����س��ن��دوق 
املتحدة  الأمم  ومنظمة  )جهد(  الب�سرية 
للم�ساعدة  ومتكني  )اليوني�سف(  للطفولة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وح��ق��وق الإن�����س��ان، وم���ن ه��ذه 
اإعداد فيديوهات توعوية ت�سلط  الأن�سطة 

ال�سوء على خماطر عمالة الأطفال.

رئيس صناعة االردن: صناعتنا تمتلك 
فرصا كبيرة بالسوق المحلية

وزارة العمل تطلق حملة بمناسبة 
اليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال

مطالبة تجارية بإعادة النظر بقرار 
منع التعديل على المركبات

*عمان 
غرفة  يف  ولوازمها  الثقيلة  والآليات  ال�سيارات  قطاع  ممثل  طالب 
اإج��راء  منع  بقرار  النظر  ب��اإع��ادة  اجل��ب��ايل،  �سالمة  الأردن  جت��ارة 

التعديل على املركبات.
التعديل  وقف  ق��رار  اإن  ال�سبت،  �سحفي،  بيان  يف  اجلبايل  وق��ال 
حمال  اأ�سحاب  مب�سالح  وي�سر  املواطنني  حقوق  ي�سيع  املركبات  على 

و�سركات قطع غيار وخدمات املركبات والعاملني لديهم.
وا�ساف اأن اإجراءات التحديث على املركبات ل تخالف املوا�سفات 
الفنية لل�سركات ال�سانعة، ول تغري من قيا�سات وابعاد املركبات لأنه 
جممركة  امل�ستخدمة  التي  الغيار  قطع  اأن  اإىل  لفتا  خارجي،  اإجراء 
ر�سميا ومدخلة ب�سكل قانوين وا�سويل ومطابقة للموا�سفات ول توؤثر 
تلقت  الأردن  جتارة  غرفة  اأن  وبني  املركبات.  �سالمة  على  �سكل  باأي 
العديد من �سكاوى العاملني بالقطاع باأن القرار ي�سر قطاعا اقت�ساديا 

كبريا وما يرتتب عليه من انهاء عمل لعدد كبري من العاملني لديهم.
ل  ال�سيارات  على  جترى  التي  التعديالت  اأن  اإىل  اجلبايل  وا�سار 
ورقم  ال�سيارة  رخ�سة  اأن  بحكم  املواطنني  على  الحتيال  اإىل  توؤدي 
واملنت�سرة  املخت�سة  املراكز  لدى  ال�سيارة  فح�س  وتقرير  ال�سا�سي 

بعموم اململكة ت�سكل يف جمملها ال�سا�س عند البيع وال�سراء.
الذين  املواطنني  على  مادية  خ�سائر  يرتب  القرار  اأن  اإىل  ولفت 
ترخ�س  وكانت  املا�سية،  ال�سنوات  ط��وال  �سياراتهم  بتعديل  قاموا 

مركباتهم ب�سكل طبيعي دون اأية عوائق.

تمكين تدعو الى تغليط 
العقوبات على مشغلي االطفال

*عمان 
اأو�ست جمعية متكني للم�ساعدة القانونية وحقوق الإن�سان، بتغليظ 
وتوفري  املخت�سة،  اجلهات  قبل  من  الأطفال  م�سغلي  على  العقوبات 
اأنظمة الدعم النف�سي الجتماعي لالأطفال العاملني مل�ساعدتهم على 
النخراط يف البيئة التعليمية، اإىل جانب ذلك تفعيل قنوات �سكاوى 

اآمنة ي�سهل الو�سول اإليها من ِقَبل الأطفال العاملني.
ملكافحة  َويّل  ال���دُّ اليوم  مبنا�سبة  عنها  �سادر  تقرير  يف  ودع��ت 
زيادة عدد مراكز  اإىل  ال�سبت،  الذي ي�سادف يوم غد  الأطفال،  عمل 
من  امل��ت��زاي��دة  الأع���داد  لتغطي  النظامي  غ��ري  والتعليم  املت�سربني 
املن�سحبني واملت�سربني من املدار�س خالل انت�سار فريو�س كورونا، حيث 
التعليم  من  -موؤقًتا-  ان�سحبوا  اطفالهم  اأن  الأهايل  من  العديد  �سرح 

و�سوف يعودون اإىل مقاعد الدرا�سة بعد العودة للتعليم الوجاهي.
واعتمد التقرير يف نتائجه على جل�سات رفع الوعي ا�ستهدفت كل 
من مقدمي الرعاية وم�سغلي الأطفال، وعددها )52( َجل�سة رفع وعي، 
منها )45( َجل�سة ا�ستهدفت مقدمي الرعاية، و )7( جل�سات ا�ستهدفت 
امل�سغلني يف املّدة الواقعة ما بني متوز 2020، حتى اأواخر ني�سان من عام 

2021، يف َو�ْسط و�سمال وجنوب الأْرُدّن.
الق�سايا  م��ن  ُتعترب  الأط��ف��ال  عمل  ق�سية  اأن  التقرير،  واأورد 

الإن�سانية امللحة نظًرا لرتباطها بحقوق الطفل.
يف  اأُح���رز  ال��ذي  الكبري  التقدم  م��ن  ال��رْغ��م  على  اأن��ه  اىل  واأ���س��ار 
ال�سنوات الأخرية يف معاجلة ظاهرة عمل الأطفال يف الأْرُدّن، مبا يف 
ذلك اعتماد الإطار الوطني ملكافحة عمل الأطفال، والقائمة املنقحة 
لالأعمال اخلطرة على عمالة الأحداث، اإل اأنها ل تزال ُتوؤرق احلكومة 
امل�سكلة  ازدياد هذه  اإىل  الأدلة  �سواء، حيث ت�سري  واملجتمع على حد 

نتيجة لالأزمة القت�سادية امل�ستمرة وموجات اللجوء امل�ستمرة.
الأطفال  ت�سغيل  حالت  من  العظمى  الن�سبة  فاإن  للتقرير  ووفًقا 
تاأتي من اعتبار عمل الطفل حاًل لل�سوائق القت�سادية التي متر بها 
احلماية  مظالت  تو�سيع  �سرورة  متكني  ترى  ال�سياق  هذا  ويف  الأ�سر، 
يفتقرون  زالوا  ما  الذين  الأفراد  من  اأكرب  عدًدا  لت�سمل  الجتماعية 
توفري  ذلك  جانب  اإىل  الجتماعية،  احلماية  من  نوع  لأي  للو�سول 
من  الطفل  عمل  بخطورة  الوعي  رفع  مثل  العاملني  لالأطفال  البدائل 
واأنظمة  النف�سي،  الدعم  جل�سات  وتوفري  املدار�س،  يف  املر�سدين  قبل 
التعليم امل�ساند والتكميلي، ملا لهذه البدائل من م�ساهمة يف التقليل من 
ن�سب الن�سحاب من التعليم على املدى املتو�سط والبعيد، واإعادة اإدماج 

الأطفال العائدين للمدار�س بعد مّدة انقطاعهم عن التعليم.
الطفل  عمل  اقت�سار  ع��دم  تبني  ال��وع��ي  رف��ع  جلل�سات  ووف��ًق��ا 
�ستى  يف  العاملني  الأطفال  انت�سار  ذلك  جانب  اإىل  معني،  قطاع  على 
القطاعات اخلطرة وغري اخلطرة، التي تفتقر لتباع معايري ال�سحة 
وال�سالمة للعمال البالغني والأطفال على حد �سواء، حيث بلغت اأعلى 
ن�سبة لالأطفال العاملني يف قطاع التحميل والتنزيل الذي يعد خطًرا 
على البالغني، هذا ويفتقر العمال فيه لأنظمة احلماية الجتماعية 
الإ�سابات  ن�سب  فيه  وترتفع  ملهنية  وال�سالمة  ال�سحة  ومعايري 
والأمرا�س املهنية مثل اأمرا�س املفا�سل والعظام، حيث غالًبا ما ي�ساب 
اخلطر  يرفع  مما  الغ�سرويف،  النزلق  مبر�س  القطاع  هذا  يف  العمال 

على الأطفال الذين ما زالت عظامهم غري مكتملة النمو.

نقابة االلبسة: أسعار المالبس 
واألحذية مستقرة بالسوق المحلية

*عمان 
اكد نقيب جتار الألب�سة والأقم�سة والأحذية منري ديه، اأن اأ�سعار 
بال�سوق  واملدار�س  الأ�سحى  وعيد  ال�سيف  ملوا�سم  والأحذية  املالب�س 
على  التعاقد  لأن  ارتفاعات  تطالها  ول��ن  م�ستقرة،  �ستكون  املحلية 
ا�ستريادها جرى العام املا�سي، و�سحنت قبل زيادة اأجور ال�سحن عامليا 

اإىل م�ستوياتها احلالية.
اأجور  اإن  الردنية)برتا(،  النباء  لوكالة  ت�سريح  يف  ديه  وقال 
ال�سحن البحري العاملية كانت خالل ال�سهرين الولني من العام احلايل 
معتدلة ومقبولة بالرغم من ارتفاعها بن�سبة 20 باملئة، موؤكدا ان هذا 
املو�سم  بداية  حتى  والحذية  املالب�س  ا�سعار  على  فعليا  ينعك�س  لن 

ال�ستوي.
وا�ساف ان التخوفات بخ�سو�س ارتفاع ا�سعار الحذية واللب�سة 
حمليا تكون عادة بداية املو�سم ال�ستوي لأن �سحن الب�سائع الذي �سيتم 
خالل اأ�سهر متوز واآب واأيلول �سيكون �سمن نطاق اجور ال�سحن البحري 

اجلديدة والتي زادت خالل الفرتة الخرية لأرقام غري م�سبوقة.
على  حاليا  يتعاقدون  والتجار  امل�ستوردين  اأن  اإىل  دي��ه  وا�سار 
�سراء املالب�س والحذية ال�ستوية من بالد املن�ساأ والتي ما زالت بطور 
للمملكة،  املقبلة  ال�سهر  خالل  �سحنها  عمليات  بدء  و�سيتم  الت�سنيع، 
و�ست�سل يف ذروة ارتفاع اأجور ال�سحن البحري عامليا، وبالتايل عك�سها 

على ا�سعارها حمليا.
ال�سريبية  الر�سوم  احت�ساب  يوقف  دف��اع  اأم��ر  اإ�سدار  اإىل  ودع��ا 
ال�سلعة  البحري، ول ت�ساف على ثمن  ال�سحن  اأجور  واجلمركية على 
واعتماد �سعر ال�سلعة مبيناء ال�سحن يف بلد املن�ساأ، موؤكدا اأن هذا طلب 
من  خمزون  وتوفري  ال�سعار  ا�ستقرار  على  للمحافظة  و�سروري  ملح 

الب�سائع.
و�سدد ديه على �سرورة ان تتدخل اجلهات الر�سمية للحفاظ على 
ا�ستقرار الأ�سواق ووفرة ال�سلع خالل مو�سم ال�ستاء املقبل، والعمل على 
واإلغاء  املبيعات  �سريبة  تخفي�س  خالل  من  ال�سترياد  عملية  حتفيز 
لدى  نقدية  �سيولة  و�سخ  باملئة،   5 البالغة  اجلمركية  اخلدمات  ر�سم 

امل�ستوردين لتغطية الزيادة يف الأ�سعار.
وعرب ديه عن اأمله بارتفاع الطلب على �سراء اللب�سة والحذية 
مع التو�سع يف فتح القطاعات والن�سطة القت�سادية خا�سة املطاعم 
واملقاهي و�سالت الأفراح وعودة املغرتبني من اخلارج، وحفالت الزواج 

وحت�سن ن�ساط القطاع ال�سياحي.
وذكر ديه ان م�ستوردات اململكة من الألب�سة والأحذية بلغت خالل 
الن�سف الأول من العام احلايل ما يقارب من 72 مليون دينار، برتاجع 
ن�سبته 35 باملئة عما كانت عليه خالل الفرتة نف�سها من العام املا�سي 

.2020
وتاأتي غالبية م�ستوردات الأردن من اللب�سة والحذية من تركيا 

وال�سني اإىل جانب بع�س الدول العربية والوروبية والآ�سيوية.
الف   56 ي�سغل  الذي  والأقم�سة  والأحذية  الألب�سة  قطاع  وي�سم 
عامل غالبيتهم من اليدي العاملة الردنية 11 الف من�ساأة تعمل يف 

خمتلف مناطق اململكة.
الألب�سة  م��ن  جت��اري��ة  عالمة   180 املحلية  ال�سوق  يف  وي��وج��د 

والأحذية ت�ستثمر داخل البالد.
 )برتا-عائ�سة عناين(

مطالبة بتشكيل مجلس 
اعلى لألمن الغذائي

*عمان 
رائد  الردن  جتارة  غرفة  يف  الغذائية  امل��واد  قطاع  ممثل  طالب 
حمادة، ب�سرورة ت�سكيل جمل�س اأعلى لالأمن الغذائي باململكة بال�سراكة 
بني القطاعني العام واخلا�س، لر�سم "خريطة طريق"، ت�سهم باإدامة 

املخزون ال�سرتاتيجي من ال�سلع واملواد الغذائية ال�سا�سية.
واأكد حمادة يف بيان �سحفي، ال�سبت، اأهمية ان�ساء املجل�س يف �سوء 
املتغريات الكبرية واملت�سارعة يف ا�سعار ال�سلع واخلدمات عامليا، ل�سيما 

فيما يتعلق باملواد الغذائية واأجور ال�سحن البحري.
لتبادل  الغذائي  لالأمن  اعلى  جمل�س  وج��ود  اهمية  اىل  واأ���س��ار 
للتخفيف  للتنفيذ  القابلة  املنا�سبة  واحللول  الليات  واإيجاد  الفكار 
من حدة الرتفاعات العاملية بال�سلع واخلدمات داخل ال�سوق املحلية، 
مقرتحا ان تكون مهام املجل�س كذلك و�سع اخلطط وال�سرتاتيجيات 
خالل  والنمو  التو�سع  على  وحتفيزه  القطاع  م�ساكل  بحل  ت�سهم  التي 
الفرتة املقبلة مبا يحقق روؤية وتوجيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين، 

بتحقيق الأمن الغذائي والعتماد على الذات.
الر�سوم  من  الغذائية  امل��واد  جت��ارة  اعفاء  �سرورة  حمادة  واأك��د 
الدعم  لتوفري  ا�سافة  للمواطنني،  ا�سا�سية  حاجات  كونها  وال�سرائب 
للقطاع الزراعي الذي يعترب ركيزة ا�سا�سية يف حتقيق المن الغذائي 

باململكة.
قطاع  اأعمال  ت�سهيل  اأهمية  ك�سفت  كورونا  جائحة  ان  واو�سح 
توفري  من  ميكنه  مبا  تواجهه  معيقات  اية  ومعاجلة  الغذائية  امل��واد 
خمزون اآمن من املواد الغذائية، داعيا لتو�سيع قائمة ال�سلع التي يتم 
ا�ستريادها من �سوريا للتخفيف من كلف ال�سحن والوقت الالزم لو�سول 
الب�سائع لل�سوق املحلية. وبني ان التجار لعبوا دورا مهما واإيجابيا يف 
الظروف ال�ستثنائية التي ترافقت مع جائحة كورونا رغم �سعوبتها 
ودقتها، حيث مل ت�سهد ال�سوق املحلية انقطاعا اأو نق�سا يف اأية �سلعة 

وباأ�سعار منا�سبة.
دولر  مليارات  اأربعة  بنحو  قيمته  تقدر  غذاء  اململكة  وت�ستورد 

�سنويا، جزء منه مواد اولية لل�سناعة والآخر جاهز لال�ستهالك.
حجم  من  باملئة   30 ي�سكل  الغذائية  امل��واد  قطاع  ان  اىل  ي�سار 
األف من�ساأة كبرية و�سغرية بعموم  القطاع التجاري بعدد اكر من 50 

اململكة يعمل فيها ما يقارب 250 األف عامل.
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شخصية العام الثقافية
 لعام 2021

مجلة نجوم واضواء العربية تكرم وتختار 
سعادة الدكتور

عبدالرحمن بن عبداهلل المشيقح 
عضو مجلس الشورى السعودي السابق

الشخصية الثقافية العربية االولى لعام 2020


