
الخارجية تدين استهداف الحوثي 
مناطق مدنية بالسعودية

*عمان 
املغرتبني  و���ش���ؤون  اخلارجية  وزارة  دان��ت 
املناطق  ا�شتهداف  احل�ثي  ملي�شيات  ا�شتمرار 
املدنية يف اململكة العربية ال�شع�دية ال�شقيقة 
على  ومفخخة  م�شرية  طائرة  �شق�ط  واآخرها 

مدر�شة يف منطقة ع�شري دون حدوث اإ�شابات.
تاأكيد  االثنني،  بيان،  يف  ال���زارة  وج��ددت 
م�قف اململكة الدائم والثابت باإدانة وا�شتنكار 

وا�شتمرار  اجلبانة  االإره��اب��ي��ة  االأف��ع��ال  ه��ذه 
ا�شتهداف املناطق املدنية.

اإىل  باملطلق  اململكة  وق���ف  كذلك  واك��دت 
جانب االأ�شقاء يف اململكة العربية ال�شع�دية يف 
وجه كل ما يهدد اأمن اململكة ال�شقيقة، م�شددة 
اأي  واأن  يتجزاأ  ال  واحد  اململكتني  اأمن  اأن  على 
تهديد  ه�  ال�شع�دية  وا�شتقرار  الأم��ن  تهديد 

الأمن وا�شتقرار املنطقة باأكملها.
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هيئة اإلعالم تحجب عددا من 
المواقع اإللكترونية المخالفة

كيف تغير وجه أميركا؟.. 
فيديو يرصد سلوك بايدن مقارنة بترامب

ضبط متسولة تمتلك 
سيارتي نقل مشترك وشحن 

10وفيات و546 إصابة بفيروس 
كورونا في المملكة

*عمان 
ح��ج��ب��ت ه��ي��ئ��ة االإع��������ام ب��ع�����ض امل����اق���ع 
خافًا  الرتخي�ض  �شروط  ملخالفتها  االإلكرتونية، 
ل�شنة   8 رق��م  والن�شر  املطب�عات  قان�ن  الأحكام 
يف  الهيئة  جه�د  �شمن  وذل��ك  وتعدياته،   1998

اإنفاذ الت�شريعات املخت�شة يف جمال عملها.
االثنني،  �شحفي،  ت�شريح  يف  الهيئة  وقالت 

دور  م��ن  ع��دد  على  تفتي�شية  ج���الت  نفذت  انها 
با�شرتاطات  التزامها  من  للتاأكد  واملطابع،  الن�شر 
الرتخي�ض، وعدم خمالفتها الأية ت�شريعات ناظمة 
لعملها، وال�شيما املطب�عات املتحفظ عليها، اإ�شافة 
من  والتاأكد  املطابع  �شجات  على  التدقيق  اإىل 
واأ�شماء  وامل�ؤلفات  املطب�عات  اأ�شماء  ت�شمينها 

اأ�شحابها وعدد الن�شخ املطب�عة من كل منها.

وكاالت
�شبكات  يف  وا���ش��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  انت�شر 
"ت�يرت"،  وخا�شة  االجتماعي  الت�ا�شل 
الرئي�شي  تعامل  بني  يقارن  فيدي�  مقطع 
االأمريكيني ال�شابق دونالد ترامب واحلايل 

ج� بايدن مع قادة العام.
الفيدي�  ه��ذا  ن�شروا  من  بني  من  وك��ان 
على  ال�شهري   The Recount ح�شاب 
ملي�ن  اأكرث من 4.8  ح�شد  حيث  "ت�يرت"، 
قمة  بني  مقارنة  الفيدي�  وكتب  م�شاهدة. 
 ،2017 ع��ام  يف   "7 "جي  ال�شبع  جمم�عة 
يف  ذات��ه��ا  والقمة  ت��رام��ب،  ح�شرها  التي 
واختتمت  ب��اي��دن،  ح�شرها  التي   ،2021

االأحد.
اإن  اإذ  مغالطة،  يف  وق��ع  احل�شاب  لكن 
يع�د  ترامب  ت�شرف  ي�ثق  الذي  الفيدي� 
اإىل قمة حلف �شمال االأطل�شي، اإذ ظهر فيه 

اأمني عام احللف ين�ض �شت�لتنربغ، ويف وقت 
الحق، اعتذر احل�شاب عن هذا اخلطاأ.

حقيقة  يك�شف  الفيدي�  فاإن  ذلك،  ومع 
كيفية تغري وجه ال�اليات املتحدة وتعاملها 
اأو  ال�شيا�شات  �شعيد  على  �ش�اء  العامل،  مع 

على �شعيد التعامل ال�شخ�شي.
اأوال"  "اأمريكا  �شعار  ترامب  رف��ع  فقد 
وطبقه بالفعل عرب �شيا�شات عززت انعزال 
"النات�"  حلف  وخا�شة  العامل،  عن  باده 

الذي تعد باده ركنا اأ�شا�شيا فيه.
من  احل��ل��ف  يف  االأج�����اء  �شحن  وط��امل��ا 
بدفع  االآخ��ري��ن  اأع�شائه  مطالبة  خ��ال 
"النات�"  ميزانية  يف  االأم����ال  م��ن  امل��زي��د 
م�شاهمتها  اأن  رغم  منه  ت�شتفيد  اإنها  قائا 

املالية قليلة.
ومما اأثار قلق دول احللف ه� ال�شيا�شة 
غري احلازمة التي اتبعها ترامب مع رو�شيا، 

اخل�شم الرئي�شي لدول احللف.
جم�شدة  كلها  ال��ع���ام��ل  ه��ذه  وظ��ه��رت 
ي�شفه  كما  اال�شتعائي،  ترامب  �شل�ك  يف 
حيث   ،2017 عام  احللف  قمة  يف  البع�ض، 
اأمام الكامريات  اأزاح زعيما دولة يف احللف 

وظهر متهجما للغاية.
جمم�عة  يف  اأي�شا  ظهرت  واخل��اف��ات 
باأنها  م��رة  ذات  ترامب  و�شفها  اإذ  ال�شبع، 
جمم�عة "عفا عليها الزمن"، خا�شة بعدما 
دعا اإىل اإعادة رو�شيا اإليها وه� االأمر الذي 

يرف�شه بقية االأع�شاء.
 ،2018 ع��ام  يف  املجم�عة  قمة  وغ��ادر 
اإدالء  ب�شبب  بيانها،  على  الت�قيع  ورف�ض 
مبا  ترودو  جا�شتني  الكندي  ال�زراء  رئي�ض 

قال اإنها "معل�مات كاذبة".
احل��ايل  الرئي�ض  ات��خ��ذ  امل��ق��اب��ل،  ويف   
الق�شايا  جتاه  خمتلفة  �شيا�شة  بايدن  ج� 

الدولية مبا يف ذلك جمم�عة ال�شبع وحلف 
النات�

يف  تتج�شد  ال�شيا�شة  تلك  اأن  وب���دا 
�شل�ك �شخ�شي خمتلف عن ترامب، اإذ ر�شد 
مع  احلميمية  من  حالة  امل�ش�رين  عد�شات 

نظريه الفرن�شي، اإميان�يل ماكرون.
وظهر بايدن ي�شري بجانب ماكرون وكان 
يف  ظ��ه��ره،  خلف  ي��ده  وا�شعا  ل��ه،  ما�شقا 

�شل�ك مل ي�شل اإليه ترامب يف ال�شابق.
وال���ق���رب اجل�����ش��دي اأك���د اأي�����ش��ا ق��رب 
"اأمريكا  �شعار  رف��ع  ف��ب��اي��دن  ال�شيا�شات، 
يف  اختتمت  التي  ال�شبع  قمة  يف  عادت" 

بريطانيا، االثنني.
متم�شكا  بايدن  ظهر  ترامب،  وبخاف 
اإنه  بل  ال  هي،  كما  ال�شبع  جمم�عة  ب�شكل 
بدا عازما على ت�ظيفها يف الت�شدي لنف�ذ 

ال�شني املت�شاعد ح�ل العامل.

*عمان 
اأعمال  متار�ض  ال�شيدات  احدى  الت�ش�ل  مكافحة  وحدة  �شبطت 
مناطق  احدى  يف  مل�شت�شفى  تابع  طبية  عيادات  جممع  اأم��ام  الت�ش�ل 
العا�شمة عمان، وتق�م با�شتعطاف مراجعي العيادات بحجة حاجتها 

ل�شراء اأدوية ودفع نفقات عاجها.
وقالت وزارة التنمية االجتماعية يف بيان �شحايف، االثنني، ان هذه 
حلالتها  اجتماعية  درا�شة  واجراء  اال�ش�ل  وفق  �شبطها  مت  املت�ش�لة 
االجتماعية، ا�شتنادا اىل ق�اعد بيانات وزارة التنمية االجتماعية، 
مر�شيد�ض  ن�ع  عم�مي  �شحن  احداهما  �شيارتني  متلك  انها  تبني  حيث 
�ش�ابق  ولديها  خ�ش��شي،  م�شرتك  نقل  اخرى  و�شيارة   2011 م�ديل 

بتهمة االيذاء.
االمني  املركز  اىل  احالتها  متت  املت�ش�لة  ان  اىل  ال���زارة  وا�شارت 
لهذه  املتبعة  القان�نية  اال���ش���ل  وف��ق  القان�ين  املقت�شى  الإج���راء 

احلاالت.
مع  تعاطفهم  او  امل�اطنني  تعامل  ع��دم  �شرورة  ال����زارة  واأك��دت 
دوري  ب�شكل  �شتعكف  انها  م��شحة  اال�شكال،  من  �شكل  باي  املت�ش�لني 
الت�ش�ل  واأ�شكال  �ش�ر  يف  امل�اطنني  ل��شع  ت�ش�لهم  ق�ش�ض  ن�شر  على 
والتعاون  بال�شراكة  املجتمع  ملكافحة هذه االفة يف  واخطاره، مب�شعى 

مع امل�اطنني.

*عمان 
ت�شجيل  عن  االثنني،  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت 
ك�رونا  بفريو�ض  جديدة  اإ�شابة  و546  10وفيات 
اإىل  االإجمايل  العدد  لريتفع  اململكة،  يف  امل�شتجد 

9602 وفاة و743877 اإ�شابة.
وزارة  ع��ن  ال�شادر  االإع��ام��ي،  امل���ج��ز  واأ���ش��ار 
ال�شحة، اإىل اأن عدد احلاالت الن�شطة حالّيا و�شل 
اأدخلت  التي  احل��االت  عدد  بلغ  بينما   ،7343 اإىل 
احلاالت  عدد  بلغ  كما  حالة،   63 امل�شت�شفيات  اإىل 
بلغ  حني  يف  حالة،   57 امل�شت�شفيات  غ��ادرت  التي 
تتلقى  التي  امل���ؤّك��دة  للحاالت  االإج��م��ايل  ال��ع��دد 

العاج يف امل�شت�شفيات 501 حالة.
يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  امل�جز  وبني 
ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   6 بلغت  ال�شمال  اإقليم 
فيما  باملئة،   14 احلثيثة  العناية  اأ���ش��ّرة  اإ�شغال 
بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنّف�ض اال�شطناعي يف 

االإقليم ذاته 8 باملئة.
اإقليم  العزل يف  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  واأ�شاف 
ن�شبة  و�شلت  ح��ني  يف  باملئة،   13 بلغت  ال��شط 

اإ�شغال اأ�شّرة العناية احلثيثة يف االإقليم ذاته اإىل 
28 باملئة، بينما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنّف�ض 

اال�شطناعي 8باملئة.
اإقليم  يف  ال��ع��زل  اأ���ش��ّرة  اإ�شغال  ن�شبة  وبلغت 
العناية  اأ���ش��ّرة  اإ�شغال  ون�شبة  باملئة،   3 اجلن�ب 
اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  فيما  باملئة،   8 احلثيثة 

التنّف�ض اال�شطناعي يف االإقليم ذاته 4 باملئة.
�شفاء،  حالة   750 ت�شجيل  اإىل  امل�جز  واأ�شار 
املت�قعة  ال�شفاء  حلاالت  االإجمايل  العدد  لي�شل 
 726932 اإىل  ي�مًا   14 العزل  ف��رتة  انتهاء  بعد 
فح�شًا   19664 اإج��راء  اإىل  امل�جز  واأ�شار  حالة. 
اأجريت  التي  للفح��شات  االإجمايل  العدد  لي�شبح 
فح�شًا،   7563575 االآن  وحتى  ال�باء  ب��دء  منذ 
و�شلت  االإيجابّية  الفح��شات  ن�شبة  اأن  اإىل  الفتًا 
الذين  عدد  اأن  امل�جز  وبني  نح�2.78باملئة.  اإىل 
جرى اإعطاوؤهم اجلرعة االأوىل من لقاحات ك�رونا 
تلق�ا  الذين  ع��دد  وبلغ   ، 1940975�شخ�شًا  بلغ 
جرعتني 740312�شخ�شا، فيما بلغ عدد امل�شجلني 

على املن�شة لتلقي اللقاح 2888546 �شخ�شا.

*عمان 
رعى جالة امللك عبداهلل الثاين، القائد 
الدفاع  كلية  يف  امل�شلحة،  للق�ات  االأع��ل��ى 
حفل  االث��ن��ني،  االأردن��ي��ة،  امللكية  ال�طني 
للحا�شلني   ،18 ال�طني  الدفاع  دورة  تخريج 
وال��درا���ش��ات  االإدارة  يف  م��اج�����ش��ت��ري  ع��ل��ى 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، وب���رن���ام���ج م��اج�����ش��ت��ري 
ا�شرتاتيجيات يف م�اجهة التطرف واالإرهاب 

.4
و�شارك يف الربناجمني �شباط من خمتلف 

اجلي�ض   – االأردنية  امل�شلحة  الق�ات  �شن�ف 
من  وم�ظف�ن  االأمنية،  واالأجهزة  العربي، 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  خمتلفة،  وم�ؤ�ش�شات  وزارات 
ال�شع�دية،  العربية  اململكة  م��ن  �شباط 
االإم��ارات  ودول��ة  العربية،  م�شر  وجمه�رية 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ودول����ة ق��ط��ر، ودول���ة 

الك�يت، وباك�شتان.
و�ش�له  ل��دى  جالته  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
الكلية، رئي�ض هيئة االأركان امل�شرتكة الل�اء 
كلية  واآم��ر  احلنيطي،  اأحمد  ي��شف  الركن 

الدفاع ال�طني امللكية االأردنية.
ع��ض  الركن  العميد  الكلية  اآم��ر  وق��ال 
لل�طن  ُتقدم  باأن  الكلية تفخر  اإن  الطراونة 
ك�كبة  املُ�شاركة،  وال��دول  امل�شلحة  والق�ات 
تلقت يف  التي  ال�اعدة  القيادات  جديدة من 
رحابها تاأهيًا علميًا وفكريًا متقدمًا ين�شجم 
م�شت�يات  وي�شاهي  الع�شر،  متطلبات  م��ع 
كربيات  يف  العايل  اال�شرتاتيجي  التاأهيل 

اجلامعات واملعاهد واالأكادمييات يف العامل.
تابع �ض2

الملك يرعى حفل تخريج كلية 
الدفاع الوطني الملكية األردنية

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 
نظرت حمكمة �شلح جزاء عمان، يف عدة ق�شايا ف�شاد واإ�شاءة 
ا�شتعمال ال�شلطة، وا�شتمعت لعدد من �شه�د النيابة العامة يف تلك 

الق�شايا.
وكالة  وح�شرتها  الثالثة؛  جل�شتها  االثنني،  املحكمة،  وعقدت 
الهيئات  اإحدى  يف  ف�شاد  بق�شية  للنظر  )ب��رتا(،  االأردنية  االأنباء 
احلك�مية امل�شتقلة، والتي يحاكم فيها ثاثة م�ش�ؤولني، بينهم اأحد 
مديري الهيئة، حيث مت تقدمي عقد عمل مل�ظف درجة ثالثة بعد 
والتعليمات  لاأنظمة  خمالف  وب�شكل  ال�زارات  اإحدى  من  تقاعده 

وت�شبب ب�شياع اأكرث من 43 األف دينار من خزينة الدولة.
وا�شتمعت املحكمة خال اجلل�شة العلنية، ل�شاهدين يف الق�شية، 
دي���ان  ل��دى  �شابق  وم�ظف  ال�����زارات،  اإح��دى  يف  حما�شب  وهما 
عن  الدفاع  ووكاء  املحكمة  اأ�شئلة  عن  اأجابا  واللذين  املحا�شبة، 

امل�شتكني واملتعلقة بحيثيات الق�شية.
الأحد  ال�شلطة  ا�شتعمال  اإ�شاءة  تهمة  العامة  النيابة  واأ�شندت 
ب�شبب  املدير،  و�شكرتري  واالإداري  امل��ايل  واملدير  الهيئة  مديري 
كان  امل�ظف  اأن  حيث  واالأنظمة،  للتعليمات  خمالف  عقد  تقدمي 
تراوح  براتب   2015 العام  نهاية  حتى  ال���زارات  اإح��دى  يف  يعمل 
بني 500 اإىل 600 دينار حتى تقاعد مب�جب قرار جمل�ض ال�زراء، 
هيئة  يف  جديد  بعقد  دينارا   960 اإىل  و�شل  وبراتب  عاد  اأنه  اإال 
حك�مية، رغم اأن اأق�شى حد مينح ملثل هذه الفئة ه� 260 دينارا 

ح�شب القان�ن.
تابع �ض2

ان  *عمَّ
ان، اإدانة �شخ�شني بتهمة االحتيال  لح جزاء عَمّ قررت حمكمة �شُ
مهن  رخ�ض  باإعطائه  دينار  األف   16 اىل  و�شلت  بقيمة  م�اطن  على 

ان الكربى. مزورة على اأَنّها �شادرة من اأمانة عَمّ
بحب�ض  احلكم  االثنني،  علنية،  جل�شة  خال  املحكمة،  رت  وق��َرّ
منهما،  لكل  دينار   200 تبلغ  مالية  وغرامة  واحد  عام  ملدة  هَمني  املَتّ

والزامهما باإعادة املبلغ للم�اطن كامًا.
على  باال�شرتاك  االحتيال  تهمة  للمتهمني  املحكمة  واأ�شندت 
ان الكربى  اأمانة عَمّ م امل�اطن �شك�ى باالحتيال وقدمت  م�اطن، وقَدّ

�شك�ى احلق العام وا�شتمعت املحكمة خال جل�شاتها اإىل �شتة �شه�د.

*عمان 
ثمنت اللجنة امللكية ل�ش�ؤون القد�ض جه�د جالة امللك عبد اهلل 
الثاين يف الدفاع عن فل�شطني والقد�ض، وامل�قف االردين امل�شتند اإىل 

الث�ابت التاريخية والدينية وال�شرعية جتاه الق�شية الفل�شطينية.
واكد اأمني عام اللجنة امللكية ل�ش�ؤون القد�ض عبد اهلل كنعان، يف 

بيان االثنني . 
تابع �ض2

*عمان 
الفتح  خلطة  االأوىل  املرحلة  من  اإج��راءات  جمم�عة  تدخل 
اآمن" حيز التنفيذ اعتبارًا من الي�م   "�شيف  التدريجي للقطاعات 

الثاثاء.
ي�مًا   21 من  اأكرث  م�شى  ملن  ال�شماح  االإج��راءات  هذه  وتت�شمن 
على تلقيه اجلرعة االأوىل من مطع�م ك�رونا بالتنقل والتج�ال يف 
جميع مناطق اململكة خال �شاعات احلظر اجلزئي الليلي، وال�شماح 
الليلي،  اجلزئي  احلظر  �شاعات  خال  بالعمل  العام  النقل  ل�شائقي 
اجلرعة  ال�شائق  تلقي  على  ي�مًا   21 م�شى  قد  يك�ن  اأن  �شريطة 
خال  االإلكرتونية  احلركة  ت�شاريح  واإلغاء  املطع�م،  من  االأوىل 
التطعيم  من�شة  على  امل�شجلني  لغري  الليلي  اجلزئي  احلظر  �شاعات 
�شد ك�رونا vaccine.jo ممن لي�ض لديهم م�انع تطعيم، واعتبار 
االأوىل  اجلرعة  يتلق  مل  ملن  مت�ز   15 تاريخ  منذ  الغية  الت�شاريح 

من املطع�م.
اإىل  ال�شاحنات  دخ���ل  مبنع  البدء  االإج���راءات  تت�شمن  كما 
�شائق�ها  تلقي  بعد  اإال  اخلا�شة  االقت�شادية  العقبة  منطقة 
بتقدمي  ال�شماح  اإىل  اإ�شافة  ك�رونا،  مطع�م  من  االأوىل  اجلرعة 
وال�شعبية  ال�شياحية  للمطاعم  اخلارجية  ال�شاحات  يف  االأرجيلة 
وزارة  عن  ال�شادرة  التعليمات  وفق  الفندقية  واملن�شاآت  واملقاهي 

ال�شحة.
تابع �ض2

3 مسؤولين يحاكموا بقضايا 
الفساد واساءة استعمال السلطة

ان تعيد 16 ألف دينار  ُصلح عمَّ
لمواطن تعرض لالحتيال اللجنة الملكية لشؤون 

القدس تثمن جهود الملك في 
الدفاع عن فلسطين والقدس

مجموعة إجراءات من خطة فتح 
القطاعات تدخل حيز التنفيذ 
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*عمان 
القائد  الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  رعى 
االأعلى للق�ات امل�شلحة، يف كلية الدفاع ال�طني 
دورة  تخريج  حفل  االثنني،  االأردنية،  امللكية 
ماج�شتري  على  للحا�شلني   ،18 ال�طني  الدفاع 
يف االإدارة والدرا�شات اال�شرتاتيجية، وبرنامج 
التطرف  م�اجهة  يف  ا�شرتاتيجيات  ماج�شتري 

واالإرهاب 4.
الربناجمني �شباط من خمتلف  و�شارك يف 
اجلي�ض   – االأردن��ي��ة  امل�شلحة  الق�ات  �شن�ف 
من  وم�ظف�ن  االأم��ن��ي��ة،  واالأج��ه��زة  العربي، 
وزارات وم�ؤ�ش�شات خمتلفة، اإ�شافة اإىل �شباط 
من اململكة العربية ال�شع�دية، وجمه�رية م�شر 
املتحدة،  العربية  االإم���ارات  ودول��ة  العربية، 

ودولة قطر، ودولة الك�يت، وباك�شتان.

و�ش�له  ل��دى  جالته  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
الل�اء  امل�شرتكة  االأرك��ان  هيئة  رئي�ض  الكلية، 
كلية  واآم���ر  احلنيطي،  اأح��م��د  ي��شف  ال��رك��ن 

الدفاع ال�طني امللكية االأردنية.
ع��ض  ال��رك��ن  العميد  الكلية  اآم��ر  وق��ال 
لل�طن  ُتقدم  باأن  تفخر  الكلية  اإن  الطراونة 
ك�كبة  املُ�شاركة،  وال��دول  امل�شلحة  وال��ق���ات 
يف  تلقت  التي  ال�اعدة  القيادات  من  جديدة 
ين�شجم  متقدمًا  وفكريًا  علميًا  تاأهيًا  رحابها 
م�شت�يات  وي�����ش��اه��ي  ال��ع�����ش��ر،  متطلبات  م��ع 
كربيات  يف  ال��ع��ايل  اال�شرتاتيجي  ال��ت��اأه��ي��ل 

اجلامعات واملعاهد واالأكادمييات يف العامل.
كبريا،  تقدما  �شهدت  الكلية  اأن  اإىل  ولفت 
احلديث،  الع�شر  متطلبات  م�اكبة  �شياق  يف 
الق�ات  ور�شالة  امللك،  جالة  ل��روؤى  وتطبيقا 

يف  ال��ع��رب��ي  اجل��ي�����ض   – االأردن���ي���ة  امل�شلحة 
التحديث والتط�ير.

الزوار،  كبار  �شجل  يف  كلمة  جالته  ودّون 
التط�ر  مب�شت�ى  اع��ت��زازه  ع��ن  فيها  اأع���رب 
ال�طني  ال���دف���اع  كلية  اإل��ي��ه  و���ش��ل��ت  ال���ذي 
الع�شكري  ال�شعيدين  على  االأردن��ي��ة  امللكية 

واالأكادميي.
وح�����ش��ر ح��ف��ل ال��ت��خ��ري��ج، ���ش��م��� االأم���ري 
بن  را���ش��د  االأم��ري  و�شم�  احل�شني،  ب��ن  في�شل 
الدفاع، ورئي�ض  ال�زراء وزير  احل�شن، ورئي�ض 
العام،  االأمن  ومدير  الها�شمي،  امللكي  الدي�ان 
وق��ائ��د ���ش��اح اجل��� امل��ل��ك��ي، ورئ��ي�����ض جامعة 
لل�شع�دية  الع�شكري�ن  وامللحق�ن  م���ؤت��ة، 
وباك�شتان،  والك�يت  وقطر  واالإمارات  وم�شر 

املعتمدون لدى االأردن.

*عّمان 
جمل�ض  يف  ال��ق��ان���ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واف��ق��ت 
االأعيان، خال اجتماع االثنني برئا�شة العني 
مكافحة  قان�ن  م�شروع  على  طبي�شات،  اأحمد 
من  ورد  كما  االإره��اب،  ومت�يل  االأم���ال  غ�شل 

جمل�ض الن�اب مع اإجراء بع�ض التعديات.
لل�ش�ؤون  الدولة  وزي��ر  االجتماع  وح�شر 
املالية  ووزي��ر  اخلراب�شة،  حمم�د  القان�نية 
ال�شابق �شليمان احلافظ، ونائب حمافظ البنك 
ورئي�ض  ح�شن،  ال�شيخ  ماهر  الدكت�ر  املركزي 
وحدة مكافحة غ�شل االأم�ال ومت�يل االإرهاب 
�شامية اأب� �شريف، ومدير عام جمعية البن�ك 
الدكت�ر ماهر املحروق، وممثل�ن عن م�ؤ�ش�شات 

ال�شرافة يف اململكة، وعدد من االأعيان.
اأ�شبابه  بح�شب  القان�ن،  م�شروع  وياأتي 
الفني  االل��ت��زام  ملتطلبات  تلبية  امل���ج��ب��ة، 
جمم�عة  ع��ن  ال�����ش��ادرة  ال��دول��ي��ة  باملعايري 
االأم�ال  غ�شل  مكافحة  جمال  يف  املايل  العمل 
واملنهجية  الت�شلح  وانت�شار  االإره��اب،  ومت�يل 
التقييم  عملية  لنتائج  وف��ًق��ا  بها  اخلا�شة 
ال�شلبية  االآث��ار  ولتجنب  للمملكة،  املتبادل 
االقت�شادي  النظام  على  تنعك�ض  ق��د  التي 

واملايل.
وجاء امل�شروع كذلك، لت��شعة نطاق الفئات 
اجلهات  وحتديد  القان�ن  باأحكام  امل�شم�لة 

الرقابية واالإ�شرافية واجلهات املخت�شة فيه، 
ملكافحة  ال�طنية  اللجنة  �شاحيات  ولت��شيع 
غ�شل االأم���ال ومت�يل االإره��اب وحتديد مهام 

وحدة املعل�مات املالية و�شاحياتها.
ومينح م�شروع القان�ن املدعي العام املخت�ض 
�شاحية حجز ال��شائط واالأدوات امل�شتخدمة 
االأم�ال  ا�شتخدامها يف جرائم غ�شل  املن�ي  اأو 
جرائم  اأو  بها  املرتبطة  االأ�شلية  اجلرائم  اأو 
مت�يل االإرهاب، واإلزام جميع اجلهات املخت�شة 
�شجات  من  يطلبه  مبا  العام  املدعي  بتزويد 
يحددها  التي  املدة  خال  وبيانات  ومعل�مات 

لذلك.
مكتب  اإن�شاء  ال��ق��ان���ن،  م�شروع  ويت�شمن 

امل�شادرة  واالأ�ش�ل  املحج�زة  االأم���ال  الإدارة 
ي�شدر  نظام  وفق  مبا�شرة،  العام  للنائب  يتبع 
االأ���ش���ل  اإدارة  ع��ل��ى  ي�شتمل  ال��غ��اي��ة  ل��ه��ذه 
اأو امل�شادرة مبا ي�شمن احلفاظ على  املحج�زة 

قيمة هذه االأ�ش�ل.
جرائم  عق�بات  القان�ن  م�شروع  ويغلظ 
وي�شيف  االإره�����اب،  ومت���ي��ل  االأم�����ال  غ�شل 
امتثال  ل��ع��دم  تف�شيلية  جنائية  ع��ق���ب��ات 
اجلهات املبلغة باأحكام القان�ن، وكذلك عق�بة 
املتعلقة بتنفيذ  الت�شريعات  خم�ش�شة ملخالفة 
على  العق�بات  وتغليظ  االأمن  جمل�ض  قرارات 
امل�شادرة  و�شم�ل  االع��ت��ب��اري��ني  االأ���ش��خ��ا���ض 

للمتح�شات يف اجلرائم التي يرتكب�نها.

*عمان 
يف  ع��م��ان،  ج���زاء  �شلح  حمكمة  ن��ظ��رت   
ال�شلطة،  ا�شتعمال  واإ�شاءة  ف�شاد  ق�شايا  عدة 
يف  العامة  النيابة  �شه�د  من  لعدد  وا�شتمعت 

تلك الق�شايا.
جل�شتها  االث���ن���ني،  امل��ح��ك��م��ة،  وع���ق���دت 
االأردنية  االأنباء  وكالة  وح�شرتها  الثالثة؛ 
)برتا(، للنظر بق�شية ف�شاد يف اإحدى الهيئات 
ثاثة  فيها  يحاكم  والتي  امل�شتقلة،  احلك�مية 
حيث  الهيئة،  مديري  اأح��د  بينهم  م�ش�ؤولني، 
مت تقدمي عقد عمل مل�ظف درجة ثالثة بعد 
خمالف  وب�شكل  ال����زارات  اإح��دى  من  تقاعده 
من  اأكرث  ب�شياع  وت�شبب  والتعليمات  لاأنظمة 

43 األف دينار من خزينة الدولة.
العلنية،  اجلل�شة  خال  املحكمة  وا�شتمعت 
ل�����ش��اه��دي��ن يف ال��ق�����ش��ي��ة، وه��م��ا حم��ا���ش��ب يف 
دي���ان  ل��دى  �شابق  ال����زارات، وم�ظف  اإح��دى 
املحكمة  اأ�شئلة  عن  اأجابا  واللذين  املحا�شبة، 
ووكاء الدفاع عن امل�شتكني واملتعلقة بحيثيات 

الق�شية.
اإ���ش��اءة  تهمة  العامة  النيابة  واأ���ش��ن��دت 
ا�شتعمال ال�شلطة الأحد مديري الهيئة واملدير 
املايل واالإداري و�شكرتري املدير، ب�شبب تقدمي 

اأن  حيث  واالأنظمة،  للتعليمات  خمالف  عقد 
حتى  ال����زارات  اإح��دى  يف  يعمل  ك��ان  امل�ظف 
نهاية العام 2015 براتب تراوح بني 500 اإىل 
جمل�ض  قرار  مب�جب  تقاعد  حتى  دينار   600
 960 اإىل  و�شل  وبراتب  عاد  اأنه  اإال  ال���زراء، 
دينارا بعقد جديد يف هيئة حك�مية، رغم اأن 
اأق�شى حد مينح ملثل هذه الفئة ه� 260 دينارا 

ح�شب القان�ن.
امل�ظف  اأن  الق�شية  يف  ال�شه�د  اأحد  واأفاد 
كان يتقا�شى مكافاآت �شهرية من م�ازنة اإحدى 
امل�ظفني  غ��ري  م��ك��اف��اآت  بند  حت��ت  ال������زارات 
 250 اإىل  لت�شل  وارتفعت  دينارا،   150 بقيمة 
دينارا �شهريا الأنه يعمل مع مكتب وزير اإحدى 
اإدارة تلك  ال���زارات، وه� نف�شه رئي�ض جمل�ض 
املحا�شبة  دي�ان  من  اآخر  �شاهد  وبني  الهيئة. 
اأن امل�ظف يحمل م�ؤهل ثان�ية عامة تخ�ش�ض 
نظام  م��ن   2/7 امل���ادة  واأن  و�شياحة  فندقة 
حا�شا  يك�ن  اأن  ت�شرتط  الهيئة  وتعليمات 
على �شهادة جامعية، وال ينطبق عليه التعيني 
بعق�د، وبالتايل فاإن قرار جمل�ض االإدارة كان 
كحد  راتبه  الثامنة  امل��ادة  وح��ددت  خمالفا، 
دي�ان  اأن  اإىل  باالإ�شافة  دينارا،   260 اأق�شى 
اأ�شهر  �شتة  وملدة  امل�ظف  ذلك  ر�شد  املحا�شبة 

مندوب  وكتب  دوام،  ب�شمة  له  تك�ن  اأن  دون 
واملخالفة  الق�شية  ه��ذه  يف  املحا�شبة  دي���ان 
هذا  يف  امل�ظف  تعيني  بداية  منذ  القان�نية 
اإىل  الق�شية  هذه  يف  املحكمة  وت�شتمع  املكان. 
االآن  حتى  وعقدت  عامة،  نيابة  �شه�د  ثاثة 
املحكمة  وا�شتمعت  الق�شية.  يف  جل�شات  ثاث 
ق�شية  يف  �شاهد  اإف��ادة  اإىل  ثانية،  جل�شة  يف 
طلب م�ظف مبلغ 700 دينار من �شاحب مطعم 
الإلغاء خمالفة اأوامر دفاع يف اإحدى املديريات 
اأنه  ال�شاهد  واأف��اد  ال���زارات.  الإحدى  التابعة 
ت�شلم �شك�ى من �شاحب العمل وقام برفعها اإىل 

املدير املخت�ض والذي بدوره رفعها لل�زارة.
واال�شتماع  اجلل�شة  رف��ع  املحكمة  وق��ررت 

اإىل �شه�د النيابة العامة يف اجلل�شة املقبلة.
يف  اأوىل  جل�شة  ال��ي���م  املحكمة  وع��ق��دت 
باملعل�مات  االأ�شخا�ض  اأح��د  تاعب  ق�شية 
بيانات  وتدوين  البيان  بطاقة  على  ال����اردة 
للم�ا�شفات  م��ط��اب��ق��ة  ب��اأن��ه��ا  ت��ف��ي��د  عليها 

واملقايي�ض والتاعب بت�اريخ م�اد م�شت�ردة.
امل�شندة  التهم  عن  املتهم  املحكمة  و�شاألت 
املحكمة  وقررت  مذنب،  غري  اأنه  واأجاب  اإليه، 
يف  العامة  النيابة  �شه�د  بقية  اإىل  اال�شتماع 
اجلل�شات املقبلة.            )برتا-بركات الزي�د(

الملك يرعى حفل تخريج كلية 
الدفاع الوطني الملكية األردنية

قانونية األعيان توافق على مكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب

محكمة صلح عمان تنظر في عدد من 
قضايا الفساد واساءة استعمال السلطة

مجموعة إجراءات من خطة فتح 
القطاعات تدخل حيز التنفيذ اليوم

*عمان 
الفتح  خلطة  االأوىل  املرحلة  م��ن  اإج����راءات  جمم�عة  تدخل 
الي�م   من  اعتبارًا  التنفيذ  حيز  اآمن"  "�شيف  للقطاعات  التدريجي 

الثاثاء.
وتت�شمن هذه االإجراءات ال�شماح ملن م�شى اأكرث من 21 ي�مًا على 
تلقيه اجلرعة االأوىل من مطع�م ك�رونا بالتنقل والتج�ال يف جميع 
مناطق اململكة خال �شاعات احلظر اجلزئي الليلي، وال�شماح ل�شائقي 
اأن  الليلي، �شريطة  �شاعات احلظر اجلزئي  بالعمل خال  العام  النقل 
يك�ن قد م�شى 21 ي�مًا على تلقي ال�شائق اجلرعة االأوىل من املطع�م، 
اجلزئي  احلظر  �شاعات  خال  االإلكرتونية  احلركة  ت�شاريح  واإلغاء 
 vaccine.jo ك�رونا  �شد  التطعيم  من�شة  على  امل�شجلني  لغري  الليلي 
تاريخ  منذ  الغية  الت�شاريح  واعتبار  تطعيم،  م�انع  لديهم  لي�ض  ممن 

15 مت�ز ملن مل يتلق اجلرعة االأوىل من املطع�م.
كما تت�شمن االإجراءات البدء مبنع دخ�ل ال�شاحنات اإىل منطقة 
�شائق�ها اجلرعة االأوىل  اإال بعد تلقي  العقبة االقت�شادية اخلا�شة 
من مطع�م ك�رونا، اإ�شافة اإىل ال�شماح بتقدمي االأرجيلة يف ال�شاحات 
اخلارجية للمطاعم ال�شياحية وال�شعبية واملقاهي واملن�شاآت الفندقية 

وفق التعليمات ال�شادرة عن وزارة ال�شحة.
الفتح  خطة  عن  املا�شي  اأيار   26 يف  اأعلنت  احلك�مة  اأن  اإىل  ي�شار 
ثاث  على  وت�زعت  اآم��ن،  �شيف  اإىل  لل��ش�ل  للقطاعات  التدريجي 
مراحل، بداأت املرحلة االأوىل مطلع ال�شهر احلايل، بينما تبداأ املرحلة 
ايل�ل  مطلع  يف  الثالثة  واملرحلة  املقبل،  مت�ز  من  االأول  يف  الثانية 

املقبل.

وزير المياه والسفير االلماني يفتتحان 
مركز التدريب المائي االقليمي الحديث

*عمان 
االملاين  وال�شفري  النجار  حممد  املهند�ض  والري  املياه  وزير  افتتح 

باالأردن برنهارد كامبمان، االثنني، مركز التدريب التابع لل�زارة.
وقال النجار ان املركز اأعيد تاأهيله وت��شعته بالتعاون مع احلك�مة 
االأملانية �شمن م�شروع التعليم والتدريب التقني واملهني يف قطاع املياه، 

بقيمة ملي�ن ي�رو .
واأ���ش��اف ان��ه مت تنفيذ ومت���ي��ل امل��رك��ز م��ن ال����زارة االحت��ادي��ة 
االملانية للتعاون االقت�شادي والتنمية، و�شيك�ن مركزا للتدريب على 
امل�شت�ى املحلي واالقليمي ولرفد قطاع املياه املحلي والعربي واالقليمي 
العاملية.  امل�شت�يات  اف�شل  والعملية احلديثة وفق  العلمية  باخلربات 
اإطار ال�شعي لتط�ير ورفع  وبني النجار ان املركز ان�شئ عام 1994 يف 
بتنفيذ  و�شيق�م  املياه،  قطاع  يف  العاملة  الب�شرية  ال��ك���ادر  كفاءة 
وا�شتخدام  الفنية  او  االداري���ة  �ش�اء  التدريبية  الربامج  خمتلف 
ال��شائل واملعدات التقنية احلديثة مبا فيها اأجهزة املحاكاة الرقمية.
ال��دول  من  متدربني  ا�شتقبال  على  �شيعمل  املركز  ان  اإىل  ولفت 
قدرات  وخلق  لديهم  واملهارة  املعرفة  لتعزيز  وال�شديقة  ال�شقيقة 
فنية قادرة على التعامل مع التحديات املائية ونقلها اىل دول اجل�ار 
مبا ي�شمن خلق قدرات قادرة على التعامل مع حتديات املياه من خال 
التاأهيل العلمي والعملي وبث روح التناف�ض من خال التط�ير الذاتي 

لي�شل اىل امل�شت�ى االقليمي والعاملي من املعرفة واملهارة.  

وزارة الزراعة تطلق سلسلة من 
الحوارات حول النظم الغذائية الوطنية

*عمان 
االثنني،  املتحدة،  االأمم  مع  بالتعاون  الزراعة،  وزارة  اأطلقت 
االأردن  يف  الغذائي  النظام  ح�ل  ال�طنية  احل���ارات  من  �شل�شلة 
عقدها  املقرر  الغذائية  لاأنظمة  املتحدة  االأمم  قمة  قبيل  وذلك 

العام. هذا 
على  ح���اران  و�شيعقبه  اإرب��د،  حمافظة  يف  االأول  احل���ار  وعقد 
وطنية  قمة  اإىل  اإ�شافة  والكرك،  البلقاء  يف  كل  يف  االأقاليم  م�شت�ى 
يف عمان بهدف احل�ار مع املعنيني، من املنتجني اإىل امل�شتهلكني، ملناق�شة 

ا�شتدامة النظم الغذائية يف اململكة.
ل��اأمم  املقيم  املن�شق  مكتب  م��ع  بالتعاون  احل����ارات  وتنظم 
االأغذية  وبرنامج  )الفاو(،  والزراعة  االأغذية  ومنظمة  املتحدة 
على  الغذائية  النظم  ق��درة  تعزيز  وتناق�ض  واالإ�شك�ا،  العاملي 
الغذاء  على  واحل�ش�ل  العادلة  العي�ض  �شبل  وتعزيز  ال�شم�د، 

للجميع. االآمن 
ك�رونا  فريو�ض  تف�شي  "اإن  احلنيفات:  خالد  الزراعة  وزير  وقال 
اأكد اأكرث من اأي وقت م�شى اأهمية وحاجة دول العامل للعمل معا لي�ض 
فقط ملكافحة اجلائحة بل اأي�شا من اأجل الت�شدي والتقليل من االآثار 
اأن  واأ�شاف  عليها".  املرتتبة  والبيئية  واالجتماعية  االقت�شادية 
االأردن كغريه من دول العامل التزم بتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة 
2030 ال� 17 هدفا وغاياتها املتعددة، واملرتبطة ب�شكل مبا�شر مب��ش�ع 

االأمن الغذائي واجل�ع والتغذية.
اأه��داف��ه  حتقيق  م��ن  يتمكن  حتى  اأن��ه  االأردن  "يدرك  واأ���ش��اف 
اخلطط  و�شع  عليه  يجب   ،  2030 عام  بحل�ل  بالتزاماته  وال�فاء 
مي�ش�رة  �شحية  غذائية  اأمن��اط  اتباع  ي�شمن  مبا  واال�شرتاتيجيات 
الكلفة يف اإطار اجله�د املطل�بة ل��شع حد للج�ع وجلميع اأ�شكال �ش�ء 

التغذية على حد �ش�اء.
بدوره، قال املن�شق املقيم ومن�شق ال�ش�ؤون االإن�شانية لاأمم املتحدة 
يف عمان اآندر�ض بيدر�شن اإنه ينبغي حت�يل االأنظمة الغذائية لت�شبح 

اأكرث �شم�اًل ومرونة وا�شتدامة.
لقمة  الرئي�شية  امل��ش�عات  اأحد  �شيك�ن  االأم��ر  هذا  اأن  واأ�شاف 
النظم الغذائية، التي ي�شت�شيفها االأمني العام لاأمم املتحدة اأنط�ني� 
مع  امل�شاورات  هذه  الإجراء  �شعادته  عن  معربا  العام،  هذا  غ�تريي�ض 

احلك�مة على امل�شت�ى املحلي وال�طني لتحديد التحديات واحلل�ل.
من جهته، اأكد ممثل منظمة االأغذية والزراعة لاأمم املتحدة يف 
عمان، نبيل ع�شاف، اأن العام احلايل ميثل بداية عقد العمل لتحقيق 
هذه  اأن  اىل  م�شريا   ،2030 عام  بحل�ل  امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف 
اأ�شحاب  احل�ارات تعترب فر�شة رئي�شية لاعرتاف الكامل باإمكانيات 
ت�شريع  يف  حتفيزي  دور  للعب  املحلية  الغذائية  النظم  يف  امل�شلحة 
جميع  على  الغذائية  والنظم  امل�شتدامة  الزراعة  نح�  االإج���راءات 
االأغذية  لربنامج  القطري  املدير  نائب  قال  جانبه،  من  امل�شت�يات. 
العاملي يف عمان، ج�ناثان كامبل، اإن هناك ع�امل عديدة تت�شارك يف 
النظم الغذائية امل�شتدامة مبا يف ذلك الزراعة، واإدارة املياه، و�شا�شل 
الت�ظيف  واأنظمة  املناخ،  تغري  وق�شايا  الطعام،  ونفايات  الت�ريد، 
والرعاية االجتماعية، م�ؤكدا �شرورة اأن تعمل معا ب�شكل جيد ل�شمان 
العاملي  االأغذية  برنامج  اأن  اإىل  واأ�شار  الغذاء.  على  النا�ض  ح�ش�ل 
يتطلع اإىل دعم احلك�مة االأردنية يف هذه امل�شاورات، وتعزيز احل�ار 
ال�طني مع خمتلف اأ�شحاب امل�شلحة ح�ل النظم الغذائية امل�شتدامة.

ويعقد االأمني العام لاأمم املتحدة يف �شهر اأيل�ل املقبل قمة النظم 
الغذائية عرب  النظم  لنهج  امل�شرتكة  الف�ائد  الغذائية بهدف تعظيم 
وتهدف  املناخ.  تغري  حتديات  وم�اجهة  باأكملها   2030 ع��ام  خطة 
القمة اإىل ت�فري من�شة الإجراءات جديدة وطم�حة، وحل�ل مبتكرة، 
وخطط لتح�يل اأنظمة الغذاء واال�شتفادة من هذه التح�الت لتحقيق 

تقدم عرب جميع اأهداف التنمية امل�شتدامة.

الوطني لحقوق اإلنسان ينظم جلسة 
نقاشية حول اإلصالح التشريعي والسياسي

*عمان 
نقا�شية  جل�شة  االثنني،  االإن�شان،  حلق�ق  ال�طني  املركز  نظم 
ح�ل حق�ق االإن�شان واالإ�شاح الت�شريعي وال�شيا�شي مدخا للمئ�ية 
الثانية. واأو�شح رئي�ض جمل�ض اأمناء املركز الدكت�ر رحيل الغرايبة، يف 
كلمته االفتتاحية، اأن الهدف من تنظيم هذه اجلل�شة ه� امل�شي قدما 
هذا  يف  عامليا  من�ذجا  االأردن  ليك�ن  االإن�شان  حق�ق  حالة  تط�ير  يف 
املجال، م�شريا اإىل اأن االأردن من اأوائل دول العامل يف اإن�شاء مركز وطني 
يعنى بحق�ق االإن�شان. وقال رئي�ض ال�زراء االأ�شبق اأحمد عبيدات اإنه 
حت�شلت لديه خربة من خال عمله مع خمتلف االأطياف ال�شيا�شية يف 
مرحلة تاريخية مف�شلية اأنتجت ميثاق احل�ار ال�طني ليك�ن بداية 
مرحلة جديدة يف اإدارة �ش�ؤون الدولة الداخلية واخلارجية والت�جه 
نح� الدميقراطية كخط�ة نح� االإ�شاح. واأ�شار اإىل اأنه يجب اإيجاد 
منظ�مة ترب�ية وتعليمية ت�شهم يف حت�شني املجتمع يف كل املجاالت، 
اأن يك�ن الق�شاء ه� املرجعية ال�حيدة، ليك�ن فاعا يف  م�شددا على 

الك�شف عن م�اطن الف�شاد وجتفيف منابعه وتفكيكها. 
وقال وزير اخلارجية االأ�شبق الدكت�ر مروان املع�شر، اإنه يجب اأن 
تت�شكل  حتى  اأداء  ومعايري  زمني  جدول  على  اال�شاح  خطة  حتت�ي 
قناعة لدى امل�اطن االأردين بجدية امل�شي قدما نح� االإ�شاح. وقالت 
االحتاد  اإن  الزعبي،  اآمنة  الدكت�رة  االأردين،  امل��راأة  احت��اد  رئي�شة 
حمافظات  خمتلف  يف  ال�شعبية  الق�اعد  م��ع  م�شتمر  ت�ا�شل  على 
اأفكار  عدة  اللقاءات،  هذه  بعد  عليه  القائمني  لدى  وت�شكلت  اململكة، 
اإدراج عدد من الق�شايا  اأهمية  اإ�شاحية يف كل املجاالت، م�شرية اإىل 
باملراأة  يتعلق  ما  خا�شة  واالأح���زاب،  االنتخاب  لقان�ين  باالإ�شافة 
ودورها ال�شيا�شي واملهني واالجتماعي، وتعديل الق�انني والت�شريعات 
الازمة لذلك. وقال القيادي االإ�شامي جميل اأب� بكر، من ناحيته، اإن 
ال�شعبية  وامل�شاركة  الفر�ض  لت�فري  ي�ؤ�ش�ض  اأن  يجب  االنتخاب  قان�ن 
برملانية  يت�ج بحك�مة  اأن  ال�شلمي، ويجب  والتناف�ض  التعبري  وحرية 
الد�شت�رية  امل�اد  وتعديل  ن�ض  خال  من  عامة،  والية  ذات  حقيقية 
اال�شرتاتيجية  الدرا�شات  مركز  مدير  واعترب  احلق.  هذا  تكفل  التي 
مدخا  االإن�شان  حق�ق  عيادات  زيد  الدكت�ر  االأردنية  اجلامعة  يف 
لاإ�شاح ال�شيا�شي والدميقراطي، م�شريا اإىل عدة جدليات وفر�شيات 

يف العملية االإ�شاحية.

الصحة تتسلم معدات طبية 
من الجمعية السورية األميركية

*عمان 
ال�ش�رية  الطبية  اجلمعية  من  االثنني،  ال�شحة،  وزارة  ت�شلمت 

االأمريكية )�شامز( 4 �شا�شات ملراقبة العامات احلي�ية.
الت�شامن  اإن  ال��رازق  عبد  اأ�شامة  االأردن  يف  )�شامز(  ممثل  وقال 
اأزم��ة  على  للتغلب  ال�حيد  الطريق  ه�  ال�شعبة،  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف 
اأن املنظمة م�شتمرة بدعم جه�د ال�زارة من خال  ك�فيد-19، مبينا 
يف  ال��ق��درات  تعزيز  بهدف  واالإم��ك��ان��ات  الطبية  امل�شتلزمات  ت�فري 

م�اجهة االأزمة التي متر بها اململكة واحلد من انت�شار ال�باء" .
اأجهزة  باأربعة  �شامز  من  املقدمة  للمنحة  ا�شتكماال  املنحة  َوتاأتي 
اآذار  �شهر  يف  ت�شليمها  جرى  والتي  دينار،  األف   32 بقيمة  كلى  غ�شيل 
املا�شي. ي�شار اإىل اأن �شامز تربعت منذ بداية اأزمة ك�رونا ب���� 560ر87 
تربعات  على  ا�شتملت  ك�رونا،  م�اجهة  يف  ال�زارة  جه�د  لدعم  دينار 

عينية "اأدوية واأجهزة طبية" وتربعات نقدية.

اللجنة الملكية لشؤون القدس 
تثمن جهود الملك في الدفاع 

عن فلسطين والقدس
*عمان 

ثمنت اللجنة امللكية ل�ش�ؤون القد�ض جه�د جالة امللك عبد اهلل 
الثاين يف الدفاع عن فل�شطني والقد�ض، وامل�قف االردين امل�شتند اإىل 

الث�ابت التاريخية والدينية وال�شرعية جتاه الق�شية الفل�شطينية.
كنعان،  اهلل  عبد  القد�ض  ل�ش�ؤون  امللكية  اللجنة  عام  اأمني  واكد 
تقف  اللجنة  اأن  واال�شتيطان،  االعام  م�شرية  ح�ل  االثنني،  بيان  يف 
التاريخية على  ال��شاية  الثاين �شاحب  امللك عبد اهلل  خلف جالة 
االردين  امل�قف  م�ؤكدا  القد�ض،  يف  وامل�شيحية  اال�شامية  املقد�شات 
الداعم الأهلنا وامل�شتند اإىل الث�ابت التاريخية والدينية وال�شرعية 

جتاه ق�شيتنا املركزية االوىل فل�شطني والقد�ض.
اإال  يك�ن  لن  ا�شرائيل  ارادته  ما  اإذا  احلقيقي  ال�شام  اأن  اكد  كما 
باالمتثال لل�شرعية الدولية وقراراتها املطالبة باإنهاء االحتال ف�رًا 
باعتباره ماأ�شاة اخاقية عاملية وعلى ا�شرائيل اأي�شًا وقف اال�شتيطان 
الفل�شطينية  ال��دول��ة  اإق��ام��ة  ذل��ك  يف  مبا  الدولتني  بحل  واالل��ت��زام 
لن  ال�شرقية على حدود عام 1967، وخاف ذلك  القد�ض  وعا�شمتها 

يتحقق لاأجيال االأمن وامل�شتقبل والتطلعات.
وقال اإن ال�شيا�شة اال�شرائيلية ت�شتمر يف تبنيها للم�شار العن�شري 
اال�شامية  ومقد�شاتنا  اأهلنا  �شد  الي�مية  االعتداءات  على  القائم 
جنيف  التفاقيات  العلني  انتهاكها  جانب  اإىل  القد�ض،  يف  وامل�شيحية 
االن�شان  بحق�ق  املنادية  الدولية  ال�شرعية  قرارات  وجميع  والهاي 
وحق�ق ال�شع�ب يف تقرير م�شريها ونيل حق�قها ال�شرعية وا�شتقالها.

اال�شرائيلية  اال���ش��اط��ري  اأن  اأح��د  على  يخفى  ال  اأن��ه  وا�شاف" 
التاريخ  يدح�شها  امل��زع���م  الهيكل  فيها  مب��ا  املختلقة  التلم�دية 
اليه�دية  االثرية  والتنقيبات  البح�ث  فيها  مبا  االثرية  والدرا�شات 
والغربية نف�شها، والتي اأكدت عروبة فل�شطني والقد�ض وعدم وج�د ما 
ي�شري اإىل وج�د الهيكل املزع�م اأو غريه من االآثار ال�شهي�نية املزيفة 
ال�شيا�شية  ال�شاحة  ت�شهده  ما  ان  وقال  العربية.  فل�شطني  اأر�ض  على 
وج�هرتها  الفل�شطينية  الق�شية  واق��ع  يف  تعقيدات  من  املنطقة  يف 
القد�ض يجعل فر�شة ال�شام املن�ش�دة بعيدة املنال وحتتاج اىل املزيد 
احلك�مي  التمادي  ظل  يف  الدويل  الدبل�ما�شي  واحل��راك  اجله�د  من 
من  حالة  اإىل  املنطقة  وقيادة  املتطرف  لليمني  ودعمه  اال�شرائيلي 
امل�شطرب  ال�شياق  هذا  ويف  بنتائجها،  التنب�ؤ  ميكن  ال  التي  التاأزمي 
ا�شتمراراها يف خمططات  اأعلنت احلك�مة اال�شرائيلية اجلديدة عن 
تهجري  يف  تتمثل  خط�ات  من  عليها  يرتتب  وما  اال�شتيطان  وم�شاريع 
ال�شيخ  حي  ماأ�شاة  وما  وقراهم،  مدنهم  من  املقد�شيني  الأهلنا  ق�شري 
اأمثلة على ما يجري يف خمتلف انحاء  جراح واأحياء بلدة �شل�ان اال 

ال�شفة الغربية والقد�ض املحتلة.
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*عمان 
املحامي  ال��ن���اب  جمل�ض  رئي�ض  بحث 
اململكة  �شفري  م��ع  ال��ع���دات  املنعم  عبد 
خالد  حممد  �شيدي  ع��ّم��ان  يف  املغربية 
ال���ن���ا����ش���ري، ���ش��ب��ل ت��دع��ي��م ال��ع��اق��ات 
املجاالت  يف  التعاون  وتط�ير  الربملانية، 

كافة ال �شيما الربملانية.
واأكد الع�دات لدى ا�شتقباله النا�شري، 
بقيادة  املغربية  االأردنية  العاقات  متانة 
ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين واأخ��ي��ه 
جالة امللك حممد ال�شاد�ض، م�شريًا اإىل اأن 
�شكل  يف  متقدمًا  من�ذجًا  ي�شكان  البلدين 
الثقة  على  القائمة  الثنائية  العاقات 
امل�اقف  يف  والتناغم  املتبادل  واالح��رتام 
راأ�شها  وعلى  املنطقة  ق�شايا  يف  بخا�شة 

الق�شية الفل�شطينية.
جمل�ض  دع��م  على  ال��ع���دات  و���ش��دد 
امل��غ��رب  ����ش���ق���اء يف  االأ ال���ن����اب جل��ه���د 
جت����اه ق�����ش��ي��ة ال���ه���ج���رة ودوره������م يف 
م�ؤكدًا  ال�شرعية،  غري  الهجرة  مكافحة 

املغرب  بني  االأخ��رية  االأزم��ة  بخ�ش��ض 
اأه��م��ي��ة ح��ل اخل��اف��ات عرب  ���ش��ب��ان��ي��ا  واإ

احل�ار. ب�ابة 
واأكد ال�شفري املغربي، من جهته، تقدير 
جالة  بقيادة  االأردن��ي��ة  للم�اقف  ب��اده 

للمغرب  الداعمة  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك 
باده  اأن  اإىل  م�شريًا  الرتابية،  ووحدته 
اأ���ش��ك��ال  خمتلف  ت��ط���ي��ر  ع��ل��ى  حري�شة 
م�شلحة  يحقق  مبا  البلدين  بني  التعاون 

ال�شعبني ال�شقيقني.

*عمان 
ور���ش��ة  خ���ال  البيئة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
النفايات  اإدارة  تعليمات  االثنني  نظمتها 
م�شروع  �شمن  واالإلكرتونية  الكهربائية 
الثابتة  ال��ع�����ش���ي��ة  امل��ل���ث��ات  م��ن  احل���د 
ال��ذي  االأخ���رى  الكيماوية  واالنبعاثات 
تنفذه، بالتعاون مع برنامج االأمم املتحدة 
البيئة  مرفق  ومت�يل  االأردن  يف  االإمنائي 

العاملي.
عام  اأمني  ال�شحة؛  وزير  مندوب  ودعا 
الذي  اخل�شا�شنة  حممد  الدكت�ر  ال���زارة 
اجله�د  ت�شافر  اإىل  الفعاليات،  افتتح 
بال�شاأن  واملعنيني  ال�شركاء  كافة مع جميع 
والتحديات  ال�شع�بات  مل�اجهة  البيئي 
ادارة  جم���ال  يف  امل��ح��ل��ي  امل�����ش��ت���ى  ع��ل��ى 
االإلكرتونية  النفايات  وال�شيما  النفايات، 
يف  اخل��اط��ئ��ة  وامل��م��ار���ش��ات  والكهربائية 

اإدارتها والتعامل معها.
املمار�شات، ومن �شمنها  اأن هذه  وا�شاف 
للنفايات  ال�شليمة  غري  واملعاجلة  الف�شل 
مب��خ��ت��ل��ف اأن����اع���ه���ا، وحم���دودي���ة ت���ف��ر 
مبعاجلة  التقنية  والدراية  التكن�ل�جيا 
من  الكبرية  والكميات  اخلطرة  النفايات 
النفايات البلدية التي ما زال بع�شها يحرق 
ت�شبب  مفت�ح،  وب�شكل  ع�ش�ائية  ب�ش�رة 

اآثارا �شلبية مبا�شرة على البيئة.
وال�شركاء  البيئة  وزارة  اأن  واو���ش��ح 
امل��ح��ل��ي��ني ي��ع��م��ل���ن ع��ل��ى م���اج��ه��ة ه��ذه 
التحديات وو�شع احلل�ل امل�شتدامة ل�شمان 
من  ال��ن���ع  ل��ه��ذا  بيئيا  ال�شليمة  االإدارة 
خطرة  م���اد  على  حتت�ي  التي  النفايات 
باالإ�شافة  والبيئة،  االإن�شان  ب�شحة  ت�شر 
معاجلة  جمال  يف  اال�شتثمار  ت�شجيع  اإىل 

النفايات وفتح فر�ض العمل.
اجلهة  هي  ال�زارة  اأن  اخل�شا�شنة  وبني 
املعنية باإدارة النفايات اخلطرة يف اململكة 
ونقطة  البيئة،  حماية  ق��ان���ن  مب���ج��ب 
البيئية  لاتفاقيات  ال�طنية  االت�شال 

اخلطرة  الكيماوية  امل���اد  ب��اإدارة  املعنية 
ونفاياتها، ومنها اتفاقية ا�شتكه�مل املعنية 
تقدم  والتي  الثابتة  الع�ش�ية  باملل�ثات 
الدعم الفني للدول االأطراف يف االتفاقية 
امل���اد  ه��ذه  م��ن  التخل�ض  على  مل�شاعدتها 

ال�شارة.
التعليمات  تلك  ا�شدار  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
من  والتقليل  احل��د  م�شروع  �شمن  ج��اءت 
مع  امل���ق��ع  ال��ث��اب��ت��ة  الع�ش�ية  امل��ل���ث��ات 
اإدارة  تنظيم  بهدف   2018 ع��ام  ال����زارة 
ال��ن��ف��اي��ات االإل��ك��رتون��ي��ة وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
االإدارة  ل�شمان  الازمة  الت�شريعات  وو�شع 
املمار�شات  ومنع  االآل��ي��ات  لهذه  ال�شليمة 
لت�شجيع  حتفيزية  اآلية  وايجاد  اخلاطئة 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض ع��ل��ى اال���ش��ت��ث��م��ار يف 
النفايات  ت��دوي��ر  واإع����ادة  جتميع  جم��ال 

االإلكرتونية والكهربائية. 
لربنامج  املقيم  املمثل  النائب  وبينت 
ماجدة  االأردن  يف  االمنائي  املتحدة  االأمم 
املل�ثات  من  احل��د  م�شروع  اهمية  ع�شاف 
الكيماوية  واالنبعاثات  الثابتة  الع�ش�ية 
مع  بالتعاون  ال���زارة  تنفذه  الذي  احلي�ي 

برنامج االأمم املتحدة االمنائي ومت�يل من 
على  اململكة  مل�شاعدة  العاملي  البيئة  مرفق 
املعتمدة  البيئية  املمار�شات  اف�شل  اتباع 
للنفايات  بيئيا  ال�شليمة  االإدارة  جمال  يف 
الكهربائية واالإلكرتونية ونفايات الرعاية 
الع�ش�ية  امل���اد  انبعاث  وم�شادر  ال�شحية 
باأن�شطة  واملرتبطة  املق�ش�دة  غري  الثابتة 
اأن  اإىل  ولفتت  العامة.  النفايات  ادارة 
و�شحة  البيئة  حماية  اإىل  يهدف  امل�شروع 
من  واحل���د  التقليل  خ���ال  م��ن  االإن�����ش��ان 
ادارة  وتطبيق  الثابتة  الع�ش�ية  املل�ثات 
ان�اعها  مبختلف  للنفايات  بيئيا  �شليمة 
دوليا.  املعتمدة  العاملية  للم�ا�شفات  وفقا 
النفايات  مديرية  مدير  ا�شارت  جهتها،  من 
اهم  اإىل  جمر  هاجر  املهند�شة  ال���زارة  يف 
امل�شروع  لهذا  املت�قعة  الرئي�شة  املخرجات 
الن�شاطات  من  ع��دد  تنفيذ  يت�شمن  ال��ذي 
للنفايات  بيئيا  ال�شليمة  االإدارة  لتحقيق 
ال�عي  ون�شر  واالإلكرتونية  الكهربائية 
الإدارة  الب�شرية  امل���ارد  وتاأهيل  وتعزيز 
يف  الفعالة  ال�شيا�شات  وتطبيق  النفايات 

هذا املجال. 

*عمان 
االأرك���ان  هيئة  رئي�ض  م�شاعد  رع��ى 
امل�شرتكة لاإدارة والق�ى الب�شرية العميد 
الركن علي الدومي، االثنني، حفل تخريج 
كلية  مر�شحي  م��ن  ع�شر  احل���ادي  ال��ف���ج 
ف�ج  االإ���ش��ام��ي��ة  للعل�م  احل�شن  االأم���ري 
ال�شافعي(، بح�ش�ر وزير االأوقاف  )االإمام 
ومفتي  االإ�شامية  واملقد�شات  وال�ش�ؤون 

الق�ات امل�شلحة االأردنية وعميد الكلية.
العميد  امل�شلحة  الق�ات  مفتي  واألقى 
قال  كلمة،  ال��دراو���ش��ة  م��اج��د  ال��دك��ت���ر 
نعي�ض  ونحن  الي�م  هذا  يف  نت�شرف  فيها: 
على  عزيزة  وطنية  منا�شبات  االأيام  هذه 
الدين  علماء  من  نخبة  بتخريج  قل�بنا، 
امل�ؤهلة  النخبة  ه��ذه  لتن�شم  االإ�شامي، 
الع�شكري  وال��ت��دري��ب  االإ���ش��ام��ي  بالفقه 
اأنهى  حيث  امل�شلحة؛  ق���ات��ن��ا  ل���ح��دات 

البكال�ري��ض  درجة  متطلبات  اخلريج�ن 
يف الفقه واأ�ش�له والعل�م الع�شكرية بعمل 
التدري�شية  الهيئتني  من  واإ�شراف  متكامل 
يف  الع�شكرية  العل�م  و�شعبة  واالإداري����ة 

الكلية".
للعل�م  احل�شن  االأمري  كلية  عميد  وقال 
هذه  بتخريج  الي�م  نحتفل  االإ�شامية: 
احل�شن  االأم��ري  كلية  تاميذ  من  الك�كبة 
اهلل  بتق�ى  ون��شيهم  االإ�شامية،  للعل�م 
���ش��احل��ة يف  ق����دوة  ي��ك���ن���ا  واأن  ت��ع��اىل، 

وجمتمعاتهم،  االأردن��ي��ة  امل�شلحة  الق�ات 
مب�ا�شلة  اأنف�شهم  تط�ير  على  يعمل�ا  واأن 
جديد  كل  على  واالط��اع  ال�شرعي،  العلم 
ال�شريفة  مهمتهم  لنجاح  يحتاج�نه  مما 
مكانهم  ل��ي��اأخ��ذوا  واالإر����ش���اد  ال���ع��ظ  يف 
اجلي�ض  بقية  مع  املرابطني  اإخ�انهم  بني 
اهلل  اإىل  دع����اة  وي��ك���ن���ا  امل�����ش��ط��ف���ي، 

باحلكمة وامل�عظة احل�شنة.
وتا عميد الكلية قرار تخريج تاميذ 
ال��ب��ك��ال���ري������ض  درج���ة  ومنحهم  الكلية 
الع�شكرية،  وال��ع��ل���م  واأ���ش���ل��ه  الفقه  يف 

مبينًا  مر�شح،  رتبة  اإىل  ترفيعهم  وق��رار 
ومكانة  عظيم  �شرف  احلقة  اجلندية  اأن 

مرم�قة للدفاع عن هذا ال�طن.
مفتي  ح�شره  الذي  احلفل  نهاية  ويف 
�شباط  ك��ب��ار  م��ن  وع���دد  امل��م��ل��ك��ة،  ع���ام 
من  وع���دد  االأردن���ي���ة،  امل�شلحة  ال��ق���ات 
روؤ����ش���اء اجل��ام��ع��ات االأردن���ي���ة، وم��دي��ر 
حمافظة  اأوقاف  ومدير  الزرقاء،  �شرطة 
احل�شن  االأم��ري  كلية  عميد  وزع  الزرقاء، 
على  ال�����ش��ه��ادات  االإ���ش��ام��ي��ة  ل��ل��ع��ل���م 

اخلريجني.

رئيس مجلس النواب
 يلتقي السفير المغربي

البيئة تعلن تعليمات إدارة 
النفايات الكهربائية واإللكترونية

تخريج الفوج الحادي عشر من مرشحي 
كلية األمير الحسن للعلوم اإلسالمية

مقال رئيس التحرير

خارجني  ونحن  اأي��ام  قبل 
انتباهي  لفت   ، اجلمعة  �شاة  بعد  احلي  م�شجد  من 

بامل�شجد  ال�شاة  على  وامل�اظب  لنا  املعروف  امل�اطنني  اأحد  �شراخ 
م�شاألة  يف  العدل  وغياب  الكبري  الظلم  عن  ويتحدث  ي�شيح  وه��� 
خدمت  اأنا  اهلل(  اإتق�ا   ( يق�ل  حيث  للع�شكر  التقاعدية  الرواتب 
ال�طن  خدمة  يف  �شبابي  زهرة  وق�شيت  عام   25 امل�شلحة  الق�ات  يف 
باحدى  خدم  اجل��ريان  اأح��د  بينما   ، دينار   300 ي�شل  ال  وتقاعدي 
نهاية  ومكافئات  دينار   1500 ال�شهري  تقاعده  ال�طنية  ال�شركات 
اخلدمة  و�شلت 80 األف دينار ، وي�شرخ املتقاعد الع�شكري من الظيم 

والظلم ويتح�شر على �شن�ات اخلدمة .
قبل 18 عام  حذر من هذا االمر الكاتب الكبري  الذي مل يغريه 
املن�شب معايل اال�شتاذ طاهر العدوان عندما كان  وزير دولة ناطقًا 
ر�شميًا با�شم احلك�مة يف ر�شالة وجهها عرب �شفحته على الفي�شب�ك 
الكبرية  والت�ش�هات  االأردنية  االإدارة  املا�شية يف  ال�شن�ات  فيها  قال 
يف الرواتب التي ق�شمت االأردنيني اإىل ) ابن حرة وابن بايرة ( وهذا 

خلل خطري وقع خال ال�شن�ات املا�شية
ومدة  وال��درج��ة  امل���ؤه��ل  بنف�ض  واخ��ر  دينار   500 راتبه  فهذا 

اخلدمة يتقا�شى 5 االف دينار او 2000 او 3000 دينار .
خطة اعادة الهيكلة التي بداأ العمل بها  عام  2012  هي خطة 
ا�شاح اداري يعيد العدالة لقطاعات وا�شعة من االردنيني لكن هذه 

اخلطة حتى االن مل تكتمل .
وانا اوؤيد من يذهب بالق�ل بان اال�شاح االداري ه� بنف�ض اهمية 
اال�شاحات  يطبق  من  الن  ال�شيا�شي  وحتى  االقت�شادي  اال�شاح 
جميعها هي االدارات فاذا انحرفت هذه االدارات وجتاوزت وف�شدت 
فان عمليات اال�شاح تف�شل يف جميع امل�شارات وال�اقع ان الف�شاد ه� 
يف احد تعريفه ف�شاد اداري او التحايل على الق�انني بقرارات ادارية 

تغطي قرارات الف�شاد وعملية نهب املال العام .
يف  امل�شاواة  من  حالة  �شتخلق  الرواتب  يف  الهيكلة  اعادة  ان  كما 
احلل�ل جلميع املطالب التي تطالب بها القطاعات املختلفة يف الدولة 
واعيد واوؤكد بانه يف حالة اقرار هذه اخلطة فان احلك�مة احلالية 
حتقيق  وهي  االهمية  يف  غاية  م�شاألة  يف  م�شب�ق  غري  اجنازا  حتقق 
بني  العدالة  وخا�شة  العام  القطاع  يف  االردنيني  جميع  بني  العدالة 

م�ظفي القطاع العام وم�ظفي امل�ؤ�ش�شات امل�شتقلة 
لا�شف  لل�شعب  يطالب  ونظيف  �شريف  م�ش�ؤول  كل  �شادة  يا  لكن 
من  ا�شتقال  حيث  ح�شام  اب�  معايل  مع  حدث  ما  وهذا  حماربته  يتم 

احلك�مة .
االقت�شادية  امل�شكات  اأك���رب  اح���دى  ال��روات��ب  يف  ال��ف��روق��ات 
رواتب  يف  الكبرية  الفروقات  الدولة  منها  تعاين  التي  واالجتماعية 
العاملني يف القطاع العام، ورغم م�شروعات الهيكلة واإعادة النظر يف 
هذه الفروقات، اإال اأن االأمر مل يزل اأكرب من اأن يحتمل، وه� يحدث 

مرارة عميقة يف العقل اجلمعي للمجتمع  .
امل�ؤ�ش�شات  م�ظفي  بني  الرواتب  فروقات  على  �شريعه  نظرة  اإن 
ومنهم  املدنية  اخلدمة  دي�ان  م�ظفي  وبني  و«املف��شيات!«  امل�شتقلة 
ومن  الن�شفي   ال�شداع  ومر�ض  بال�شداع  ت�شيبك  والع�شكر،  املعلمني 
املقابل  ويف  دينار   400 اليتجاوز  راتبه  وع�شكري  معلم  املعق�ل  غري 
�شكرترية جتل�ض يف مبنى خم�ض جن�م ) هيف وريف(  راتبها يتجاوز 
الدنانري،  اآالف  بل  مئات  الفروقات  تبلغ  حيث   ، �شهريًا  دينار   3000
لنف�ض حملة ال�شهادة ال�احدة، ونف�ض اخلربات، ونف�ض االأعمار، كل 
ما هنالك اأن ثمة �شخ�شا حمظ�ظا، فيما االآخر على باب اهلل، يحمل 
التي  »امل���ؤه��ات«  بني  كبري  والفرق  فقط،  وعرقه  وخربته  �شهادته 

يحملها كا ال�شخ�شني
اأخطر ما يف امل��ش�ع، اأن حجم رواتب العاملني يف القطاع العام يف 
جمملها تاأكل اجلزء االأكرب من م�ازنة الدولة، واجلزء االأكرب من هذه 

احل�شة تذهب لعدد قليل من كبار امل�ظفني واملف��شني .
اإن غياب العدالة يف رواتب م�ظفني الدولة، ه� مبثابة جرح دائم 
اإنه  اأحد على مداواته، بل  املجتمع، ولاأ�شف ال يكاد يعمل  يف ج�شد 
الإ�شاح  بذلت  التي  املحاوالت  كل  اأن  ويبدو   ، ونزفا،  التهابا  ي��زداد 
فلم  �شدى،  ذهبت  الدولة،  م�ظفي  رواتب  بني  والفروقات  الت�ش�هات 
تزل امل�شكلة قائمة، وتتفاقم ب�شكل ت�شاعدي، وال نريد هنا احلديث 
عن الفروقات بني رواتب املتقاعدين القدامى واجلدد، فتلك م�شكلة 
م�شادر  من  اآخ��ر  م�شدر  وهي  م�شتحيا،  يك�ن  اأن  حلها  يكاد  اأخ��رى، 
اأردت االإخال بنظام دولة وتدمريه  ، واإذا  املرارة والقهر يف املجتمع 
على املدى فما عليك اإال االإخال بعدالة الرواتب واالأج�ر واملعا�شات 

بني م�ظفيها و�شكانها .

خالد خازر الخريشا

التشوهات في الرواتب 
.. بحاجة الى عملية 

جراحية عاجلة..!!

khrishakhaled@yahoo.com

األميرة دينا مرعد تترأس اجتماعا 
إلنفاذ قانون الصحة العامة تمهيدا 

لفتح مستدام للقطاعات
*عمان 

ملناق�شة  اجتماعا  م��رع��د،االث��ن��ني،  دينا  االأم���رية  �شم�  تراأ�شت 
املقبلة،  املرحلة  خال  التفتي�ض  الآليات  ال�طنية  اخلطة  اأول�يات 
التدخني  ومنع  االأرجيلة  تقدمي  الأماكن  جديدة  تعليمات  �شدور  بعد 
من  املجتمع  حماية  بهدف  العامة،  االأماكن  داخل  واأن�اعه  باأ�شكاله 

اأ�شرار التدخني.
امل�شارك�ن  قدمها  التي  الت��شيات  على  االأم���رية  �شم�  واأث��ن��ت 
واملن�شاآت  العامة  امل�ؤ�ش�شات  على  والتفتي�ض  الرقابة  حمات  لتنفيذ 
االقت�شادية، واجله�د الت�شاركية بني وزارة ال�شحة والقطاعات كافة 
بهدف حماية املجتمع من تبعات التدخني ال�شحية واالقت�شادية على 

االأفراد واملجتمع املحلي.
ت�حيد  اأن  جهته،  من  ه�اري،  فرا�ض  الدكت�ر  ال�شحة  وزير  واأكد 
على  ين�ض  ال��ذي  العامة  ال�شحة  ق��ان���ن  الإن��ف��اذ  ال�طنية  اجل��ه���د 
من  وجزءا  ق�ش�ى  اأول�ية  ي�شكل  العامة،  االأماكن  يف  التدخني  حظر 

االإجراءات احلك�مية ملنع انت�شار فريو�ض ك�رونا.
ال�شحة  منظمة  ممثل  ح�شره  ال��ذي  االجتماع  خ��ال  واأ���ش��اف، 
الدكت�رة ماريا كري�شتينا بروفيلي، ومندوب�ن عن  العاملية يف االأردن 
عمان  واأمانة  واملالية  واالآثار  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزارات 
الكربى ومديرة اجلمعية امللكية للت�عية ال�شحية وممثلي جمعية "ال 
للتدخني"، اأن جائحة ك�رونا اأثبتت اأهمية تطبيق القان�ن ل�شمان فتح 

القطاعات ب�ش�رة م�شتدامة.
يف  االإع��ام  مديرية  تنفذها  التي  التفتي�شية  احلملة  اأن  يذكر 
وزارة ال�شحة هدفها تنفيذ قان�ن ال�شحة العامة رقم 47 لعام 2008 
العامة  االأماكن  يف  كافة  باأ�شكاله  التدخني  يحظر  الذي  وتعدياته 
واملغلقة بن�شبة 100 باملئة، وتعليمات تقدمي خدمة االأرجيلة؛ تزامنًا 
مع الت�جه احلك�مي ملرحلة الت��شع بفتح القطاعات والع�دة لل�شماح 

بتقدمي خدمة االأرجيلة يف املقاهي �شمن اال�شرتاطات ال�شحية.

الزراعة النيابية ومنظمة الفاو 
تبحثان تحديات القطاع الزراعي

  
*عمان 

حممد  النيابية  وال��ب��ادي��ة  وامل��ي��اه  ال��زراع��ة  جلنة  رئي�ض  اأك��د 
جميع  تذليل  ع��رب  ال��زراع��ي  بالقطاع  النه��ض  اأهمية  العاقمة، 

التحديات والعقبات التي ت�اجه القطاع.
ذات  القطاعات  جميع  بني  الفاعل  الت�شبيك  �شرورة  اإىل  ودع��ا 
اإيجابا  تع�د  التي  التحتية  والبنية  البيئة  حت�شني  بغية  العاقة، 
على القطاع الزراعي ما يدعم االقت�شاد ال�طني. جاء ذلك لدى لقاء 
اللجنة بدار جمل�ض الن�اب، االثنني، ممثل منظمة االأغذية والزراعة 
لاأمم املتحدة يف اململكة )الفاو( نبيل ع�شاف، لبحث جممل التحديات 
واملعيقات التي تقف اأمام النه��ض بالقطاع الزراعي، ودور املنظمة يف 
اللجنة خ�ش�شت اجتماعها كذلك  اإن  العاقمة  القطاع. وقال  خدمة 
"الفاو" يف خدمة هذا  ملناق�شة ال��شع الزراعي واالأمن الغذائي ودور 
القطاع احلي�ي، وال�ق�ف على املعيقات التي ت�اجه القطاع يف تنفيذ 

امل�شاريع الزراعية .
من  جانبا  تراأ�ض  الذي  العدوان  ناجح  النائب  اللجنة  مقرر  وبني 
االجتماع، اأن على املعنيني دعم املزارع االأردين يف جميع مناطق اململكة 
لاإرتقاء بهذا القطاع وزيادة االإنتاجية و�ش�ال لتحقيق القدر املمكن 

من االكتفاء الذاتي.
واأو�شح ع�شاف، من جهته، اأن املنظمة نفذت عددا من امل�شاريع مع 
احلك�مة يف جماالت الزراعة واالأمن الغذائي والبيئة، والتي من �شاأنها 

زيادة االإنتاجية وتن�عها، ف�شا عن ت�فري فر�ض العمل.
وبني اأن اأبرز املعيقات والتحديات التي ت�اجه القطاع الزراعي يف 
الذي  االأمر  كال�شابق،  تزال  ما  التي  الزراعة  باأمناط  تتمثل  االأردن، 
الرتبة  مل�حة  زيادة  اإىل  ي�ؤدي  كما  امل�شتدامة،  التنمية  مع  يتعار�ض 
التحدي  تعترب  التي  املياه  ندرة  اإىل  باالإ�شافة  البيئة،  على  ويق�شي 
وبح�شب  املنظمة،  اأن  ع�شاف  وتابع  اململكة.  ت�اجهه  ال��ذي  االأك��رب 
اأف�شل  انتاج  هي  حم��اور،  اأربعة  على  تركز  االأع�شاء،  ال��دول  اجماع 
وغذاء اأف�شل وبيئة اأف�شل وحياة اأف�شل. واأو�شح اأن من امل�شاريع التي 
عملت عليها املنظمة ما يتعلق بالاجئني يف خميم الزعرتي، كم�شروع 
الغاز  انتاج  م�شروع  اإىل  باالإ�شافة  �شماد،  اإىل  وحت�يلها  النفايات  فرز 
احلي�ي من امل�اد الع�ش�ية، مما ي�شهم يف انتاج الطاقة الكهربائية يف 
اأن من امل�شاريع التي  اأردين. وزاد  املخيم وي�شغل ح�ايل 100 مهند�ض 
" وهذا  "ال�شندوق االأخ�شر  جرى امل�شادقة عليها، هي م�شروع ي�شمى 
يتعلق بالتاأقلم مع التغريات املناخية، حيث �شيجري تنفيذه بالتعاون 

مع وزارتي البيئة والزراعة، اإ�شافة اىل م�شاريع احل�شاد املائي.

 وزارة الثقافة ُتعلن نتائج أسماء 
الفائزين بمسابقاتها الثالث في 

المسرح والشعر واألفالم
*عمان 

"ن�ش��ض  الثاث  م�شابقاتها  نتائج  االثنني،  الثقافة  وزارة  اأعلنت   
التي  االأغاين"  وكلمات  و"ال�شعر  امل�شرحية"،  و"الن�ش��ض  االأفام"، 
تاأ�شي�ض  مئ�ية  الحتفالية  ال�طنية  اخلطة  �شمن  ال���زارة  اأطلقتها 
اململكة،  يف  الُكٌتاب  بتحفيز  امل�شابقات  هذه  وُتعنى  االأردنية.  الدولة 
وحتاكي  ومكانا،  اإن�شانا  االأردنية  البيئة  من  الن�ش��ض  هذه  لتنطلق 
االأردين  االأن�����ش��ان  دور  على  وت���ؤك��د  وحديثا،  قدميا  االأردن  ق�شة 
تتطلع  التي  ال���زارة  روؤية  مع  ان�شجاما  التغيري،  اإحداث  يف  االإيجابي 
لثقافة اأردنية جمتمعية مدنية ذات ُبعد ان�شاين، وتاأتي هذه امل�شابقة 
لرفد املهرجانات التي تقيمها ال�زارة بن�ش��ض على �ش�ية فنية عالية.

امل�شابقات  اإن  �شحفي،  ت�شريح  يف  العايد  علي  الثقافة  وزير  وقال 
الثاث التي اأطلقت يف وقت �شابق من هذا العام، واخت�شت يف امل��ش�ع 
حتفيز  حيث  من  اهدافها  حققت  م�شتقبًا  وحا�شرًا  ما�شيًا  االأردين 
امل��ش�عات  تتناول  التي  الن�ش��ض  من  املزيد  تقدمي  على  الُكّتاب 
م�اهب  لظه�ر  وحمفزة  مائمة  بيئة  خلق  يف  وا�شهمت  االأردن��ي��ة، 

جديد، وتقدمي البيئة واالن�شان االأردين قدميا وحا�شرًا.
الثاث،  امل�شابقات  يف  التحكيم  جلان  بذلتها  التي  باجله�د  واأ�شاد 
واحلر�ض على دقة التحكيم، وجه�د اللجنة التنفيذية التي اأجنزت 
للن�ض  املك�نة  العنا�شر  على  بناء  �شياغته  مت  للتحكيم  من���ذج��ا 
امل�شتهدف. وتك�نت جلان حتكيم امل�شابقات من الدكت�ر خملد الزي�دي 
�شمخي  االأم��ري  وعبد  )ال�شع�دية(،  احلارثي  ردة  وفهد  )االأردن(، 
)�ش�ريا(،  �شل�م  وعدنان  )االأردن(،  العمايرة  ومن�ش�ر  )ال��ع��راق(، 
لطفي  وحممد  )االأردن(،  قراقي�ض  وعاء  )ت�ن�ض(،  الع�ين  وحممد 
اأحمد  والدكت�ر  )العراق(،  الها�شمي  ح�شن  طه  والدكت�ر  )االأردن(، 
فهمي عبد الظاهر )م�شر(، والدكت�ر را�شد عي�شى )االأردن، والدكت�ر 
)االأردن(،  الهادي  عبد  اإميان  والدكت�ر  )االأردن(،  الك�فحي  اإبراهيم 
)االأردن(،  اجلب�ر  وفليح  )االأردن(،  احلجايا  عطااهلل  والدكت�ر 
عبد  التنفيذية  اللجنة  و�شمت  )االأردن(،  الهقي�ض  ع��ض  و�شالح 
الكرمي اجلراح رئي�شا، وع�ش�ية كل من فرا�ض امل�شري، وعبد الرحمن 

العبي�شي، و�شهاد ظافر.

ورشة حول المعايير الوطنية 
لخدمات الصحة اإلنجابية 

والجنسية الصديقة للشباب
  

*عمان 
ح�شني  امللك  م�ؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  لل�شكان  االأعلى  املجل�ض  عقد 
اله�لندية،  ال�شفارة  من  وبدعم  ااُل���ش��رة،  ب�شحة  العناية  ومعهد 
ال�شحة  خلدمات  ال�طنية  املعايري  ح���ل  تدريبية  ور�شة  االثنني، 

االإجنابية واجلن�شية ال�شديقة لل�شباب.
يف  واالجتماعية  ال�شحية  الك�ادر  اأع�شاء  ال�ر�شة  يف  و�شارك 
والزرقاء،  �ش�يلح،  مناطق  يف  اال�شرة  ب�شحة  العناية  معهد  مراكز 

والكرك وعجل�ن.
اأيام،  وذكر بيان �شدر عن املجل�ض، ان ال�ر�شة التي ت�شتمر ثاثة 
معهد  مراكز  يف  واالجتماعيني  ال�شحيني  العاملني  تعريف  اإىل  تهدف 
ال�شحة  خدمات  لتقدمي  ال�طنية  باملعايري  ااُل�شرة  ب�شحة  العناية 
اجلن�شية واالإجنابية ال�شديقة لل�شباب مع مراعاة ح�شا�شية الثقافة 
املحلية والقيم الدينية، وو�شع االآليات الازمة لتطبيق املعايري داخل 
املراكز يف املناطق املذك�رة. وقالت االأمينة العامة للمجل�ض الدكت�رة 
اجلن�شية  ال�شحة  خلدمات  ال�طنية  املعايري  وثيقة  اإن  عماوي،  عبلة 
واالإجنابية تقّدم اإطارًا مرجعيًا ملختلف ال�شركاء يف االأردن، مُيكن من 
واملداخات  امل�ؤ�ش�شية  اخلطط  ت�شمني  اأو  م�اءمة  اأو  تط�ير  خاله 
الازمة لتحقيق بيئة داعمة لل�شباب ذك�رًا واناثًا، واالتاحة ال�شاملة 

ملعل�مات وخدمات ال�شحة االإجنابية واجلن�شية املتكاملة .
واأو�شحت مديرة الربامج يف املجل�ض الدكت�رة �ش��شن الدعجة، اأن 
ال�ر�شة تت�شمن عدة م��ش�عات انطلقت من ماهية معل�مات وخدمات 
ال�شحة اجلن�شية واالإجنابية ال�شديقة لل�شباب، و�شرح ال��شع القائم 
لهذه اخلدمات، والغاية من و�شع ال�ثيقة، ا�شافة اىل امل�شتفيدين من 

هذه املعايري، ومبادئ تقدمي اخلدمات.
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*الدوحة
وق��ط��ر،  م�شر  خ��ارج��ي��ة  وزي����را  ب���داأ 
بح�ش�ر  ر���ش��م��ي��ة  م��ب��اح��ث��ات  االث���ن���ني، 
اخلارجية  وزارة  مقر  يف  البلدين،  وف��دي 

بالدوحة. القطرية 
ن����ب����اء ال�����ش��رق  وذك������رت وك���ال���ة اأ
اأن  ال��ر���ش��م��ي��ة  امل�����ش��ري��ة  االأو�����ش����ط 
اخلارجية  وزي��ر  ب��ني  ب��داأت  املباحثات 

القطري  ونظريه  �شكري  �شامح  امل�شري 
ثاين،  اآل  الرحمن  عبد  بن  حممد  ال�شيخ 

االثنني. ظهر 
�شابق  وق��ت  يف  ب��داأ  ق��د  �شكري  وك��ان 
من  ر�شالة  حاما  ال��دوح��ة،  اإىل  زي��ارت��ه 
ال�شيخ  اإىل  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  الرئي�ض 
ب�شاأن  قطر،  اأم��ري  ثاين  اآل  حمد  بن  متيم 
ت�شهدها  ال��ت��ي  االإي��ج��اب��ي��ة  ال��ت��ط���رات 

العاقات بني البلدين.
الت�قيع  اأع��ق��اب  يف  ال��ت��ط���ر  وح���دث 
ع��ل��ى ب��ي��ان ال��ع��ا يف ال�����ش��ع���دي��ة ي����م 5 
مزيد  اتخاذ  اإىل  والتطلع  املا�شي،  يناير 
لدفع  املقبلة  الفرتة  خ��ال  التدابري  من 
االأول�ية،  ذات  الثنائي  التعاون  جماالت 
وال�شعبني  ال��ب��ل��دي��ن  م�شالح  يحقق  مب��ا 

ال�شقيقني.

*القاهرة
�شامح  امل�شري  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ق��ال 
الرتكي  ال���ف��د  واج��ه��ت  ب���اده  اإن  �شكري 
برف�شها  اأ�شابيع،  قبل  القاهرة  زار  ال��ذي 
لبع�ض ال�شيا�شات التي ال تخدم اال�شتقرار 
اأيام من ت�شريحات  بعد  املنطقة، وذلك  يف 
نظريه الرتكي برغبة اأنقرة ع�دة التمثيل 

الدبل�ما�شي بني البلدين يف وقت قريب.
تلفزي�ين،  ل��ق��اء  يف  �شكري  واأو���ش��ح 
الرتكية  ال�شيا�شات  تقييم  اأن  ال�شبت، 
ي��رت��ك��ز ع��ل��ى ع���دم ال��ت��دخ��ل يف ال�����ش���ؤون 

الداخلية للدول واالحرتام املتبادل.
م�ل�د  الرتكي  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان 
عن  اخلمي�ض،  حت���دث،  اأوغ��ل���  ت�شاوو�ض 
بني  دبل�ما�شيني  ممثلني  تعيني  احتمال 
واأنقرة يف وقت قريب، على �ش�ء  القاهرة 
وت�شتهدف  بينهما  جتري  التي  املباحثات 
من  اأك��رث  منذ  املتقطعة  ال��ع��اق��ات  ع���دة 
مقابلة  يف  اأوغ���ل����،  وق����ال  ���ش��ن���ات.   10
ات�شال  قناة  فتحت  باده  اإن  تليفزي�نية، 
وامل�شرية،  ال��رتك��ي��ة  اال���ش��ت��خ��ب��ارات  ب��ني 
وزي��ري  م�شت�ى  اإىل  الت�ا�شل  ع��اد  واالآن 
املحادثات  "�شارت  واأ���ش��اف  اخل��ارج��ي��ة. 
يت�قع  ذلك  وبعد  االآن،  حتى  جيد  ب�شكل 
بتعيني  والقيام  ال�زيرين  بني  لقاء  عقد 
متبادل لل�شفريين واإقامة عاقات جيدة".

اأن  اإىل  الرتكي  اخلارجية  وزير  واأ�شار 
ليبيا  ح�ل  التعاون  ميكنهما  وم�شر  باده 
منف�شلني،  طرفني  حاليا  تدعمان  ال  حيث 
كما ت�قع تبادال قريبا لل�شفريين بني اأنقرة 
والقاهرة. يف املقابل، مل ت�شدر القاهرة اأي 
التمثيل  ع���دة  ب�شاأن  ر�شمية  ت�شريحات 
منها،  البد  اأ�شا�شية،  كخط�ة  الدبل�ما�شي، 
اكتفت  فيما  اأن��ق��رة،  مع  العاقات  لع�دة 

جرت  التي  املناق�شات  اأعقب  ر�شمي  ببيان 
بني اجلانبني يف القاهرة مطلع ماي� املا�شي، 
كانت  باأنها  امل�شرية  اخلارجية  و�شفتها 
االإقليمية  الق�شايا  �شريحة ومعمقة ح�ل 
بيان  يف  وقالت  اخلافية،  النقاط  وكذلك 

ر�شمي اإنها جمرد "مباحثات ا�شتك�شافية".
ني�ز  ل�"�شكاي  مقت�شب  ت�شريح  ويف 
من  اإنه  مطلع،  م�شري  م�شدر  قال  عربية" 
التمثيل  ع���دة  ع��ن  احل��دي��ث  ج��دا  املبكر 
الدبل�ما�شي بني البلدين يف ظل عدم وج�د 
التي  االإقليمية  امللفات  ح�ل  وا�شح  اتفاق 
القائم  اخل��اف  يف  ج�هرية  نقاط  متثل 
بامللفني،  يتعلق  م��ا  خا�شة  البلدين  ب��ني 
اإىل  م�شريا  املت��شط،  �شرق  ومياه  الليبي، 
بني  جتري  واملباحثات  قائم  الت�ا�شل  اأن 
لاأ�شف  لكن  رفيع  م�شت�ى  على  البلدين 

ت�جد نتائج حتى االآن ميكن البناء عليها.
ب��اده  �شيا�شة  اأن  على  امل�شدر  واأك���د 
تفكيك  نح�  وال�شعي  التعاون  على  قائمة 
االإقليمي،  حميطها  مع  خا�شة  اخلافات 
وترحب باحل�ار البناء دائما لبناء ج�ش�ر 
الق�شايا  ب�شاأن  حا�شمة  لكنها  التعاون،  من 
الق�مي، وكذلك حماية  باأمنها  التي تتعلق 
املحيط االإقليمي من اأي حماوالت لزعزعة 

ا�شتقرار الدول اأو متديد ال�شراعات بها.
بال�شاأن  املخت�ض  امل�شري  الباحث  ويرى 
بني  اخلافات  اإنهاء  اأن  �شعيد  كرم  الرتكي 
ال��ق��اه��رة واأن��ق��رة ل��ن ي��ح��دث ب��ني ع�شية 
و�شحاها، و�شياأخذ وقتا ط�يًا حتى تذوب 
ميكن  م�شرتك  تعاون  يحدث  اأو  امل�شكات 

البناء عليه يف امل�شتقبل القريب.
متثيل  ي��ح��دث  اأن  �شعيد  وي�شتبعد 
وجيز،  وق��ت  يف  البلدين  ب��ني  دبل�ما�شي 
ذلك  عن  تعد  مل  القاهرة  اأن  اإىل  م�شريًا 

معلا  ر�شمية،  ت�شريحات  اأي  له  تلمح  ومل 
وجهة نظره ببقاء ال��شع على ما ه� عليه 
واأبرزها  البلدين  بني  اخلافية  امللفات  يف 
بقاء الق�ات الع�شكرية الرتكية واملرتزقة 
وه�  الليبية  االأرا�شي  داخل  لها  التابعني 
االأمر الذي ترف�شه م�شر قطعيا، وكذلك ما 
يتعلق بالتفاهمات ح�ل مياه �شرق املت��شط 

و�شرعية التنقيب عن الغاز.
عربية"  ني�ز  ل�"�شكاي  �شعيد  وي��شح 
التفاو�ض  لعملية  م�����ش��اري��ن  ه��ن��اك  اأن���ه 
جترى  اأن  االأول  واأن���ق���رة،  ال��ق��اه��رة  ب��ني 
الفرتة  اأخرى خال  ا�شتك�شافية  حمادثات 
الق�شايا اخلافية بني بني  املقبلة حللحلة 
البلدين وننتقل بعدها ال�شتعادة العاقات 
امل�شار  اأما  �شفراء،  وت�شمية  الدبل�ما�شية 
عليه  ه�  ما  على  ال��شع  اإبقاء  فه�  الثاين 
لكن بدون ت�شعيد، مبعنى ا�شتمرار العاقات 
عملية  وب��دء  البلدين  ب��ني  االقت�شادية 
تطبيع هادئ دون ال��ش�ل اإىل تطبيع كامل 

بينهما وهذا ال�شيناري� االأرجح.
ملف  اأن  امل�����ش��ري  ال��ب��اح��ث  وي����ؤك���د 
ال��دع��م ال��رتك��ي جل��م��اع��ة االإخ������ان ه� 
عدم  وراء  تقف  التي  االأ�شباب  اأهم  اأحد 
الطبيعي  م�شارها  اإىل  ال��ع��اق��ات  ع���دة 
ظل  يف  االأه��م  لي�ض  ولكنه  البلدين،  بني 
م�شريًا  التنظيم،  لدى  القائمة  املعطيات 
مت،  اإذا  القطري،  امل�شري  التقارب  اإىل 
ع��ل��ى ع��اق��ة تركيا  ت��اأث��ري  ل��ه  ���ش��ي��ك���ن 
لاإعام  املم�ل  هي  قطر  الأن  ب��االإخ���ان 
حتركات  اأن  كما  االأ�شا�ض،  يف  االإخ����اين 
معار�شة  تركية  اأح��زاب  بلقاء  التنظيم 
�شبب  م�شر  مع  الرتكي  التقارب  اأعقاب  يف 
طيب  رجب  الرئي�ض  لدى  التعامل  يف  اأزمة 

اأردوغان جتاه التنظيم ب�شكل وا�شح.

مباحثات مصرية قطرية في 
الدوحة.. صور تكشف األجواء

بعد أيام من »رغبة أنقرة«.. مصر 
تكشف »أسباب الخالف« مع تركيا

اللجنة الدائمة لإلعالم 
العربي تدعو لتعزيز برامج 

ومشاريع دعم القدس
  

*القاهرة 
االإع��ام  وزارات  العربي  لاإعام  الدائمة  اللجنة  دع��ت 
بدعم  اخلا�شة  وامل�شاريع  الربامج  لتعزيز  العربية  الدول  يف 

مدينة القد�ض املحتلة.
كما دعت يف اجتماعها الذي عقد يف مقر اجلامعة العربية 
العربية لتخ�شي�ض برامج  ال�شع�دية، و�شائل االإعام  برئا�شة 
من  له  تتعر�ض  ما  وك�شف  وم�اطنيها،  القد�ض  ح�ل  اإعامية 
بحق  اال�شرائيلي  االحتال  جرائم  وف�شح  الته�يد  اأخطار 

االإعاميني وامل�ؤ�ش�شات االعامية. 
اخلارج  يف  العربية  ال��دول  جامعة  بعثات  اللجنة  وكلفت 
هذه  يف  املختلفة  االإع��ام  و�شائل  ملخاطبة  اجله�د  مب�ا�شلة 
من  املحتلة  العربية  االأرا���ش��ي  على  يجري  ما  ل�شرح  ال��دول 
اإقامة  ا�شتمرار  ب�شرورة  وطالبت  للقد�ض،  وته�يد  انتهاك 
املحافل  يف  واالإعامية  والفنية  واالأدبية  الفكرية  االأن�شطة 
العربية ودع�ة االعاميني والكتاب وال�شحفيني واالأكادمييني 
ك�شف  اإي�شال  اأجل  من  للم�شاركة  وعربي  اإقليمي  م�شت�ى  على 
له  تتعر�ض  الذي  والعدوان  واالنتهاكات  االعتداءات  حجم 
القد�ض. كما دعت اللجنة م�ؤ�ش�شات االعام العربية املقروءة 
وامل�شم�عة واملرئية اإىل �شرورة تبني خطاب يدع� اىل وحدة 
ال�شف الفل�شطيني ونبذ اخلافات وانهاء االنق�شام بني خمتلف 

الفل�شطينية. الف�شائل 

فتح مقبرة جماعية 
في العراق لتحديد هويات 

ضحايا داعش
*بغداد 

اأعلنت ال�شلطات العراقية، رفع رفات 123 �شخ�شا من �شحايا 
مطابقة  اأج��ل  من  داع�ض،  تنظيم  ارتكبها  التي  املجازر  اأ���ش���اأ 
الن�وي مع ذويهم الذين ال يزال�ن يجهل�ن  عينات من احلم�ض 

م�شريهم.
عملية  اأخ��رى  وحمافظات  بغداد  يف  جتري  اأ�شابيع،  ومنذ 
اأخذ عينات دّم من ذوي �شحايا جمزرة �شجن بادو�ض، التي كانت 
واحدة من اأفظع جرائم التنظيم الذي �شيطر على ثلث م�شاحة 

العراق بني عامي 2014 و2017. 
ب�شدد  كان  الذي  االإرهابي  التنظيم  قام   ،2014 ي�ني�  ويف 
كان�ا  رجل   600 نح�  بنقل  الباد،  غرب  �شمال  على  ال�شيطرة 
�شاحنات  يف  ال�شيعة،  من  وغالبيتهم  بادو�ض،  �شجن  يف  معتقلني 

اإىل واٍد قبل اأن يق�م عنا�شره باإطاق النار عليهم.
ثاث  نح�  بعد  اإال  رفاتهم  العراقية  ال�شلطات  تكت�شف  ومل 

�شن�ات ون�شف من هزمية التنظيم يف مار�ض 2017. 
يف  جماعية"  "اإبادة  ارتكاب  عن  امل�ش�ؤول  داع�ض،  وت��رك 
وفق  اجلرائم  اأخطر  من  وه��ي  املتحدة  االأمم  بح�شب  العراق 
القان�ن الدويل، نح� 200 مقربة جماعية ت�شّم ما قد ي�شل اإىل 

12 األف �شحية.
وقال حمافظ نين�ى حيث يقع �شجن بادو�ض، جنم اجلب�ري، 
اأبنائها  التي تنتظر م�شري  الع�ائل  اآالف  "هناك  بر�ض  لفران�ض 

املفق�دين".
مطلع االأ�شب�ع، التقت "فران�ض بر�ض" يف مقر الطب العديل 
من   2005 عام  مهند  ابنه  اأوقف  الذي  حممد  بعبا�ض  بغداد  يف 

قبل االأمريكيني قبل نقله اإىل بادو�ض.
 17 بعد  تريحني  الإجابة  بحاجة  "اأنا  حينها  الرجل  وقال 

عامًا مل اأعرف فيها اإن كان ابني حيًا اأو ميتًا".
اأي�شًا يكت�شف مقابر جماعية  ويعمل العراق، الذي ال يزال 
�شن�ات على حتديد ه�يات �شحايا  من عهد �شدام ح�شني، منذ 

مراحل العنف العديدة التي مرت على الباد.
عظام  م��ن  امل�شتخرج  ال��ن���وي  احلم�ض  مطابقة  وجت��ري 
من  دم  عينات  م��ع  ال�شحايا  رف���ات  م��ن  االأ���ش��ن��ان  اأو  الفخذ 

اأقربائهم.
املعر�شة  الرفات  الن�وي من  اآثار احلم�ض  العث�ر على  ويعد 
�شعبًا،  اأم��رًا  ل�شن�ات،  الع�امل  من  وغريها  واحلرائق  لاأمطار 

بح�شب خرباء الطب ال�شرعي.
"ال�شهداء"،  م�ؤ�ش�شة  من  اأح��م��د،  �شالح  ب��ادو���ض  من  واأك��د 

لفران�ض بر�ض االأحد، اأن "ظروف العمل �شعبة جدًا".
امل�قع:  يف  يعمل�ن  م�ظفًا   30 نح�  بني  وقف  فيما  واأ�شاف 
من اإمكانية  يقلل  اأمر  وه�  "نعمل حتت درجات حرارة مرتفعة 
اأخرى،  مع  ملت�شقة  جثثا  هناك  اأن  كما  الرفات،  على  احلفاظ 

ف�شا عن وج�د االأفاعي والعقارب يف العراء".

هجوم بـ »درون« على مطار بغداد.. 
وداعش يفجر أبراجا للكهرباء

*بغداد
تعر�ض مطار بغداد الدويل، فجر االثنني، اإىل هج�م جديد 
بطائرة م�شرية، بعد 4 اأيام على هج�م اآخر، يف وقت �شن تنظيم 
داع�ض االإرهابي هج�ما فجر فيه اأبراجا للكهرباء يف حمافظة 

�شاح الدين �شمال العا�شمة العراقية.
اإن  عربية"  ني�ز  ل�"�شكاي  عراقية  اأمنية  م�شادر  وقالت 
حيث  ال��دويل،  بغداد  مطار  ا�شتهدفت  مفخخة  م�شرية  طائرة 
مادية  خ�شائر  تخلف  ومل  الي�م  فجر  اأمريكية،  ق�ات  تتمركز 
االأمريكية  الدفاعية  املنظ�مة  اأن  امل�شادر  واأ�شافت  ب�شرية.  اأو 

ف�شت يف اعرتا�ض الطائرة امل�شرية.
يف  اأمريكيني  ع�شكريني  ت�شّم  "فكت�ريا" التي  قاعدة  وكانت 

مطار بغداد لهج�م بطائرات م�شرية، اخلمي�ض املا�شي.
باث  مت  الهج�م  باأن  حينها  االأمني  االإع��ام  خلية  وقالت 
االآونة  يف  الإي��ران  امل�الية  امليلي�شيات  وداأب��ت  م�شرية.  طائرات 
�شد  متزايد  ب�شكل  امل�شرية  الطائرات  ا�شتخدام  على  االأخ��رية 
امل�شالح االأمريكية يف العراق و�شط ت�تر بني وا�شنطن وطهران.

امليلي�شيات  تتبعه  جديدا  تكتيكا  "الدرون"  طائرات  ومتثل 
ال�ش�اريخ  ت�شتخدم  كانت  بعدما  بالعراق،  الإي���ران  امل�الية 
اأمريكي�ن عن قلقهم من  املدى. وعرب قادة ع�شكري�ن  الق�شرية 
الطائرات كما ه�  اأنه ي�شعب اعرتا�ض هذه  النهج، خا�شة  هذا 

احلال مع ال�ش�اريخ، اإذ ال تتمكن الرادارات عادة من ر�شدها.
ويق�ل حملل�ن اإن امليلي�شيات امل�الية الإيران ت�شعى من وراء 
على  االأمريكية  الق�ات  اإجبار  اإىل  امل�شرية  الطائرات  ا�شتخدام 
االإرهابي  داع�ض  تنظيم  فجر  اآخر،  �شياق  ويف  العراق.  مغادرة 
اأبراجا لت�زيع الكهرباء يف حمافظة �شاح الدين، �شمال بغداد، 

يف اأحدث هج�م ي�شنه يف هذه املحافظة.
اأن  اإال   ،2017 عام  اأواخ��ر  العراق  يف  داع�ض  هزمية  ورغم 
واالآخ��ر، يف مناطق عدة  ي�شن هجمات بني احلني  التنظيم ظل 

ومن بينها حمافظة �شاح الدين.
�شد  واالآخر  احلني  بني  اأمنية  عمليات  العراق  يطلق  وذلك 
الر�شمية  العراقية  االأنباء  وكالة  وذكرت  االإرهابي.  التنظيم 
اجلزيرة  "اأ�ش�د  علمية  اأطلقت  احلك�مية  الق�ات  اأن  "واع"، 
االإع��ام  خلية  عن  ال�كالة  ونقلت  حم��اور.   10 من  الثانية" 
والقطعات  والقيادات  الربّية  الق�ات  قيادة  "قطعات  االأمني: 
من  الثانية  اجلزيرة  اأ�ش�د  عملية  بتنفيذ  با�شرت  بها  امللحقة 
الدين(  نين�ى - �شاح  خال )قيادة عمليات اجلزيرة - غرب 
الق�ة اجلّ�ية وطريان اجلي�ض االبطال  وباإ�شناد جّ�ي من قبل 
تاأتي  العملية  هذه  اأن"  واو�شحت  حماور".  ع�شرة  من  وباأكرث 
�شمن  االإرهابية  داع�ض  ع�شابات  بقايا  عن  والتفتي�ض  للبحث 

قاطع امل�ش�ؤولية غربي الباد".

*دمشق
ارتفع عدد �شحايا الق�شف املدفعي الذي 
ا�شتهدف م�شت�شفى �شمال �ش�ريا اإىل 15 قتيا 
واأدى  النطاق  وا�شع  دمار  وخلف  االأقل،  على 
اجلراحة  ووحدة  ال�الدة  جناح  تدمري  اإىل 

بامل�شت�شفى.
امل�ش�ؤولة  اجلهة  الف�ر  على  يت�شح  ومل 
اإ�شابة  عن  اأي�شا  اأ�شفر  ال��ذي  الهج�م  عن 
اخلا�شعة  املناطق  من  وانطلق  �شخ�شا،   43
وامل��ق��ات��ل��ني  احل��ك���م��ي��ة  ال���ق����ات  ل�شيطرة 

االأكراد.
عفرين،  بلدة  يف  ال�شفاء  م�شت�شفى  ويقع 
اخلا�شعة ل�شيطرة مقاتلي املعار�شة ال�ش�رية 
الذي  الق�شف  وت�شبب  تركيا.  من  املدع�مني 
�شقف  من  كبري  ج��زء  انهيار  يف  ال�شبت  وق��ع 
وق�شم  ال����الدة  غرفة  كانت  فيما  املن�شاأة، 

االأكرث  االأولية  االإ�شعافات  وقاعة  االأطفال 
مطم�رة  امل�شت�شفى  اأ���ش��رة  ت��ارك��ا   - ت�شررا 

بالركام.
ح�شام  الدكت�ر  امل�شت�شفى،  مدير  وق��ال 
ال���الدة  جناح  اأ�شابتا  قذيفتني  اإن  عدنان، 
���ش��اروخ  اأ����ش���اب  بينما  اجل���راح���ة  ووح����دة 
مكتًظا  امل�شت�شفى  كان  اخلارجية.  العيادات 
وقت الق�شف، ومت نقل املر�شى واجلرحى اإىل 

م�شت�شفيات اأخرى.
مدان  اإرهابي  عمل  "هذا  عدنان:  واأ�شاف 
ا�شتهدف مدنيني"، م�شيفا اأن امل�شت�شفى يخدم 
بلدة عفرين وريفها التي يقطنها ح�ايل 350 
اأكرث من 350 والدة  األف ن�شمة، وجتري فيه 

�شهريا.
ال�ش�رية  الطبية  واجلمعية  عدنان  وقال 
اإغاثية  جمم�عة  وهي  )�شامز(-  االأمريكية 
ت�شاعد املراكز ال�شحية يف مناطق املعار�شة - 

اإن الق�شف اأ�شفر عن مقتل اثنني من العاملني 
بامل�شت�شفى واإ�شابة 11 اآخرين بجروح، بينهم 

قابلة يف حالة خطرية.
ودع����ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ط��ب��ي��ة ال�����ش���ري��ة 
الهج�م،  يف  حتقيق  اإج���راء  اإىل  االأمريكية 
التي مت�لها  امل�شت�شفى،  اإحداثيات  اأن  م�شيفة 
الدولية  للتنمية  االأمريكية  ال�كالة  ا  اأي�شً
واالأمم املتحدة، قد متت م�شاركتها �شمن اآلية 

تق�دها االأمم املتحدة حلل النزاع.

*بريوت
وجهت قيادات دينية م�شيحية واإ�شامية 
انتقادات �شديدة للطبقة ال�شيا�شية يف لبنان، 
اإياها  حمملة  ع�ن،  مي�شال  الرئي�ض  خ�ش��شا 
م��ا اآل��ت اإل��ي��ه االأو���ش��اع يف ال��ب��اد م��ن اأزم��ات 
تاأليف  اأزم���ة  م��ع  جنب  اإىل  جنبا  طاحنة، 

احلك�مة املنتظرة.
ي�شهد  وق��ت  يف  الت�شريحات  ه��ذه  وتاأتي 
واجتماعية  اقت�شادية  اأزمة  اأ�ش�اأ  لبنان  فيه 
ب�شاأن  املفاو�شات  و�ش�ل  مع  االإط���اق،  على 
ت�شكيل احلك�مة اجلديدة برئا�شة زعيم تيار 

امل�شتقبل �شعد احلريري اإىل طريق م�شدود.
مدمرة  اقت�شادية  اأزمة  يف  الباد  وتغرق 
فيما  الباد،  يف  ال�ق�د  �شح  حد  اإىل  و�شلت 
عن  الكهربائي  التيار  انقطاع  خطر  ي��زال  ال 
اللبنانية  الللرية  وت���ا���ش��ل  قائما،  ال��ب��اد 

م�شل�شل االنهيار املت�شارع.
ووج����ه ال��ب��ط��ري��رك امل������اروين، ب�����ش��ارة 
الراعي، االأحد، تاأنيبا حاد النربة للم�ش�ؤولني 

عن التعطيل يف لبنان.
ملكية  لي�شت  الباد  الراعي:" هذه  وقال 
بتفل�شيها  الأنف�شكم  ت�شمح�ا  لكي  خا�شة 
م��ل��ُك �شعِبها  ال��دول��ة ه��ي  ف��ه��ذه  وت��دم��ريه��ا، 

وتاريخها واأجيالها الطالعة".

"اأمام عدم معاجلة االأم�ر العامة  واأ�شاف 
احلياتية، نت�شاءل اإذا ما كنتم مكّلفني بتدمري 
فر�ض  فيما  اجل��م���د  ه���ذا  مل  واإال  ب��ادن��ا، 
حل�ل  فيه  زم��ن  يف  ونحن  مت�فرة،  املعاجلة 
لكل �شيء؟". ويعرف البطريرك املاروين باأنه 
ب�شكل  يتحدث�ن  الذين  من  القادة  من  واحد 
دائم عن التعطيل وعن �شرورة و�شع امل�شالح 

اخلا�شة جانبا يف اأزمة ت�شكيل احلك�مة.
وت�جه الراعي اإىل امل�ش�ؤولني متهما اإياهم 
باأنهم يعتمدون �شيا�شة "ال�شعب املحروق على 

غرار �شيا�شة االأر�ض املحروقة".
وطالب الراعي حك�مة ت�شريف االأعمال 
ب�اجباتها  تق�م  "اأن  دي��اب  ح�شان  برئا�شة 
تبادر  واأن  وال�شمري  والقان�ن  الد�شت�ر  بحكم 
ال��غ��ذاء وال����دواء وامل��ح��روق��ات  اإىل ت���ف��ري 

وحليب لاأطفال )...(".
"النفط اخلام"  غم��ض يلف م�شري اتفاق 

بني لبنان والعراق
لبنان يعاين اأزمة كربى يف املحروقات

م��ن ج��ه��ت��ه، ت���ّج��ه م��رتوب���ل��ي��ت ب��ريوت 
اإليا�ض  املطران  االأرث�ذك�ض  للروم  وت�ابعها 
بالق�ل:  ع���ن  مي�شال  الرئي�ض  اإىل  ع����ده، 
ب��اأح��ف��ادك  اأ�شتحلفك  الرئي�ض،  "فخامة 
اإىل  ان��زل  اأن  عي�نهم  يف  احلياة  ترى  الذين 

ال�شارع وا�شتمع اإىل �شعبك وعاين الذل الذي 
اجلمه�رية:  رئي�ض  ع���ده  و���ش��األ  يعي�شه". 
اأو مر�شا يف  اإن�شان ج�عا  اأن مي�ت  "هل تقبل 
عهدك؟، هل تقبل اأن يعاين طفل يف عهدك؟، 
هل تقبل اأن يهان م�اطن يف عهدك؟ هل تقبل 

اأن ي�شمحل لبنان يف عهدك؟".
واأ�شاف "هل ب�شبب وزير اأو حقيبة يدمر 
مي�ت  اأن  تقبل�ن  ه��ل  �شعب؟  وينحر  وط��ن 
واأنتم  ياأ�شا  اأو  مر�شا  اأو  ج�عا  عليكم  عزيز 
املجل�ض  وك��ان  زائل؟".  ملك  على  تتقاتل�ن 
ال�شرعي االإ�شامي االأعلى الذي يراأ�شه مفتي 
لبنان، ال�شيخ عبد اللطيف دريان، اأ�شدر بيانا، 
ال�شبت، قال فيه اإن "لبنان يف عا�شفة يف بحر 
عقيم  ج��دال  اإىل  ين�شرف�ن  وحكامه  هائج 
ال�قت  يف  وتبعياتهم  ال����زراء  جن�ض  ح���ل 

الذي ت�شرف فيه ال�شفينة على الغرق".
وقال يف اإ�شارة وا�شحة اإىل ع�ن: "يهّيئ�ن 
االأج�اء الإثارة النعرات املذهبية والطائفية 
اإىل  يتحّ�ل  والبلد  للف��شى  لبنان  يعّر�ض  ما 

ع�شر اجلاهلية".
نرج�شّيتهم  يف  غ��ارق���ن  "هم  واأ����ش���اف 
االأي��ادي  اإىل  يدهم  مّد  ويرف�ش�ن  ال�همّية 
من  لبنان  الإنقاذ  احل��دود  وراء  من  املمدودة 

الغرق يف دوامة الف��شى واالنهيار".

دمر جناح »الوالدة«.. تفاصيل الهجوم 
الدامي على مستشفى عفرين

قيادات دينية توجه انتقادات غير 
مسبوقة إلى الرئيس اللبناني

الكنيست اإلسرائيلي 
يمنح الحكومة الجديدة 

برئاسة بينيت- البيد الثقة
  

*عمان 
برئا�شة  اجلديدة،  التغيري" االإ�شرائيلية  "حك�مة  ح�شلت 
"ي�جد  ح��زب  ورئي�ض  بينيت،  نفتايل  "ميينا"  ح��زب  رئي�ض 
م�شتقبل" يائري البيد، على ثقة 60 ع�ش�ا من الكني�شت مقابل 
حكم  بذلك  منهية  واحد،  ع�ش�  وامتناع  ع�ش�ا،   59 معار�شة 
رئي�ض ال�زراء املنتهية واليته بنيامني نتنياه�، والتي ا�شتمرت 

12 عاما مت�ا�شلة.
جاء  ال��ع��ربي��ة،  اأحرون�ت"  "يديع�ت  �شحيفة  وح�شب 
والبيد،  بينيت  برئا�شة  التغيري"  "حك�مة  على  الت�ش�يت 
مت  حيث  عليها  للت�ش�يت  للكني�شت  خا�شة  جل�شة  عقد  بعد 
برئا�شة  اليمني  مع�شكر  حم��اوالت  من  بالرغم  الثقة  منحها 
نتنياه�، اإحداث ان�شقاقات يف �شف�ف اأحزاب اليمني امل�شرتكة 

باحلك�مة اجلديدة.
اجلل�شة  افتتحت  العربية،  التلفزي�نية   12 القناة  وح�شب 
يف   36 ال�  االإ�شرائيلية  احلك�مة  لت�شكيل  االحتفالية  العامة 
ع�ش�  انتخاب  اأي�شا  خالها  ومت  م�شاًء،   4:00 ال�شاعة  متام 
الكني�شت ميكي ليفي من حزب "ي�جد م�شتقبل"، رئي�شا جديدا 
بح�ش�ر  "الليك�د"،  حزب  من  ليفني  لياريف  خلًفا  للكني�شت، 

الرئي�ض االإ�شرائيلي روؤفني ريفلني، ورئي�شة املحكمة العليا.
االإثنني  غدا  لل�شلطة  الر�شمي  الت�شليم  يتم  اأن  ويفرت�ض 
رئي�ض  من�شب  بينيت  �شيت�ىل  حيث  ال���زراء،  رئي�ض  مكتب  يف 
رئي�ض  يت�ىل  اأن  على  عامني،  ملدة  نتنياه�  من  بدال  ال���زراء 
من�شب  الفرتة  هذه  يف  البيد،  يائري  م�شتقبل"  "ي�جد  حزب 
 ،2023 اآب   17 ويف  اإ�شكنازي،  غابي  من  بدال  اخلارجية  وزير 

�ش�ف يت�ىل من�شب رئي�ض ال�زراء.
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*وكاالت
اجلمعية  اجتماع  يف  االأردن  �شارك 
العم�مية لاحتاد االآ�شي�ي للتايك�اندو، 
الذي عقد االأحد يف العا�شمة اللبنانية 
بط�لتي  ا�شت�شافة  هام�ض  على  ب��ريوت، 
للتايك�اندو  املفت�حة  وب���ريوت  اآ�شيا 

اللتني ي�شارك فيهما املنتخب ال�طني.
االجتماعات،  هذه  يف  االأردن  ومثل 
للتايك�اندو  االأردين  االحت��اد  �شر  اأمني 

في�شل العبدالات، بح�ش�ر ذيب الكردي 
وع�ش�  االآ�شي�ي  االحت��اد  رئي�ض  نائب 
االحتاد  رئي�ض  ونائب  التنفيذي  املكتب 

االأردين للتايك�اندو.
واأكد العبدالات، يف ت�شريح ل�كالة 
اأن  بريوت،  من  )برتا(  االأردنية  االأنباء 
االجتماع �شهد اإعادة جدولة البط�الت 
تاأجيل  تقرر  كما   ،2021 لعام  املتبقية 
يف  واالأ���ش��ب��ال  للنا�شئني  اآ�شيا  بط�لتي 

عن  اأعلن  كما  املقبل،  العام  اإىل  منغ�ليا 
 ،2022 لبط�الت  امل�شت�شيفة  ال���دول 
واأهمها بط�لة اآ�شيا يف ك�ريا اجلن�بية، 

وبط�لة كاأ�ض الرئي�ض يف اإيران.
املنتخب  غ����ادر  اأخ�����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
ال�طني للتايك�اندو االثنني اإىل لبنان، 
وب��ريوت  اآ�شيا  بط�لتي  يف  للم�شاركة 
اإىل  الفرتة من 15  اللتان تقامان خال 

21 ال�شهر احلايل.

برشلونة لالعبه: 
ال نريدك في الفريق

*وكاالت
فرتة  خ��ال  العبه  م��ن  التخل�ض  على  بر�شل�نة،  ي�شر 
ح�شابات  من  خروجه  ظل  يف  املقبلة،  ال�شيفية  االنتقاالت 

رونالد ك�مان املدير الفني للفريق.
غري  بر�شل�نة  اأن  االإ�شبانية،  "ماركا"  �شحيفة  وذك��رت 
يف  اأومتيتي  �شام�يل  االفرن�شي  الدفاع  قلب  برغبة  مهتم 
برئا�شة  البار�شا  اإدارة  اأن  اإىل  م�شرية  النادي،  داخل  البقاء 
خال  لبيعه  وت�شعى  ا�شتمراره  تريد  ال  الب���رت��ا،  خ���ان 

االأ�شابيع القليلة املقبلة، لت�فري بع�ض النفقات.
لن  اأن��ه  الفرن�شي  للمدافع  اأو�شح  بر�شل�نة  اأن  واأ�شافت 
للرحيل،  عر�ض  اإيجاد  عليه  يجب  واأنه  الفريق،  مع  ي�شتمر 
خا�شة واأن ك�مان والنادي ال يعتربونه اأ�شا�شًيا للفريق، حيث 

نادًرا ما يلعب �ش�اء ب�شبب االإ�شابات اأو �ش�ء امل�شت�ى.
بر�شل�نة  تدفع  التي  االأخرى  االأ�شباب  اأحد  اأن  وتابعت 
الإجبار اأومتيتي على الرحيل، ه� اأن املدافع يعد من بني اأعلى 

8 العبني ح�ش�ال على رواتب بالفريق.
بعقد  يرتبط  اأومتيتي  اأن  رغم  اأنه  اإىل  ال�شحيفة  ولفتت 
مع بر�شل�نة حتى �شيف 2023، اإال اأن النادي لديه ثقة باأن 

املدافع �شريحل هذا ال�شيف.

مواجهة مصيرية للنشامى أمام 
استراليا في تصفيات المونديال

التعمري:
 أقدر حزن جماهير النشامى

*وكاالت
حزن  ي��ق��در  اأن���ه  االأردن،  منتخب  جن��م  التعمري  م��شى  اأك���د 
امل�ؤهلة  الت�شفيات  يف  الك�يت،  اأمام  ال�شلبي  التعادل  بعد  اجلماهري 
لكاأ�ض العامل 2022 وكاأ�ض اآ�شيا 2023. وكتب التعمري، عرب ح�شابه 
على م�قع الت�ا�شل في�ض ب�ك "اأقدر عتب اجلميع، والعتب على قدر 
احلافز  "اأنتم  االأردنية  الكرة  جماهري  خماطًبا  واأ�شاف  املحبة". 

االأول واالأخري، دعمكم لنا �شيبقى معلًقا يف اأعناقنا".
و�شدد "نك�ن اأو ال نك�ن، �شعارنا يف مباراة الغد اأمام اأ�شرتاليا، ال 

بديل عن الظفر بالنقاط الثاث".
عليه  يع�ل  حيث  االأردن،  منتخب  جن�م  اأحد  التعمري  ويعترب 

كثرًيا يف ت�شككيل اخلط�رة املطل�بة يف مباراة الغد اأمام اأ�شرتاليا.
وتعر�ض منتخب االأردن النتقادات الذعة، بعد االأداء غري املقنع 

الذي ظهر عليه يف مباراته ال�شابقة اأمام الك�يت.
 21 بر�شيد  املجم�عة  ترتيب  جدول  اأ�شرتاليا،  منتخب  ويت�شدر 

نقطة، وي�شتقر منتخب االأردن ثانًيا بر�شيد 14 نقطة.

السهلي يشيد بالتعاون القائم بين األردن 
والكويت في مجال االعالم الرياضي

*وكاالت
جلنة  ورئي�ض  الريا�شية  لل�شحافة  االآ�شي�ي  االحتاد  رئي�ض  اأكد 
العاقة  اأن  ال�شهلي،  �شطام  الزميل  بالك�يت  الريا�شي  االع��ام 
املتبادل،  والتعاون  املحبة  على  مبنية  الك�يتية  االأردنية  الريا�شية 
البلدين  ق��ي��ادة  ت��رب��ط  ال��ت��ي  املتينة  العاقة  م��ن  م�شتمدة  وه��ي 
ال�شقيقني، والتي اأثرت ب�شكل كبري وايجابي على خمتلف القطاعات، 

ومن بينها الريا�شية واالعامية.
الريا�شي  االع��ام  احت��اد  ل�فد  ا�شتقباله  خ��ال  ال�شهلي  وق��ال 
الك�يت،  يف  املت�اجدة  القدم  لكرة  ال�طني  املنتخب  لبعثة  املرافق 
متيز  على  ي�شهد  التاريخ  اأن  امل�شرتكة،  االآ�شي�ية  الت�شفيات  خل��ض 
اآر�شى  والتي  والك�يت،  االأردن  بني  الريا�شية  االعامية  العاقة 
املحت�ى  تط�ير  يف  كبري  ب�شكل  �شاهم�ا  اكفاء  رج��االت  ق�اعدها 
االعامي على مدار ال�شن�ات املا�شية، والتي ان�شبت جميعها مل�شحلة 
االأردن،  يف  اأو  الك�يت  يف  �ش�اء  االعامي  بال��شط  العاملني  الزماء 
والتي انعك�شت ايجابا على الريا�شة يف البلدين، وا�شهمت يف حتقيق 

االجنازات وملختلف االلعاب والن�شاطات الريا�شية".
بالك�يت تفتح  الريا�شي  اأن جلنة االعام  ال�شهلي  الزميل  و�شدد 
لت�طيد  ا�شتعداد  على  وهي  االأردن،  يف  االأ�شقاء  الإحت�شان  ذراعيها 
العاقات االأخ�ية من خال اقامة الن�شاطات والفعاليات االعامية 
امل�شرتكة، والتي ت�شب يف م�شلحة تط�ير عمل االعاميني خ�ش��شا 
يف ال�قت احلايل، الذي ي�شهد ت�شارعا يف تط�ر االعام الرقمي الذي 
اكد  الذي  ال�قت  يف  العاملية،  ال�ش�ق  على  االأول  امل�شيطر  ه�  اأ�شبح 
ال�شقيقني  البلدين  بني  اأكرث  انفتاحا  �شت�شهد  املقبلة  املرحلة  اأن  فيه 
جائحة  من  التخل�ض  بدء  مع  خ�ش��شا  الريا�شي،  االعام  جمال  يف 
ك�رونا. من جهة اأخرى اأكد وفد احتاد االعام الريا�شي يف ر�شالتهم 
للقاء  ال�طني  املنتخب  حت�شريات  ت�ا�شل  االأحد،  الي�م  االعامية 
وحا�شمة  م�شريية  مباراة  يف  املقبل،  الثاثاء  ي�م  ا�شرتاليا  منتخب 
من  احلا�شم  ال���دور  اإىل  للتاأهل  ال��ف���ز  ع��ن  يبحث  ال��ذي  ملنتخبنا 
الت�شفيات امل�ؤهلة مل�نديال قطر، فيما تعني اخل�شارة وداع البط�لة.

وميتلك املنتخب ال�طني 14 نقطة خلف املت�شدر اال�شرتايل ب�21 
نقطة ثم الك�يت 11 نقطة ونيبال 6 نقاط وتايبيه با نقاط،.

ووا�شل املنتخب حت�شرياته وفق الربنامج املعد، ومت الرتكيز على 
التي  الك�يت  مباراة  ن�شيان  بهدف  املعن�يات  ورفع  النف�شي  اجلانب 
جرت اخريا وانتهت بالتعادل ال�شلبي والرتكيز على مباراة ا�شرتاليا 
مع  حتدث  فيتال  ال�طني  للمنتخب  الفني  املدير  التاأهل.  اأجل  من 
النتيجة  تغيري  ن�شتطيع  ولن  انتهت  الك�يت  وقال:"مباراة  الاعبني 
باأيدينا، وثقتي  ا�شرتاليا وامل��ش�ع  اأن نركز على مباراة  واالآن يجب 
"الن�شامى" حت�شرياته  وينهي  ذلك".  على  قادرون  وانتم  كبرية  بكم 
الي�م عرب التدريب الرئي�شي بهدف و�شع النقاط على احلروف فيما 

يخ�ض هدف التاأهل.

اتحاد الكاراتيه يعلن أسماء الناجحين 
في فحص الترقية لألحزمة السوداء

*وكاالت
الرتقية  فح�ض  يف  الناجحني  اأ�شماء  الكاراتيه،  احت��اد  اعلن   
نائب  واأ�شارت  ُبعد.  عن  اأقيم  والذي  دان،  و2   1 ال�ش�داء  لاأحزمة 
رئي�ض احتاد الكاراتيه والناطق االإعامي منار �شعث يف خرب �شحفي 
الرنتي�شي  اأك��رم  وع�ش�ية  عليان،  حممد  برئا�شة  جلنة  اأن  اإىل 
احت��اد  ون�شر  الفح�ض.  عملية  على  اأ�شرفت  احل����ري،  واب��راه��ي��م 
الكاراتيه ك�شفًا باأ�شماء الاعبني الذين متكن�ا من اجتياز الفح�ض.

إريكسن: أنا ال أستسلم.. 
وأريد فهم ما حدث

*وكاالت
اأنه  ميان،  اإنرت  و�شط  جنم  اإريك�شن  كري�شتيان  الدمناركي  اأكد 
يريد اأن يفهم ما حدث معه، بعد ال�شق�ط املفزع الذي تعر�ض خال 

خال مباراة منتخب باده وفنلندا.
اإريك�شن  �شقط   ،2020 ي���رو  ببط�لة  املنتخبني  مباراة  وخ��ال 
اإىل  امللعب، ويتم نقله  اأي العب، ليثري الرعب داخل  دون تدخل من 
ي�م  من  الحق  وقت  يف  ت�شتكمل  اأن  قبل  املباراة  وتعليق  امل�شت�شفى 

املا�شي. ال�شبت 
"�شكًرا  �شب�رت":  ديلل�  "الجازيتا  ل�شحيفة  وفًقا  الاعب  وقال 
لكم جميًعا، اأنا ال اأ�شت�شلم، اأ�شعر بتح�شن االآن لكني اأريد اأن اأفهم كل 
كانت عائلة  اأجلي،  من  فعل�ه  ما  اأ�شكر اجلميع على  اأن  اأود  ما حدث، 

اإنرت ميان قريبة جًدا مني، واأثر ذلك يف".
واأو�شح مارتن �ش�ت�ض، وكيل اأعمال الاعب: "حتدثنا �شباح اول 

اأم�ض، لقد كان كري�شتيان ميزح معنا، وكان يف مزاج جيد".
ا كذلك، االأطباء  اأي�شً اأن نفهم ما حدث، وه�  "كلنا نريد  واأ�شاف 

يجرون فح��شات �شاملة عليه".
واأمت "الي�م �شيبقى حتت املراقبة ورمبا حتى الثاثاء، لكنه على 

اأي حال يريد ت�شجيع زمائه يف الفريق �شد بلجيكا".

بوركلمانز: سنقاتل آلخر 
دقيقة ضد أستراليا

*وكاالت
اأن  اأكد البلجيكي فيتال ب�ركلمانز، املدير الفني ملنتخب االأردن، 
اأ�شرتاليا،  على  الف�ز  حتقيق  اأجل  من  دقيقة  الآخر  �شيقاتل  فريقه 
لكاأ�ض  امل�ؤهلة  بالت�شفيات  املجم�عات  دور  ختام  يف  الثاثاء،  الي�م 

العامل 2022 وكاأ�ض اآ�شيا 2023.
االإثنني،  الي�م  عقد  الذي  ال�شحفي  امل�ؤمتر  يف  ب�ركلمانز  وقال 
للحديث عن تطلعاته "لن ينفعنا �ش�ى الف�ز، من اأجل �شمان التاأهل 

للدور احلا�شم، ال بد من القتال لتحقيق هدفنا".
وتابع "اأ�شرتاليا منتخب كبري، لديهم احلافز مل�ا�شلة االنت�شارات 

واملحافظة على ال�شجل النا�شع، والتقدم يف الت�شنيف الدويل".
واأو�شح "�شف�فنا جاهزة، �شنفتقد للظهري االأي�شر حممد الدمريي 
ب�شبب االإ�شابة، لكن بقية الاعبني يف قمة اجلاهزية بدنًيا وفنًيا".

املطل�ب  بال�شكل  الظه�ر  اأج��ل  من  امل��ب��اراة  يف  "�شنجتهد  واأمت 
وانتزاع بطاقة التاأهل".

 21 بر�شيد  املجم�عة  ترتيب  جدول  اأ�شرتاليا،  منتخب  ويت�شدر 
نقطة، وي�شتقر منتخب االأردن ثانًيا بر�شيد 14 نقطة

*وكاالت
يف  انطلقت  التي  اليد،  لكرة  االآ�شي�ية  االأندية  بط�لة  ت�شهد 
مدينة جدة بال�شع�دية، ح�ش�را اأردنيا من خال التحكيم ومراقبة 

املباريات.
ت�شريح  يف  املن�شي  تي�شري  الدكت�ر  اليد  كرة  احتاد  رئي�ض  واأعلن 
ل�كالة االنباء االردنية )برتا( االثنني، م�شاركة زين العابدين بني 
الزيات  اكرم  ي�شارك  فيما  املباريات،  مراقبة  يف  �شامل  ون�شر  هاين 
ويا�شر ع�اد يف حتكيم املباريات التي انطلقت اعتبارا من اأم�ض االأول.
ياأتي  البط�لة،  هذه  يف  االردنية  الك�ادر  م�شاركة  اأن  اىل  وا�شار 
الذي  التقدم  على  م�ؤ�شر  يف  االآ�شي�ي،  االحت��اد  من  طلب  على  بناء 

ت�شهده كرة اليد االأردنية على خمتلف ال�شعد.

*وكاالت
حقق فريق �شاح املدفعية لكرة اليد، ف�زا على فريق �شاح اجل� 
االأمرية  �شالة  يف  االثنني،  جرت  التي  املباراة  يف   ،30-33 بنتيجة 

لل�شباب. �شمية مبدينة احل�شني 
االأردنية  امل�شلحة  الق�ات  دوري  مناف�شات  باطار  املباراة  وجاءت 

اجلي�ض العربي لكرة اليد.
واعلنت مديرية االحتاد الريا�شي الع�شكري، اأن فريقي املنطقة 
الع�شكرية ال��شطى واملنطقة الع�شكرية ال�شمالية، و�شا اإىل املباراة 

النهائية التي تقام ي�م االربعاء املقبل، يف �شالة االأمرية �شمية.
الع�شكري  الريا�شي  االحت��اد  ملديرية  االعامي  الناطق  واأ�شار 
اأن  يفرت�ض  كان  النهائية  املباراة  اأن  اىل  املنا�شري،  حممد  النقيب 
جتري ي�م غد االأربعاء ، قبل اأن يتم تاأجيلها اىل ي�م االثنني املقبل، 

ل�شمان اخراجها ب�شكل متميز، يليق بنهائي الدوري الع�شكري.
اأن  )ب��رتا(  االأردنية  االأنباء  ل�كالة  ت�شريح  يف  املنا�شري  وق��ال 
مديرية االحتاد الريا�شي الع�شكري بقيادة العميد جهاد قطي�شات، 
خمتلف  ويف  �شن�يا  ريا�شية  بط�لة   14 تنظيم  على  حري�شة 
لذلك  ملا  الع�شكرية،  الريا�شة  اث��راء  عن  البحث  اطار  يف  االألعاب، 
من انعكا�شات ايجابية على افراد الق�ات امل�شلحة، اإىل جانب دورها 
بدعم املنتخبات ال�طنية واالأندية، بظل وج�د عدد كبري من جن�م 

املنتخبات ال�طنية ممن يعمل�ن يف الق�ات امل�شلحة.

*وكاالت
انطاق  ترتيب  من  االنتهاء  ال�شيارات،  لريا�شة  االأردنية  اأعلنت 
ال�شيارات  نادي  حلبة  على  املقبل  اجلمعة  ي�م  االأول  ال�شرعة  �شباق 
امللكي من دون جمه�ر؛ للحفاظ على �شامة اجلميع، وفقا للربوت�ك�ل 

املتبع. ال�شحي 
الرابعة  ال�شاعة  عند  يغلق  لل�شباق،  التكميلية  التعليمات  ووفق 
لل�شباق، و�شيتم االإعان عن  الت�شجيل  املقبل باب  من م�شاء االأربعاء 

قائمة امل�شاركني يف ال�شباق بالي�م نف�شه.
م�عدا  اخلمي�ض،  ي���م  م�شاء  من  الثالثة  ال�شاعة  حتديد  ومت 
للتدقيق االإداري والفح�ض الفني يف �شاحة التدريب بنادي ال�شيارات 
امل�شار  على  م�شاء   5 اإىل   3 ال�شاعة  من  املت�شابق�ن  و�شيتدرب  امللكي، 
الت�شنيف  االإعان عن  ال�شباق، ومن ثم  االأقدام يف حلبة  �شريا على 

النهائي وقائمة امل�شاركني امل�شم�ح لهم امل�شاركة يف ال�شباق.
ي�م  �شباح  من  والن�شف  التا�شعة  ال�شاعة  عند  ال�شباق  وينطلق 
املت�شابقني  جميع  فيها  ي�شارك  ج�الت   3 من  ويتك�ن  املقبل،  اجلمعة 

امل�شجلني يف ال�شباق.

حضور أردني ببطولة األندية 
اآلسيوية لكرة اليد في السعودية

فوز المدفعية على سالح الجو 
بالدوري العسكري لكرة اليد

انطالق سباق السرعة األول في 
نادي السيارات الملكي الجمعة

األردن يشارك في اجتماعات الجمعية 
العمومية لالتحاد اآلسيوي للتايكواندو

*الكويت 
 وفد احتاد االعالم الرياضي

بالل الغالييين وحممد الطوبل
ك��اأ���ض  ب��ط���ل��ة  اإىل  ال��ت��اأه��ل  �شيك�ن 
وال��ن��ه��ائ��ي��ات  ق��ط��ر،  يف   2022 ال���ع���امل 
االآ�شي�ية التي ت�شت�شيفها ال�شني يف العام 
ي�اجه�ن  وه��م  الن�شامى  ب��اأي��دي   2022
م�شاء  ال�شابعة  عند  اال�شرتايل  املنتخب 
الي�م على �شتاد جابر االأحمد الدويل يف 

امل�شرتكة. الت�شفيات  ختام 
باتت  و  ال���روؤي���ا  ات�شحت  اأن  وب��ع��د 
فاإن  ثابتة  واحل�شابات  مك�ش�فة  االأوراق 
وح��ده  اال���ش��رتايل  املنتخب  على  ال��ف���ز 
بعيدًا  ثان  كاأف�شل  املنتخب  تاأهل  �شيعلن 
ينتظره  ما  وه�  اأخرى،  اعتبارات  اأي  عن 

ال�شارع االأردين على اأحر من اجلمر.
حاليًا  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  ال��ن�����ش��ام��ى 
امل��ت�����ش��در  خ��ل��ف  ن��ق��ط��ة   14 ب��ر���ش��ي��د 
الك�يت  فيما  نقطة،   21 ب���  اال���ش��رتايل 
با  وتايبيه  نقاط   6 ونيبال  نقطة   11
مع  مت��ام��ًا  احل�شابات  خ���ارج  وه��م  ن��ق��اط 
تبقي مباراة للك�يت اأمام تايبيه �شتنطلق 

�شافرتها بعد مباراة املنتخب.
املا�شيني  الي�مني  وخ��ال  الن�شامى 
الك�يت  م��ب��اراة  نهاية  عقب  وحت��دي��دًا 
اأن  بعد  ال�شلبي  بالتعادل  انتهت  ال��ت��ي 
االأع�شاب  الإراحة  م�اتية  الفر�شة  كانت 
اإىل  ه��دف��ت  وت��دري��ب��ات  جلل�شات  خ�شع 
النف�شية  احل��ال��ة  م��ن  الاعبني  اإخ���راج 
االحتياجات  وحت��دي��د  املعن�يات  ورف��ع 
اال���ش��رتايل،  املنتخب  مل�اجهة  املطل�بة 
جناح  اإىل  ت�شري  الك�يت  يف  هنا  وال�ش�رة 
يف  امل��ع��اون  واجل��ه��از  فيتال  الفني  املدير 
التدريب  خ��ال  جليًا  ظهر  ما  وه���  ذل��ك 
كاظمة،  ملعب  على  اأقيم  الذي  الرئي�شي 
واحلما�ض  اإيجابية  االأج���اء  بدت  حيث 
الهدف  حتقيق  على  وا�شح  والرتكيز  كبري 
اأق�شى  وبذل  االأ�شرتايل  املنتخب  بتجاوز 
حميا  على  الفرحة  لر�شم  لذلك  اجله�د 

اجلماهري االأردنية.
وفيما تاأكد ب�ش�رة �شبه نهائية غياب 
من  ملعاناته  املباراة  عن  الدمريي  حممد 
ظهروا  الاعبني  باقي  ف��اإن  ع�شلي  �شد 
بني  خليل  ���ش��ارك  حيث  ج��ي��دة  ب�����ش���رة 
وه���  ج��دي  ب�شكل  ب��ال��ت��دري��ب��ات  عطية 
ون���ر  ال�شيفي  ع���دي  ع��ل��ى  ان�����ش��ح��ب  م��ا 
املرمى  حرا�ض  وا�شل  حني  يف  الروابدة، 

حت�شرياتهم بروح عالية.
احل�شابات  اإىل  اأخ��رى  م��رة  وبالنظر 
جند  فاإننا  بالتاأهل  اخلا�شة  الرقمية 
املنتخب  ي�ؤهل  ا�شرتاليا،  على  الف�ز  اأن 
 3 ه��ن��اك  ال��ث��اين الأن  ل��ل��دور  م��ب��ا���ش��رة 
لر�شيدنا  ي�شل�ا  لن  االأقل  على  منتخبات 
يف  ال��ع��راق  االه����داف:  وف���ارق  بالنقاط 
فيتنام  و  اإي�����ران،  م��ن  اخل�����ش��ارة  ح��ال��ة 
يف ح��ال��ة اخل�������ش���ارة م���ن االم�������ارات، و 

قريغيز�شتان.
ا�شرتاليا  مع  التعادل  حالة  يف  -اأم��ا 
على  �شروط   3 حتقيق  مع  لكن  و  نتاأهل 

تخ�شر  ان  التالية:  ال�شروط  من  االأق��ل 
االمارات  تخ�شر  ان   ، العراق  امام  اإي��ران 
امام  اأوزبك�شتان  تخ�شر  ان  فيتنام،  امام 
هدف  بفرق  )اأو  هدفني  بفرق  ال�شع�دية 
يف حالة ف�ز اليمن على فل�شطني (، ان ال 
ال  ان  و  اليابان  على  قريغيز�شتان  تف�ز 
ان  و  ميامنار.}  على  طاجيك�شتان  تف�ز 
فيجب  اليابان  على  قريغيز�شتان  ف��ازت 
و  طاجيك�شتان،  ام��ام  ميامنار  تخ�شر  اإن 
تف�ز  ان  فيجب  طاجيك�شتان  ف��ازت  ان 
قريغيز�شتان على اليابان و بنف�ض ال�قت 
 13 م��ن  ب��اأك��رث  طاجيك�شتان  تف�ز  ال  ان 

هدف{.
فيتال: �شنقاتل حتى الرمق االأخري

ال�طني  للمنتخب  الفني  املدير  قال 
ي�شعى  اأن��ه  ب�ركلمانز،  فيتال  البلجيكي 
خالها  من  يحقق  بط�لية  مباراة  لتقدمي 
اإىل  والذهاب  الف�ز  "الن�شامى"  منتخب 
قبل  طم�حه  اأن  م��شحا  احلا�شم،  الدور 
نقاط،   7 حت�شيل  الك�يت  اإىل  ال��ش�ل 
بطاقة  حل��ج��ز  ال��ك��اف��ي��ة  ال��ن��ق��اط  وه���ي 
اأم��ام  ال��ت��ع��ادل  بعد  حاليا  لكن  ال��ت��اأه��ل، 
نقاط،   4 الفريق  ميلك  الك�يتي  املنتخب 
وال  ال��ف���ز  حتقيق  اإىل  �شن�شعى  ول��ه��ذا 
اإىل  ال��ع��ب���ر  بطاقة  ن�شمن  حتى  غ��ريه 
"مباراتنا  فيتال  وا�شاف  احلا�شم.  الدور 
ما  بكل  م�شريية  االأ���ش��رتايل  املنتخب  مع 
حتمله الكلمة من معنى، و�شنلعب من اأجل 
الرمق  حتى  و�شنقاتل  نقاط،   3 ال�  ح�شد 
والفريق  الف�ز،  نتيجة  لتحقيق  االأخ��ري 
املباراة،  هذه  خل��ض  وبدنيا  فنيا  جاهز 
ال��ك��اف��ي��ة ع��ن اداء  امل��ع��ل���م��ات  ول��دي��ن��ا 
االأ�شل�ب  اعدنا  وقد  االأ�شرتايل،  الفريق 
املنا�شب الذي ي�شاعدنا يف حتقيق الف�ز". 
قائا  االأردنية  اجلماهري  فيتال  وخاطب 
�شيقدم  "الن�شامى"  منتخب  باأن  "اعدكم 
الف�ز،  اأج��ل  من  و�شنلعب  كبرية،  مباراة 
حتمل  من  كبري  قدر  على  على  والاعب�ن 

امل�ش�ؤولية يف هذه املباراة احلا�شمة".
يف  الاعبني  جميع  اأن  فيتال  واأك���د 
املباراة  هذه  يف  للم�شاركة  تامة  جاهزية 
ب��اإ���ش��ت��ث��ن��اء ال��اع��ب حم��م��د ال��دم��ريي، 
بعد  احل�شابات  خارج  حاليا  اأ�شبح  الذي 
امل��ب��اراة  يف  لها  تعر�ض  ال��ت��ي  االإ���ش��اب��ة 
ال�قت  يف  الك�يتي،  املنتخب  اأمام  املا�شية 
لها  املباراة  هذه  اأن  واأك��د  فيه  عاد  ال��ذي 
باال�شل�ب  و�شنلعب  اخلا�شة،  ح�شاباتها 

الذي ي��شلنا اإىل حتقيق الف�ز.
امللعب  اأر�شية  �ش�ء  اإىل  فيتال  ون���ه 
املباريات، وهذا ما عانت  الذي تقام عليه 
الت�شفيات،  يف  امل�شاركة  الفرق  جميع  منه 
جتاوز  على  ق��ادر  "الن�شامى"  اأن  م���ؤك��دا 
اإىل  حاليا  يتطلع  وه���  املعيقات،  كافة 
من  والتقدم  االأ�شرتايل  املنتخب  م�اجهة 

خالها اإىل الدور احلا�شم.
مع  م�����ش��ريه  ح����ل  ���ش���ؤال  ع��ل��ى  وردا 
نتيجة  على  يت�قف  ال���ط��ن��ي  املنتخب 
حاليا  "تركيزي  فيتال  قال  املباراة،  هذه 
االأ�شرتايل،  املنتخب  م�اجهة  على  ين�شب 

حديث"  "حادث  لكل  �شيك�ن  ذلك  وبعد 
املنتخب  ع��ل��ى  ال���ف����ز  ن��ح��ق��ق  اأن  امل��ه��م 
االأ�شرتايل والذهاب اإىل الدور احلا�شم". 

غراهام: �شنلعب من اأجل الف�ز
االأ�شرتايل  املنتخب  مدرب  اأكد  بدوره 
من  �شيلعب  فريقه  اأن  ارن���ل��د،  غ��راه��ام 
يف  حاليا  والفريق  ال��ف���ز،  حتقيق  اأج��ل 
يف  ق�يا  اداء  قدم  اأن  بعد  عطائه،  قمة 
خاله  من  حقق  االآ�شي�ية،  الت�شفيات 

الف�ز يف املباريات ال�شبع املا�شية.
من  ي��ت��ط���ر  ف��ري��ق��ه  اأن  اإىل  وا����ش���ار 
لديهم  الاعبني  واأن  اأخ��رى،  اإىل  مباراة 
نتيجة  حتقيق  يف  ال��ك��ام��ل  االإح�����ش��ا���ض 
ه��ذه  يف  تف�قنا  ل��ت��اأك��ي��د  وذل���ك  ال��ف���ز، 
املجم�عة، حيث اأن فريقي كان من الفرق 
االأوائل التي متكنت من التاأهل اإىل الدور 
الفتا  املنتخبات،  من  عدد  برفقة  احلا�شم 
فريقه  عنا�شر  جميع  اأن  ذاته  ال�قت  يف 
ميلك�ن فنيات، وقد قدم�ا مباريات جيدة 
احل��ارة،  االأج����اء  رغ��م  الك�يت،  يف  هنا 
التغلب  يف  قدرتهم  مدى  على  يدل  وه��ذا 
اليه  ي�شب�ن  ما  وحتقيق  ال�شعاب،  على 
وردا  ال��ق���ي��ة.  ال��ب��ط���الت  ه��ذه  مثل  يف 
على �ش�ؤال م�فد احتاد االعام الريا�شي 
ح�ل امل�اجهات ال�شابقة التي جمعت بني 
وعددها  واالأ�شرتايل،  االأردين  املنتخبني 
حقق  ومثلها   3 ب�  الف�ز  االأردن  وحقق   ،6
املنتخب  طم�ح  واأن  االأ�شرتايل،  املنتخب 
ال���دور  اإىل  وال���ت���اأه���ل  ال���ف����ز  االأردين 
يذهب  "املا�شي  غ��راه��ام  ق��ال  احل��ا���ش��م، 
اأجل  من  �شيلعب  فريقي  واأن  املا�شي،  مع 
االأخرى،  االإعتبارات  كل  عن  بعيدا  الف�ز 
بني  جمعت  مباراة  اآخ��ر  اإىل  نظرنا  واإذا 
فيها  وح��ق��ق  ع��م��ان،  يف  ج��رت  املنتخبني 

فريقي الف�ز".
ال�طني  املنتخب  مب�شت�ى  راأي��ه  وعن 
ه��ذه  يف  اداء  م��ن  ق��دم��ه  وم���ا  االأردين 
الت�شفيات قال غراهام "املنتخب االأردين 
ول��دي��ه تركيز ع��ال داخ��ل  ق���ي،  ف��ري��ق 
املنا�شبة  الطريق  له  اعدنا  وقد  امللعب، 
اليه يف هذه  ما نطمح  للتغلب عليه، وهذا 
الت�شفيات  يف  اخلتام  م�شك  لتك�ن  املباراة 

وحتقيق الف�ز الثامن على الت�ايل.
تاريخ امل�اجهات

ال��ت��ق��ى ال��ن�����ش��ام��ى وا���ش��رتال��ي��ا يف 6 
م�اجهات، فاز الن�شامى يف 3 وا�شرتاليا 3، 
 6 الن�شامى  و�شجل  نهائيًا،  التعادل  وغاب 

اأهداف مقابل 11 الأ�شرتاليا.
نتائج الن�شامى يف الت�شفيات

واإيابًا   0-3 ذهابا  نيبال  على  الف�ز 
 1-2 ذه��اب��ًا  تايبيه  ال�شني  على   ،0-3
ذهابًا  الك�يت  مع  التعادل   ،0-5 واإي��اب��ًا 
ذهابًا  اأ�شرتاليا  من  اخل�شارة   ،0-0 واإيابًا 

1-0
املت�قعة: معتز يا�شني، يزن  الت�شكيلة 
ح��داد،  اإح�شان  خ���رياهلل،  مهند  ال��ع��رب، 
ال���رواب���دة، بهاء  ن����ر  ال��ع��ج��ال��ني،  ���ش��امل 
اأحمد  التعمري،  م��شى  عبدالرحمن، 

العر�شان، بهاء في�شل، حمزة الدردور



مذكرة تبليغ جل�شة ازالة �شيوع 
جلنة ازلة �شيوع مديرية ت�شجيل 

ارا�شي  املزار اجلنوبي
رقم طلب: 29/2021/15

احمد  ورثة  تبليغهم:1-  املطلوب 
فيا�ض حممد الطراونه 2- ورثة حمده 

فيا�ض حممد الطراونه
حيث يقت�شي ح�شوركم يوم االثنني 
)9.00( ال�شاعة   2021/6/21 تاريخ 

اجلل�شة املنعقدة مبوجب الطلب املذكور 
اعاله املقدم من طالب ازالة ال�شيوع  يف 
رقم  حو�ض   )22( رقم  االر���ض  قطعة 
ومن  احل�شينيه  قرية  ارا�شي  من   )7(
�شيطبق  املحدد  املوعد  يف  يح�شر  مل 
يف  عليها  املن�شو�ض  االح��ك��ام  بحقه 
قانون امللكية العقارية رقم )13(ال�شنة 
مبوجب  ال�����ش��ادرة  2019واالن��ظ��م��ة 
ح�شور   عدم  حال  ويف  اخل�شو�ض  بهذا 
االطراف املبلغة لرئي�ض اللجنة  ا�شدار 

قرار بحقه غيابيا
رئي�ض اللجنة
عائدة اجلعافرة
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*عمان 
هامة  حمطات  ال��ربي��د  طابع  ي�شجل   
وتط�رها،  االردن��ي��ة  ال��دول��ة  م�شرية  م��ن 
واالأح��داث  الدولة  تط�ر  مراحل  وي��دّون 
تاأ�شي�ض  منذ  �شهدتها  ال��ت��ي  التاريخية 
اإمارة �شرق االأردن وحتى ال�قت احلا�شر، 
واملنجزات  ال�طنية  املنا�شبات  ويخّلد 
والفنية  والعمرانية  التاريخية  واملعامل 

االأردنية. االأر�ض  على  والطبيعية 
باقة  االردين  الربيد  متحف  وي�ثق 
م��ن ال��ب���م��ات ال��ط���اب��ع امل�����ش��ن���ع��ة من 
الربيد  طابع  ويحكي  ال���رق،  اأن���اع  اأفخر 
وغ����ريه م���ن م��ق��ت��ن��ي��ات امل��ت��ح��ف ع��راق��ة 
ا�شدارات  من  ي�شمه  وما  االردين،  الربيد 
نقل  و�شائل  بتط�ر  مرتبطة  ومقتنيات 
ام��ارة  تاأ�شي�ض  منذ  وال��ط��رود  الر�شائل 

�شرق االردن.
االردين  ال���ربي���د  ع���ام  م��دي��ر  وق����ال 
تعد  الط�ابع  اإن  اللحام  خالد  الدكت�ر 
احل���ي���اة على  ل��ت��ط���ر  ت��اري��خ��ي��ا  ���ش��ج��ا 
والثقافية  ال�شيا�شية  االأ���ش��ع��دة  جميع 
واالإن�شانية  واالجتماعية  واالقت�شادية 
ال��رتاث  من  مهم  ج��زء  وه��ي  واحل�شارية، 
وا�شار  ل��اأردن.  احل�شاري  واالإرث  الثقايف 
يف لقاء مع وكالة االنباء االردنية )برتا( 
الطابع  الإ�شفاء  ت�شتخدم  الط�ابع  ان  اىل 
ال��ر���ش��م��ي ع��ل��ى امل��را���ش��ات ال��ربي��دي��ة اأو 
احلك�مية،  الدوائر  يف  اخلدمية  املعامات 
الط�ابع  كانت  التاأ�شي�ض  قبل  اأن��ه  مبينا 
يف  امل�شتخدمة  ال��ط���اب��ع  ه��ي  العثمانية 
العهد  ويف   ،1918 عام  حتى  االأردن  �شرق 
تاأ�شي�ض  وبعد   )1920-1918( الفي�شلي 
ط�ابع  البدايات  يف  ا�شُتخدمت  االإم���ارة 
والط�ابع  احلجاز  يف  العربية  احلك�مة 
احلملة  ط���اب��ع  ج��ل��ب��ت  ث��م  ال�����ش���ري��ة، 
ت�شتخدم  كانت  والتي  الع�شكرية  امل�شرية 
اآن������ذاك،  ف��ل�����ش��ط��ني  ال���ط����اب���ع يف  ه����ذه 
وذلك  االردن،  �شرق  اإم��ارة  يف  لت�شتخدم 
منها  عبارات  بعدة  جميعًا  ت��شيحها  بعد 
االأردن"،  �شرق  حك�مة  االأردن،  "�شرق 
ل��ات�����ش��االت  ح��اج��ت��ه��ا  تغطية  اج���ل  م��ن 

واملرا�شات.
 1930-1927 وبني انه خال االأع�ام 
بريدية  ط���اب��ع  جمم�عة  اأول  ���ش��درت 
وكانت  ل��اإم��ارة  خ�شي�شًا  ُطبعت  اأردن��ي��ة 
احل�شني  بن  عبداهلل  االأم��ري  �ش�رة  حتمل 
اململكة  وملك  االأردن  �شرق  اإم��ارة  م�ؤ�ش�ض 
الباد،  ا�شتقال  بعد  الها�شمية  االأردنية 
بعدة  الحقًا  املجم�عة  هذه  ت��شيح  ومت 
وه�  "د�شت�ر"  كلمة  اأهمها،  من  ت��شيحات 
لتنظيم  ل���اأردن  و�شعه  مت  د���ش��ت���ر  اأول 
احلكم واالإدارة يف االإمارة يف ذلك ال�قت، 
بكلمة  امل��ج��م���ع��ة  ت������ش��ي��ح  مت  وك��ذل��ك 
طبيعية  كارثة  ب�شبب  اجلراد"  "مكافحة 
وهي غزو اجلراد الإمارة �شرق االأردن عام 

1930م .

الط�ابع  ا�شتخدام  اإىل  اللحام  وا�شار 
ال�شياحية  للمعامل  ال��رتوي��ج  يف  ك��ذل��ك، 
والربيد  الربق  قام مدير  واالأثرية، حيث 
وال��ه��ات��ف اآن����ذاك ب���از ق��ع���ار امل��ع��ني من 
باإحداث   1929 عام  يف  االنتداب  حك�مة 
االأردن��ي��ة،  ال��ربي��دي��ة  ال��ط���اب��ع  يف  نقلة 
نية  ع��ن  الر�شمية  اجل��ري��دة  يف  اأع��ل��ن  اإذ 
اإ����ش���دار ط���اب��ع حت��ت���ي على  احل��ك���م��ة 
م��ن��اظ��ر م���ن امل��م��ل��ك��ة، وط��ل��ب م���ن ه����اة 
ال�ش�ر  اأح�شن  تقدمي  ال�شم�شي  الت�ش�ير 
وبع�ض  ط��ال  واالأم���ري  اهلل،  عبد  ل��اأم��ري 
اململكة  يف  والطبيعية  االأث��ري��ة  امل��ع��امل 
 ،1933 عام  من  وابتداًء  ذلك،  على  وبناًء 
�شدرت اأول جمم�عة ط�ابع حددت معامل 
ومناطق  وق��اع  وق�ش�ر  اث��ار  من  اململكة 
العمل  وا�شتمر  "جر�ض"،  مبجم�عة  تعرف 
وحتى   1927 العام  منذ  املجم�عات  بهذه 
عام 1946 تاريخ اإعان ا�شتقال االأردن.

اأول  ���ش��درت  ذل���ك،  بعد  ان��ه  وا���ش��اف 
جم��م���ع��ة ط����اب���ع ت���ذك���اري���ة حت��اك��ي 
عيد  مبنا�شبة  لاحتفال  وطنية  منا�شبة 
وث��اين   ،1946 اأي���ار   25 ي���م  اال�شتقال 
تاأ�شي�ض  مبنا�شبة   1947 ع��ام  جمم�عة 
اأ�شبحت  وبعدها  الثامن،  النيابي  املجل�ض 
اململكة  عبارة  حتمل  االأردنية  االإ�شدارات 
ال�قت،  ذل��ك  ومنذ  الها�شمية،  االأردن��ي��ة 
اإ�شافة  الط�ابع  ت�ثق  هذا،  ي�منا  وحتى 
الآخ��ر،  ع��ام  من  املتغرية  امل��ش�عات  اإىل 
امللكي  بالنظام  املتعلقة  املنا�شبات  اأب��رز 
كما  امللكية،  وال���زواج���ات  التت�يج  مثل 
�شدرت يف عام 1949 اأول جمم�عة ط�ابع 
 75 مرور  مبنا�شبة  عاملية  ملنا�شبة  اأردنية 
الربيدي  االحت���اد  تاأ�شي����ض  على  ع��ام��ًا 

العاملي.
من  االول  يف  �شدر  انه  اللحام  وا�شاف 
االأوىل،  ول��ل��م��رة   ،1953 االأول  ت�شرين 
�ش�رة  حتمل  تذكارية  ط�ابع  جمم�عة 
طال،  بن  احل�شني  امللك  جالة  له  املغف�ر 
اعتاء  ذك��رى  مبنا�شبة  ث��راه،  اهلل  طّيب 
ط�ابع  جمم�عة  اأول  كذلك  وهي  العر�ض، 
من  تتك�ن  وكانت  احل�شني  عهد  يف  ت�شدر 

6 ط�ابع.
امللك  ج��ال��ة  عهد  يف  ط��اب��ع  اأول  اأم���ا 
�شدرت  فقد  احل�شني،  ابن  الثاين  عبداهلل 
وق��د   ، ج��ال��ت��ه  ت��ت���ي��ج  ذك���رى  مبنا�شبة 
جالته  ع��ه��د  يف  االإ�����ش����دارات  ت��ت��اب��ع��ت 
اح��ت��ف��ااًل مب��ن��ا���ش��ب��ات وط��ن��ي��ة وت��خ��ل��ي��دًا 
جل��ض  منها  ب���ارزة،  تاريخية  الأح���داث 
ج��ال��ت��ه ع��ل��ى ال��ع��ر���ض، وم��ئ���ي��ة ال��ث���رة 
االأردن  وا���ش��ت�����ش��اف��ة  ال��ك��ربى،  ال��ع��رب��ي��ة 

العربية.  القمة  مل�ؤمترات 
كذلك  تعد  ال��ط���اب��ع  ان  اإىل  وا���ش��ار 
اأزمنة  يف  احلك�مات  ت�جهات  على  اإثباتا 
دبل�ما�شية  لعاقات  وت�ثيقا  �شابقة، 
الق�شايا،  بع�ض  جت��اه  ر�شمية  م�اقف  اأو 
ح�شني  امل��ل��ك  جت��م��ع  ا����ش���دارات  ف��ه��ن��اك 

الذي   1959 اإ�شدار  يف  كما  اإي��ران،  و�شاه 
وجمم�عة  ل���اأردن،  ال�شاه  ل��زي��ارة  ي�ثق 
م��رور  ب��ذك��رى  حتتفي  ال��ت��ي   1973 ع��ام 
االإمرباط�رية  تاأ�شي�ض  على  ع��ام   2500
خا�ض  اأردين  بريدي  واإ�شدار  االإيرانية، 
ملحمد علي جناح، م�ؤ�ش�ض دولة باك�شتان .
احتفت  اأخ��رى  ط�ابع  هناك  ان  وبني 
وطنية  ك��اإجن��ازات  اإل��ي��ه  ُينظر  ك��ان  مب��ا 
القرن  من  وال�شتينيات  اخلم�شينيات  يف 
وم�شفاة  العقبة  ميناء  اإن�شاء  مثل  املا�شي، 
الريا�شية  امل��دي��ن��ة  واف��ت��ت��اح  ال��ب��رتول 

وغريها.
يف  كبريا  ح�ش�را  لفل�شطني  ان  وق��ال 
االأردنية،  الربيدية  الط�ابع  اإ���ش��دارات 
ال�شفتني  وح��دة  اإ���ش��دار  يف  ظهرت  حيث 
لل�شفة  رم��ًزا  ال��ب��رتاء  �ش�رة   1951 ع��ام 
رم��ًزا  ال�شخرة  قبة  و���ش���رة  ال�شرقية 
ل��ل�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، ت��ب��ع��ه��ا ال��ع��دي��د من 
والنك�شة،  النكبة  ذك��رى  يف  االإ���ش��دارات 
واالن��ت��ه��اك��ات  امل���ذاب���ح  لبع�ض  وت���ث��ي��ق 

وغريها. االأق�شى  امل�شجد  كاإحراق 
ال��ط���اب��ع  م������ش���ع��ات  ان  اىل  ول��ف��ت 
على  تقت�شر  مل  االأردن���ي���ة  ال��ربي��دي��ة 
لت�شمل  تعدتها  ب��ل  املحلية،  املنا�شبات 
وعاملية  اإقليمية  و�شخ�شيات  منا�شبات 
العاملي  االهتمام  وثقت  التي  كالط�ابع 
ال�����ش��ت��ي��ن��ي��ات، واالإ����ش���دار  ب��ال��ف�����ش��اء يف 
الرو�ض،  الف�شاء  ب��رواد  اخلا�ض  االأردين 
االأل��ع��اب  ت�ثق  اإ���ش��دارات  هناك  اأن  كما 
من  وغ��ريه��ا  القمة  وم���ؤمت��رات  االأومل��ب��ي��ة 
م�شرتك  اإ���ش��دار  اىل  ا�شافة  الفعاليات، 
عام  مت��شطية«  اورو  »بي�ت  اإ���ش��دار  ه� 
ملجم�عة  اململكة  ان�شمت  ان  بعد   2018
وامل��غ��رب  ول��ب��ن��ان  ت�ن�ض  مثل  ال���دول  م��ن 
دول  من  وغريها  والي�نان  وتركيا  وم�شر 
بريد  ط�ابع  جمم�عة  اإ�شدار  يف  املت��شط 

امل��ش�ع. لنف�ض 
اململكة  احتفالية  اط��ار  يف  ان��ه  وب��ني 
طرح  االردن��ي��ة  ال��دول��ة  تاأ�شي�ض  مبئ�ية 
من  ج���دي���دا  اإ����ش���دارا  االردين  ال���ربي���د 
من  مت   2021 لعام  التذكارية  الط�ابع 
االجن���ازات  على  ال�ش�ء  ت�شليط  خاله 
والتاأ�شي�ض  البناء  عملية  راف��ق��ت  التي 
خلدمة  احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  اإن�شاء  مثل 
اأدائها  على  تط�ير  من  مت  وما  امل�اطنني، 
خ���ال امل��ئ��ة ع���ام امل��ا���ش��ي��ة. وا���ش��ار اىل 
اأول  املئ�ية،  )�شعار  ت�شمن  اال���ش��دار  ان 
االأردن،  �شرق  حك�مة  اأردن��ي��ة/  حك�مة 
عمان  مئ�ية  امل��ل��ك��ي،  ال��دي���ان  تاأ�شي�ض 
)ال�����ش��رق  االأردن  ���ش��رق  اإم����ارة  عا�شمة 
ال�شيارة  الق�ة  بريد،  مكتب  اأول  العربي(، 
نيابة  ت��اأ���ش��ي�����ض  ال��ع��رب��ي،  اجل��ي�����ض  ن����اة 
اأول  الق�شاة،  قا�شي  تاأ�شي�ض  الع�شائر، 
اأردنية  �شحيفة  اأول  ا�شتئناف،  حمكمة 

يعل�(.  )احلق 
امل�مني( زياد  )برتا- 

طابع البريد يدون مراحل 

مهمة في تطور المملكة

غرفة التجارة األميركية تبحث 
زيادة الصادرات األردنية ألميركا

*عمان 
عرب  ح�ارية  جل�شة  االأردن،  يف  االأمريكية  التجارة  غرفة  عقدت 
لل�اليات  االأردنية  ال�شركات  �شادرات  زي��ادة  �شبل  لبحث  االإنرتنت، 

املتحدة االأمريكية.
ترويج  م�ؤ�ش�شات  بني  امل�شرتك  العمل  اأهمية  اجلل�شة  وبحثت 
ال�شركات  مل�شاعدة  واالإعانات،  املنح  تقدم  التي  واجلهات  ال�شادرات، 

االأردنية يف النم� وزيادة ال�شادرات. 
ناق�ش�ا  اجلل�شة  يف  امل�شاركني  اإن  االثنني،  بيان  يف  الغرفة  وقالت 
االأول�يات واالإجراءات اال�شرتاتيجية للعامني املقبلني، التي �شت�شاعد 
التعايف  على  واخلدماتي،  ال�شناعي  القطاع  يف  االأردن��ي��ة  ال�شركات 
اال�شتفادة  خ��ال  من  ك���رون��ا  جائحة  عن  الناجتة  التحديات  من 
لتق�ية  اال�شتثمارية  التجارية  االأمريكية  االأردن��ي��ة  العاقات  من 

االقت�شاد االأردين.
التجارة  الئتاف  امل�شتقبلية،  واالأن�شطة  اخلطط  ناق�ش�ا  كما 
واخلا�ض،  العام  القطاعني  بني  ح�ارية  من�شة  يعد  ال��ذي  ال�طني، 
االأردن  ب��ني  الثنائية  االقت�شادية  العاقات  تعزيز  اإىل  وي��ه��دف 

وال�اليات املتحدة منذ تاأ�شي�شه يف عام 2001.
و�شام  الدكت�ر  ال�شابق،  ال��دويل  والتعاون  التخطيط  وزير  وقال 
غرفة  مع  ق�ية  ب�شراكة  تتمتع  الت�شدير  بيت  �شركة  اإن  الرب�شي، 
التجارة االأمريكية، م�ؤكدًا دعمه للعمل �شمن ائتاف التجارة ال�طني، 
مل�شاعدة ال�شركات لل��ش�ل اإىل ال�ش�ق االأمريكية. واأ�شاف اإن جائحة 
من  يتطلب  ما  وه���  الت�ريد،  �شا�شل  يف  ا�شطرابا  اأح��دث��ت  ك���رون��ا 
ال�شركات االأردنية، اأال تعتمد فقط على االأ�ش�اق التقليدية، وتت��شع 
اإيراداتها  لتن�يع  االأمريكية  ال�ش�ق  مثل  التقليدية،  غري  االأ�ش�اق  يف 

و�شادراتها. 
فتحي  املهند�ض  وع��م��ان  االأردن  �شناعة  غرفتي  رئي�ض  وق���ال 
من  تعد  االأمريكية،  االأردنية  احل��رة  التجارة  اتفاقية  اإن  اجلغبري، 
اأجنع اتفاقيات التجارة التي اأبرمها االأردن، من حيث حجم التجارة 

املدع�مة بعمليات اإدارية �شل�شة وبريوقراطية منخف�شة. 
ال�شتك�شاف  واخلدماتية  ال�شناعية  ال�شركات  اجلغبري  ودع��ا 
التجارة  ائتاف  برامج  خال  من  االتفاقية،  ت�فرها  التي  الفر�ض 
ال�طني. واأكد رئي�ض غرفة جتارة اإربد حممد ال�ش�حة، اأنه ال ميكن 
ائتاف  خ��ال  من  امل�شرتك  العمل  خ��ال  من  اإال  التحديات  جت��اوز 
التجارة ال�طني، داعيًا اإىل تكثيف اجله�د لدمج القطاعات التي تعزز 

التناف�شية. 
واأثنى رئي�ض غرفة التجارة االأمريكية يف االأردن املهند�ض حممد 
وال�اليات  االأردن  بني  االقت�شادية  ال�شراكة  قيمة  على  البطاينة، 
املتحدة، ودور ائتاف التجارة ال�طني يف تط�ير العاقات التجارية 
بني البلدين، وتنمية معرفتها وتعزيز ا�شتفادتها من الفر�ض املتاحة 
�شل�شلة  �شمن  وذلك  لها،  وا�شتقرارًا  تط�را  اأكرث  جديدة  اأ�ش�اق  لفتح 
عامًا  ع�شرين  م��رور  مبنا�شبة  الغرفة  اأطلقتها  التي  الن�شاطات  من 
املتحدة  وال�اليات  االأردن  بني  احلرة  التجارة  اتفاقية  ت�قيع  على 
خال  من  الدولية  للتنمية  االأمريكية  ال�كالة  من  بدعم  االأمريكية 

م�شروع اأف�شل ممار�شات النم� االقت�شادي يف ال�شرق االأو�شط. 

الصناعة تؤكد اتخاذها اإلجراءات 
القانونية بحق جمعية الدواجن 

لطلبها البيع بسعر موحد

اقتصاديون: غياب القنوات التسويقية والتسهيالت 
وراء تراجع أسعار المنتجين الزراعيين

*عمان 
علي،  مها  املهند�شة  والتم�ين  والتجارة  ال�شناعة  وزي��رة  اك��دت 
م�شتثمري  جمعية  بحق  القان�نية  االإج���راءات  �شتتخذ  ال���زارة  اإن 
التعميم  االأردن  جتارة  غرفة  من  ر�شميا  لطلبها  واالأع��اف،  الدواجن 

على التجار لبيع الدجاج الطازج ب�شعر م�حد.
طلب  تعميم  بعدم  االأردن  جت��ارة  غرفة  علي  املهند�شة  وطالبت 
اجلمعية على التجار، م�ؤكدة اأن ال�زارة �شتتخذ االإجراءات القان�نية 
اأية  وق��ف  ل�شمان  املناف�شة  قان�ن  الأحكام  ا�شتنادا  اجلمعية  بحق 
ممار�شات من �شاأنها االإخال باملناف�شة والتاأثري على م�شت�يات االأ�شعار 

بال�ش�ق املحلية.
ال�شناعة يف كتاب ح�شلت  وكالة االأنباء االأردنية  واأكدت وزيرة 
طائلة  حت��ت  يحظر  املناف�شة  ق��ان���ن  اأن  منه،  ن�شخة  على  )ب���رتا( 
امل�ش�ؤولية، اأي ممار�شات اأو حتالفات اأو اتفاقيات، �شريحة اأو �شمنية، 
يك�ن  التي  وال�شيما  منعها،  اأو  منها  احلد  اأو  باملناف�شة  اإخ��ااًل  ت�شكل 
اأو  اخلدمات  بدل  اأو  ال�شلع  اأ�شعار  حتديد  منها،  الهدف  اأو  م��ش�عها 

�شروط البيع، وما يف حكم ذلك.
وقالت ال�زيرة يف كتابها امل�جه اإىل غرفة جتارة االأردن" اإن هذه 
املمار�شات، ت�شكل خمالفة الأحكام املادة )20/ج( من قان�ن املناف�شة 
اأية جهة من القطاع اخلا�ض، تت�ىل  اأو  اأية جمعية  التي حتظر على 
تنظيم ممار�شة اأية مهنة اأو رعاية م�شالح للم�ؤ�ش�شات االقت�شادية اأو 
التجارية؛ اإ�شدار اأي قرار ي�ؤدي اإىل االإخال باملناف�شة اأو احلد منها 

اأو منعها".
واأكدت اأن قرار وزارة ال�شناعة والتجارة باإلغاء ال�شق�ف ال�شعرية 
ملادة حل�م الدواجن، يرتتب عليه ع�دة حتديد ال�شعر يف ال�ش�ق بناء 
على ق�ى العر�ض والطلب واأ�ش�ض املناف�شة احلرة، املت�افقة مع اأحكام 
قان�ن املناف�شة رقم 33 ل�شنة 2004 وتعدياته، م��شحة اأن ما جاء 
من  )5/اأ/1(  املادة  الأحكام  �شريحة  خمالفة  يعد  اجلمعية  كتاب  يف 

قان�ن املناف�شة.
وكانت جمعية م�شتثمري الدواجن واالأعاف، وجهت كتابا لغرفة 
جتارة االأردن، وو�شل ن�شخة منه ل�زارة ال�شناعة والتجارة والتم�ين، 
بااللتزام  التجزئة،  بيع  وحمات  التجار  على  بالتعميم  فيه  طالبت 
ببيع الدجاج الطازج ب�شعر ال يزيد على 40ر2 دينار لكل كيل� غرام 

للم�شتهلك.
واأ�شارت اجلمعية يف كتابها اإىل اأن �شركات الدواجن �شتلتزم ببيع 
بعد  �شاف،  كيل�غرام  لكل  25ر2  على  يزيد  ال  ب�شعر  الطازج  الدجاج 

اخل�ش�مات املتفق عليها بني كل �شركة وتاجر.
حتديد  قرار  الغاء  املا�شي  االأ�شب�ع  قررت  ال�شناعة  وزارة  وكانت 
واخ�شاعهما  والنتافات  الطازج  الدجاج  ملادتي  ال�شعرية  ال�شق�ف 

للعر�ض والطلب.
بيع هذه  اأ�شعار  م�ؤ�شرات  م�شتمرة بر�شد  ال�زارة  اأن  العلي  واكدت 
امل�اد يف ال�ش�ق املحلي، واتخاذ القرار املنا�شب يف حال وج�د ارتفاعات 

غري مربرة على اأ�شعار بيعه
)برتا- عائ�شة عناين(

*عمان 
الزراعي،  بالقطاع  وعامل�ن  اقت�شادي�ن  و�شف   
االأول  الثلث  يف  الزراعيني  املنتجني  اأ�شعار  انخفا�ض 
م�شريين  ال�شلبي،  بامل�ؤ�شر   ،2021 احلايل  العام  من 

اإىل اأن ذلك �شيلحق خ�شائر كبرية باملنتج الزراعي.
واأك���دوا ل�كالة االأن��ب��اء االأردن��ي��ة )ب���رتا(، ان 
و�شعف  االإنتاج  يف  والفائ�ض  ال�شادرات،  انخفا�ض 
املناخي،  وال��ت��غ��ري  للم�اطنني،  ال�شرائية  ال��ق���ة 
اململكة  يف  ال��زراع��ي��ة  الرقعة  زي���ادة  اإىل  اإ�شافة 
الت�ش�يقية،  القن�ات  غياب  و�شط  االأخرية  باالآونة 
املنتجني  اأ�شعار  جميعها ع�امل تقف وراء انخفا�ض 
ا�شرتاتيجية  و�شع  ب�شرورة  وطالب�ا  الزراعيني. 
اجله�د  وبذل  الزراعي،  القطاع  يف  للت��شع  وا�شحة 
الت�ش�يقية،  القن�ات  وفتح  االإن��ت��اج،  كلف  لتقليل 
ال�شتقبال  املنا�شبة  الل�ج�شتية  االإمكانيات  وت�فري 
�شرورة  على  و�شددوا  املنتجات.  من  كبرية  كميات 
الإيجاد  ال��زراع��ي  االإن��ت��اج  خريطة  ت���زي��ع  اإع���ادة 
ال�طني،  الناقل اجل�ي  املنتجات، ودعم  الت�ازن يف 
االإنتاج،  مدخات  على  املبيعات  �شريبة  وتخفيف 
والغاء  ال�شادرات،  على  الدخل  �شريبة  وت�قيف 
االجتماعي،  ال�شمان  يف  ال�افدة  العمالة  ا�شرتاك 
الزراعي  للقطاع  م�حدة  مظلة  اإيجاد  اإىل  اإ�شافة 

حتت م�شمى "غرفة الزراعة".
العامة،  االإح�����ش��اءات  ل��دائ��رة  اأرق���ام  وح�شب 
االأول  الثلث  الزراعيني يف  املنتجني  اأ�شعار  انخف�شت 
من العام احلايل 2021، بن�شبة 5ر14 باملئة، و�ش�ال 
من  نف�شها  الفرتة  مع  مقارنة  4ر102  النقطة  اإىل 

العام املا�شي، والبالغة 9ر119 نقطة.
االأعيان  جمل�ض  يف  الزراعة  جلنة  رئي�ض  وقال 
اإن  ووزير الزراعة االأ�شبق الدكت�ر عاكف الزعبي، 
الرئي�شي  �شببه  الزراعيني  املنتجني  اأ�شعار  انخفا�ض 
زيادة  اإىل  اأدى  ما  كبري،  ب�شكل  ال�شادرات  انخفا�ض 
تراجع  اىل  كذلك  �شببه  عازيا  ال�ش�ق،  يف  العر�ض 
الطلب بال�ش�ق املحلي نتيجة �شعف الق�ة ال�شرائية 
ال�شادرات  م�شتقبل  اأن  الزعبي  واأ�شاف  للم�اطنني. 

لي�ض ماأم�نا، نظرا للمناف�شة ال�شديدة على االأ�ش�اق 
كلف  اأن  خ�ش��شا  العربي،  اخلليج  ك�دول  اخلارجية 
يف  االإنتاج  كلف  من  اأقل  املناف�شة  الدول  يف  االإنتاج 
للتقليل من  اإىل �شرورة بذل اجله�د  االأردن، م�شريا 
كلف االإنتاج وم�شاعدة املزارعني بت�ش�يق منتجاتهم 
واأ�شار  اخلارجية.  باالأ�ش�اق  املناف�شة  من  ليتمكن�ا 
اأ�شباب زيادة الكلف على املزارعني،  اإىل اأن من اأبرز 
اجلملة  اأ���ش���اق  ور���ش���م  املرتفعة،  العمالة  ر���ش���م 
باعتبارها من الر�ش�م الباهظة مقابل ما تقدمه من 
خدمات ب�شيطة للمنتج، اإ�شافة اإىل اجبار املزارعني 
على ا�شرتاك العمالة ال�افدة بال�شمان االجتماعي، 
واعترب  االأردنية.  ال�شادرات  على  الدخل  و�شريبة 
الزعبي انخفا�ض اأ�شعار املنتجني الزراعيني بامل�ؤ�شر 
اخلطري، نظرا خل�شائر املزارعني املتتالية منذ مطلع 
اأن ا�شتمرار باب الت�شدير  العام احلايل، م�شريا اإىل 
كما ه� عليه االآن لفرتة زمنية قليلة، �شيدفع معظم 
ا�شترياد  اىل  �شي�ؤدي  ما  عملهم،  ملغادرة  املزارعني 
نتائج  اأب��زر  من  اأن  وبني  الزراعية.  املنتجات  بع�ض 
العزوف  الزراعيني،  املنتجني  اأ�شعار  انخفا�ض  تاأثري 
وج�د  رغم  الزراعي،  بالقطاع  العمل  عن  واالبتعاد 
وتعزيز  بالقطاع  للت��شع  �شامية  ملكية  ت�جيهات 
االأم��ن  ا�شرتاتيجية  اأن  خ�ش��شا  الغذائي،  االأم��ن 
الغذائي �شدرت االأ�شب�ع املا�شي، م�شريا اإىل اأن اأ�شعار 

م�شتلزمات االإنتاج بداأت باالرتفاع عامليا.
املهند�ض  الزراعيني  املهند�شني  نقيب  اأكد  بدوره، 
انخفا�ض  ا�شباب  اأه��م  اأن  الفاحات،  الهادي  عبد 
الثلث االأول من  اأ�شعار املنتجني الزراعيني يف  م�ؤ�شر 
بارتفاع  الطق�ض  املناخ حيث متيز  العام احلايل، ه� 
زي��ادة  اإىل  اأدى  ما  مبكر  وق��ت  يف  احل��رارة  درج��ات 
االإنتاج، وتركزه �شمن فرتة زمنية حم�ش�رة ليك�ن 
االأ�شباب  من  اأن  واو�شح  الطلب.  من  اأك��رث  العر�ض 
امل�شتهلك،  لدى  ال�شرائية  القدرة  انخفا�ض  كذلك، 
اأخ��رى،  اول���ي��ات  �شراء  اإىل  الت�جه  اأ�شبح  حيث 
اإ�شافة اإىل االأ�ش�اق الت�شديرية التي انخف�شت مع 

جائحة ك�رونا ما اأدى اإىل تدين اأ�شعار البيع.
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