
بدء صرف الدعم النقدي للقائمة 
االضافية لبرنامج تكافل 3 

*عمان 
ال��وط��ن��ي��ة، �صباح  امل��ع��ون��ة  ���ص��ن��دوق  ب���داأ 
لنحو  النقدي  الدعم  وحتويل  �صرف  الثالثاء، 
�صمولها  مت  ج��دي��دة  ا�صافية  اأ���ص��رة  األ��ف   60
بربنامج الدعم النقدي املوؤقت تكافل"3"، بعد 
نطاق  بتو�صعة  القا�صي  الأخري  احلكومة  قرار 
اإىل  العدد  لي�صل  الربنامج  بهذا  الأ�صر  �صمول 
من  ت�صرًرا  الأك��ر  الأ�صر  من  اأ�صرة  األ��ف   160

جائحة كورونا.
امل�صاقبة  عمر  ال�صندوق  عام  مدير  وق��ال 
عملية  ان  )ب���را(،  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  لوكالة 
درا�صة  ال�صندوق  انهى  ان  بعد  جاءت  ال�صرف 
وتقييم وزيارة الأ�صر ال�صافية امل�صمولة بهذا 
القرار، م�صريا اىل ان ال�صندوق بداأ �صباح ام�س، 
مت  التي  الأ�صر  جلميع  ن�صية  ر�صائل  باإر�صال 
حتويل الدعم النقدي لها.                   تابع �س3
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دراسة توصي األمهات بالرضاعة 
الطبيعية حتى عند اإلصابة بكورونا

جزائري ينتمي لجماعة إرهابية في 
الساحل يسلم نفسه للسلطات

اإلمارات تشارك في اجتماعين 
لبحث تطورات سد النهضة

طاقة النواب ُتطالب بالشفافية 
والمكاشفة بشأن ملف الطاقة

البنك الدولي يوافق على برنامج 
يدعم التعافي االقتصادي 

ضبط تاجر ومروج للمخدرات بحوزته 
4 أسلحة نارية و6 آالف حبة مخدرة

*عمان 
اأظهرت درا�صة طبية حديثة، اأن حليب الأمهات 
يحتوي  ل  )كوفيد-19(  كورونا  بفريو�س  امل�صابات 
لالأج�صام  ناقل  باملقابل  لكنه  للفريو�س،  اآث��ار  على 
هيئة  اأجرتها  التي  ال��درا���ص��ة  واأو���ص��ت  امل�����ص��ادة. 
الأبحاث الإ�صبانية احلكومية، ون�صرتها على موقعها 
الإلكروين، الثالثاء، بالر�صاعة الطبيعية حتى يف 
حالة الإ�صابة بفريو�س كورونا �صواء يف حال وجود 
الباحثة  للمر�س. وقالت  اأو خفيفة  اأعرا�س قوية 

امل�صوؤولة عن م�صروع الدرا�صة، ماريا كارمن كولدو، 
مل  للتحليل  اأخ�صعت  التي  الثدي  حليب  عينات  اإن 
لكورونا،  الريبي  النووي  احلم�س  اآث��ار  على  حتتِو 
لكنها اأكدت اأنها حتتوي على الأج�صام امل�صادة التي 
اأفرزها ج�صم الأم، مما ي�صري اإىل اأن حليب الثدي هو 
اأداة ناقلة لالأج�صام امل�صادة. واأكدت نتائج الدرا�صة 
ب�صكل  بها  واأو���ص��ت  الطبيعية،  الر�صاعة  اأهمية 
منهجي يف كل احلالت التي تكون لدى الأم عوار�س 

قليلة اأو معدومة كليًا لكورونا.

*اجلزائر
جزائريا  اأن  اجلزائرية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
منطقة  يف  اإرهابية"  ب�"جماعات  التحق  ك��ان 
ال�صاحل �صلم نف�صه لل�صلطات الع�صكرية يف مدينة 

برج باجي خمتار احلدودية مع مايل.
مكافحة  اإط��ار  "يف  بيان  يف  ال��وزارة  واأو�صحت 
هنوين  املُ�صمى  الإره��اب��ي  �صّلم    )...( الإره���اب 
 13 يف  الأح��د  نف�صه  +اإبراهيم+،  املدعو  اأحمد، 
باجي  ب��ربج  الع�صكرية  لل�صلطات   2021 يونيو 
قد  كان  ال��ذي  "الإرهابي  اأن  اإىل  م�صرية  خمتار"، 
التحق �صنة 2008 باجلماعات الإرهابية النا�صطة 
ر�صا�س من  ال�صاحل، كان بحوزته م�صد�س  مبنطقة 

نوع كال�صنيكوف وخمزن ذخرية مملوء".
جماعات  اإىل  ينتمي  ج��زائ��ري  �صاد�س  وه��و 
هذه  ل�صلطات  نف�صه  ي�صلم  ال�صاحل  يف  مت�صددة 

املدينة منذ مطلع ال�صنة احلالية.
وقبل �صنة قتلت القوات الفرن�صية امل�صلحة يف 
املغرب  بالد  يف  القاعدة  تنظيم  زعيم  مايل  �صمال 

اجلزائري عبد املالك دروكدال.
وقد حل مكانه جزائري اآخر يدعى اأبو عبيدة 
الفرن�صي  الرئي�س  واأعلن  التنظيم.  بح�صب  يو�صف 
النت�صار  خف�س  اخلمي�س  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل 
ي�صمل  وال���ذي  ال�صاحل  يف  الفرن�صي  الع�صكري 
اجلماعات  مكافحة  تنظيم  واإعادة  قواعد  اإغالق 
الرئي�س  وطرح  دويل".  "حتالف  حول  الإرهابية 
ق�صرية  ف��رة  قبل  تبون  املجيد  عبد  اجل��زائ��ري 
ب�صاأن مايل وليبيا، اإمكان ح�صول م�صاركة ع�صكرية 
البالد  د�صتور  اأن  جزائرية يف اخلارج م�صددا على 
املتحدة  الأمم  اإ���ص��راف  حت��ت  بذلك  ي�صمح  ب��ات 

والحتاد الإفريقي اأو جامعة الدول العربية.

*أبوظيب
الت�صاوري  الج��ت��م��اع  يف  الإم�����ارات  ت�����ص��ارك 
العادي  غري  والجتماع  العرب  اخلارجية  ل��وزراء 
وزراء  م�صتوى  على  العربية  الدول  جامعة  ملجل�س 
الدوحة،  يف  الثالثاء  يعقدان  اللذين  اخلارجية، 
وفد  ويراأ�س  النه�صة.  �صد  ق�صية  تطورات  لبحث 
ال�صام�صي  �صعيد  حمد  الجتماعني  يف  الإم���ارات 
لدى  ال��دائ��م  ومندوبها  م�صر  ل��دى  ال��دول��ة  �صفري 

جامعة الدول العربية، ح�صبما نقلت وكالة الأنباء 
يف  عرّبت  قد  الإم��ارات  وكانت  "وام".  الإماراتية 
بيان �صادر عن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل، 
وحر�صها  البالغ  اهتمامها  ع��ن  امل��ا���ص��ي،  ال�صهر 
البناء  الدبلوما�صي  احلوار  ا�صتمرار  على  ال�صديد 
حول  خالفات  اأي��ة  لتجاوز  املثمرة  واملفاو�صات 
واأثيوبيا  م�صر  ال��ث��الث،  ال��دول  بني  النه�صة  �صد 

وال�صودان.

*عمان 
طالبت جلنة الطاقة والروة املعدنية النيابية، احلكومة بر�صيخ 
الغمو�س  واإزالة  الطاقة  مبلف  يتعلق  فيما  واملكا�صفة  ال�صفافية  مبداأ 

الذي يعريه، وتو�صيح التفا�صيل اأمام الراأي العام وجمل�س النواب.
اجتماًعا  تروؤ�صه  خالل  العتوم،  زيد  املحامي  النائب  رئي�صها  واأكد 
على  الكهربائي  التيار  اإي�صال  اأ�ص�س  ملناق�صة  الثالثاء  عقدته  للجنة 
"الطاقة  الت�صاركية والتعاون بني  اأهمية تعزيز  ح�صاب فل�س الريف، 
النيابية" ووزارة الطاقة حيال كل امللفات، واطالع النواب على جميع 

التفا�صيل واملعلومات املتعلقة بهذا ال�صاأن.
زواتي،  هالة  املعدنية  وال��روة  الطاقة  وزي��رة  الجتماع  وح�صر 
واأمني عام الوزارة اأماين العزام، ورئي�س جمل�س مفو�صي هيئة تنظيم 
"فل�س  مدير  ال�صعايدة  وزي��اد  اللبون،  ح�صني  واملعادن  الطاقة  قطاع 

الريف".
الكهربائي  التيار  لنقطاع  الفعلي  ال�صبب  بيان  اإىل  العتوم  ودعا 
بهذا  املتعلقة  واحليثيات  باملعلومات  النيابية"  "الطاقة  وت��زوي��د 
اللجنة واخلرباء الذين مت  ا�صتهجانه لعدم تزويد  اخل�صو�س، مبدًيا 

ال�صتعانة بهم حتى الآن باأي تفا�صيل حول ذلك.
و�صرار  الفايز  وحممد  ال�صواعري  فرا�س  والنواب:  العتوم  وانتقد 
اخلاليلة  واأح��م��د  امل�صاعيد  وذي���اب  احل��ي��اري  ون�صال  احلرا�صي�س 
يف  الو�صوح  وع��دم  ال�صفافية،  غياب  حالة  الذيابات،  وعبدال�صالم 
ل  الطاقة،  مبلف  املتعلقة  النيابية  الأ�صئلة  عن  والإجابات  املعلومات 
�صيما املرتبطة باتفاقيات الطاقة، ومعادلة ت�صعري امل�صتقات النفطية، 

والتعرفة الكهربائية، واآخرها اأ�صباب انقطاع التيار الكهربائي.
تابع �س2

*عمان 
على  ال��دويل،  البنك  ملجموعة  التنفيذيني  املديرين  جمل�س  وافق 
برنامج بقيمة 500 مليون دولر لتحفيز ال�صتثمار العام واخلا�س يف 
الأردن من اأجل حتقيق التعايف الأخ�صر وال�صامل من جائحة فريو�س 

كورونا.
يف  الأردن  الربنامج  ي�صاعد  اأن  �صحفي،  بيان  يف  البنك،  وتوقع 
من  الإ�صتفادة  خالل  من  العمل  فر�س  من  مزيد  وخلق  تعافيه  ت�صريع 
اآليات  وتعزيز  الأخ�صر،  النمو  فر�س  خا�صة  القت�صادية  اإمكاناته 
اأن البنك الآ�صيوي لال�صتثمار  م�صاءلة احلكومة عن التنفيذ، مو�صحا 
مليون  اإ�صايف بقيمة 250  التحتية يعمل على جتهيز متويل  البنى  يف 

دولر لدعم هذا الربنامج.
واملراعية  وال�صفافة  ال�صاملة  ال�صتثمارات  متويل  برنامج  ويعد 
اأعلنت عنها  مليار دولر  للمناخ جزءًا من حزمة متويلية قدرها 1ر1 
الدوليني  �صركائها  م��ع  بالتعاون  ال���دويل  البنك  جمموعة  م��وؤخ��رًا 
جهوده  يف  الأردن  مل�صاندة  جممعة  ومنح  قرو�س  هيئة  على  لتقدميها 
والقادر  وال�صامل  املبكر  التعايف  وتعزيز  كورونا  جلائحة  لالإ�صتجابة 
على ال�صمود اأمام التغريات املناخية.                                           تابع �س6

*عمان 
من  املخدرات  مكافحة  اإدارة  يف  العاملون  متكن 
اأ�صلحة   4 بحوزته  للمخدرات  ومروج  تاجر  �صبط 

نارية و6 اآلف حبة خمدرة.
الأمن  مديرية  با�صم  الإعالمي  الناطق  وقال 
امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة  يف  العاملني  اإن  ال��ع��ام 
الجت��ار  بق�صايا  امل�صبوهني  م��ن  �صخ�صا  تتبعوا 
معلومات  وردت  اأن  بعد  املخدرة  للمواد  والرويج 

حول ن�صاطاته اجلرمية.
املعلومة وحيازته  التاأكد من  اأنه وبعد  واأ�صاف 
ونقله لكمية من املواد املخدرة من اإحدى حمافظات 

مركبته  داخل  مداهمته  جرت  للعا�صمة،  ال�صمال 
اأ�صلحة   4 بحوزته  بط  و�صُ عليه  القب�س  واإلقاء 

نارية و6 اآلف حبة خمدرة.
القب�س  األقي  العا�صمة،  يف  اخ��رى  ق�صية  ويف 
األف  على 3 ا�صخا�س تورطوا مبحاولة تهريب 75 
حبة خمدرة، حيث متت مداهمتهم واإلقاء القب�س 
عليهم بعد اأن وردت معلومات حول قيامهم بتجهيز 
داخل  واإخفائها  املخدرة  احلبوب  من  كبرية  كمية 
خمباأ �صري يف اإحدى مركبات ال�صحن وجرى �صبط 
املركبة وما بداخلها من حبوب خمدرة ُقدرت ب� 75 

األف حبة.

*عمان 
اأن  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  اأك��د 
م�صرية الإ�صالح يف الأردن، ممتدة عرب تاريخ 

الدولة، وم�صتمرون بها يف املئوية الثانية.
وقال جاللته، خالل لقائه، بح�صور �صمو 
الأمري احل�صني بن عبداهلل الثاين ويل العهد، 
امللكية  اللجنة  واأع�����ص��اء  رئي�س  ال��ث��الث��اء، 
�صنوا�صل  اإننا  ال�صيا�صية،  املنظومة  لتحديث 
البناء على جهود الآباء والأجداد، "و�صيكون 
نهج  يف  لال�صتمرار  جانبي،  اإىل  احل�صني  ابني 

التحديث والتطوير".
الذي  اللقاء  خالل  امللك،  جاللة  و�صدد 
ال��ه��ا���ص��م��ي، على  امل��ل��ك��ي  ال���دي���وان  ع��ق��د يف 
عاتق  على  تقع  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  امل�صوؤولية 
التي  الكبرية  اخل��ربات  اإىل  م�صريًا  اللجنة، 
ملختلف  ومتثيلهم  اأع�����ص��اوؤه��ا،  ب��ه��ا  يتمتع 
الأطياف والتوجهات ال�صيا�صية، ما �صيكون له 

انعكا�س اإيجابي على خمرجاتها.
املنظومة  تطوير  "هدفنا  جاللته  وقال 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، و����ص���وًل ل��ل��ح��ي��اة ال��ربمل��ان��ي��ة 

وم�صرية  الأردن��ي��ني،  تنا�صب  التي  واحلزبية 
حتديد  اأهمية  مبينا  الدميقراطية"،  الأردن 
الهدف النهائي من عملية التطوير ال�صيا�صي، 
وتو�صيح  امل��ع��امل،  وا�صحة  خطة  خ��الل  من 
اإىل  و���ص��ول  للمواطنني،  املطلوب  الجت���اه 

برملان ي�صم اأحزابا براجمية قوية.
كما �صدد جاللة امللك على �صرورة اإيجاد 
امل�صاركة  قاعدة  لتو�صيع  املنا�صبة  البيئة 
يف  وامل��راأة  ال�صباب  دور  و�صمان  ال�صيا�صية، 
احلياة العامة.                       تابع �س2

الملك: هدفنا تطوير 
منظومتنا السياسية 

شخصية العام االقتصادية
 لعام 2020

 مجلة نجوم واضواء العربية 

وبأجماع رجال المال واالعمال والنخبة  اختيار

  االمير الوليد بن طالل 
الشخصية االقتصادية العربية االولى لعام 2020

*عمان 
للقوات  الأعلى  القائد  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  عن  مندوبًا 
العهد،  ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�صني  الأم��ري  �صمو  رعى  امل�صلحة، 
وال�صتني  احلادية  والأرك���ان  القيادة  دورة  تخريج  حفل  الثالثاء، 

امل�صركة اخلام�صة والع�صرين.
وكان يف ا�صتقبال �صموه لدى و�صوله كلية القيادة والأركان امللكية 
اأحمد  يو�صف  الركن  اللواء  امل�صركة  الأركان  هيئة  رئي�س  الأردنية، 

احلنيطي، واآمر الكلية.
كلمة  الفواز، يف  الركن م�صطفى قفطان  العميد  الكلية  اآمر  وقال 
اإن الكلية تهدف لإعداد �صباط موؤهلني لإ�صغال وظائف القيادة  له، 
والأركان املتقدمة، من خالل اإ�صراك منت�صبيها يف الأبحاث والدرا�صات 
والتمارين املكثفة، واعتماد الأ�صلوب العلمي يف التحليل وال�صتنتاج، 
اإليه  و�صلت  ما  ملواكبة  واأ�صاليبها  مناهجها  تطوير  توا�صل  اأنها  مثلما 

جيو�س العامل يف جميع املعارف والعلوم الع�صكرية.
تابع �س2

*عمان 
له  تعر�صت  العتداء  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املركز  ا�صتنكر 

مواطنة اأردنية يف اإحدى الدول العربية قبل عدة اأيام.
ب�صورة  مي�س  العتداء  اإن  الثالثاء،  اأ�صدره  بيان  يف  املركز  وقال 
�صارخة حقوق الإن�صان والكرامة الإن�صانية املكفولة مبوجب الد�صتور 
الأردين، واملعايري الدولية الناظمة حلقوق الإن�صان مبا فيها تلك التي 
حتظر العتداء على املدنيني العزل من ن�صاء واأطفال حتى يف حالت 
اإىل ال�صتمرار يف متابعة  العالقة  املركز اجلهات ذات  احلرب. ودعا 
هذه الق�صية واإجراء املقت�صيات القانونية يف �صياقها ح�صب الأ�صول، 
يف  لل�صحية  الالزمة  والرعاية  احلماية  تدابري  توفري  ذلك  يف  مبا 
اجلوانب كافة، وتاأمني عودتها اإىل اأر�س اململكة اإن اقت�صت ال�صرورة 
املعنية  اجلهات  قبل  من  املتخذة  ب��الإج��راءات  املركز  وا�صاد  ذل��ك. 
ممثلة بوزارة اخلارجية و�صوؤون املغربني واملجل�س الق�صائي، ملتابعة 
حالة املذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية والق�صائية الالزمة عرب 

التعاون والتن�صيق الدوليني.

*عمان 
وفاة   12 ت�صجيل  الثالثاء،  ال�صحة،  وزارة  اأعلنت 
يف  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���ص��اب��ة  و500 
وف��اة   9614 اإىل  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  ل��ريت��ف��ع  امل��م��ل��ك��ة، 

اإ�صابة. و744377 
لح�صائية  ال��ي��وم��ي  امل��وج��ز  يف  ال����وزارة  واأ���ص��ارت 
الن�صطة  احلالت  عدد  اأن  اإىل  اململكة  يف  )كوفيد-19( 
التي  احل��الت  عدد  بلغ  فيما   ،7093 اإىل  و�صل  حالّيا 
التي  احل��الت  عدد  وبلغ   53 امل�صت�صفيات  اإىل  اأدخلت 
ال��ع��دد  ب��ل��غ  ح��ني  يف  ح��ال��ة،   50 امل�صت�صفيات  غ���ادرت 
يف  ال��ع��الج  تتلقى  ال��ت��ي  ّك��دة  امل��وؤ ل��ل��ح��الت  الإج��م��ايل 

حالة.  494 امل�صت�صفيات 
اإقليم  يف  ال��ع��زل  اأ���ص��ّرة  اإ���ص��غ��ال  ن�صبة  اأن  وبينت 
اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  بينما  باملئة،   6 بلغت  ال�صمال 
اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  فيما  باملئة،   14 احلثيثة  العناية 
باملئة.  8 ذاته  الإقليم  يف  ال�صطناعي  التنّف�س  اأجهزة 

اأ���ص��ّرة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  الو�صط،  اإقليم  يف  اأم��ا 
العناية  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  وو�صلت  باملئة،   13 العزل 
اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  بينما  ب��امل��ئ��ة،   28 اإىل  احلثيثة 

باملئة.  9 ال�صطناعي  التنّف�س  اأجهزة 
 4 اإقليم اجلنوب  اأ�صّرة العزل يف  اإ�صغال  وبلغت ن�صبة 
باملئة،   5 احلثيثة  العناية  اأ�صّرة  اإ�صغال  ون�صبة  باملئة، 
 3 ال�صطناعي  التنّف�س  اأجهزة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  كما 

باملئة.
604 حالت �صفاء، لي�صل  اإىل ت�صجيل  املوجز  واأ�صار 

حالة.  727670 اإىل  ال�صفاء  حلالت  الإجمايل  العدد 
فح�صًا،   20236 اإج���راء  مت  ن���ه  اأ امل��وج��ز  واأو���ص��ح 
منذ  اأجريت  التي  للفحو�صات  الإجمايل  العدد  لي�صبح 
لفتًا  فح�صًا،   7583811 الآن  ولغاية  اجلائحة  ب��دء 
47ر2  اإىل  و�صلت  الإيجابّية  الفحو�صات  ن�صبة  اأن  اإىل 

باملئة.
تلقوا  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���س  ع���دد  اأن  امل��وج��ز  وب���ني 
 ،1969242 ب��ل��غ  ك��ورون��ا  ل��ق��اح  م��ن  الأوىل  اجل��رع��ة 
اأن  كما  اجلرعيتني،  تلقي  �صخ�صًا   782039 اأمت  فيما 
اإىل  و�صل  اللقاح  لتلقي  املن�صة  على  امل�صجلني  ع��دد 

�صخ�صًا.  2920582

مندوبا عن الملك..

الملك يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

 ولي العهد يرعى حفل 
تخريج دورة القيادة واألركان

حقوق اإلنسان يستنكر االعتداء 
12 وفاة و500 إصابة بفيروس على أردنية في دولة عربية

كورونا في المملكة

 شخصية العام 
التربــويـــــــة

ايمان الشقيرات
القديرة
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*عمان 
اأن م�صرية  اأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين، 
الدولة،  تاريخ  عرب  ممتدة  الأردن،  يف  الإ�صالح 

وم�صتمرون بها يف املئوية الثانية.
�صمو  بح�صور  لقائه،  خ��الل  جاللته،  وق��ال 
العهد،  ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�صني  الأم��ري 
الثالثاء، رئي�س واأع�صاء اللجنة امللكية لتحديث 
البناء  �صنوا�صل  اإن��ن��ا  ال�صيا�صية،  املنظومة 
ابني  "و�صيكون  والأج���داد،  الآب��اء  جهود  على 
احل�صني اإىل جانبي، لال�صتمرار يف نهج التحديث 

والتطوير".
و�صدد جاللة امللك، خالل اللقاء الذي عقد 
امل�صوؤولية  على  الها�صمي،  امللكي  ال��دي��وان  يف 
م�صريًا  اللجنة،  عاتق  على  تقع  التي  الكبرية 
اأع�صاوؤها،  التي يتمتع بها  اإىل اخلربات الكبرية 
ومت��ث��ي��ل��ه��م مل��خ��ت��ل��ف الأط����ي����اف وال��ت��وج��ه��ات 
على  اإيجابي  انعكا�س  له  �صيكون  ما  ال�صيا�صية، 

خمرجاتها.
املنظومة  تطوير  "هدفنا  جاللته  وق���ال 
واحلزبية  الربملانية  للحياة  و�صوًل  ال�صيا�صية، 
الأردن  وم�����ص��رية  الأردن����ي����ني،  ت��ن��ا���ص��ب  ال��ت��ي 
الهدف  حتديد  اأهمية  مبينا  الدميقراطية"، 
النهائي من عملية التطوير ال�صيا�صي، من خالل 
خطة وا�صحة املعامل، وتو�صيح الجتاه املطلوب 
اأح��زاب��ا  ي�صم  ب��رمل��ان  اإىل  و���ص��ول  للمواطنني، 

براجمية قوية.
اإيجاد  �صرورة  على  امللك  جاللة  �صدد  كما 
امل�صاركة  ق��اع��دة  لتو�صيع  املنا�صبة  البيئة 
ال�صيا�صية، و�صمان دور ال�صباب واملراأة يف احلياة 

العامة.
واأع����رب ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ن اأم��ل��ه ب���اأن يرى 
ال�صيا�صية،  احل��ي��اة  يف  منخرطني  الأردن��ي��ني 
اأن  التاأكيد  جم��ددا  احلزبي،  بالعمل  وواثقني 
واملقرحات،  الأفكار  جلميع  مفتوحة  الأب��واب 

احل��وار  طاولة  على  اجلميع  جلو�س  واملطلوب 
الهدف  والأردن��ي��ني  الأردن  م�صلحة  تكون  واأن 

الأ�صا�صي.
اأن  يجب  ال�صيا�صي  امل�صار  اأن  جاللته  واأك��د 
م�صريًا  واإداري،  اقت�صادي  اآخر  م�صار  مع  يتزامن 
برنامج  لو�صع  احلكومة  وجه  اأن��ه  اإىل  جاللته 
اأ�صابيع،  خ��الل  املعامل  وا�صح  اقت�صادي  عمل 

مرتبط مبدد زمنية حمددة لتنفيذه.
يكون  اأن  اأهمية  اإىل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ول��ف��ت 
لتحقيق  اخلا�س  القطاع  مع  بال�صراكة  الربنامج 
التعايف القت�صادي جراء الأزمة التي مرت بها 
النمو  م�صتويات  ولتحقيق  املختلفة،  القطاعات 
القت�صاد  عجلة  لتحريك  الالزمة  والت�صغيل 
املقدمة  اخلدمات  وحت�صني  التنموية،  وامل�صاريع 

للمواطن ب�صكل ملمو�س.
واأكد رئي�س اللجنة امللكية لتحديث املنظومة 
ال�صيا�صية �صمري الرفاعي، يف كلمة له، اأن ت�صكيل 

اللجنة يعك�س حر�س جاللة امللك على ا�صتمرار 
عجلة التنمية والتطور يف الأردن، وهو نهج ي�صري 

عليه الها�صميون على امتداد تاريخهم.
ل��الأردن��ي��ني  اأن ���ص��م��ان ج��الل��ت��ه  اأك����د  ك��م��ا 
عمل  ملخرجات  احلكومة  بت�ب�ني  والأردن��ي��ات، 
دون  الأمة  جمل�س  اإىل  وتقدميها  اللجنة،  هذه 
فوق  م��ا  نبذل  لأن  "يدفع�نا  ت��اأث��ري،  اأو  تدخل 

اجلهد والطاقة"، م�صيفا اأنه ل جمال للخطاأ.
عملها  يحكم  األ  تتعهد  اللجنة  اأن  واأ�صاف 
وراء  ت��خ��ن��دق  يعيقه  ول  م�صبقة،  ق��ن��اع��ات 
واأن  والقلوب،  للعقول  انغالق  يقيده  ول  راأي، 
البيئة  تهيئة  اأج���ل  م��ن  العمل  ه��ي  اأول��وي��ت��ه��ا 
انتخاب  قوانني  وو�صع  وال�صيا�صية،  الت�صريعية 
املحلية،  الإدارة  جمال  يف  وتو�صيات  واأح��زاب، 
وما قد يحتاجه ذلك من تعديالت يف الن�صو�س 

الد�صتورية واآليات العمل الربملاين ال�صرورية.
واأو�صح الرفاعي يف كلمته اأن اللجنة �صتبذل 

للتقدم  امللكية  ال��روؤى  لتحقيق  جهدها  ق�صارى 
ب���الأوراق  وم�صر�صدين  مهتدين  والتحديث، 
ت�صكيل  يف  التنوع  اإىل  م�صريا  امللكية،  النقا�صية 
املجتمع  ث��راء  تعك�س  التي  وتركيبتها  اللجنة 

الأردين الفكري والثقايف بكل اأطيافه.
وقال: لن نردد يف اأن ن�صتعني يف عملنا بكل 
بيوت اخلربة الأردنية، وما �صبقنا اإليه اإخواننا 
الوطنية  وال����ذوات  واملخت�صني  الباحثني  م��ن 
من  لكل  الدعوة  موجها  املجال،  هذا  يف  املقدرة، 
هذا  تخدم  اأن  ميكن  وم��ق��رح��ات  اأف��ك��ار  لديه 
اجلهد الوطني، اأن يقدمها لأي من اأع�صائها، ليتم 

العمل على درا�صتها وال�صتفادة منه.
اجلانب  م��ن  امل��ط��ل��وب  التغيري  اأن  واأ���ص��اف 
الت�صريعي، وم�صوؤولية املوؤ�ص�صات الر�صمية، لي�س 
ت�صريعية  حزمة  هي  بل  واح��د،  بقانون  رهنا 
واملتنا�صب  املتدرج  التغيري  ت�صمن  متطورة،  حية 
احتياجاته  وا�صت�صراف  املجتمع،  ت��ط��ور  م��ع 

امل�صتقبلية، و�صط املنظومة ال�صلوكية والثقافية 
الجتماعية؛ وما عمل اللجنة اإل جزء من هذه 
اإىل  جناحها  يحتاج  املنظومة،  وتلك  احلزمة، 

اهتمام املواطن ومتابعته.
نتائج  تكون  اأن  ب�صرورة  اللجنة  اإميان  واأكد 
قدر  وعلى  والأردنيات،  بالأردنيني  لئقة  عملها 
الأردنية  الدولة  عهد  اأول  ليكون  بها،  ثقتهم 
حداثيا،  ت�صريعيا  منجزا  الثانية،  مئويتها  يف 
وبرملانية  �صيا�صية  حياة  نحو  ب���الأردن  يخطو 
الكتل  على  قائم  بربملان  تتوج  فاعلة،  وحزبية 
التقدم  ب��دوره  ي�صمن  الرباجمية،  وال��ت��ي��ارات 
التنفيذية  ال�صلطة  ممار�صة  اأ�صلوب  يف  املن�صود 
ويعزز  الوطن،  طموحات  يلبي  ومبا  مل�صوؤولياتها، 
ال�صعيدين  على  امل�صرقة  الدميقراطية  �صورته 

الإقليمي والعاملي.
وح�صر اللقاء رئي�س الديوان امللكي الها�صمي، 

ومدير مكتب جاللة امللك.

*عمان 
الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  عن  مندوبًا 
�صمو  رع��ى  امل�صلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
الأم����ري احل�����ص��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين ويل 
القيادة  دورة  تخريج  حفل  الثالثاء،  العهد، 
والأركان احلادية وال�صتني امل�صركة اخلام�صة 

والع�صرين.
وكان يف ا�صتقبال �صموه لدى و�صوله كلية 
رئي�س  الأردن��ي��ة،  امللكية  والأرك���ان  القيادة 
يو�صف  الركن  اللواء  امل�صركة  الأرك��ان  هيئة 

اأحمد احلنيطي، واآمر الكلية.
م�صطفى  الركن  العميد  الكلية  اآمر  وقال 
تهدف  الكلية  اإن  له،  كلمة  يف  الفواز،  قفطان 
وظائف  لإ���ص��غ��ال  م��وؤه��ل��ني  �صباط  لإع����داد 
اإ�صراك  املتقدمة، من خالل  والأركان  القيادة 
والتمارين  والدرا�صات  الأبحاث  يف  منت�صبيها 
التحليل  العلمي يف  املكثفة، واعتماد الأ�صلوب 
وال�صتنتاج، مثلما اأنها توا�صل تطوير مناهجها 
واأ�صاليبها ملواكبة ما و�صلت اإليه جيو�س العامل 

يف جميع املعارف والعلوم الع�صكرية.
�صهادة  مت��ن��ح  ال��ت��ي  ال�����دورة،  يف  و���ص��ارك 
الع�صكرية، �صباط من  العلوم  البكالوريو�س يف 
 – الأردن��ي��ة  امل�صلحة  القوات  �صنوف  خمتلف 
اإ�صافة  الأمنية،  والأجهزة  العربي،  اجلي�س 
ال�صعودية،  العربية  اململكة  من  �صباط  اإىل 
البحرين،  ومملكة  العربية،  م�صر  وجمهورية 

ودولة الإمارات العربية املتحدة، ودولة قطر، 
ودولة الكويت، وباك�صتان، وفرن�صا.

تهنئة  التخريج،  حفل  خالل  �صموه،  ونقل 
ثقة  موؤكدًا  للخريجني،  الأعلى  القائد  جاللة 
�صت�صكل  التي  ال���دورة،  خمرجات  يف  جاللته 
والأركان  القيادة  كلية  لدورات  نوعية  اإ�صافًة 
كلمة  العهد  ويل  �صمو  ودّون  الأردنية.  امللكية 
فخره  ع��ن  فيها  ع��رب  ال����زوار،  ك��ب��ار  �صجل  يف 

واعتزازه بالكلية، مثمنًا جهود القائمني عليها، 
بكفاءات  الوطن  رفد  يف  جهد  من  يبذلونه  ملا 

ع�صكرية متتلك العلم واملعرفة.
في�صل  الأمري  �صمو  التخريج،  حفل  وح�صر 
احل�صن،  بن  را�صد  الأم��ري  و�صمو  احل�صني،  بن 
موؤتة،  جامعة  ورئي�س  ال��ع��ام،  الأم��ن  ومدير 
وعدد من امللحقني الع�صكريني للدول ال�صقيقة 

وال�صديقة املعتمدين لدى الأردن. 

*عمان 
املعدنية  وال���روة  الطاقة  جلنة  طالبت 
ال�صفافية  مبداأ  بر�صيخ  احلكومة  النيابية، 
واإزال��ة  الطاقة  مبلف  يتعلق  فيما  واملكا�صفة 
التفا�صيل  وتو�صيح  يعريه،  ال��ذي  الغمو�س 

اأمام الراأي العام وجمل�س النواب.
العتوم،  زيد  املحامي  النائب  رئي�صها  واأكد 
خالل تروؤ�صه اجتماًعا للجنة عقدته الثالثاء 
على  الكهربائي  التيار  اإي�صال  اأ�ص�س  ملناق�صة 
الت�صاركية  اأهمية تعزيز  الريف،  ح�صاب فل�س 
ووزارة  النيابية"  "الطاقة  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
النواب  واط���الع  امل��ل��ف��ات،  ك��ل  حيال  الطاقة 
املتعلقة  وامل��ع��ل��وم��ات  التفا�صيل  جميع  على 
الطاقة  وزيرة  الجتماع  وح�صر  ال�صاأن.  بهذا 
عام  واأم���ني  زوات���ي،  ه��ال��ة  املعدنية  وال���روة 
مفو�صي  جمل�س  ورئي�س  العزام،  اأماين  الوزارة 
ح�صني  وامل��ع��ادن  الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة 

اللبون، وزياد ال�صعايدة مدير "فل�س الريف".
الفعلي  ال�صبب  ب��ي��ان  اإىل  ال��ع��ت��وم  ودع���ا 
"الطاقة  وتزويد  الكهربائي  التيار  لنقطاع 
بهذا  املتعلقة  واحليثيات  النيابية" باملعلومات 

تزويد  لعدم  ا�صتهجانه  مبدًيا  اخل�صو�س، 
بهم  ال�صتعانة  مت  الذين  واخل���رباء  اللجنة 

حتى الآن باأي تفا�صيل حول ذلك.
ال�صواعري  فرا�س  والنواب:  العتوم  وانتقد 
ون�صال  احلرا�صي�س  و���ص��رار  الفايز  وحممد 
اخلاليلة  واأح��م��د  امل�صاعيد  وذي��اب  احل��ي��اري 
وعبدال�صالم الذيابات، حالة غياب ال�صفافية، 
عن  والإج��اب��ات  املعلومات  يف  الو�صوح  وع��دم 
الطاقة،  مبلف  املتعلقة  النيابية  الأ�صئلة 
ال��ط��اق��ة،  ب��ات��ف��اق��ي��ات  امل��رت��ب��ط��ة  �صيما  ل 
والتعرفة  النفطية،  امل�صتقات  ت�صعري  ومعادلة 
التيار  انقطاع  اأ�صباب  واآخ��ره��ا  الكهربائية، 
الكهربائي. واأ�صاروا اإىل "اأننا جميًعا يف خندق 
الوطنية  امل�صلحة  حتقيق  وهدفنا  ال��وط��ن، 
اإج��راء  عرب  وامل��واط��ن،  الوطن  وخدمة  العليا 
مراجعة �صاملة تزيل جميع الت�صوهات املت�صلة 

بهذا القطاع".
وط��ال��ب��وا ب��ت��زوي��ده��م ب��خ��ط��ة ال�����وزارة 
وبيان  الطاقة،  توليد  باتفاقيات  املتعلقة 
التزامات الأردن للبنك الدويل ب�صاأن التعرفة 

الكهربائية وال�صرائح.

وفيما يتعلق باأ�ص�س اإي�صال التيار الكهربائي 
على ح�صاب فل�س الريف، طالب اأع�صاء اللجنة 
م��ن��ازل،   3 م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  ���ص��رط  بتخفي�س 
لي�صبح اإىل منزل واحد، موؤكدين اأن كل مواطن 

من حقه اأن ي�صله التيار الكهربائي.
ك��م��ا ط��ال��ب��ت ال��ل��ج��ن��ة ب��ت��و���ص��ي��ع ق��اع��دة 
املدة  وت�صريع  الريف،  فل�س  من  امل�صتفيدين 
على  للح�صول  ال��ط��ل��ب��ات  يف  للبت  ال��زم��ن��ي��ة 
اإىل  الكهربائي  التيار  واإي�صال  الريف،  فل�س 
بالإ�صافة  املائية،  امل�صادر  من  القريبة  املزارع 
وقائمة  ال��ري��ف،  فل�س  مب��وارد  تزويدها  اإىل 
بامل�صاريع ذات النفع العام التي مت اإي�صال التيار 

الكهربائي لها على ح�صاب فل�س الريف.
الطاقة،  وزارة  اإن  زوات��ي  قالت  ب��دوره��ا، 
وخدمة  ال��ن��واب  جمل�س  لطلب  وا�صتجابة 
ال���وزراء  جمل�س  اإىل  �صُتن�صب  للمواطنني، 
على  الكهربائي  التيار  اإي�صال  اأ�ص�س  بتعديل 
الواقع  الواحد،  للمنزل  الريف  فل�س  ح�صاب 
خارج التنظيم امل�صتفيد من ال�صبكة الكهربائية 
فل�س  ح�صاب  على  اإن�صاوؤها  مت  التي  القائمة، 

الريف وتنطبق عليه الأ�ص�س.

الملك:هدفنا تطوير منظومتنا السياسية 
الملك يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

مع  يــتــزامــن  أن  يجب  السياسي  الــمــســار 
االقتصادي

وجــهــت الــحــكــومــة لــوضــع بــرنــامــج عمل 
اقتصادي خالل أسابيع 

الدولة  تاريخ  عبر  ممتدة  ــالح  اإلص مسيرة 
ومستمرون بها في المئوية الثانية

توضيح االتجاه المطلوب للمواطنين، وصوال 
إلى برلمان يضم أحزابا برامجية قوية

مندوبا عن الملك، ولي العهد يرعى 
حفل تخريج دورة القيادة واألركان

طاقة النواب ُتطالب الحكومة بترسيخ 
الشفافية والمكاشفة بشأن ملف الطاقة

اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية 
تؤكد انحيازها ألجندة المصلحة الوطنية

  
*عمان 

املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  با�صم  الإعالمي  الناطق  اأك��د 
ر�صالة  مب�صامني  اللجنة  التزام  مبي�صني،  مهند  الدكتور  ال�صيا�صية، 
واملتعلقة  اللجنة  واأع�����ص��اء  لرئي�س  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة 
التو�صيات  وتقدمي  والأح��زاب  لالنتخاب  قانونني  م�صروع  ب�صياغة 
لتطوير الت�صريعات الناظمة لالإدارة املحلية واإجراء بع�س التعديالت 

الد�صتورية.
اأن  )ب��را(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  مبي�صني،  الدكتور  واأ�صاف 
عقدت  الثالثاء،  امللك  بجاللة  جمعها  ال��ذي  اللقاء  وبعد  اللجنة 

اجتماعا برئا�صة رئي�س اللجنة، العني �صمري الرفاعي.
واأ�صار اإىل اأن الرفاعي اأكد خالل الجتماع انحياز اللجنة لأجندة 
امللكية  بالر�صالة  ج��اء  ما  مب�صامني  والل��ت��زام  الوطنية،  امل�صلحة 

ال�صامية.
وه��ي:  جل��ان   6 على  الأع�����ص��اء  بتوزيع  قامت  اللجنة  اأن  وب��ني 
الد�صتور"،  املحلية،  الإدارة  امل��راأة،  ال�صباب،  الأح��زاب،  "النتخاب، 
التي  املحاور  �صمن  حم��دد  وق��ت  خ��الل  توافقية  تو�صيات  ل�صياغة 

ت�صمنتها الر�صالة امللكية.
اأن اللجنة فو�صت رئي�صها باختيار  اأ�صار الدكتور مبي�صني اإىل  كما 

مقرر ورئي�س لكل جلنة بحيث تعقد 3 اجتماعات اأ�صبوعيا.

الملكية لحماية الطبيعة تنفذ ورشة للقائمين 
على محمية أرخبيل سقطرى في اليمن

  
*عمان 

نظمت اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة ور�صة تدريبية للقائمني 
على حممية اأرخبيل �صقطرى يف اليمن، الثالثاء.

وتاأتي الور�صة التدريبية، التي �صت�صتمر ملدة 18 يوما، كجزء من 
الذي  امل�صتدامة،  والتنمية  الطبيعة  ل�صون  املتكاملة  الإدارة  برنامج 
اأن وقعت مع برنامج الأمم  تنفذه اجلمعية يف الأرخبيل باليمن، بعد 
املتحدة للبيئة وبدعم من مرفق البيئة العاملي و�صراكة هيئة البيئة 
العامة يف اجلمهورية اليمنية اتفاقية تنفيذ املرحلة الثانية لربنامج 
العام  �صقطرى  لأرخبيل  امل�صتدامة  والتنمية  لل�صون  املتكامل  الدعم 

املا�صي.
اأهم  اأهمية جزيرة �صقطرى كاأحد  اأهمية هذا امل�صروع من  وتاأتي 
 300 من  اأكر  على  حتتوي  حيث  احليوي،  للتنوع  العامل  يف  جزر   10
اأنواع متوطنة من الطيور، و27 نوعا  النباتات املتوطنة، و10  نوع من 
ما  متوطنة،  وكلها  الفرا�صات  من  نوعا  و60  ال��زواح��ف  من  متوطنا 
التوطن  عايل  نادر  حيوي  تنوع  لحت�صان  جدا  عالية  قيمة  اأعطاها 

ومميز على م�صتوى العامل.
ومن جانبه، قال مدير مركز مراقبة التنوع احليوي يف اجلمعية 
مكثفة  الور�صة  اإن  حميدان،  ن�صاأت  الدكتور  �صقطرى،  م�صروع  ومدير 
ويف  املحمية  املناطق  ب���اإدارة  املتعلقة  واملوا�صيع  الق�صايا  وتتناول 
اجلوانب كافة، ومنها نظرة عامة على الق�صايا العاملية يف اإدارة املناطق 
املحمية، والتخطيط املتكامل، وفاعلية الإدارة ودور الأبحاث وبرامج 
اإدارة املحميات، وخطط حماية الأنواع، وحالت  املراقبة يف توجيه 
الطبيعية  للمحميات  اخل�صراء  والقائمة  املوائل  و�صحة  درا�صية 
تت�صمن  التدريبية  الور�صة  اأن  حميدان  واأ�صاف  الع�صوية.  وامل��زارع 
زيارة الوفد للعديد من املحميات الطبيعية يف اململكة، والتي تديرها 
عن  اجلوانب  كافة  على  لالطالع  الطبيعة،  حلماية  امللكية  اجلمعية 
قرب واكت�صاب اخلربات امليدانية من خالل جتربة اجلمعية يف اإدارة 

املحميات والتي تعترب رائدة على م�صتوى املنطقة والعامل.
وبني اأن اجلمعية قامت بزيارة اجلزيرة ملدة �صهر كامل للنظر يف 
احتياجات املجتمعات املحلية حول املحميات، وتقييم فعالية املحميات 
املراأة، وبرامج اخلطط الإدارية للمحميات  الطبيعية، وبرامج متكني 

الطبيعية وحتليل القدرات للكادر املحلي وال�صركاء.
يحيى  الطبيعة،  حلماية  امللكية  اجلمعية  عام  مدير  قال  بدوره، 
املحمية  املواقع  اإدارة  يف  طويلة  خ��ربة  متتلك  اجلمعية  اإن  خالد، 
اأنها  كما  الوطن،  خارج  امل�صاريع  من  العديد  لإدارة  ن�صاطاتها  وامتدت 
تقديرا  انرنا�صيونال  البريدليف  موؤ�ص�صة  يف  ع�صوية  على  ح�صلت 
ف�ي  الطبيعة  حماية  برامج  يف  اجلمعية  تلعبه  الذي  الريادي  للدور 
جمل�س  يف  الأو���ص��ط  ال�صرق  ل��دول  كممثل  الأو���ص��ط،  ال�صرق  منطقة 

الإدارة العاملي للموؤ�ص�صة. 

األردن يدعم حق أبناء فلسطين 
في التعلم وحماية هويتهم

*عمان 
رفيق  املهند�س  الفل�صطينية،  ال�����ص��وؤون  دائ��رة  ع��ام  مدير  اأك��د 
امللك  جاللة  م��ن  وبتوجيهات  اململكة،  حكومة  موا�صلة  خ��رف��ان، 
عبداهلل الثاين، دعم الأ�صقاء من اأبناء فل�صطني يف ممار�صة حقهم يف 
خمططات  مواجهة  يف  والوطنية  الثقافية  هويتهم  وحماية  التعلم، 
وحمالت التجهيل والتهويد التي تقوم بها �صدهم �صلطات الحتالل 

الإ�صرائيلي.
مديرية  مدير  عنه  نيابة  األقاها  التي  الكلمة  يف  خرفان،  وعرب 
اجتماع  افتتاح  يف  عبدالرحمن،  موفق  الدولية  واملنظمات  الأون��روا 
الثنني،  يوم  فل�صطني،  لأبناء  الربوية  ال�صوؤون  ملوؤمتر  ال� 85  الدورة 
املنا�صبة  وال��ق��رارات  بالتو�صيات  الجتماع  هذا  خل��روج  تطلعه  عن 

الداعمة لهذا احلق.
به  �صارك  وال��ذي  الجتماع،  يف  امل�صارك  الأردين  الوفد  وق��دم 
تقريرًا  النا�صر،  رامي  بالدائرة،  القانونية  ال�صوؤون  مديرية  مدير 
الأ�صقاء  لتمكني  اململكة  حكومة  تقدمه  الذي  الدعم  جوانب  اأظهر 
من اأبناء فل�صطني من ممار�صة حقهم بالتعلم، مبا فيها املكرمة امللكية 
القاطنني يف  الفل�صطينيني  الالجئني  اأبناء  350 من  ال�صامية، بقبول 
لأبناء  جامعيًا  مقعدًا  و65  الر�صمية،  اجلامعات  يف  اململكة  خميمات 
الغوث  لوكالة  التعليمي  الربنامج  دعم  اإىل  اأ�صار  كما  الداخل.  عرب 
الكتب  اأثمان  من  الوكالة  باإعفاء  الأردنية،  الأرا�صي  على  الدولية 
األف  و341  املليون  ناهزت  والتي  الوزارة،  بها  تزودها  التي  املدر�صية 
انعقد  الذي  الجتماع،  وتبنى   .2019/2020 الدرا�صي  للعام  دينار 
الت�صال  تقنية  عرب  العربية،  الدول  جلامعة  العامة  الأمانة  مبقر 
مبا  بالتعلم،  حقهم  يف  فل�صطني  اأبناء  تدعم  تو�صيات  عدة  بعد،  عن 
الغوث  الدعم لوكالة  اإ�صناد اجلهود الإقليمية والدولية حل�صد  فيها 
وال�صيا�صية  املالية  التحديات  مواجهة  على  ي�صاعدها  مبا  الدولية، 
يف  مهمة  مظلة  من  الأممية  املنظمة  هذه  متثله  ملا  تواجهها،  التي 
لالجئني  وال�صرورية  الأ�صا�صية  التعليمية  اخلدمات  توفري  �صياق 

الفل�صطينيني.
التعليمية يف  للعملية  الدعم  ب�صرورة توفري  اأو�صى الجتماع  كما 
القد�س ال�صرقية املحتلة، مبا فيه املوؤ�ص�صات التعليمية التابعة لدائرة 
الأوقاف الأردنية، كجزء من الو�صاية الها�صمية على مقد�صات املدينة 

املحتلة. 

وزير البيئة يلتقي السفير 
الياباني لدى المملكة

*عمان 
بالوزارة،  مكتبه  يف  الثالثاء  م�صاروة،  نبيل  البيئة،  وزير  التقى 

ال�صفري الياباين لدى اململكة �صيمازاكي كاورو.
البيئية  الق�صايا  حول  النظر  وجهات  تبادل  اللقاء  خالل  وجرى 
ذات الهتمام امل�صرك واأهمها التغري املناخي، حيث مت اإعالم ال�صفري 
الظاهرة  ه��ذه  ملواجهة  ال���وزارة،  اتخذتها  التي  الإج���راءات  باآخر 
وا�صتعداد الدولة الأردنية للعمل جنبًا اإىل جنب مع باقي دول العامل 
ملواجهة ظاهرة التغري املناخي، التي اأ�صبحت ت�صكل خطرًا على جميع 
التغري  جم��ال  يف  اخل��ربات  تبادل  يقت�صي  ال��ذي  الأم��ر  العامل،  دول 
املناخي، وو�صع اخلطط والربامج الرامية اإىل احلد من هذه الظاهرة.

واأكد الطرفان �صرورة زيادة التن�صيق والتعاون يف كافة املجالت 
البيئية، الرامية اإىل احلفاظ على البيئة وحفظ عنا�صرها بطريقة 

م�صتدامة.
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تكية أم علي تطلق حملة 
األضاحي لهذا العام

*عمان 
�صعار  حتت  العام  لهذا  الأ�صاحي  حملة  علي  اأم  تكية  اأطلقت 
حّث  اإىل  احلملة  وتهدف  التكية"،  هدية...بتوزعها  "اأ�صحيتك 
املتربعني على توكيل تكية اأم علي لأداء الأ�صاحي وتوزيعها بالنيابة 

عنهم على الأ�صر املحتاجة.
وقالت التكية يف بيان �صحفي الثالثاء، اإن احلملة جاءت لتو�صيح 
بذبح  تقوم  حيث  الأ�صاحي،  بتوزيع  علي  اأم  تكية  تلعبه  الذي  الدور 
وتقوم  دي��ن��ارا،   120 تكلفتها  تبلغ  والتي  الأردن  خ��ارج  الأ�صحية 
ليتم فيما بعد تخزينها يف  الأردن  اإىل  بتقطيعها وجتميدها و�صحنها 
من  وامل�صتفيدة  املحتاجة  الأ�صر  على  توزيعها  ثم  ومن  م�صتودعاتها 
قبل  ي��راوح  الأ�صحية  وزن  اأن  اإىل  واأ�صارت  العام.  ط��وال  براجمها 
الذبح ما بني 38 اإىل 42 كغم وي�صل �صايف حلم الأ�صحية اإىل 19 كغم.

امل�صتفيدة  الأ�صر  على  الأ�صاحي  حلوم  توزيع  يجري  اأنه  وبينت 
الفقر  خط  حتت  جميعها  تعي�س  اأ�صرة  األ��ف   20 عددها  يبلغ  والتي 
ما  اأي  الأ�صحية  كتف  باإي�صال  تقوم  كما  العام،  م��دار  على  الغذائي 

يعادل �صد�صها لالأ�صر املحتاجة يف فل�صطني، �صمن م�صروع تكاتف.

*عمان 
الإعالم  ل�صوؤون  الدولة  وزير  ي�صارك 
املهند�س  احلكومة  با�صم  الر�صمي  الناطق 
احلادية  ال��دورة  اأعمال  يف  دودي��ن  �صخر 

واخلم�صني ملجل�س وزراء الإعالم العرب.
امل�صرية  العا�صمة  اإىل  دودي��ن  وو�صل 
القاهرة الثالثاء للم�صاركة يف التح�صريات 
غدا  يعقد  وال��ذي  الجتماع،  ت�صبق  التي 
جلامعة  العامة  الأمانة  مقر  يف  الأربعاء 
الدول العربية. وتكت�صب الدورة احلادية 
العرب  الإع��الم  وزراء  ملجل�س  واخلم�صون 
من  ع��ددًا  تناق�س  كونها  خا�صة،  اأهمية 
الق�صية  اأب��رزه��ا  واملو�صوعات،  الق�صايا 
اأعمال  جدول  تت�صدر  التي  الفل�صطينية 
امل��ن��اق�����ص��ات، وك���ذل���ك ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
التحرك  وخ��ط��ة  ال��ع��رب��ي��ة،  الإع��الم��ي��ة 
تهدف  التي  اخل��ارج  يف  العربي  الإعالمي 
اإىل تعزيز التوجهات الإعالمية الداعمة 
التكاتف  ع��رب  ال��ع��ادل��ة  الق�صية  ل��ه��ذه 
مكونات  خمتلف  مع  والت�صامن  والتعاون 
الدورة احلادية  العربي. وتبحث  الإعالم 
مرة  لأول  وجاهيًا  تعقد  التي  واخلم�صون 
تهم  ق�صايا  كورونا،  جائحة  انت�صار  منذ 
اعتماد  منها  العربي؛  الإع���الم  م�صتقبل 
برنامج عمل اخلريطة الإعالمية للتنمية 

ل��الإع��الم  العربية  واللجنة  امل�صتدامة، 
الإلكروين، اإىل جانب اإدراج مادة الإعالم 
املناهج  يف  الإعالمية"  "الربية  الربوي 

ا�صراتيجية  وو�صع  العربية،  التعليمية 
الإعالمية  ال�صركات  كربيات  مع  للتعامل 

املوؤثرة يف امل�صهد الرقمي العاملي.
يف  العرب  الإع��الم  وزراء  يناق�س  كما 

دور  تفعيل  اأهمية  املجل�س،  اأعمال  جدول 
لظاهرة  الت�صدي  يف  الإلكروين  الإع��الم 
الإرهاب، وحتديد عا�صمة الإعالم العربي 

للعام املقبل.

*عمان 
ن���ف���ذت م���دي���ري���ة ���ص��ب��اب حم��اف��ظ��ة 
لها،  التابعة  ال�صبابية  واملراكز  العا�صمة 
عن  الت�صال  تقنية  عرب  الثالثاء،  اليوم 
بعد، جل�صات حوارية وحما�صرات تدريبية 

�صبابية عن البتكار الجتماعي.
مدير  ق��ال  للمديرية  ب��ي��ان  وبح�صب 
خالل  ال��زع��ب��ي،  ج��م��ال  العا�صمة  �صباب 
 20 فيها  �صارك  التي  احل��واري��ة  اجلل�صات 
تنفذها  التي  ال�صبابية  الن�صطة  اإن  �صابًا، 
ال�صراتيجية  �صمن  ت��اأت��ي  امل��دي��ري��ة 
بهدف   ،2025  -2019 لل�صباب  الوطنية 

اإك�صابهم املهارات واملعارف اجلديدة.
مع  بالتعاون  ماركا  �صابات  مركز  ونفذ 
حوارية  جل�صة  الأردين  ال�صفافية  مركز 

بعنوان "ال�صباب وامل�صاركة املجتمعية".
خ��الل  عبيد  لرا  امل��ح��ام��ي��ة  واأك�����دت 
النقا�صية  الأوراق  م�صمون  على  اجلل�صة 
فيها  حت��دث  ال��ت��ي  وال�صاد�صة  اخلام�صة 
تفعيل  ع��ن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة 
وامل�صاركة  ال��ق��رار  �صنع  يف  ال�صباب  دور 

املجتمعية.
مبادرة  ماركا  �صابات  مركز  نفد  فيما 
�صابة،   20 مب�صاركة  لرنتقي"  "نقراأ 
الزعبي  لينى  امل��درب��ة  خاللها  حتدثت 
ع��ن ف��وائ��د امل��ط��ال��ع��ة، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
احلياة  يف  املفيدة  الكتب  من  جمموعة 

. لعملية ا
خم�صة  يف  اختتمت  ال�صياق،  ذات  ويف 
�صباب  مل��دي��ري��ة  ت��اب��ع��ة  �صبابية  م��راك��ز 

لربنامج  ال�صابع  الفوج  تدريبات  العا�صمة، 
البتكار الجتماعي "مهاراتي" عرب و�صائل 
 150 بح�صور  "زووم"  احلديثة  الت�صال 

�صابا و�صابة.
البتكار  برنامج  تدريبات  وا�صتملت 
"مهاراتي" على مهارات احلياة  الجتماعي 
الأ�صا�صية، بالإ�صافة اإىل جل�صات تدريبية 
وامن��اط  واملالية  الرقمية  امل��ه��ارات  على 
امل��ب��ادرات  عمل  وكيفية  ال�صحية  احلياة 

املجتمعية.
العا�صمة  �صابات  مركز  رئي�صة  وقالت 
املدربة �صناء الوديان، اإن تدريبات املرحلة 
معرفة  على  ت�صاعد  املنهجية،  ال�صابعة 
وحتديد  ال�صباب  امل�صاركني  احتياجات 

التدريبات بناء على احتياجاتهم.

*عمان 
نّظم املجل�س الأعلى لل�صكان بالتعاون مع 
املجل�س العربي لل�صكان والتنمية، الثالثاء، 
دورة تدريبية عرب تقنية الت�صال املرئي، 
واللجان  املجال�س  ق���درات  تعزيز  ح��ول 
الوطنية لل�صكان يف الوطن العربي-الإدارة 

املحكمة بالنتائج.
واأ�صار املجل�س، يف بيان ا�صدره الثالثاء، 
اىل اأن الربنامج التدريبي الذي ُي�صارك فيه 
والتنمية،  لل�صكان  العربي  املجل�س  اأع�صاء 
�صيكون على مرحلتني الأوىل خالل الفرة 
15 اىل 17 حزيران احلايل، والثانية تبداأ 

نهاية اأيلول املقبل.
العامة  الأم��ي��ن��ة  م�����ص��اع��دة  واأّك�����دت 
الدورة،  افتتاح  يف  العبادي،  رانيا  للمجل�س 
للمجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم��ي��ن��ة  ع���ن  ن��ي��اب��ة 
ال��ت��دري��ب  اأن  ع��م��اوي،  عبلة  ال��دك��ت��ورة 
اخلربات  لنقل  املجل�س  عمل  اإطار  يف  ياأتي 
يف  تت�صابه  ال��ت��ي  ال����دول  ب��ني  وامل��ع��رف��ة 
دليل  اإىل  وا�صتنادًا  الفنية،  الحتياجات 
الوطنية  واللجان  املجال�س  "تعزيز قدرات 
الذي  بالنتائج"  املحكمة  الإدارة  لل�صكان- 
يف  ال�صكانية  ال�صيا�صات  اإدارة  اأع��ّدت��ه 

بالتعاون  والتنمية  لل�صكان  العربي  املجل�س 
مع املجل�س الأعلى لل�صكان. وبّينت العبادي، 
التدريبي  الربنامج  خ��الل  م��ن  �صيتم  اأن��ه 
تبّني منظومة من التخطيط ال�صراتيجي 
بالنتائج  امل��ح��ك��م��ة  الإدارة  خ���الل  م��ن 
لل�صكان  ال��وط��ن��ي��ة  وال��ل��ج��ان  للمجال�س 
بالوطن العربي اأو من يف حكمها، للم�صاهمة 
و�صع  من  متّكنها  طريق  خريطة  و�صع  يف 
اأولوياتها للق�صايا ال�صكانية، والركيز على 
طاقاتها ومواردها، والتاأّكد من اأّن املوظفني 
م�صركة،  اأه��داف  نحو  يعملون  وامل�صوؤولني 
وتقييم تاأقلم املجال�س يف ا�صتجابتها لبيئة 
التدريبي  الربنامج  ان  واأ�صافت  متغرية. 
ا�صراتيجي  تخطيط  ب��اإي��ج��اد  �صي�صهم 
م�����ص��رك ���ص��م��ن م��ن��ه��ج��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة من 
ق�صايا  يف  ب��ال��ن��ت��ائ��ج  امل��ح��ك��م��ة  الإدارة 
مب�صاعدة  �صت�صهم  التي  والتنمية،  ال�صكان 
يف  لل�صكان  الوطنية  وال��ل��ج��ان  املجال�س 
الدول العربية، لإيجاد اإطار عام للمراحل 
القادمة، وحت�صني بيئة ال�صيا�صات، و�صمان 
وحتقيق  الجتماعية،  احلماية  حتقيق 
التنمية امل�صتدامة، ومتكني املراأة وامل�صاواة 

بني اجلن�صني، وحتقيق رفاه ال�صكان.

العربي  املجل�س  اأن  ال��ب��ي��ان،  واو���ص��ح 
لل�صكان والتنمية منذ تاأ�صي�صه عام 2019، 
وماأ�ص�صة  لدعم  اآل��ي��ات  اإي��ج��اد  على  يعمل 
يف  العربية  ال��دول  بني  والتعاون  التن�صيق 

جمال ق�صايا ال�صكان والتنمية كافة.
من  الآل��ي��ات  ه��ذه  على  العمل  وي��اأت��ي 
الق�صايا والديناميكيات  اإدماج  اأجل تعزيز 
�صيا�صات  يف  ف��اع��ل  ك��ع��ام��ل  ال�����ص��ك��ان��ي��ة 
الوطنية  العمل  وخطط  وا�صراتيجيات 
الإقليمية  التنمية  وم�����ص��اري��ع  وب��رام��ج 
منظومة  اإع����داد  خ���الل  م��ن  وال��وط��ن��ي��ة، 
ال���ص��رات��ي��ج��ي  التخطيط  م��ن  م��وح��دة 
لل�صكان،  الوطنية  وال��ل��ج��ان  للمجال�س 
القرار  �صانعي  وتزويد  لالأزمات  للت�صدي 
اأدل���ة  ع��ل��ى  مبنية  �صيا�صات  مب��ق��رح��ات 
ال�صكاين  ال��ب��ع��د  دم���ج  يف  ت�صب  حمكمة 
يف  ال�صكانية  الفئات  خمتلف  وخ�صائ�س 
اقراح  على  يعمل  كما  التنموية.  اخلطط 
للتحديات  التو�صيات  وت��ق��دمي  احل��ل��ول 
املنطقة  تواجه  التي  الرئي�صة  التنموية 
ال�صتجابة  خطط  حاليًا  واأهمها  العربية، 
ل����الزم����ات؛ ل�����ص��م��ان حت��ق��ي��ق احل��م��اي��ة 
الجتماعية ال�صاملة جلميع فئات املجتمع.

*عمان 
دع����ت ج��م��ع��ي��ة مت��ك��ني ل��ل��م�����ص��اع��دة 
مراعاة  اإىل  الإن�صان،  وحقوق  القانونية 
التوازن بني حقوق وواجبات كل من �صاحب 

العمل وعاملة املنزل.
اأ�صدرته  بيان  يف  اجلمعية  واأو�صحت 
لعامالت  العاملي  باليوم  احتفاًء  الثالثاء، 
من  ع�صر  ال�صاد�س  ُي�صادف  ال��ذي  امل��ن��ازل 
حزيران من كل عام اأن عدد عامالت املنازل 
امل�صجالت يف الأردن خالل العام 2020 بلغ 
33777 عاملة، منهن 10402 من اجلن�صية 

الفلبينية، و8095 من اجلن�صية البنغالية، 
يف  النظاميات  غ��ري  العامالت  يقدر  فيما 

الأْرُدّن ب� 30 األف عاملة.
خالل  تلقيها  اإىل  اجلمعية  واأ���ص��ارت 
العام املا�صي 346 �صكوى من عامالت منازل 
اأبرزها بحجز  تعلق  من جن�صيات خمتلفة، 
ال�صفر  ك��ج��واز  ال�صخ�صية  اإث��ب��ات  وث��ائ��ق 
اأو  الأج���ور  بدفع  العمل  اأ�صحاب  وت��اأخ��ر 
عدم دفعها من الأ�صا�س واحلرمان من بدل 
العمل الإ�صايف، فيما ورد عدد من ال�صكاوى 
الرعاية  املنزل  عاملة  تلقي  بعدم  املتعلقة 

الرعاية  م�صاريف  ��م  َخ�����صْ اأو  ال�صحية 
ال�صحية من الأجر ال�صهري.

تداعيات  اأه��م  م��ن  اأن  التقرير  وذك��ر 
ن�صبة  ارت��ف��اع  ك���ورون���ا،  ف��ريو���س  ان��ت�����ص��ار 
يعملن  الالتي  املنازل  عامالت  بني  البطالة 
ن�صاطات  توقف  ب�صبب  اليومية  بالأجور 
العبء  ازداد  فيما  الع��ت��ي��ادي��ة،  احل��ي��اة 
مما  الأ���ص��ر،  ل��دى  املقيمات  العامالت  على 
اأثر ب�صكل اأو باآخر على و�صع اأ�صرهن حيث 
وجود  ع��دم  ب�صبب  حتويالتهن  انخف�صت 

مردود مايل كاف.

دودين يشارك في اجتماعات الدورة 51 
لمجلس وزراء اإلعالم العرب بالقاهرة

شباب العاصمة تنفذ أنشطة 
توعوية في مراكزها

برنامج تدريبي عربي لتعزيز قدرات 
المجالس واللجان الوطنية للسكان

تمكين تحتفي 
باليوم العالمي لعامالت المنازل

مقال رئيس التحرير

�صعبة"..  العي�س  "لقمة 
على  مملكتنا  يف  الب�صطاء  معاناة  تخت�صر  كلمات 

"ر�صيف الفقر"..كلمات حتمل معها واقعًا موؤملًا لفئة بقيت بعيدة 
احلياة،  لق�صوة  جمربة  نف�صها  و�صّلمت  املجتمع،  موؤ�ص�صات  اأنظار  عن 
مذلة  وتكفيها  حاجتها،  ت�صد  يومي"  "م�صروف  عن  البحث  وم�صقة 
املتهالكة كل �صباح، وهي  بيوتها  "فئة معدمة" تخرج من  ال�صوؤال.. 
باقية  اأنها  ي�صعرها  �صيء"  "اأي  عن  بحثًا  واآهاتها  جراحها  حتمل 
على قيد احلياة . واأنها ما�صية لتعود، وبعيدة لتقرب من الفقر اأخًا 
باآلمه، وق�صوته، وحرمانه، ثم تبقى مع كل ذلك  و�صديقًا يوا�صيها 
تنتظر "حلظة التغيري" التي غابت عن الوجود، والوجوه، والظهور، 
واأن  خمجلة..  ورمبا  وحمزنة،  �صامتة،  بعقارب  يدور  الزمن  وك��اأن 
الآخر،  منهم  واحد  كل  فيه  يوا�صي  ر�صيف  و�صط  بهم  مي�صي  العمر 
اأن  دون  حياته  مودعًا  مكانه  عن  اأحدهم  يغيب  ما  حلظة  ويبكيهم 

ين�صفه زمن امل�صوؤولني املتنفذين ا�صحاب امل�صالح والأنانية .
 40 جتاوز  عامًا  ودينًا  �صعبة  اقت�صادية  اأو�صاعًا  اململكة  تعاين 

مليار دولر
وتفيد الأرقام الر�صمية باأن معدل الفقر ارتفع مطلع 2018 اإىل 
ال�صهرية  الأجور  معدل  يبلغ  بلد  50%يف  اإىل  البطالة  ون�صبة   ،%20
فيه نحو 600 دولر، واحلد الأدنى لالأجور 300 دولر واحتلت عّمان 

املركز الأول عربيًا يف غالء املعي�صة عامليًا .
والقت�صادية  املعي�صية  الأو�صاع  من  التذمر  قيا�س  يحتاج  ل  قد 
بالأردن الكثري من مقايي�س الراأي ل�صيما مع �صيوع حالة عامة تعرب 
اأن  ا�صتيائها من موجات الغالء وال�صرائب وارتفاع الأ�صعار، غري  عن 
باتت  للمواطنني  القت�صادية  الأو�صاع  اأن  اأكدوا  للراأي  ا�صتطالعني 

هي ال�صواأ .
الأول��وي��ة  ذات  الق�صايا  معاجلة  يف  "ف�صلت"  احل��ك��وم��ات  اأن   
لالأردنيني حيث تراجعت الثقة بقدرتها على معاجلة ارتفاع الأ�صعار 
وفر�س ال�صرائب، اإ�صافة لراجع الثقة بالقدرة على معاجلة ق�صايا 
حماربة الف�صاد وحتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�س وتنفيذ برامج الطاقة 
�صغال  زال  ما  )واو(  وفيتامني  والفقر  البطالة  من  واحل��د  البديلة 
عداك عن املحا�ص�صة واملناطقية وال�صللية واملح�صوبية املتف�صية يف 

اأروقة �صنع القرار .
و�صلت او�صاع ال�صعب الردين  من متدين الدخول اىل احل�صي�س 
منذ  تذكر  زيادة  اأي  احلكومات  عليها  جتري  مل  اليتيمة  فالرواتب 
القت�صادي  بالت�صخم  تعرف  ل  احلكومات  ان  ويبدو  �صنوات  ع�صر 
املتدنية  الرواتب  وا�صحاب  املتدنية  الطبقات  �صهامه   ا�صابت  الذي 
ال�صمان  ومتقاعدي  الع�صكريني  واملتقاعدين  والع�صكر  العمال  من 
الذين د خلهم ال�صهري بني )200-300( دينار هذا اذا �صلم الراتب 
وم�صاريف  وال�صيكات  والكمبيالت  والقرو�س  الديون  كوابي�س  من  

اجلامعات .
غري  م�صتويات  اىل  و�صل  الدنيا  الطبقات  من  املواطنني   اأو�صاع 
ول  عدو  ت�صر  ل   ( فهي  والعوز  والبطالة  واجلوع  الفقر  يف  م�صبوقة 
وثروات  الطبيعية  امل��وارد  من  ببحر  اململكة  تزخر  حني  يف  �صديق( 
والفقراء  باجلياع  مليئة  اأزقتها  ترى  املقابل  ويف  املعادن  من  هائلة 

واملحتاجني .
الفا�صلة   احلكومات  توارثته  همًا  الأردن  يف  املتفاقم  الفقر  ميثل 
اأن ت�صهم اخلطط والربامج احلكومية يف احلد من معدلتها  من دون 
املتفاقمة وقد ارتفعت ن�صبة الفقر يف الأردن، بح�صب بيانات ر�صمية 

اأعلنت  العام املا�صي اإىل %20 . 
الأو�صاع املعي�صية للمواطنني يف انحدار م�صتمر ، وهذا العام كان 
ال�صواأ ) واهلل ي�صر من العام القادم(، فهناك تاآكل م�صتمر للطبقة 
املتو�صطة التي كانت ت�صكل 41% من اإجمايل ال�صكان عام 2008، بينما 
امل�صتمرة  احلكومية  الإعالنات  من  الرغم  على  حاليًا،   %28 اأ�صحت 
على  م�صممة  لتكون   اأن  ناأمل  احلكومات  لكن  حمايتها  على  بالعمل 

تال�صي هذه الطبقة بحيث يتحول املجتمع اىل ) �صادة وعبيد(  .
 يعي�س الأردنيون يف دوامة ال�صرائب التي تعترب من اأعلى الن�صب 
ال�صنوات  خ��الل  تاآكلت  التي  دخولهم  ت�صتنزف  حيث  ال��ع��امل،  يف 
الع�صرين املا�صية يف ظل ارتفاع الأ�صعار واإلغاء الدعم احلكومي عن 
ال�صلع الأ�صا�صية خا�صة اخلبز، وثبات الأجور والرواتب للعاملني يف 

القطاعني العام واخلا�س.
وت�صكل ال�صرائب، بخا�صة �صريبة املبيعات، على ال�صلع واخلدمات 
اأداة  اجلديد  الدخل  �صريبة  قانون  واليوم   ،%16 بن�صبة  املفرو�صة 
�صاغطة على معي�صة الأردنيني، فقد عمقت معدلت الفقر التي يتوقع 

اأن ترتفع كثريًا، ح�صب حمللني.
والدخل  كاملبيعات  خمتلفة  اأ�صكاًل  الأردن  يف  ال�صرائب  وتتخذ 
والر�صوم اجلمركية وعلى العقارات وغريها ول يوجد �صيء يف حياة 

املواطن ال وعليه �صريبة.
عهد  يف  التطبيق   حيز  دخ��ل  ال��ذي  ال�صريبة  قانون  ومبوجب 
القطاعات  خمتلف  على  الدخل  �صريبة  زادت  فقد  ال��رزاز  حكومة 
والأفراد بن�صبة خمتلفة حيث بلغت لبع�صها اكر من 40%، اإ�صافة اىل 
وجود �صرائب خا�صة ت�صل اىل 80% على ال�صيارات وبع�س الكماليات. 
�صريبة  بخا�صة  ال�صريبي  الوعاء  حجم  يتحمل  الأردن  يف  امل�صتهلك 
املبيعات بغ�س النظر عن م�صتويات املعي�صة فال�صريبة يدفعها الفقري 

والغني على حد �صواء.

خالد خازر الخريشا

في بلدنا .. لقمة 
العيش صعبة

khrishakhaled@yahoo.com

بدء صرف الدعم النقدي للقائمة 
االضافية لبرنامج تكافل 3 اليوم

*عمان 
وحتويل  �صرف  الثالثاء،  �صباح  الوطنية،  املعونة  �صندوق  ب��داأ 
�صمولها  مت  جديدة  ا�صافية  اأ���ص��رة  األ��ف   60 لنحو  النقدي  الدعم 
بربنامج الدعم النقدي املوؤقت تكافل"3"، بعد قرار احلكومة الأخري 
اإىل  العدد  لي�صل  الربنامج  بهذا  الأ�صر  �صمول  نطاق  بتو�صعة  القا�صي 

160 األف اأ�صرة من الأ�صر الأكر ت�صرًرا من جائحة كورونا.
وقال مدير عام ال�صندوق عمر امل�صاقبة لوكالة الأنباء الأردنية 
)برا(، ان عملية ال�صرف جاءت بعد ان انهى ال�صندوق درا�صة وتقييم 
وزيارة الأ�صر ال�صافية امل�صمولة بهذا القرار، م�صريا اىل ان ال�صندوق 
التي مت حتويل  الأ�صر  ن�صية جلميع  ر�صائل  باإر�صال  اليوم،  �صباح  بداأ 

الدعم النقدي لها.
وا�صاف انه �صيتم �صرف الدعم وحتويلة لهذه الأ�صر ملدة 9 اأ�صهر، 
العام  نهاية  حتى  وت�صتمر  املا�صي  ني�صان  من  الأول  من  ب��داأت  والتي 

احلايل.
واأو�صح ان الدفعة التي مت �صرفها اليوم �صتكون عن �صهري ني�صان 
احلكومة  اأقرتها  التي  ال�صافية  التكلفة  ان  موؤكدا  املا�صيني،  واأي��ار 
خالل  من  تاأمينها  �صيتم  دينار،  مليون   50 بلغت  الأ�صر  هذه  ل�صمول 
ا�صدار ملحق موازنة لتغطية كلف الإجراءات التخفيفية والتحفيزية 
منظومة  بتعزيز  واملتعلقة  املا�صي،  اآذار  نهاية  احلكومة  اأعلنتها  التي 
الكلفة الجمالية للربنامج 150 مليون  احلماية الجتماعية، لت�صل 

دينار، وبعدد اجمايل لالأ�صر امل�صتفيدة يقدر بنحو 160 األف اأ�صرة.

الحريات النيابية تبحث مطالب 
وأوضاع ذوي االحتياجات الخاصة

  
*عمان 

خالل  النيابية،  الإن�صان  وحقوق  العامة  احلريات  جلنة  بحثت 
اجتماع الثالثاء برئا�صة النائب رائد الظهراوي، مطالب واأو�صاع ذوي 

الحتياجات اخلا�صة.
التي  احلقوق  من  العديد  لديها  الفئة  هذه  اإن  الظهراوي  وق��ال 

حتتاج اإىل املتابعة والهتمام والرعاية.
واأ�صاف، اأن ذوي الحتياجات اخلا�صة يحظون برعاية خا�صة من 
جاللة امللك عبداهلل الثاين، و�صمو الأمري مرعد بن رعد رئي�س املجل�س 

الأعلى حلقوق الأ�صخا�س ذوي الإعاقة.
من جهته، قال مدير عام دائرة اجلمارك العامة جالل الق�صاة اإن 
دائرة اجلمارك العامة �صتدر�س طلبات ومالحظات ذوي الحتياجات 

اخلا�صة.
من جانبه، اأو�صح رئي�س جلنة الإعفاءات لذوي الإعاقة يف دائرة 
اجلمارة رائد عواد اأنه جرى التو�صل اإىل �صقف 12 األف دينار كاإعفاء، 
بناء على التوافق مع املجل�س الأعلى حلقوق الأ�صخا�س ذوي الإعاقة.

ذوي  الأ�صخا�س  حلقوق  الأعلى  املجل�س  ع��ام  اأم��ني  ق��ال  ب��دوره، 
ذوي  بقانون  النظر  اإع��ادة  ب�صدد  املجل�س  اإن  العزة  مهند  الإعاقة 
الإعاقة، ومن �صمنه املواد املتعلقة بالعمل، ف�صاًل عن تخ�صي�س مبلغ 

ُيفر�س على ت�صنيع ال�صجائر، ُيخ�ص�س ل�صندوق ذوي الإعاقة.
وحول الإعفاءات اجلمركية لذوي الإعاقة، بني العزة اأن التوافق 
)احلركية  الإع��اق��ة  ل��ذوي  املحرك  �صعة  لتوحيد  "اجلمارك"  مع 

والذهنية(، لت�صبح "2000 �صي �صي".
باأ�صاور  الأ�صر  لتزويد  قريب  عطاء  طرح  �صيتم  اأن��ه  اإىل  واأ�صار 
اإعاقات  اأو  التوحد  طيف  حالت  لديهم  ممن  جماًنا،  توزع  اإلكرونية 
ذهنية ملراقبة حتركات اأبنائهم، وكذلك اإ�صدار بطاقات تاأمني �صحية 

خا�صة لذوي الحتياجات اخلا�صة.
ناحيته،  من  ال�صمور،  برق  الجتماعية  التنمية  وزارة  عام  اأمني 
قال اإنه �صيتم اإيقاف العمل باملراكز الإيوائية، و�صي�صدر نظام لإيجاد 

مراكز نهارية مدجمة وبيوت م�صتقلة لياًل لتلك الفئة.
واأكد اأن املراكز الإيوائية تخ�صع للرقابة امل�صتمرة، واأن بع�صا من 

النتهاكات التي ح�صلت فيها منظورة الآن اأمام املحاكم.
خليفة  ال����وزارة  يف  الإع��اق��ة  ذوي  الأ���ص��خ��ا���س  مديرية  م��دي��ر 
�صيكون  الإيوائية  املركز  عن  البديل  اأن  اأو�صح  جهته،  من  ال�صريدة، 
لالأ�صرة نف�صها، قائاًل يف حال عدم متكنها من ذلك، �صيكون هناك اأ�صر 
بديلة، ف�صاًل عن �صراء خدمات اأقارب ال�صخ�س ذي الإعاقة، و�صُيقدم 
اخلا�صة،  الحتياجات  ذوي  اأح��د  اجلنيدي،  معتز  لهم.  م��ادي  دعم 
كالإعفاءات  اأمامهم،  تقف  التي  واملعيقات  التحديات  اأبرز  ا�صتعر�س 
مطالًبا  دينار،  األف   12 يبلغ  اأعلى  ب�صقف  مببلغ  املحددة  اجلمركية 
باإعفاء كامل لهم، بالإ�صافة اإىل عدم وجود تاأمني �صحي، وعدم توفر 
اأي دعم مل�صتلزماتهم. واأ�صار اإىل اأن طلبات التوظيف لهذه الفئة، هي 
�صمن خمزون اخلدمة املدنية مدموجة مع الطلبات الإن�صانية، ما يحد 
من تعيينهم، داعًيا اإىل تهيئة املدار�س واجلامعات واملراكز التعليمية 
لرفع  العامل  بطل  لقب  على  ح��از  اجلنيدي  اأن  ُيذكر  ل�صتقبالهم. 

الأثقال لذوي الإعاقة.

عين على القدس يتناول توزيع سلطات االحتالل 
أوامر هدم لبيوت المقدسيين في سلوان

*عمان 
الردين  التلفزيون  بثه  ال��ذي  القد�س  على  عني  برنامج  �صلط 
ا�صتمرار �صلطات الحتالل ال�صرائيلي بعمليات  ال�صوء على  الثنني، 
اإخالء الأحياء املقد�صية من �صكانها الأ�صليني من خالل توزيع اوامر 

هدم ملنازل املقد�صيني يف اأحياء بلدة �صلوان.
وعر�س الربنامج يف تقريره ال�صبوعي امل�صور يف القد�س، م�صاهد 
وخمططات  لإج����راءات  رف�صا  �صلوان  لأه���ايل  احتجاجية  لوقفة 
ع�صو  موؤخرا.  الهدم  اأوامر  تكثيف  ومنها  املقد�صيني،  بحق  الحتالل 
جلنة "حب بطن الهوى" يف �صلوان يعقوب الرجبي، اأكد اأن هذه الوقفة 
وعني  والب�صتان  الهوى  بطن  منطقة  يف  التهجري  على  احتجاجا  تاأتي 
اللوزة وجميع املناطق، م�صريا اىل ان �صلطات الحتالل قامت بتوزيع 
اإخطارات على ال�صكان بهدم منازلهم خالل 21 يوما، موؤكدا اأن ال�صكان 
التي  دياب  اأبو  اعتدال  املقد�صية  باأيديهم.  منازلهم  هدم  عدم  قرروا 
ت�صلمت اإخطارا بهدم منزلها، قالت بان �صلطات الحتالل جاءت قبل 
اأمام عائلتها 21 يوما لإخالء البيت،  اأيام و�صلمتها اإخطار الهدم، وان 
وحتميل  الهدم  بعملية  �صتقوم  الح��ت��الل  �صلطات  ب��ان  يعني  وه��ذا 
البيت هدمه بيده،  الهدم يف حال رف�س �صاحب  اأجور  البيت  ا�صحاب 
لفتة اىل اأن "كال الأمرين موجع". واأو�صح التقرير اأن اأوامر الهدم مل 
تقت�صر على بيوت املقد�صيني، بل تعدت ذلك لتطال بيوت اهلل، كم�صجد 
بالهدم يف اية حلظة، بعد  املهدد  �صلوان  اللوزة ببلدة  القعقاع يف حي 
ع�صو  اأ�صار  ما  وبح�صب  بهدمه،  اأم��را  الحتالل  بلدية  اأ���ص��درت  اأن 
اأمر هدم خالل عام يف حال  تايه، �صدر بحقه  اأبو  جلنة احلي خالد 
عدم ا�صتيفاء امور التنظيم والتخطيط التي ت�صع �صلطات الحتالل 
جرير  الإعالمي  يقدمه  الذي  الربنامج  والتقى  بطريقها.  العراقيل 
مرقة، عرب ات�صال فيديو من القد�س باملقد�صي قتيبة عودة، وهو اأحد 
املهددين بالإخالء والتهجري، حيث اأكد اأن ما يح�صل حاليا هو ا�صتمرار 
لالنتهاكات ال�صرائيلية منذ احتالل القد�س عام 1967، م�صريا اىل ان 
يعي�صون  كما  �صامتة"،  "حرب  يف  يعي�صون  الوقت  ذلك  منذ  املقد�صيني 
تفا�صيل �صعبة على مدار 24 �صاعة تتج�صد على �صكل "عنف �صيا�صي" 
ال�صيخ جراح  ال�صباب والطفال، يف حي  املنازل واعتقال  يتمثل بهدم 

و�صلوان والعي�صاوية والبلدة القدمية وجميع اأحياء وبلدات القد�س.
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*واشنطن
اإلغاء  يوؤّيد  اأّن��ه  الأبي�س  البيت  اأعلن 
قانون �صدر يف العام 2002 واأجاز للوليات 
املتحدة دخول احلرب على العراق يف عهد 
م�صادقة  يتطّلب  ق��رار  يف  ح�صني،  �صدام 
الكونغر�س و�صيكون "تاأثريه حمدودًا" على 

العمليات اجلارية حاليًا.
اأّن  الأمريكية  للرئا�صة  بيان  يف  وجاء 
اإلغاء"  "توؤّيد  بايدن  جو  الرئي�س  اإدارة 
القوة  ا�صتخدام  اأج��از  ال��ذي  القانون  هذا 
�صّد العراق و�صدر يف عهد الرئي�س الأ�صبق 
جورج دبليو بو�س يف اأكتوبر 2002 "لأّن ل 
جتري  املّتحدة  للوليات  ع�صكرية  اأن�صطة 

حاليًا تعتمد ح�صرًا" على هذا الن�ّس.
القانون  اإلغاء  اأّن  الأبي�س  البيت  وتابع 
العمليات  على  حم��دودًا  تاأثريه  "�صيكون 

الع�صكرية اجلارية".
يتمّتع  حيث  النواب  جمل�س  و�صي�صّوت 
اإل��غ��اء  ع��ل��ى  بغالبية  ال��دمي��وق��راط��ي��ون 
امل�صادقة  وحظوظ  الأ�صبوع،  هذا  القانون 
با�صتخدام  "الت�صريح  قانون  اإل��غ��اء  على 

 ،2002 العام  يف  الع�صكرية" ال�صادر  القوة 
قوية.

تاأييده  الأبي�س  البيت  اإع���الن  وبعد 
الدميوقراطيون  اأب���دى  ال��ق��ان��ون،  اإل��غ��اء 
جمل�س  يف  الت�صويت  حيال  اأك��رب  ت��ف��اوؤًل 
ال�صيوخ حيث تقت�صر غالبيتهم على �صوت 

واحد.
الدميوقراطية  الغالبية  زعيم  واأو�صح 
يف جمل�س النواب �صتيني هوير اأّن "العمليات 
+الت�صريح  اإط��ار  يف  تنّفذ  حاليًا  اجلارية 
يف  ال�صادر  الع�صكرية+  القوة  با�صتخدام 
القوة  ا�صتخدام  يجري  والذي   2001 العام 

�صّد بع�س املجموعات الإرهابية".
وهذا الن�ّس الذي �صدر بعد هجمات 11 
للت�صّدي  اأ�صاًل  اأقّر  والذي   2001 �صبتمرب 
لدن  بن  اأ�صامة  وزعيمه  القاعدة  لتنظيم 
جغرافيا  نطاقًا  ول  زمنية  مهلة  يحّدد  ل 

لعمليات اجلي�س الأمريكي.
عملياته  يف  ال��ب��ن��ت��اغ��ون  وي�����ص��ت��ن��د 
منذ  ال�صاري  القانون  هذا  اإىل  اخلارجية 

2001 ل�صّن حمالت ع�صكرية يف العامل.

وتبدو حظوظ اإلغاء هذا الن�س ال�صادر 
مقارنة  اأقّل  الكونغر�س  يف   2001 العام  يف 

بذلك ال�صادر يف 2002.
يفتح  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  اأن  ب��دا  ل��ك��ن   
اإلغاء  اأمام  وم�صروط  �صئيل  ب�صكل  املجال 
اإليه  ي�صري  اأن  دون  من   ،2001 العام  ن�س 

�صراحة.
اأّن  الأمريكية  الإدارة  بيان  يف  وج��اء 
الكونغر�س  مع  العمل  على  "م�صّمم  بايدن 
القدمية  ال��ت�����ص��اري��ح  ا���ص��ت��ب��دال  ل�صمان 
�صّيق  باإطار  الع�صكرية،  القوة  ل�صتخدام 
يف  ا�صتمرارنا  ل�صمان  تكييفه  مّت  وحم��ّدد 
التهديدات  مواجهة  يف  الأمريكيني  حماية 

الإرهابية".
تعمل  "فيما  الأب��ي�����س  البيت  وت��اب��ع 
الإدارة مع الكونغر�س لإ�صالح الت�صريحني 
من  �صيكون  الع�صكرية،  القوة  با�صتخدام 
وا�صحة  �صلطة  على  الإب��ق��اء  ال�����ص��روري 
امل�صالح  تطال  التي  التهديدات  على  للرّد 
حا�صم  ع�صكري  بعمل  الأمريكية  القومية 

وفاعل".

*اخلرطوم
يا�صر  ال�����ص��وداين  ال��ري  وزي��ر  ا�صتبعد 
العمل  اإق���ح���ام  ق���اط���ع،  ب�����ص��ك��ل  ع��ب��ا���س، 
�صد  مو�صوع  معاجلة  يف  كخيار  الع�صكري 
النه�صة، م�صددا يف الوقت ذاته على رف�س 

بالده لربط امل�صاألة بطرح تقا�صم املياه.
تبقي  اخل���رط���وم  اإن  ع��ب��ا���س  وق����ال 
مفتوحة،  والقانونية  ال�صيا�صية  خياراتها 
م�صتوى  على  التحرك  يكون  اأن  م�صتبعدا 
عربي  ل�صطفاف  هادفا  العربية  اجلامعة 

اإفريقي.
نيوز عربية"،  ل�"�صكاي  وك�صفت م�صادر 
على  اتفاق  توقيع  يف  ميانع  ل  ال�صودان  اأن 
عليها،  التوافق  مت  التي  املئة  يف  الت�صعني 
زمنية  مب��دد  املفاو�صات  جدولة  �صريطة 

حمددة لبحث امل�صائل العالقة.
واأكدت اإثيوبيا مرارا اأنها تنوي اإجراء 
يقدر  وال���ذي  النه�صة  ل�صد  ال��ث��اين  امل��لء 

املقرر  موعده  يف  مكعب،  مر  مليار  ب���13.5 
م�صر  خم��اوف  اأث���ار  مم��ا  املقبل،  يوليو  يف 

وال�صودان من تراجع ح�صتهما من املياه.
الفتاح  عبد  امل�����ص��ري  الرئي�س  وك���ان 
تقبل  لن  م�صر  اأن  على  �صدد  قد  ال�صي�صي، 
�صرورة  وبالتايل  املائي  باأمنها  بامل�صا�س 
املن�صود،  امللزم  القانوين  لالتفاق  التو�صل 
املائية  م�صر  حقوق  على  يحافظ  ال��ذي 
ويجنب  الأط��راف  جميع  م�صلحة  ويحقق 
املنطقة املزيد من التوتر وعدم ال�صتقرار.
حرا�صتها  من  الإثيوبية  القوات  وتعزز 
ل�����ص��د ال��ن��ه�����ص��ة ع��ل��ى ن��ح��و م��ك��ث��ف وف��ق 
للقوات  العام  القائد  بها  اأدىل  ت�صريحات 
اجلوية الإثيوبية، اجلرنال يلمما مردا�صا، 

يف وقت �صابق من هذا ال�صهر.
زعزعة  حماولت  اأن  مردا�صا،  واأ�صاف 
داخليا  الفو�صى  واإ�صاعة  البالد  ا�صتقرار 
اجلي�س  اأن  اإىل  م�صريا  تنجح،  لن  وخارجيا 

بكامل  و�صيتطلع  البالد،  �صيادة  رمز  ميثل 
من  النه�صة  �صد  وحرا�صة  حماية  يف  دوره 

اأي "عدوان".
اأ�صفاو،  غيديون  قال  ذل��ك،  غ�صون  يف 
رئي�س اللجنة الفنية الإثيوبية ملفاو�صات 
الثاين  امللء  عملية  جناح  اإن  النه�صة،  �صد 
لكونه  احلماية  �صمان  من  ال�صد  �صيمكن 
خلفه  مكعب  مر  مليار   18.4 نحو  �صيخزن 

ال�صد، مما يجعله حمميا ذاتيا.
واأ�صاف غيديون، خالل منتدى ت�صاوري 
فيه  ���ص��ارك  ب��ره��ان  دب��را  جامعة  نظمته 
عدد من اخلرباء، اأن اأعمال البناء ت�صارف 
نهايتها حيث بلغت الأعمال الكلية نحو 80 

يف املئة.
اإثيوبيا و�صلت ببناء �صد  اأن  اإىل  واأ�صار 
بالده  واأن  رجعة،  ل  مرحلة  اإىل  النه�صة 
حلم  اأ�صبح  الذي  ال�صد  اكتمال  اإىل  نتطلع 

كل اإثيوبي.

البيت األبيض يؤيد إلغاء 
قانون أجاز الحرب على العراق

السودان: ال نمانع توقيع اتفاق 
مع إثيوبيا وفق شروط

العربية المشتركة تحمل 
االحتالل أي تطور خطير عقب 

مسيرة األعالم بالقدس
  

*القدس 
الإ�صرائيلي  الكني�صت  يف  امل�صركة  العربية  القائمة  حملت 
عقب  �صيحدث  خطري  تطور  اأي  م�صوؤولية  الحتالل  حكومة 
املوافقة على تنظيم ما ي�صمى ب����"م�صرية الأعالم"، التي ينظمها 

امل�صتوطنون م�صاء اليوم الثالثاء، يف القد�س املحتلة.
ثالثة  م��ن  �صيا�صيا  حت��ال��ف��ا  امل�����ص��رك��ة  ال��ق��ائ��م��ة  وت�����ص��م 
واجلبهة  الدميقراطي،  الوطني  التجمع  هي  عربية،  اأح��زاب 
للتغيري.  العربية  واحلركة  وامل�صاواة،  لل�صالم  الدميقراطية 
ر�صالة م�صتعجلة وجهتها لرئي�س  امل�صركة يف  القائمة  وطالبت 
عومر  الداخلي  الأمن  ووزير  بينيت،  نفتايل  الحتالل  حكومة 
يد  على  اإقامتها  املزمع  الأعالم"  "م�صرية  باإلغاء  ليف،  ب��ار 
ولفتت  القد�س.  باحتالل  احتفال  ال�صتيطاين  اليمني  غالة 
اأن متر  "امل�صرية املتوقع  اأن  اإىل  اليوم الثالثاء  القائمة يف بيان 
الأو�صاع  �صت�صعد  العربية،  الأحياء  مبحاذاة  العامود  باب  من 
وقف  ���ص��رورة  على  م�صددة  جمددا"،  احل���رب  فتيل  وت�صعل 
العتقالت  حملة  ووقف  القد�س،  يف  الو�صع  وتاأجيج  الت�صعيد 
جراح  ال�صيخ  مثل  ال�صرقية  القد�س  اأحياء  يف  ال�صتفزازية 

و�صلوان، واملظاهر الحتفالية لحتالل �صعب �صعبا اآخر". 
اليمني  ل��ه��ا  يخطط  ال��ت��ي  الأع�����الم  م�����ص��رية  اأن  واأك�����دت 
ال�صتيطاين يف القد�س هي خطة اأخرى لإ�صعال الفتنة، حمملة 

حكومة الحتالل م�صوؤولية اأي تطور خطري �صيحدث. 
ويف �صياق مت�صل، قرر قائد �صرطة الحتالل كوبي �صبتاي، 
اليوم، الدفع مبئات من ال�صرطة اإىل املدن العربية داخل اأرا�صي 
48، يف الوقت الذي دفع جي�س الحتالل بتعزيزات على حدود 

قطاع غزة. 
على  امل�صتوطنني  جمموعات  ن�صرتها  التي  للدعوات  ووفقا 
يف  الأعالم"  "م�صرية  �صتنطلق  الجتماعي،  التوا�صل  من�صات 
البلدة  اأحياء  اإىل  اليوم  م�صاء  من  والن�صف  اخلام�صة  ال�صاعة 

القدمية يف مدينة القد�س املحتلة.

أمنستي: اغالق االحتالل للمنظمات الصحية 
سيضر بمنظومة الرعاية الفلسطينية

  
*رام اهلل 

فل�صطني،  يف  "اأمن�صتي"  الدولية  العفو  منظمة  مكتب  اأك��د 
اإنَّ قرار ال�صلطات الإ�صرائيلية اإغالق مقر جلان العمل ال�صحي 
الحتياجات  على  وخيمة  عواقب  له  �صيكون  الفل�صطينية، 

ال�صحية للفل�صطينيني يف جميع الأرا�صي املحتلة.
و�صمال  الأو�صط  لل�صرق  الإقليمي  املكتب  نائب مديرة  وقال 
اإن  الثالثاء،  اليوم  بيان  يف  حجازي،  �صالح  املنظمة  يف  اأفريقيا 
جلان العمل ال�صحي من مقدمي اخلدمات ال�صحية يف الأرا�صي 
�صحية،  وعيادات  م�صت�صفيات  تدير  التي  املحتلة،  الفل�صطينية 
توؤكد اأنَّ اإغالق اإ�صرائيل ملقرها �صيكون له عواقب وخيمة على 

توفري اخلدمات ال�صحية الأ�صا�صية لآلف الفل�صطينيني.
مب�صوؤولياتها  الوفاء  عن  متامًا  تقاع�صت  اإ�صرائيل  ان  واكد 
اأثناء فرة الوباء العاملي متبعة �صيا�صة تطعيم متييزية حيال 
اأمر  للغاء  الإ�صرائيلية  ال�صلطات  داعيا  كورونا،  فريو�س  وباء 
واأ�صار  ال�صحيني.  العاملني  مل�صايقات  حد  وو�صع  فورا  الإغ��الق 
البيان اىل ان �صلطات الحتالل كانت اأغلقت مكتبها يف القد�س 
عام 2015، وكان مكتب رام اهلل الذي اأغلق اليوم قد متَّ اقتحامه 
�صابقًا يف ت�صرين الأول 2019 عندما اعتقل مديرها املايل، ويف 

اآذار 2021 متَّ اعتقال موظفني اآخرين.
ال�صاعات  يف  داهمت  قد  كانت  الح��ت��الل  ق��وات  ان  يذكر 
ال�صحي  العمل  جلان  مقر  احل��ايل،  حزيران   9 فجر  من  الأوىل 
اأمرًا  واأ�صدرت  احلوا�صيب،  و�صادرت  الباب  وخلعت  اهلل،  رام  يف 

ع�صكريًا يجرب املكتب على الإغالق ملدة 6 اأ�صهر.

االحتالل يصادق على أجراء 
مسيرة األعالم االسرائيلية

  
*رام اهلل 

الحتالل  حكومة  يف  اجلديد  الداخلي  الأم��ن  وزير  �صادق 
الأو�صاع  لتقييم  جل�صه  ختام  يف   ، بارليف  عومري  ال�صرائيلي 
،عقدها مع قيادة ال�صرطة وكبار امل�صوؤولني يف جي�س الحتالل 
و)ال�صاباك( وجمل�س الأمن القومي م�صاء الثنني، على اأجراء 
ال�صتفزازية  ال�صرائيلية  ال�صتيطانية  الأعالم  رق�صة  م�صرية 

للم�صلمني والفل�صطينيني يف مدينة القد�س املحتلة .
تنطلق  اأن  املقرر  من  اأنه  العامة،  العربية  الذاع��ة  وذكرت 
باب  باجتاه  والن�صف  اخلام�صة  ال�صاعة  اليوم  م�صاء  امل�صرية 
القدمية ثم  البلدة  الأق�صى، عند  امل�صجد  اأبواب  اأحد  العامود، 

اىل حائط الرباق.
واأ�صافت اأن ا�صرائيل ن�صرت اأكر من األفي �صرطي يف حميط 
مع  مواجهات  لندلع  حت�صبًا  امل�صاركون  �صي�صلكها  التي  امل�صارات 
وحتديدا  املقد�صة  املدينة  وحولت  الفل�صطينيني  املواطنني 
لت�صدي  حت�صبا   ، ع�صكرية  ثكنة  اىل  منها  القدمية  البلدة 

املواطنني لهذه امل�صرية ال�صتفزازية .

عون: تأليف الحكومة حصرا 
على االتفاق بين رئيس 

الجمهورية والرئيس المكلف
*بريوت 

الآلية  ان  الثالثاء  ع��ون  مي�صال  اللبناين  الرئي�س  اأعلن 
الد�صتورية الواجب اتباعها لت�صكيل احلكومة اجلديدة، حت�صر 
اجلمهورية  رئي�س  بني  التفاق  على  املرا�صيم  وا�صدار  التاأليف 

والرئي�س املكلف.
على  تعليقا  اليوم  اللبنانية  للرئا�صة  بيان  يف  ذل��ك  ج��اء 
و�صاطة رئي�س جمل�س النواب نبيه بري حلل النزاع بني الرئي�س 
اللبناين.  والرئي�س  احلريري  �صعد  احلكومة  بت�صكيل  املكلف 
احلريري  تقدمي  على  عون  الرئي�س  يتحفظ  الذي  الوقت  ويف 
بواجبه  ق��ام  اأن��ه  الأخ���ري  اعترب  ج��دي��دة،  حكومية  ت�صكيلة 
 18 من  حكومية  ت�صكيلة  اجلمهورية  رئي�س  و�صلم  الد�صتوري 

وزيرا يف 9 كانون الأول الفائت.
يكون  احلكومة  ت�صكيل  اأن  على  اللبناين  الد�صتور  وين�س 
الذي  اجلمهورية  ورئي�س  املكلف  الرئي�س  بني  بالتفاق  ح�صرا 

ميلك حق التوقيع النهائي على احلكومة.
وقال عون يف البيان "تطالعنا من حني اىل اآخر ت�صريحات 
التاأليف،  عملية  يف  تتدخل  خمتلفة  مرجعيات  من  ومواقف 
التي تق�صر  ت�صكيل احلكومة  اآلية  الد�صتور على  ن�س  متجاهلة 
رئي�س  بني  الت��ف��اق  على  املرا�صيم  واإ���ص��دار  التاأليف  عملية 

اجلمهورية والرئي�س املكلف".

*وكاالت
"الناتو"  الأط��ل�����ص��ي  �صمال  حلف  ي�صع 
اأولوياته  قائمة  على  املناخي  التغري  ق�صية 
البلجيكية  بالعا�صمة  املنعقدة  القمة  يف 

بروك�صل، وذلك لتاأثريه على الأمن الدويل.
الطرق  ال�صمايل  القطب  ذوب���ان  وجعل 
قابلة  م��ت��ج��م��دة،  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ب��ح��ري��ة، 
دول  تفكري  اأعاد  الذي  الأمر  جمددا،  للعبور 
كما  قدمية،  بحرية  قواعد  ت�صغيل  باإعادة 
هذا  يف  مليارات  اأنفقت  التي  رو�صيا،  فعلت 
نيوز"  "�صكاي  �صبكة  ذكرت  ح�صبما  التوجه، 

الربيطانية.
كذلك يخ�صى "الناتو" من اأن يوؤدي ارتفاع 
م�صتويات البحار ب�صبب ارتفاع حرارة الأر�س 

اإىل غرق قواعد احللف ال�صاحلية.
ويعترب "الناتو" التغري املناخي باعثا على 
عدم ال�صتقرار حول العامل، فهو اأحد اأ�صباب 
ال�صراع الدائر يف منطقة ال�صاحل الإفريقي، 
الأغذية  يف  لنق�س  الزراعة  تدهور  اأدى  اإذ 
املنطقة  تلك  يف  املقيمني  ودف���ع  وامل��ا���ص��ي��ة، 

للهجرة.
وكانت درا�صة اأجريت عام 2019 تو�صلت 
اإىل اأنه لو كان اجلي�س الأمريكي دولة لحتل 
اإطالقا  العامل  اأكرب دول  املركز 47 يف قائمة 

للغازات امل�صببة لالحتبا�س احلراري.
ودرم  لن��ك�����ص��ر  ج��ام��ع��ت��ي  اأن  ورغ�����م 
خالل  العتبار  يف  تاأخذا  مل  الربيطانيتني 
ال��درا���ص��ة ���ص��وى الن��ب��ع��اث��ات ال��ن��اجت��ة عن 
اإىل  الدرا�صة  اأ�صارت  فقد  الوقود،  ا�صتخدام 
الأثر الهائل للقوات امل�صلحة يف خمتلف اأنحاء 

العامل على مناخ كوكب الأر�س.
التحالف  ق���ادة  يتفق  اأن  املنتظر  وم��ن 
عمل  خطة  على  الثنني  الغربي  الع�صكري 
امل�صلحة  لقواتهم  يحقق  مبا  املناخ  بخ�صو�س 
احلياد الكربوين بحلول عام 2050، والتكيف 
الحتبا�س  ي��ف��رزه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ه��دي��دات  م��ع 

احلراري.
اإن  ويقول دبلوما�صيون يف حلف الأطل�صي 
املناخي  التغري  على  للركيز  الرامية  اجلهود 
ترامب  دونالد  رئا�صة  خالل  عراقيل  واجهت 
و�صف  ع��ل��ى  داأب  ف��ق��د  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��ولي��ات 
و�صحب بالده  "اأكذوبة"،  باأنه  املناخي  التغري 
التغري  ملحاربة  الدولية  باري�س  اتفاقية  من 

املناخي.
كما اأبدى ترامب عدم الثقة ب�حلف �صمال 
بان�صحاب   2018 يف  وه��دد  نف�صه،  الأطل�صي 
ال��ذي  التحالف  ه��ذا  م��ن  املتحدة  ال��ولي��ات 
ت�صكل عام 1949 لحتواء التهديد الع�صكري 

ال�صوفيتي.
الأمريكي  الرئي�س  اإيالء  �صوء  ويف  والآن 
جو بايدن الأولوية لتحرك على �صعيد املناخ، 
قال دبلوما�صيون اإن احللف قادر على معاجلة 
الأمن  على  املناخي  التغري  خطر  من  املخاوف 
ح�صبما  التحالف،  اأفراد  وعلى  الأطل�صي  عرب 

نقلت "رويرز".
لالحتبا�س  امل�صببة  النبعاثات  لتقليل 
الوقود الأحفوري،  ا�صتخدام  احلراري جراء 
لإجراء  "الناتو"  يف  الأع�صاء  الدول  حتتاج 
اإ�صالحات يف قلب التحالف لأن احللف يحدد 

معايري الوقود يف خمتلف قطاعاته.
الكربوين  احل��ي��اد  بتحقيق  وب��الل��ت��زام 
باحللف  العمل  خطة  فاإن   2050 عام  بحلول 
�صت�صعه على الطريق لتحقيق هدف اتفاقية 
باري�س باحلد من ارتفاع درجة احلرارة عامليا 

بواقع 1.5 درجة مئوية.
تقليل  �صيعني  ال��ه��دف  ذل���ك  وحت��ق��ي��ق 
يف  امل�صتثناة  الع�صكرية  الغازية  النبعاثات 
فيما  الدول  م�صتهدفات  من  الأحيان  من  كثري 
يتعلق بالنبعاثات الكربونية وهو اإجناز لي�س 
بالهني لوزارة الدفاع الأمريكية اأكرب م�صتهلك 
اأعدته  لبحث  وفقا  للبرول  العامل  يف  منفرد 

نيتا كروفورد بجامعة بو�صطن عام 2019.

*واشنطن
اإن  ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س،  ق���ال م�����ص��وؤول يف 
فريق  وج��ه  بايدن،  جو  الأم��ريك��ي  الرئي�س 
اإدارته، لقيادة  اأول يوم من  الأمن القومي يف 
مراجعة �صاملة ملدة 100 يوم جلهود احلكومة 

الأمريكية للت�صدي لالإرهاب الداخلي.
الداخلي  الإره��اب  هذا  اأن  امل�صدر  وذك��ر 
اإحلاحا  الأكر  الإرهابي  التهديد  اإىل  تطور 
الوقت  يف  املتحدة،  الوليات  تواجهه  الذي 
اإدارة  فاإن  املراجعة،  لتلك  ونتيجة  احلايل. 
على  وطنية  ا�صراتيجية  اأول  تطلق  بايدن 
الإطالق، ملكافحة الإرهاب الداخلي ملواجهة 
هذا التحدي لالأمن القومي الأمريكي وحت�صني 

ا�صتجابة احلكومة الفيدرالية.
اإن  الأب��ي�����س،  البيت  يف  امل�����ص��وؤول  وق���ال 
يف  جديدا  تهديدا  لي�س  الداخلي  الإره���اب 
حدته  زادت  تهديد  لكنه  املتحدة،  الوليات 

كثريا يف ال�صنوات الأخرية.
اإط��ارا  ال�صاملة  ال�صراتيجية  وت��وف��ر 
و�صركائها  املتحدة  الوليات  حلكومة  وطنيا 
املتعلقة  املحلية  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ب��ادل  لفهم 
فيه  امل�صاهمني  مواجهة  ف�صال  ب���الإره���اب، 
باحلريات  امل�صا�س  "دون  الطويل  امل��دى  على 

الفردية للمواطنني".

ال��داخ��ل��ي  الإره������اب  ت��ع��ري��ف  اأن  ومب���ا 
الأم��ريك��ي  املجتمع  يف  وا���ص��ع��ا  ج���دال  ع��رف 
فاإن  والدينية،  ال�صيا�صية  باخللفيات  مرتبط 
له  بتعريف  جاءت  الوطنية  ال�صراتيجية 
اأعمال  على  تنطوي  التي  الأن�صطة  اأنه  على 

خطرية على حياة الإن�صان.
ينتهك  ما  اأي�صا  الداخلي  الإرهاب  وي�صمل 
اأي  اأو  املتحدة  للوليات  اجلنائية  القوانني 

اإكراه  اأو  تخويف  اأو  تهديد  عن  ف�صال  دولة، 
املدنيني للتاأثري على �صيا�صة احلكومة.

ا�صتندت  فقد  الأمريكي،  امل�صوؤول  وح�صب 
املراجعة التي طلبها بايدن اإىل تقييم قدمته 

دوائر ال�صتخبارات واإنفاذ القانون.
لهذا  �صري  غ��ري  ملخ�س  اإ���ص��دار  مت  وق��د 
املا�صي، حتى يتمكن عامة  التقييم، يف مار�س 

النا�س من روؤية النتائج الرئي�صية.

»الناتو« والحرب على التغير المناخي.. 
ما هي األسباب؟

بطلب من بايدن.. إجراءات جديدة 
لمواجهة »اإلرهاب الداخلي«

مسيرات العودة تدعو 
لالستنفار وحماية األقصى

  
*غزة 

لعتبار  غزة  بقطاع  العودة  مل�صريات  الوطنية  الهيئة  دعت 
القد�س  على  الوطنية  وال�صيادة  الأق�صى  حلماية  يومًا  اليوم، 
وللغ�صب وال�صتنفار يف جميع اأنحاء فل�صطني وخميمات ال�صتات 

انت�صارٌا للقد�س.
وال�صعب  الثائر  ال�صباب  الثالثاء،  لها  بيان  الهيئة يف  ودعت 
وقطعان  لالحتالل  للت�صدي  بفل�صطني،  مكان  كل  يف  املنتف�س 
امل�صتوطنني بعد اإعالنهم عن تنظيم م�صرية الأعالم م�صاء اليوم 

والتي تعترب تعديا �صارخا على حرمة الأق�صى ومقد�صاتها.
الأق�صى  امل�صجد  بحماية  الفل�صطيني  ال�صعب  وطالبت 
الزائفة،  م�صريتهم  واف�صال  امل�صتوطنني،  لعربدة  والت�صدي 
للتحرك  العامل  واح��رار  والإ�صالمية  العربية  الأم��ة  داعية 
املقد�صات  على  والعتداء  ال�صتفزازية  التظاهرة  لهذه  رف�صا 

الإ�صالمية وامل�صيحية.

غليك يقود اقتحام عشرات 
المستوطنين لألقصى بحراسة مشددة

  
*رام اهلل 

الثالثاء،  اليهود  املتطرفني  امل�صتوطنني  ع�صرات  اقتحم 
امل�صجد  �صاحات  غليك،  ي��ه��ودا  املتطرف  احل��اخ��ام  يتقدمهم 
القد�س  مبدينة  ال�صريف  القد�صي  احل��رم   - املبارك  الأق�صى 

املحتلة.
و�صوؤون  العامة  الإ�صالمية  الأوق��اف  لدائرة  بيان  وبح�صب 
امل�صجد الق�صى يف القد�س، فاإن ع�صرات امل�صتوطنني املتطرفني 
الأق�صى  امل�صجد  �صاحات  اقتحموا  غليك  احل��اخ��ام  تقدمهم 
الحتالل  �صرطة  من  م�صددة  بحرا�صة  املغاربة  باب  جهة  من 
امل�صلني  دخ��ول  على  م�صددة  قيودا  فر�صت  التي  ال�صرائيلي، 

امل�صلمني لالأق�صى، لتاأمني اقتحامات امل�صتوطنني.
امل�صجد  �صاحات  يف  ا�صتفزازية  ج��ولت  امل�صتوطنون  ونفذ 
املبارك، واأدوا �صعائر تلمودية ب�صكل جماعي قبالة م�صجد قبة 

ال�صخرة، قبل ان يغادروا ال�صاحات من باب ال�صل�صلة.
تنظمها  الأعالم" التي  "م�صرية  قبيل  القتحام  هذا  وياأتي 

اجلمعيات ال�صتيطانية م�صاء اليوم يف القد�س القدمية.
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*وكاالت
غدا  العقبة  نظريه  الوحدات  يلتقي 
ختام  يف  ج���اوا،  ملعب  على  اخلمي�س 
ا�صتعدادا  تاأتي  التي  الودية  لقاءاته 
دوري  بطولة  يف  م�����ص��واره  ل�صتئناف 

املحرفني الأردين.
املت�صدر  ملواجهة  الوحدات  وي�صتعد 
ال�صابعة  اجل��ول��ة  يف  الأردن  ���ص��ب��اب 
لبطولة الدوري يوم 2 يونيو/ حزيران 

اجلاري.
وكان الوحدات قد خا�س قبل ذلك 
اأم��ام  خ�صر  حيث  ودي��ت��ني  مواجهتني 

البقعة 0-1 وفاز على معان 0-1.
املدير  زم��ع  اأب���و  اهلل  عبد  ويتطلع 
بفوائد  اخل��روج  اإىل  للوحدات  الفني 
ف��ن��ي��ة م��ن ه���ذه امل���واج���ه���ات، اأب��رزه��ا 
الط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ع���دد من 

الالعبني يف غياب الدوليني.
العقبة  مباراة  الوحدات  ويخو�س 
وهو يعاين من نق�س 7 لعبني ب�صفوفه 
الأردين  املنتخب  مع  يتواجدون  حيث 
مباراة  الثالثاء  ال��ي��وم  يخو�س  ال��ذي 
الت�صفيات  يف  اأ�صراليا  اأم��ام  حا�صمة 
اآ�صيا  العامل 2022 وكاأ�س  لكاأ�س  املوؤهلة 

الدوليون  الالعبون  ويلتحق   .2023
يونيو/   23 ي��وم  ال��وح��دات  بتدريبات 
�صيخو�س  ح��ي��ث  اجل�����اري،  ح���زي���ران 
ال��ت�����ص��ف��ي��ات  ب��ع��د  الأردن  م��ن��ت��خ��ب 
ال�صودان  جنوب  اأمام  مباراة  املزدوجة، 
يوم 21 من ال�صهر ذاته يف ت�صفيات كاأ�س 
الرابع  املركز  الوحدات  ويحتل  العرب. 
نقاط،   10 بر�صيد  املحرفني  دوري  يف 

ح�صدها من 3 انت�صارات وتعادل.
كذلك  ال���وح���دات  ف��ري��ق  وينتظر 
الدوري  من  موؤجلتني  مواجهتني  خو�س 

اأمام الرمثا والفي�صلي.

يوفنتوس يبدأ محادثات 
ضم نجم بايرن ميونخ

*وكاالت
رغبة  ع��ن  ال��ث��الث��اء،  اإي���ط���ايل،  �صحفي  ت��ق��ري��ر  ك�صف 
املريكاتو  خالل  ميونخ،  بايرن  جنوم  اأح��د  �صم  يف  يوفنتو�س 

ال�صيفي احلايل.
ولية  يف  يوفنتو�س  قيادة  األيجري،  ما�صيمليانو  وت��وىل 
جديدة، خلًفا لأندريا بريلو، وي�صعى ماك�س لعالج ال�صروخ التي 

تركها املدرب ال�صابق.
يوفنتو�س  فاإن  اإيطاليا"،  �صبورت  "�صكاي  �صبكة  وبح�صب 
ي�صعى لتعزيز و�صط ملعبه، مع رغبته يف �صم الفرن�صي كورنتني 

تولي�صو، جنم بايرن ميونخ.
لعب  باإمكانات  معجب  األيجري  اأن  التقرير،  واأ���ص��اف 
الو�صط الفرن�صي، الذي كان قريًبا جًدا من النتقال ليوفنتو�س 

يف 2017، قبل انتقاله لبايرن ميونخ.
يعد  �صا�صولو،  جنم  لوكاتيللي،  مانويل  اأن  من  الرغم  وعلى 
يكون  قد  تولي�صو  اأن  اإل  ال�صيف،  هذا  للبيانكونريي  اأولوية 
فر�صة اأكر من جيدة نظًرا لأن بايرن منفتح على بيعه، يف ظل 

تبقي مو�صم واحد فقط يف عقده.
واأ�صارت �صبكة "�صكاي �صبورت اإيطاليا"، اإىل اأن املحادثات 
نقل  ب�صاأن  بالفعل  ب��داأت  قد  ميونخ  وب��اي��رن  يوفنتو�س  بني 

تولي�صو اإىل تورينو.
مرياليم  ا�صم  ربطت  تقارير  هناك  اأن  بالذكر،  جدير 
من  ليوفنتو�س  بالعودة  بر�صلونة،  و�صط  لع��ب  بيانيت�س، 
املف�صلني  ال��الع��ب��ني  اأح���د  ب��اع��ت��ب��اره  ال�صيف،  ه��ذا  ج��دي��د 
يف  للم�صاركة  فر�صة  على  يح�صل  مل  البو�صني  لكن  لأليجري، 

كامب نو.

المنتخب الوطني يخسر أمام أستراليا 
ويضيع حلم التأهل للمونديال

مصير هازارد يحير ريال مدريد

ميسي يعترف بالتقصير أمام تشيلي

منتخب السلة يجدد فوزه على نظيره 
الفلسطيني بتصفيات كأس آسيا

*وكاالت
وا�صل منتخبنا الوطني لكرة ال�صله انت�صاراته يف الت�صفيات املوؤهلة 
لكاأ�س اآ�صيا، حيث جدد الفوز على نظريه الفل�صطيني بنتيجة 79 نقطة 

مقابل 76 نقطة يف املباراة التي اقيمت يف �صالة الأمري حمزة.
نف�س  �صمن  املا�صي  ال�صبت  يوم  فل�صطني  على  فاز  منتخبنا  وك��ان 
البطولة. وتبادل املنتخبان يف مباراة ال�صيطرة على جمريات املباراة 
املنتخب  يكون  الفوز  وبهذا  ل�صاحله.  املباراة  منتخبنا  يح�صم  اأن  قبل 
املجموعة  ب�صدارة  احقيته  ليوؤكد  اخلام�س  فوزه  حقق  قد  الوطني 
يف  تقام  التي  اآ�صيا  كاأ�س  نهائيات  اإىل  التاأهل  وبالتايل  ال�صاد�صة 
ال�صكاكيني  �صني  الفل�صطيني  املنتخب  لعب  وح�صد   . اإندوني�صيا. 

اف�صل لعب يف املباراة.

المنتخب الوطني الرديف 
يفوز على نظيره البحريني 

*وكاالت
فاز املنتخب الوطني الرديف حتت �صن 23 �صنة لكرة القدم، على 
م�صاء  اأقيم  الذي  ال��ودي  اللقاء  يف   ،0-1 بنتيجة   البحريني  نظريه 

الثنني على �صتاد خليفة باملنامة.
نظريه  اأم��ام  املا�صي،  اجلمعة  ي��وم  خ�صر  الرديف  املنتخب  وك��ان 
يقيمه  ال��ذي  التدريبي  املع�صكر  اط��ار  يف   3-1 بنتيجة  البحريني 
التي  ال�صيوية  الت�صفيات  ملناف�صات  ا�صتعدادا  البحرين،  يف  املنتخب 

تنطلق يف اأيلول املقبل.
التدريبي  املع�صكر  ختام  يف  البحرين،  على  فوزه  املنتخب  وحقق 
يف  ملنتخبنا  الفوز  هدف  عو�س  عبداهلل  و�صجل  لأ�صبوع.  امتد  الذي 
البطاقة احلمراء لالعب  ا�صهار  �صهدت  التي  املباراة  من   82 الدقيقة 

املنتخب خالد زكريا عند الدقيقة 22.
وعاد املنتخب اإىل عمان م�صاء الثالثاء، بعد اختتام املع�صكر.

طرح تذاكر المباريات المؤهلة 
لنهائيات كأس العرب 2021

*وكاالت
قطر   FIFA ال��ع��رب  ك��اأ���س  لبطولة  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
الثالثاء  يوم  للنهائيات،  املوؤهلة  املباريات  تذاكر  طرح  2021™ عن 

املقبل.
خليفة  �صتاد  من  كل  على   2021 العرب  كاأ�س  مباريات  وتقام 
الدويل، اأحد �صتادات مونديال قطر 2022، و�صتاد جا�صم بن حمد 

الريا�صي. ال�صد  بنادي 
مباريات   7 اإقامة  العرب  لكاأ�س  التاأهيلية  الت�صفيات  وت�صهد 
مباراة  بواقع  اجل��اري  حزيران  يونيو/   25-19 من  الفرة  خالل 

املحلي. بالتوقيت  م�صاًء  الثامنة  عند  يوميا  واحدة 
ومن املقرر طرح تذاكر املباريات عرب املوقع الإلكروين لالحتاد 
قطري  ريال   20 بقيمة   )tickets.qfa.qa( القطري لكرة القدم
ل  الذين  للم�صجعني  التذاكر  �صراء  يتاح  اأن  على  الواحدة  للتذكرة 

12 عاما. اأعمارهم عن  تقل 
لفريو�س  امل�صاد  اللقاح  جرعتي  على  احل�صول  ُي�صرط  كما 
بالفريو�س  الإ�صابة  من  التعايف  اأو  )كوفيد-19(،  امل�صتجد  كورونا 
4 تذاكر  الت�صعة الأخرية. وباإمكان كل م�صّجع �صراء  خالل الأ�صهر 

اأق�صى.  كحد 
واإب��راز  الكمامات،  بارتداء  اللتزام  امل�صجعني  على  و�صيتعنّي 
ال�صماح  عدم  اإىل  اإ�صافة  ال�صتاد،  داخل  اإىل  وامل�صروبات  احلالة 

وحميطه. ال�صتاد  مناطق  من  اأي  يف  امل�صجعني  بتجمهر 
يونيو/   19 يوم  العرب  لكاأ�س  املوؤهلة  ال�صبع  املباريات  وتنطلق 
�صتاد  يف  وال�صودان  ليبيا  منتخبي  بني  مبواجهة  اجلاري  حزيران 

الدويل. خليفة 
ويف اليوم التايل )20 يونيو( يلتقي منتخبا عمان وال�صومال يف 
�صتاد جا�صم بن حمد، ثم تقام مباراة الأردن وجنوب ال�صودان يوم 

الدويل. �صتاد خليفة  نف�صه يف  ال�صهر  21 من 
مواجهة  حزيران  يونيو/   22 يف  حمد  بن  جا�صم  �صتاد  وي�صهد 
نظريه  لبنان  منتخب  يالقي  بينما  واليمن،  موريتانيا  منتخبي  بني 

الدويل. �صتاد خليفة  23 يونيو يف  اجليبوتي يوم 
منتخبي  حزيران  يونيو/   24 يف  حمد  بن  جا�صم  �صتاد  ويجمع 
لكاأ�س  املوؤهلة  الت�صفيات  تختتم  اأن  على  القمر،  وج��زر  فل�صطني 
خليفة  �صتاد  ي�صت�صيفها  خليجية  مبواجهة  يونيو   25 يوم  العرب 

والكويت. البحرين  منتخبي  بني  الدويل 
حمد  ب��ن  جا�صم  و�صتاد  ال��دويل  خليفة  �صتاد  م��ن  ك��ل  ومي��ت��از 

وامل�صجعني. لالعبني  مثالية  اأجواًء  ت�صمن  متطورة  تربيد  بتقنية 
ح�صور  على  قطر  يف  العامة  ال�صحة  وزارة  توجيهات  وتن�س 
لأي  ال�صتيعابية  الطاقة  من   %30 تتجاوز  ل  بن�صبة  امل�صجعني 

�صتاد.
حل�صور  لالنتقال  امل�صجعني  للبطولة  املنظمة  اللجنة  وتدعو 

الدوحة. املباريات عرب مرو 
ويقع �صتادا املناف�صات على م�صافة ق�صرية �صريا على الأقدام من 
اإحدى حمطات املرو على اخلط الذهبي، حيث تقع حمطة املدينة 
الريا�صية على بعد خطوات قليلة من �صتاد خليفة الدويل، يف حني 

�صتاد جا�صم بن حمد. بالقرب من  ال�صودان  تقع حمطة 
اإىل  املرحلة  هذه  من  املتاأهلة  ال�صبعة  املنتخبات  وتن�صم 
اأن  بعد  البطولة  نهائيات  اإىل  مبا�صرة  تاأهلت  منتخبات   9
قبل  الفيفا  ت�صنيف  يف  العربية  املنتخبات  قائمة  ت�صدرت 
امل�صت�صيفة(  )ال��دول��ة  قطر  ه��ي:  ال��ب��ط��ول��ة،  ق��رع��ة  اإج���راء 
والعراق،  وال�صعودية،  وم�صر،  واملغرب،  واجل��زائ��ر،  وتون�س، 

و�صوريا. مارات،  والإ
الحت��اد  ينظمها  التي  ال��ع��رب،  ك��اأ���س  بطولة  نهائيات  وت��ق��ام 
نهاية  قطر  دول��ة  مع  بال�صراكة  )الفيفا(  القدم  لكرة  ال��دويل 
ن�صخة  اأول  مناف�صات  �صت�صهد  التي  الفرة  خالل  اجل��اري،  العام 
العام  الأو�صط  وال�صرق  العربي  العامل  يف  القدم  كرة  مونديال  من 

املقبل.
يف  اأ�صفرت  قد   2021 العرب  كاأ�س  بطولة  قرعة  اأن  اإىل  ي�صار 
امل�صاركة  ع�صر  ال�صتة  املنتخبات  توزيع  عن  املا�صي  ني�صان  اأبريل/ 
اأربعة  منها  كل  ت�صم  جمموعات  اأرب��ع  على  البطولة  نهائيات  يف 

منتخبات.
الدور  اإىل  والثاين  الأول  املنتخبان  جمموعة  كل  عن  ويتاأهل 

النهائي. ربع 
م�صت�صيفة  قطر  جانب  اإىل  الأوىل،  املجموعة  يف  ويتناف�س 
وال�صومال،  عمان  مباراة  من  والفائز  العراق،  منتخبات  البطولة، 

والكويت. البحرين  مباراة  من  والفائز 
والإم���ارات،  تون�س،  منتخبات  الثانية  املجموعة  يف  وج��اءت 

واليمن. موريتانيا  مباراة  من  والفائز  و�صوريا، 
من  والفائز  وال�صعودية،  امل��غ��رب،  الثالثة  املجموعة  وت�صم 
فل�صطني وجزر  مباراة  والفائز من  ال�صودان،  الأردن وجنوب  مباراة 

القمر.
من  والفائز  وم�صر،  اجلزائر،  الرابعة  املجموعة  يف  ويتناف�س 

وال�صودان. ليبيا  مباراة  من  والفائز  وجيبوتي،  لبنان  مباراة 

اعتماد الفائزين بدوري الجولف للمشاركة 
بكأس العالم ألبطال الناشئين

  
*وكاالت

على  العامل  ابطال  بطولت  ل�صل�صلة  التنظيمية  اللجنة  اأعلنت 
كدوري  للنا�صئني،  للجولف  الأردين  الدوري  اعتماد  الر�صمي،  موقعها 

موؤهل مبا�صرة للمرحلة النهائية التي تقام يف ايرلندا العام املقبل.
وياأتي هذا العتماد بعد النجاح الكبري الذي �صهده الدوري، والذي 
يقام ب�صكل منتظم مبعدل 11 جولة يف العام ويتم فيها تطبيق جميع 
دوريات  اقوى  يف  متبعة  قوانني  �صمن  الدولية  واملتطلبات  ال�صروط 
�صلط  الذي  العامل. وجاء هذا الجناز اجلديد ثمرة جلهود الحتاد 
اهتمامه على قطاع النا�صئني، ما اأدى اإىل اكت�صاف الكثري من املواهب 
الواعدة التي حققت نتائج لفتة خالل امل�صاركات اخلارجية الأخرية.
ال�صوملي يف بيان �صحفي،  نا�صر  نائب رئي�س احتاد اجلولف  واأكد 
ال��دوري،  باعتماد  ر�صميا،  خطابا  تلقى  الحت��اد  اأن  الثنني،  اليوم 

كموؤهل للمرحلة النهائية التي تقام يف ايرلندا.
وعربت اأ�صرة الحتاد عن فخرها واعتزازها بهذا الجناز والذي 
ي�صاف ل�صل�صلة الإجنازات الريا�صية التي حتققت للريا�صة الأردنية 
اخريا، فيما املدير الفني لالحتاد اأ�صار العراقي عامر را�صي اأن م�صتقبل 
ريا�صة اجلولف بخري وهو واثق من قدرات لعبيه يف الو�صول ملراكز 

متقدمة .

*وكاالت
لل�صباب،  احل�صني  مبدينة  الإحتاد  مقر  يف  ال�صلة،  كرة  اإحتاد  وقع 
ب��الأوراق  متخ�ص�صة  �صركة  وهي   )CFI( �صركة  مع  تعاون  اإتفاقية 
املنتخب  �صعيد  على  الإحت��اد،  اأن�صطة  دعم  بهدف  الأردن،  يف  املالية 

الوطني ومناف�صات الدوري.
ومبوجب الإتفاقية تقدم ال�صركة، الدعم للمنتخب الوطني لكرة 
املمتاز  ال��دوري  مناف�صات  خالل  ال�صركة،  �صعار  و�صع  مقابل  ال�صلة، 

للرجال لكرة ال�صلة يف املو�صم احلايل.
ومثل احتاد ال�صلة ، خالل حفل توقيع الرعاية الذهبية، رئي�صه 

حممد عليان، وال�صركة الراعية مديرها لوؤي عازر.
م�صرية  يف  مهم  حدث  "هذا  ال�صحفي،  املوؤمتر  خالل  عليان،  وقال 
ال�صعب يف ظل  التوقيت  بهذا  واأنه جاء  الأردنية، خا�صة  ال�صلة  كرة 
ورعاية  بدعم  من�صور  ه�صام  ال�صركة  موؤ�ص�س  يردد  ومل  اجلائحة، 
ووجودهم  مب�صوؤوليتهم  ن�صعرهم  اأن  وعلينا  ال�صلة،  ك��رة  اأن�صطة 
ك�صركاء، خا�صة واأن اجلانب املعنوي يفوق اجلانب املادي يف الت�صويق 
اجلهود  اق�صى  بذل  على  ال�صلة  كرة  احتاد  حر�س  موؤكدا  الريا�صي، 

لالإرتقاء باللعبة على خمتلف ال�صعد".
واأكد مدير �صركة "CFI" لوؤي عازر، اأن هذا التعاون ياأتي يف ظل 
امل�صاركات  ال�صلة يف خمتلف  الإجنازات املتميزة التي يحققها منتخب 

اخلارجية.

*وكاالت
اأفاد تقرير �صحفي اإ�صباين، الثالثاء، باأن اليوم قد يكون حا�صًما يف 

م�صري النجم الفرن�صي عثمان دميبلي مع بر�صلونة.
وبنتهي عقد دميبلي مع بر�صلونة بنهاية املو�صم املقبل، ومل يتو�صل 
النادي  يزعج  ما  وه��و  الآن،  حتى  التجديد  ح��ول  لتفاق  الطرفان 

الكتالوين.
اإدارة  ف��اإن  الإ�صبانية،  ديبورتيفو"  "موندو  �صحيفة  وبح�صب 
بر�صلونة �صتلتقي، اليوم، مع وكيل دميبلي، ل�صوؤاله عن خطط اجلناح 

الفرن�صي يف الفرة املقبلة.
واأ�صارت "موندو ديبورتيفو"، اإىل اأن بر�صلونة �صيقرح عليه بيعه 

هذا ال�صيف، اأو دخوله �صمن �صفقة تبادلية.
واأو�صحت اأن الوجهة التي يفكر بها بر�صلونة هي مان�ص�صر �صيتي، 
الذي اأبدى اهتمامه بدميبلي و�صريجي روبرتو، �صمن �صفقة تبادلية 

ينتقل على اأثرها برناردو �صيلفا وجواو كان�صيلو اإىل كامب نو.
عثمان  موقف  هي  ال�صفقة،  تواجه  التي  العقبة  ف��اإن  ذل��ك،  ومع 
حتى  اأو  بالرحيل  اهتمامه  الآن  حتى  ُيظهر  مل  الذي  نف�صه،  دميبلي 

جتديد عقده.
يف الوقت ذاته، فاإن بر�صلونة حري�س على غلق هذا امللف قبل فرة 

كافية من اإغالق باب النتقالت، ل�صمان حرية الت�صرف يف الالعب.
واختتمت ال�صحيفة، بالإ�صارة اإىل اأن خماوف بر�صلونة تتمثل يف 
اأن يكون دميبلي اتفاق بالفعل مع ناٍد اآخر على النتقال له جماًنا يف 

ال�صيف املقبل.

إتفاقية تعاون بين اتحاد
CFI كرة السلة وشركة 

اجتماع حاسم لمصير 
ديمبلي في برشلونة

الوحدات يختتم مواجهاته 
الودية أمام شباب العقبة

*وكاالت
القدم،  لكرة  الوطني  املنتخب  ودع   
امل�صركة  الآ�صيوية  الت�صفيات  مناف�صات 
امل��وؤه��ل��ة ل��ل��دور احل��ا���ص��م مل��ون��دي��ال قطر 
2022،ب���ع���د خ�����ص��ارت��ه ال��ث��الث��اء اأم���ام 
يف   1-0 بنتيجة  الأ����ص���رايل  املنتخب 
امل���ب���اراة ال��ت��ي ج���رت ع��ل��ى ���ص��ت��اد جابر 

بالكويت.
وا�����ص����اع امل��ن��ت��خ��ب ح���ل���م  ال��ت��اأه��ل 
لل�صارع  ���ص��دم��ة  ���ص��ك��ل  م��ا  ل��ل��م��ون��دي��ال، 

بالبقاء  ياأمل  كان  الذي  املحلي  الريا�صي 
يف دائرة املناف�صة. 

التفوق  يف  الأ�صرايل  املنتخب  وجنح 
ه��دف  ي�صجل  اأن  ق��ب��ل  منتخبنا،  ع��ل��ى 
مناف�صات  ختام  يف   75 الدقيقة  يف  الفوز 

الثانية. املجموعة 
املباراة  من  الأخرية  الدقائق  و�صهدت 
مو�صى  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  لع���ب  ط���رد 

العمري. 
الدور  اإىل  الأ�صرايل  املنتخب  وتاأهل 

وكاأ�س  امل��ون��دي��ال  ت�صفيات  م��ن  احلا�صم 
ت�����ص��دره  ب��ع��د  ال�����ص��ني،  يف   2023 اآ���ص��ي��ا 
للمجموعة بر�صيد 24 نقطة، فيما جتمد 
14 نقطة يف  الوطني عند  املنتخب  ر�صيد 

املركز الثاين. 
الوطني  املنتخب  ي��غ��ادر  ان  وينتظر 
للقاء  قطر  اإىل  متوجها  ال��ي��وم  الكويت 
احلايل   21 يوم  ال�صودان  جنوب  منتخب 
التمهيدي  ال����دور  م��ن��اف�����ص��ات  اط����ار  يف 

لبطولة كاأ�س العرب.

*وكاالت
ك�صف تقرير �صحفي اإ�صباين، الثالثاء، 
عن حرية كبرية داخل ريال مدريد، ب�صبب 

جنمه البلجيكي اإيدين هازارد.
منتخب  رفقة  حالًيا  ه��ازارد  ويتواجد 
�صارك يف 18  بالده، يف يورو 2020، حيث 
دقيقة فقط خالل املباراة الأوىل لبلجيكا 
ال�صياطني  بفوز  انتهت  التي  رو�صيا،  اأم��ام 

احلمر بثالثية نظيفة.
الإ�صبانية،  "ماركا"  �صحيفة  وبح�صب 

و�صعية  ب�صبب  حرية  يف  مدريد  ريال  فاإن 
م�صتواه،  عن  بعيًدا  يبدو  ال��ذي  ه���ازارد، 
التي  املتكررة  الإ���ص��اب��ات  بعد  ا  خ�صو�صً

تعر�س لها، منذ انتقاله للمريجني.
خالل  هازارد  اأن  ال�صحيفة،  واأو�صحت 
مو�صمني بقمي�س ريال مدريد، �صارك يف 43 
ومتكن  امل�صابقات،  خمتلف  يف  فقط  مباراة 
من ت�صجيل 5 اأهداف و�صناعة 8، يف 2500 
م�صاركات  ر�صيد  تراجع  كما  لعب.  دقيقة 
ريال  ارت��داء قمي�س  منذ  الدولية  ه��ازارد 

ملنتخب  مباراة   11 عن  غاب  حيث  مدريد، 
غاب  الذي  الوقت  يف  عامني،  خالل  بالده 
عاًما   11 خالل  فقط  مباريات   6 عن  فيه 

قبل انتقاله للريال.
ريال  اإدارة  ب��اأن  ال�صحيفة  واختتمت 
م��دري��د ت��رغ��ب يف روؤي����ة ه����ازارد خ��الل 
بطولة اليورو، من اأجل اتخاذ قرار حا�صم 
ب�صاأن م�صتقبله، اإما ببيعه هذا ال�صيف، اأو 
كارلو  قيادة  حتت  جديدة  فر�صة  منحه 

اأن�صيلوتي.

*وكاالت
منتخب  جن��م  م��ي�����ص��ي،  ل��ي��ون��ي��ل  اأق����ر 
يف  وزم��الئ��ه  ه��و  بالتق�صري  الأرج��ن��ت��ني، 
-1( بالتعادل  انتهت  التي  ت�صيلي،  مباراة 

ببطولة  الفريقني  م�صوار  افتتاح  يف   ،)1

ت�صريحات  يف  مي�صي،  وقال  اأمريكا.  كوبا 
عقب اللقاء: "كنا نفتقر للهدوء حتى بعد 
تقدمنا بهدف، واأر�صية امللعب مل ت�صاعدنا، 
لكننا افتقرنا لل�صيطرة على الكرة، واللعب 
ت�صيلي  منتخب  فعله  ما  وهو  اأ�صرع،  ب�صكل 

بعد التعادل معنا".
 واأ�صاف مهاجم بر�صلونة "بعد التعادل 
وتفوقوا  ه��ادئ��ة،  باأع�صاب  ت�صيلي  لعب 
املباراة  وباتت  الكرة،  على  ال�صتحواذ  يف 

معقدة".
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*عمان 
الحت��اد  مع  بامل�صاركة  الأردن،  تراأ�س 
لدول  الثالث  ال��وزاري  الجتماع  الأوروب��ي، 
الطاقة،  ح��ول  املتو�صط  اأج��ل  من  الإحت��اد 
وال�����ذي ع��ق��د اف��را���ص��ي��ا يف ال��ع��ا���ص��م��ة 

الربتغالية ل�صبونة.
ون��اق�����س الج��ت��م��اع ال���ذي ت��راأ���ص��ه عن 
الطاقة  وزيرة  املتو�صط  و�صرق  جنوب  دول 
زوات��ي،  هالة  املهند�صة  املعدنية  وال���روة 
التعاون امل�صرك بني دول الإحتاد  جمالت 
من اأجل املتو�صط يف جمالت الغاز الطبيعي 
وتر�صيد  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة  وال��ك��ه��رب��اء 

الطاقة.
ليوم  عقد  ال��ذي  الجتماع  عن  و�صدر 
ل��ل��ع��ام 2021  ال�����وزاري  واح����د، الإع�����الن 
واآل��ي��ات  العمل  ب��رن��ام��ج  يت�صمن  وال���ذي   ،
يف  املقبلة  الفرة  خ��الل  امل�صرك  التعاون 
جمالت الطاقة املتجددة وتر�صيد الطاقة 
زيادة  وكذلك  الطبيعي،  والغاز  والكهرباء 
وخ�صو�صا  الأع�����ص��اء  ال���دول  ب��ني  التعاون 
الأبي�س  البحر  حو�س  وجنوب  �صمال  دول 

املتو�صط.
يف  بكلمتها  زوات���ي،  ال��وزي��رة  واأع��رب��ت 
اف��ت��ت��اح الج��ت��م��اع، ع��ن اأم��ل��ه��ا ب���اأن ي�صكل 
املتو�صط  اأجل  الوزاري لالحتاد من  الإعالن 
تعزيز  يف  رئي�صا  ح��اف��ًزا  ال��ط��اق��ة،  ح��ول 
التعاون بني الدول الأع�صاء، موؤكدة اأهمية 

التو�صع  حتقيق  يف  امل�صاعدة  يف  الإع���الن 
بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة وتعزيز 
التعاون يف تبادل الكهرباء والإمداد امل�صتقر 
للغاز الطبيعي يف جميع اأنحاء منطقة حو�س 

�صمال وجنوب البحر الأبي�س املتو�صط.
وقالت: يحدونا الأمل يف اأن ي�صاعد هذا 
وامل�صتدام  العادل  النمو  تعزيز  يف  العالن 
الذي من �صاأنه اأن ميتد مبا�صرة اإىل التعايف 
حتديات  فر�صت  التي  كورونا  جائحة  بعد 
ذلك  يف  مبا  القطاعات  جميع  على  هائلة 

قطاع الطاقة.
واأكدت الوزيرة زواتي اأهمية الإعالن يف 
اإيجاد �صبل جديدة للحلول املطلوبة ملعاجلة 
بامل�صاركني  مهيبة  امل��ن��اخ،  وت��غ��ري  البيئة 
الت�صريعية  الإج�����راءات  وت���رية  ت�صريع 
لت�صهيل  الالزمة  التحتية  البنية  وتدابري 
وبهذا  الكهربائي بني دول الحتاد.  الربط 
اخلطوة  هذه  �صاأن  من  اإن  قالت،  اخل�صو�س 
امل�صتدامة  الطاقة  اإىل  النتقال  ت�صهيل 
واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  بالتعاون 
وت�صخري  والتمويل،  ال�صتثمار  ووك���الت 
والتطوير  البحث  يوفرها  التي  الفر�س 
والبتكار والرقمنة للم�صي قدًما يف حت�صني 
وكفاءة  وم�صتدام  اآمن  ب�صكل  الطاقة  اإنتاج 

الطاقة.
الجتماع  ي�صهم  باأن  اأملها  عن  واأعربت 
يف  يت�صمنها  ال��ت��ي  واملناق�صات  ال���وزاري 

الحت��اد  م��ن  امل��رج��وة  الأه����داف  حتقيق 
ال��ك��ه��رب��اء وال��غ��از  ل��ل��ت��ع��اون يف جم����ال 
ومبا  الطاقة  وكفاءة  املتجددة  والطاقة 
الحت��اد  دول  جميع  على  بالنفع  ي��ع��ود 
بني  للم�صالح  العادل  التوازن  مراعاة  مع 
البحر  و�صمال  جنوب  يف  الأع�صاء  الدول 

املتو�صط. الأبي�س 
كان  الأردن  اإن  زوات��ي،  الوزيرة  وقالت 
الرئا�صة  يف  احل��ايل  دوره  و�صمن  ي��زال  ول 
والداعمة  امل�صاهمة  ال��دول  من  امل�صركة، 
الحتاد  دول  بني  التعاون  جم��الت  جلميع 
من اأجل املتو�صط، و�صيوا�صل جهوده يف دعم 
املبادرات والربامج التي تعدها ال�صكرتارية 
تعزيز  �صبيل  يف  الحت���اد  دول  وتعتمدها 
الطاقة،  جمال  يف  الإقليمي  التعاون  فر�س 

والتكامل التدريجي لأ�صواق الطاقة.
وق���ال الأم���ني ال��ع��ام ل��الحت��اد م��ن اأج��ل 
امل��ت��و���ص��ط ن��ا���ص��ر ك��ام��ل، م��ن ج��ان��ب��ه: "ان 
جمال  يف  امللحة  التحديات  يدرك  الحت��اد 
الطاقة التي تواجه منطقة البحر الأبي�س 
التعاون  لتكثيف  واحلاجة   ، اليوم  املتو�صط 
واأ�صاف  لها.  الت�صدي  اأج��ل  من  الإقليمي 
اأع��ادت  املتو�صط  اأج��ل  من  الحت��اد  دول  اأن 
اليوم التاأكيد على هدفها والتزامها امل�صرك 
بامل�صي قدما يف انتقال عادل وم�صتدام نحو 
اقت�صادات وجمتمعات منخف�صة النبعاثات 

و�صاملة وفعالة ومرنة.

األردن يترأس االجتماع الوزاري لدول 
اإلتحاد من أجل المتوسط حول الطاقة

البنوك توسع حملتها للتطعيم ضد 
كورونا لتشمل الشركات المالية

*عمان 
اللقاح  لإعطاء  حملتها  تو�صيع  عن  البنوك،  جمعية  اأعلنت 
يف  املالية  ال�صركات  يف  العاملني  لت�صمل  كورونا  لفريو�س  امل�صاد 

الأردن.
فئات  ت�صتهدف  احلملة  اإن  �صحفي،  بيان  يف  اجلمعية  وقالت 
الل��ك��روين،  ال��دف��ع  �صركات  يف  العاملة  الأي���دي  وه��ي  ج��دي��دة، 
يناهز  وال��ت��ي  الأ���ص��غ��ر،  التمويل  و�صركات  ال�صرافة،  و�صركات 

�صركة.  60 عددها 
باأن  تظهر  لديها،  والقوائم  الك�صوفات  اأن  اإىل  اجلمعية  ولفتت 
يتجاوز  امل��ذك��ورة،  امل��ايل  القطاع  �صركات  يف  امل�صتهدفني  العاملني 
عددهم 3150 موظفًا وموظفة. وقال مدير عام "جمعية البنوك" 
املايل �صمن  القطاع  �صركات  �صمول  اإن قرار  املحروق،  ماهر  الدكتور 
املجتمعية  امل�صوؤولية  من  انطالقًا  ياأتي  للتطعيم،  اجلمعية  حملة 
يف  املايل  القطاع  موؤ�ص�صات  باقي  م�صاندة  على  للجمعية،وحر�صها 

اململكة.
واأكد اأن هذه اجلهود ت�صب يف حتقيق التطلعات يف الو�صول اإىل 
والقطاع  امل�صريف،  القطاع  موظفي  حت�صني  خالل  من  اآم��ن،  �صيٍف 
املايل يتعامل  القطاع  واأن  املايل ككل، �صد فريو�س كورونا، خ�صو�صًا 
ما  وهو  يوميًا،  كبرية  وباأعداٍد  ووا�صع،  مبا�صر  ب�صكل  اجلمهور  مع 

املايل. القطاع  موؤ�ص�صات  وعمالء  لزوار  حماية  يوفر 
تام  بتن�صيق  جتري  اجلمعية،  حملة  اأن  اإىل  املحروق،  واأ�صار 
واإدارة  ل��الأم��ن  الوطني  وامل��رك��ز  امل��رك��زي،  البنك  م��ع  ومتوا�صل 
ما  على  اجل��ه��ات،  لتلك  ال�صكر  موجها  ال�صحة،  ووزارة  الأزم���ات، 
املطاعيم،  توفري  يف  ودوره��م  اجلمعية،  مع  كبري  تعاون  من  اأب��دوه 

اجلمعية. مركز  يف  املطاعيم  اإعطاء  لغايات  املوؤهلة،  والكوادر 
تلقوا  ملن  الثانية،  اجلرعة  باإعطاء  �صتبداأ  اجلمعية  اأن  واأعلن 
اجلمعية،  مركز  يف  لكورونا  امل�صاد  اللقاح  من  الأوىل  اجلرعة 
�صهر  منت�صف  لغاية  و�صت�صتمر  احلايل،  حزيران   21 من  اعتبارًا 
اإعطاء  حملة  بداأت  البنوك"،  "جمعية  اأن  اإىل  ي�صار  املقبل.  متوز 
الأردين،  امل�صريف  القطاع  ملوظفي  كورونا  لفريو�س  امل�صاد  اللقاح 
اجلرعة  باإعطاء  قامت  حيث  احل��ايل،  حزيران  �صهر  مطلع  منذ 
اللقاح  يتلقوا  مل  ممن  البنوك  موظفي  جلميع  اللقاح،  من  الأوىل 

. م�صبقًا

دعوة ح�ضور اجتماع الهيئة العامة العادي 
ل�ضركة  الثقة للنقل الدويل امل�ضاهمة العامة املحدودة

قرر جمل�س ادارة �ضركة الثقة للنقل الدويل امل�ضاهمة العامة املحدودة دعوتكم حل�ضور اجتماع 
املوافق  اخلمي�س  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ضاعة  متام  يف  �ضيعقد  الذي  العادي  العامة  الهيئة 
الدفاع  قانون  باحكام  عمال  وااللكرتوين  املرئي  االت�ضال  و�ضيلة  بوا�ضطة  وذلك   2021/6/24
رقم )13( ل�ضنة 1992 وامر الدفاع رقم 5ل�ضنة 2020 واالجراءات ال�ضادرة عن معايل وزير 
ال�ضناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب امر الدفاع اعاله وموافقته على انعقاد 
 )ZOOM( اجتماع الهيئة العامة العادية لل�ضركة بوا�ضطة و�ضيلة االت�ضال املرئي وااللكرتوين
للنظر يف االمور املدرجة اعمال االجتاع املن�ضور على املوقع االلكرتوين لل�ضركة وعلى موقع دائرة 

مراقبة ال�ضركات
يرجى من ح�ضرات امل�ضاهمني ح�ضور االجتماع املذكور يف املوعد املعني بوا�ضطة و�ضيلة االت�ضال 

املرئي وااللكرتوين من خالل الرابط االلكرتوين
 ))https://us02web.zoom.us/j/86475416430( 
 ))trust-transport-int.com(     املن�ضور على املوقع االلكرتوين لل�ضركة

االجتماع  لهذا  التوكيل  ار�ضال  او  احل�ضور  وت�ضجيل  االيل  للنظام  الدخول  اجراءات  واملت�ضمن 
)trust.int.transport@gmail.com((           على الربيد االلكرتوين

يجب ان تر�ضل ق�ضائم التوكيل و/او التفوي�س على الربيد االلكرتوين اعاله قبل التاريخ املحدد 
لالجتماع

 رئي�س جمل�س االدارة
فريد عبده نا�ضيف

البنك الدولي يوافق على برنامج 
يدعم التعافي االقتصادي بالمملكة

*عمان 
على  الدويل،  البنك  ملجموعة  التنفيذيني  املديرين  جمل�س  وافق 
برنامج بقيمة 500 مليون دولر لتحفيز ال�صتثمار العام واخلا�س يف 
الأردن من اأجل حتقيق التعايف الأخ�صر وال�صامل من جائحة فريو�س 

كورونا.
يف  الأردن  الربنامج  ي�صاعد  اأن  �صحفي،  بيان  يف  البنك،  وتوقع 
الإ�صتفادة من  العمل من خالل  ت�صريع تعافيه وخلق مزيد من فر�س 
اآليات  وتعزيز  الأخ�صر،  النمو  فر�س  خا�صة  القت�صادية  اإمكاناته 
م�صاءلة احلكومة عن التنفيذ، مو�صحا اأن البنك الآ�صيوي لال�صتثمار 
اإ�صايف بقيمة 250 مليون  البنى التحتية يعمل على جتهيز متويل  يف 

دولر لدعم هذا الربنامج.
واملراعية  وال�صفافة  ال�صاملة  ال�صتثمارات  متويل  برنامج  ويعد 
اأعلنت عنها  للمناخ جزءًا من حزمة متويلية قدرها 1ر1 مليار دولر 
الدوليني  �صركائها  مع  بالتعاون  ال��دويل  البنك  جمموعة  م��وؤخ��رًا 
جهوده  يف  الأردن  مل�صاندة  جممعة  ومنح  قرو�س  هيئة  على  لتقدميها 
والقادر  وال�صامل  املبكر  التعايف  وتعزيز  كورونا  جلائحة  لالإ�صتجابة 

على ال�صمود اأمام التغريات املناخية.
للمناخ  املراعي  التعايف  يف  لل�صروع  م�صتعد  الأردن  اأن  البنك،  وبني 
املناخية  واملخاطر  املن�صود  النمو  لتحقيق  جديدًا  م�صارًا  يتخذ  واأن 
القا�صي،  والطق�س  احل��رارة  درجات  وارتفاع  املياه  ندرة  عن  النا�صئة 
لتتيح لالأردن فر�صا جديدة لي�صبح اأكر كفاءة يف ا�صتخدام ما لديه 

من موارد واأكر قدرة على املناف�صة الإقليمية.
التحتية  البنية  حت�صري  يف  املنتظر  ال�صتثمار  يخ�س  وفيما 
واخلدمات وجعلهما مراعيني للعوامل البيئية، بني البنك اأن من �صاأن 
ذلك اإيجاد فر�س عمل جديدة واإ�صافة قيمة اقت�صادية اأكرب. عالوة 
مبوجب  الأردن  جانب  من  وطنيًا  املحددة  امل�صاهمات  فاإن  ذلك،  على 
مالئمة  من�صة  بدورها  توفر  املناخ  تغري  ب�صاأن  "باري�س"  اتفاقية 

لتحديد الفر�س التي تعود بالفائدة اأي�صًا على املجتمع الأردين.
.واأو�صح اأن الربنامج �صي�صاعد الأردن على اإدراج تقييمات مراعية 
للجن�صني يف ت�صميم ال�صتثمارات و�صياغة ما يرتبط بها من �صيا�صات ؛ 

للم�صاهمة يف زيادة م�صاركة املراأة يف �صوق العمل
الأردن  اأن  اأكد  ال�صريدة  نا�صر  الدويل  والتعاون  التخطيط  وزير 
املناخ  لتغري  وا�صتجابة  اخ�صرارا  اأكر  اقت�صاد  تطوير  على  �صيعمل 

ويتمتع بقدر اأكرب من الكفاءة.
التحرك  على  الأردن  م�صاعدة  على  �صيعمل  الربنامج  اأن  واأ�صاف 
انح�صار  بعد  ملا  القت�صادي  التعايف  مرحلة  واإط��الق  الجت��اه  هذا  يف 
مبجموعة  امل�صرق  بلدان  لدائرة  الإقليمي  املدير  وق��ال  اجلائحة. 
البلدان  اأكر  اأحد  كان  الأردن  اإن  جاه،  كومار  �صاروج  الدويل،  البنك 
ن�صاطا وريادة يف املنطقة يف الت�صديق على املبادرات الدولية املتعلقة 
بتغري املناخ وو�صعها مو�صع التنفيذ ومنها اتفاق "باري�س" ب�صاأن املناخ.

واأ�صاف اأنه ميكن للمملكة الآن ال�صتفادة من هذه اجلهود لت�صبح 
وجهة جاذبة لال�صتثمارات اخل�صراء املرتبطة باملناخ.

كري�صتو�س  ال��دويل،  بالبنك  القت�صاديني  اخل��رباء  كبري  وق��ال 
كو�صتوبولو�س، من جهته، اإن الربنامج يقدم الدعم لتنفيذ اإ�صالحات 

ال�صتثمار التي بداأت يف اإطار م�صفوفة الإ�صالح اخلم�صية يف الأردن.
جمموعة  يعزز  اأن  �صاأنه  من  الإ�صالحات  ه��ذه  تنفيذ  اأن  واأك��د 
بحيث  عامة،  ا�صتثمارات  توفري  بغر�س  القائمة  والأنظمة  العمليات 
بني  ال�صراكات  ذل��ك  يف  )مب��ا  وال���ص��ت��ه��داف  التوجيه  جيدة  تكون 
ال�صتثمار  بيئة  حت�صني  اىل  بالإ�صافة  واخلا�س(،  العام  القطاعني 
اأنه  م�صيفا  ال�صياحي،  ال�صتثمار  بيئة  فيها  مبا  اأكرب،  ب�صكل  اخلا�س 
"يف كلتا احلالتني، فاإن الربنامج اجلديد يدعم ال�صتثمارات اخل�صراء 

املراعية للبيئة".

إلعالناتكم في صحيفة 

065154001

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

األربعاء )16( حزيران 2021
7العدد )1940( اعالنات



العنوان :  عمان / شارع الملكه رانية )الصحافه سابقا(رئيس التحرير : خالد خازر الخريشا هاتـــف : 5154001  فاكس : 5166065
NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

األخيرة األربعاء )16( حزيران 2021
العدد )1940( 8


