
خلية األزمة: »مليونا شخص« تلقوا 
الجرعة األولى من المطعوم

*عمان
املركز  يف  الأزم���ة  خلية  عمليات  اأعلنت 
اأن ما جمموعه  الوطني للأمن واإدارة الأزمات، 
من  الأوىل  اجلرعة  تلقوا  قد  �شخ�ص  مليون   2

املطعوم قبل نهاية عمل الأربعاء.
متوا�شلة  ج��ه��وده��ا  اأن  اخل��ل��ي��ة  واأك����دت 

ال��وط��ن��ي��ة،  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع  بالتن�شيق 
ك��ورون��ا،  وب��اء  م��ن  املجتمع  وحت�شني  حلماية 
���ش��رورة  اإىل  وامل��ق��ي��م��ني  داع��ي��ةامل��واط��ن��ني 
VACCINE. اللقاح  من�شة  على  الت�شجيل 

وح�شب  املطعوم  لتلقي  وامل�شارعة   GOV.J0
الر�شائل الن�شية التي تردهم.
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18  مشتكى عليه بعطاء بناء 
جديد لمؤسسة مساهمة عامة

التربية تؤكد جاهزيتها لعقد 
امتحان الثانوية العامة 2021

اجراءات حكومية للحد من 
ارتفاع اسعار المواد االساسية

»8« وفيات و »467« إصابة 
جديدة بكورونا في المملكة

وزير الداخلية يوعز باإلفراج 
عن مئة موقوف  اداري

النواب يبدأ نقاشا حول
 قانون البلديات والالمركزية

ان  *عمِّ
بق�شايا  املخت�شة  الق�شائية  الهيئة  توا�شل 
ان، الَنّظر بق�شية  لح جزاء عَمّ الف�شاد يف حمكمة �شُ
لإح��دى  جديد؛  مبنى  بناء  عطاء  رافقت  ف�شاد 
مبلغ  وهدر  املحدودة  العامة  امل�شاهمة  املوؤ�ش�شات 

مايل قد ي�شل اإىل 4 مليني دينار.
الق�شية،  يف  جل�شات  ع��ّدة  املحكمة  وع��ق��دت 
وزيران  بينهم  عليه،  م�شتكى   18 بها  ُيحاكم  والتي 
ا�شت�شارات  و�شركة  اإدارة  واأع�شاء جمل�ص  �شابقان، 

هند�شية.
و�شت�شتمع املحكمة خلبريين يف الق�شية، اإ�شافة 
اإىل اأربعة �شهود لي�شبح عدد �شهود النيابة العامة 

امل�شتمع اإليهم �شتة �شهود.
الق�شية  يف  للمتهمني  العامة  النيابة  واأ�شندت 
العام،  املال  وهدر  ال�شلطة  ا�شتعمال  اإ�شاءة  تهمة 

حيث تبلغ كلفة العطاء 15 مليون دينار.
املوؤ�ش�شة  الق�شية  يف  امل�شتكي  الطرف  وميثل 

العامة املحدودة واحلق العام.

*عمان 
ا�شتعداداتها  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأنهت 
العامة  الثانوية  الدرا�شة  �شهادة  امتحان  لعقد 
للعام 2021 / المتحان العام، والذي �شتبداأ اأوىل 

جل�شاته يف الرابع والع�شرين من ال�شهر احلايل.
حممد  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  واأك��د 
جلنة  اجتماع  الأربعاء،  تروؤ�شه  خلل  قدي�ص  اأبو 
ال���وزارة  ع��ام  اأم��ني  بح�شور  امل��رك��زي،  التخطيط 
لل�شوؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، وجميع 
مديري الإدارات يف الوزارة، اأن فرق العمل يف املركز 
وامليدان نفذت خطة ال�شتعدادات باأعلى م�شتويات 

ل�شمان جاهزية مبكرة  امل�شوؤولية،  املهنية وحتمل 
وتامة لعقد المتحان.

متطلبات  جميع  �شملت  ال�شتعدادات  اأن  وبني 
توفري  حيث  م��ن  امل��لئ��م��ة؛  المتحانية  البيئة 
والتهوية  ال�شرب،  ومياه  للطلبة،  املنا�شبة  املقاعد 
جانب  اىل  المتحان،  لقاعات  امللئمة  والن���ارة 
بني  تباعد  من  وال�شلمة  ال�شحة  �شروط  حتقيق 
و�شمان  واملعقمات  الكمامات  حيث  من  الطلبة، 
وفق  واملمرات  ال�شاحات  يف  الطلبة  بني  التباعد 

الربوتوكول ال�شحي املتبع يف عقد المتحان.
تابع �ص3

*عمان 
عقدها،  التي  جل�شته  يف  ال���وزراء  جمل�ص  ق��رر 
ب�شر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�ص  برئا�شة  الرب��ع��اء، 
الج��راءات  من  �شل�شلة  على  املوافقة  اخل�شاونة 
الهادفة اىل احلد من ارتفاع ا�شعار املواد ال�شا�شية 
يف ال�شواق املحلية. فقد وافق املجل�ص على اعتماد 
احت�شاب  لغايات  البحري  ال�شحن  لكلف  �شقوف 
العام  نهاية  حتى  اجلمركية  والر�شوم  ال�شرائب 
ال�شعر  على  الج��راء  هذا  انعكا�ص  ل�شمان   2021
النهائي للم�شتهلك على ان يتم ا�شدار امر دفاع لهذه 
على  الرقابة  تعزيز  الجراءات  وتت�شمن  الغاية. 

ال�شواق لتمكني وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين 
من اتخاذ الجراءات اللزمة لو�شع �شقوف �شعرية 
على ال�شلع التموينية ال�شا�شية عند احلاجة. كما 
ال�شلع  من  ال�شرتاتيجي  املخزون  تعزيز  تت�شمن 
ال�شتهلكيتني  للموؤ�ش�شتني  ال�شا�شية  التموينية 
املدنية والع�شكرية من خلل امكانية ح�شولهم على 
املحلية  التجارية  البنوك  من  ائتمانية  ت�شهيلت 
والبنك  املالية  وزارة  مع  وبالتن�شيق  الغاية  لهذه 
باإجراء  املالية  وزي��ر  وتكليف  الردين  امل��رك��زي 
الفائدة  �شعر  ل��دع��م  ال��لزم��ة  امل��ال��ي��ة  امل��ن��اق��لت 
املرتتبة على هذه الت�شهيلت.                      تابع �ص2

*عمان 
 467 و وفيات   8 ت�شجيل  عن  الأربعاء،  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت 
اإ���ش��اب��ة ج��دي��دة ب��ف��ريو���ص ك��ورون��ا يف امل��م��ل��ك��ة، ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

اإ�شابة.  744844 و وفاة   9622 اإىل  الإجمايل 
يف  كورونا  لإح�شائية  اليومي  املوجز  يف  ال��وزارة،  ���ش��ارت  واأ
الإجمايل  العدد  لي�شبح  فح�شًا،   23349 اإج��راء  اإىل  اململكة، 
الآن  ول��غ��اي��ة  اجل��ائ��ح��ة  ب��دء  م��ن��ذ  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  للفحو�شات 
الإيجابّية  الفحو�شات  ن�شبة  اأن  اإىل  لفتًا  فح�شًا،   7607160

باملئة.  2 اإىل  و�شلت  اليوم،  لهذا، 
 6956 اإىل  و�شل  حالّيا  الن�شطة  احل��الت  ع��دد  اأن  وبينت 
 76 امل�شت�شفيات  اإىل  اأدخلت،  التي  احلالت  عدد  بلغ  فيما  حالة، 
يف  حالة،   60 امل�شت�شفيات  غادرت  التي  احلالت  عدد  وبلغ  حالة 
يف  العلج  تتلقى  التي  املوؤّكدة  للحالت  الإجمايل  العدد  بلغ  حني 

حالة.  501 امل�شت�شفيات 
اإقليم  يف  العزل  �شّرة  اأ اإ�شغال  ن�شبة  اأن  اإىل  الوزارة  واأ�شارت 
العناية  �شّرة  اأ اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   6 بلغت  ال�شمال 
التنّف�ص  اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  فيما  باملئة،   13 احلثيثة 

باملئة.  8 ذاته  الإقليم  يف  ال�شطناعي 
 13 العزل  �شّرة  اأ اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  الو�شط،  اإقليم  يف  م��ا  اأ
 28 اإىل  احلثيثة  العناية  �شّرة  اأ اإ�شغال  ن�شبة  وو�شلت  باملئة، 
ال�شطناعي  التنّف�ص  اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة، 

باملئة.  9
باملئة،   4 اجلنوب  اإقليم  يف  العزل  �شّرة  اأ اإ�شغال  ن�شبة  وبلغت 
ن�شبة  بلغت  كما  باملئة،   5 احلثيثة  العناية  �شّرة  اأ اإ�شغال  ون�شبة 

باملئة.  3 ال�شطناعي  التنّف�ص  اأجهزة  اإ�شغال 
العدد  لي�شل  �شفاء،  حالة   633 ت�شجيل  اإىل  املوجز  واأ�شار 
 14 العزل  فرتة  انتهاء  بعد  املتوقعة  ال�شفاء  حلالت  الإجمايل 

حالة.  728266 اىل  يومًا 
الأوىل  اجل��رع��ة  ت��ل��ق��وا  ال��ذي��ن  ���ش��خ��ا���ص  الأ ع��دد  اأن  وب��ني 
�شخ�شًا   810206 تلقى  فيما   ،2007821 بلغ  كورونا  لقاح  من 
اللقاح  لتلقي  املن�شة  على  امل�شجلني  ع��دد  اأن  كما  اجلرعيتني، 

�شخ�شًا.  2951361 اإىل  و�شل 

*عمان 
 اأوعز وزير الداخلية مازن الفراية للمحافظني  واحلكام الداريني، 
التي  باملدة  والكتفاء  موقوف  اداري،  مئة  عن  ب��الإف��راج  الرب��ع��اء، 

ق�شوها يف مراكز  ال�شلح والتاأهيل.
ان  من  والتاأكد  ا�شوليًا  درا�شة  ملفاتهم  متت  ان  بعد  القرار  وياأتي 
والنظام  الأمن  على  ول  حياتهم  على  خطرًا  ل  ي�شكل  عنهم  الف��راج 
اع��ادة  فر�شة  وملنحهم  املجتمعي،  لل�شلم  تهديدًا  ي�شكل  ول   العام 

النخراط يف  املجتمع. 

*عمان 
اأطلق رئي�ص جمل�ص النواب املحامي عبد املنعم 
البلديات  قانون  حول  نقا�شية  جل�شات  العودات، 
الذي احالته احلكومة  ل�شنة 2021  واللمركزية 
اإىل املجل�ص ال�شهر املا�شي. جاء ذلك خلل لقائه يف 
جمل�ص النواب الأربعاء، روؤ�شاء جمال�ص املحافظات 
وممثلت عن القطاع الن�شائي يف املجال�ص، وروؤ�شاء 
بلديات �شابقني، بح�شور نائب رئي�ص الوزراء وزير 
اللجنة  وتبداأ  كري�شان.  توفيق  املحلية  الإدارة 
املكلفة  والإدارية"  "القانونية  النيابية  امل�شرتكة 
مبناق�شة م�شروع القانون، بالتعاون مع مركز احلياة 
النواب  جمل�ص  دار  يف  نقا�شية  جل�شات  "را�شد"، 

واملعنيني،  وال��راأي  اخل��ربة  ا�شحاب  مع  وخارجه، 
البلديات  ق��ان��ون  ح��ول  تو�شيات  على  للتوافق 
واللمركزية، تكفل حتقيق احلكم الر�شيد القائم 
املقدمة  اخلدمات  واق��ع  وتطوير  امل�شاركة،  على 
حول  النقا�ص  اإن  ال��ع��ودات،  وق���ال  للمواطنني. 
ال�شامية  امللكية  الروؤية  حتقيق  ي�شتهدف  القانون 
بالتحول  املتعلقة  النقا�شية  الأوراق  يف  ال��واردة 
�شياأخذ  املجل�ص  اأن  موؤكدا  الدميقراطي،  والتمكني 
�شوء  يف  القانونية  الوجاهة  ذات  بامللحظات 
ت�شاعد  التي  املثلى  والتجارب  العملية،  التجربة 
احلاجات،  ويلبي  الثغرات،  ي�شد  قانون  اإجناز  على 
ويحقق الأهداف التي نطمح اإليها.              تابع �ص2

*إربد 
ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��لل��ة  زار 
املزار  لواء  يف  لب�شة  للأ م�شنعًا  ربعاء،  الأ
جللته  ك��ان  رب���د،  اإ مبحافظة  ال�شمايل 
زي��ارات��ه  ح���دى  اإ يف  ن�����ش��ائ��ه  ب��اإ وج���ه  ق��د 

التنموية  امل�شاريع  ل��زي��ادة  للمحافظة، 
امل��ن��ط��ق��ة  ب��ن��اء  ال��ع��م��ل لأ وت��وف��ري ف��ر���ص 

. تها بنا و
ن��ت��اج  ب���داأ الإ ال���ذي  امل�����ش��ن��ع  وي��وف��ر 
عمل  ف��ر���ش��ة   120 احل���ايل  ال��ع��ام  م��ط��ل��ع 

ن��اث،  الإ م��ن  غالبيتهم  املحلي  للمجتمع 
ال��ف��روع  م���ب���ادرة  ي��ع��د ج����زءًا م��ن  ح��ي��ث 
ل��وزارة  التابعة  ن��ت��اج��ي��ة  الإ وال��وح��دات 
من  عاملية  ماركات  ي�شّنع  وال��ذي  العمل، 
املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  ُت�����ش��ّدر  لب�شة  الأ

من  وع��دد  امل��ت��ح��دة  وامل��م��ل��ك��ة  م��ريك��ي��ة  الأ
وروبي. الأ الحتاد  دول 

عددًا  لقائه  خلل  امللك  جللة  كد  واأ
رب��د  اإ مبحافظة  ال��ك��ورة  ل��واء  ب��ن��اء  اأ م��ن 

داري. الإ بالقطاع  النهو�ص  همية  اأ

�شلح  الإ �شرورة  اىل  جللته  وا�شار 
احلكومة  ب��ني  العمل  خ��لل  م��ن  داري  الإ
جهود  اإىل  اىل  منوها  اخلا�ص،  والقطاع 
منها  يعاين  التي  البريوقراطية  حماربة 

. جلميع ا

التوا�شل  ه��م��ي��ة  اأ امل��ل��ك  ج��لل��ة  واك��د 
امليدانية  الزيارات  خلل  من  النا�ص  مع 
والعمل  واحتياجاتهم،  همومهم  ملعرفة 

املنا�شبة. احللول  و�شع  على 
تابع �ص2

الملك: التواصل مع الناس لمعرفة همومهم واحتياجاتهم
جاللته يلتقي عددًا من أبناء الكورة ويزور مصنعًا لأللبسة في المزار الشمالي 

ـــــــاث اإلن ـــــن  م ـــبـــيـــتـــهـــم  غـــال ـــع  ـــن ـــص ـــم ال ــــا  ــــره ــــوف ي عــــمــــل  فـــــرصـــــة    120
ــــــة ــــــي أوروب ودول  ــــا  ــــي ــــك ــــري ام ــــــــى  إل ـــــدر  ـــــص ت الــــمــــصــــنــــع  مــــنــــتــــجــــات 
ــن الحكومة الــمــقــدمــة م ــحــوافــز االســتــثــمــاريــة  ال ــن  أردنــــي اســتــفــاد م اســتــثــمــار 

ما بعَد السقوِط الخّلاق !!

عيسى بــنــي  ــاد  ــه ج ــدة  ــاج  س
طالبة ماجستير ،/ جامعة اليرموك

�أحالمنا  يف  كييثييرً�  ُنيي�ييسييِرُف  نييحييُن 
�أثبت  كما  �إليها  حمّلقني  نطر  و 
و  �لطر�ن  حقيقة  ر�يت  �لأخييو�ن 
ذلك  حقيقة  ُنثبُت  حلظة  كل  يف  نحن 
فاأنت  عينيك  تغم�ض  �أن  مبجرد   ،
و  ما�ٍض  بني  ما  �لزمن  عرب  ُت�سافر 
تنا�سينا  لكننا  و    ، م�ستقبل  و  حا�سر 
على  �سقطت  �لتي  �لتفاحة  �أن  و�قع 
ر�أ�ض نيوتن يف ذلك �ليوم ك�سفت لنا 
علمنا  فقد   ، �لعلوم  من  جديد  عامل 

�أ�سر�ر �لكون و �جلاذبية و �لقوى 
و  نطر  نحن  و   ، غرها  و  �لن�سبية 
نحلق عاليًا باأحالمنا �لالمتناهية �لتي 

ُنخطئ  قد  و  �سغرة  غفوة  يف  نر�سمها 
�أخرى  مرة  نخطئ  و  �ملحاولة  نعاود  و 
 ( �ل�سقوط  ذلك  نهاية  �ستكون  حتمًا  و 
�سقطنا  و�إن  حتى  كالتفاحة(  هنا  فنحن 
بالأر�ض  �رتطامنا  �أن  بان  �إن  و  حتى   ،
�أننُي  �أن  متامًا  فِثق  ُمييدي  غر  مييوؤمٌل 

بعدها  من  �ستولد  بالطبع  و  حلظيًا  ذلك 
�ملدى  يف  جديد  بعلٍم   ، جديدة  باأفكاٍر 
و  �ل�سرب  هو  حتتاجه  ما  فكل   ، �لبعيد 
بد�أ  فهكذ�  �حلكمة   من  ب�سيٍء  و  �لتاأين 
من  م�سرقة  �آفاقًا  لنا  �سطرو�  و  �لُعظماء 

�لُعلوم و �لد�ب .

شخصية العام التربوية

سيال باسل يونس
المعلمة الرائعة
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*إربد 
ال���ث���اين،  ع���ب���داهلل  امل���ل���ك  ج���لل���ة  زار   
امل��زار  ل��واء  يف  للألب�شة  م�شنعًا  الأرب��ع��اء، 
قد  جللته  ك��ان  اإرب��د،  مبحافظة  ال�شمايل 
للمحافظة،  زياراته  اإحدى  يف  باإن�شائه  وجه 
فر�ص  وت��وف��ري  التنموية  امل�شاريع  ل��زي��ادة 

وبناتها. املنطقة  لأبناء  العمل 
مطلع  الإن��ت��اج  ب��داأ  ال��ذي  امل�شنع  ويوفر 

للمجتمع  عمل  فر�شة   120 احل��ايل  ال��ع��ام 
جزءًا  يعد  حيث  الإناث،  من  غالبيتهم  املحلي 
الإنتاجية  وال��وح��دات  ال��ف��روع  م��ب��ادرة  م��ن 
ماركات  ي�شّنع  والذي  العمل،  لوزارة  التابعة 
ال��ولي��ات  اإىل  ُت�����ش��ّدر  الألب�شة  م��ن  عاملية 
وعدد  املتحدة  واململكة  الأمريكية  املتحدة 

من دول الحتاد الأوروبي.
اإىل  ال��زي��ارة،  خ��لل  ج��لل��ت��ه،  وا�شتمع 

جربين،  ها�شم  امل�شنع  مالك  قدمه  اإي��ج��از 
الأردين،  ال�شتثمار  ه��ذا  اأن  اإىل  فيه  اأ�شار 
ل�شناعة  ���ش��م��د  ���ش��رك��ة  وت���دي���ره  ت�����ش��ّغ��ل��ه 
فر�ص  عدد  يزيد  اأن  املتوقع  ومن  الألب�شة، 

400 نهاية العام احلايل. العمل اإىل 
العمل  وزارة  مع  وّقعت  اتفاقية  اأن  وبني 
تنمية  وه��ي��ئ��ة  ال�����ش��م��ايل  امل����زار  وب��ل��دي��ة 
ن�شت  والتقنية،  املهنية  امل��ه��ارات  وتطوير 

خلل  م��ن  لل�شتثمار  ح��واف��ز  ت��ق��دمي  على 
رات��ب  م��ن  ب��امل��ئ��ة   50 ال��ع��م��ل  وزارة  حت��م��ل 
25 دينارًا  اإىل  اإ�شافة  لل�شنة الأوىل،  العامل 
بدل موا�شلت ومثلها بدل ا�شرتاك بال�شمان 
امل�شتثمر  ي��ت��ح��م��ل  اأن  ع��ل��ى  الج��ت��م��اع��ي، 
من  الأوىل  ال�شنة  انق�شاء  بعد  النفقات 

بامل�شنع. العمل  بداية 
اإىل  يهدف  امل�شنع  فاإن  جربين،  وبح�شب 

من  فيه  العاملني  م��ه��ارات  وتطوير  تنمية 
م�شتويات  اأعلى  اإىل  للو�شول  املنطقة  اأبناء 
اإقليميًا  املناف�شة  م��ن  ميكنه  م��ا  اجل����ودة، 

وعامليًا.
جاء  امل�شنع  اإن�شاء  متويل  اأن  اإىل  ي�شار 
وزارة  مع  وبالتعاون  امللكية  املبادرات  �شمن 

الدويل. والتعاون  التخطيط 
م��ب��ادرة  �شمن  م�شنعًا   30 اإن�����ش��اء  ومت 

جميع  يف  الإن��ت��اج��ي��ة  وال���وح���دات  ال��ف��روع 
عمل  فر�ص   7307 نحو  وفرت  اململكة،  اأنحاء 
فر�ص  عدد  ي�شل  اأن  املتوقع  ومن  لأردنيني، 
 9 اإىل  العام  ه��ذا  بنهاية  للأردنيني  العمل 

اآلف.
امللكي  ال��دي��وان  رئي�ص  جللته  وراف���ق 
ووزير  امللك،  جللة  مكتب  ومدير  الها�شمي، 

النعيمي( )برتا-مازن  العمل. 

*عمان 
قرر جمل�ص الوزراء يف جل�شته التي عقدها، 
الربعاء، برئا�شة رئي�ص الوزراء الدكتور ب�شر 
اخل�شاونة املوافقة على �شل�شلة من الجراءات 
امل��واد  ا�شعار  ارت��ف��اع  م��ن  احل��د  اىل  ال��ه��ادف��ة 

ال�شا�شية يف ال�شواق املحلية.
فقد وافق املجل�ص على اعتماد �شقوف لكلف 
ال�شرائب  احت�شاب  لغايات  البحري  ال�شحن 
 2021 العام  نهاية  حتى  اجلمركية  والر�شوم 
ال�شعر  على  الج���راء  ه��ذا  انعكا�ص  ل�شمان 
امر  ا���ش��دار  يتم  ان  على  للم�شتهلك  النهائي 
دفاع لهذه الغاية. وتت�شمن الجراءات تعزيز 
الرقابة على ال�شواق لتمكني وزارة ال�شناعة 
الج���راءات  ات��خ��اذ  م��ن  والتموين  وال��ت��ج��ارة 
ال�شلع  على  �شعرية  �شقوف  لو�شع  ال��لزم��ة 

التموينية ال�شا�شية عند احلاجة.
ال�شرتاتيجي  املخزون  تعزيز  تت�شمن  كما 
للموؤ�ش�شتني  ال�شا�شية  التموينية  ال�شلع  من 
خلل  من  والع�شكرية  املدنية  ال�شتهلكيتني 
ائتمانية  ت�شهيلت  على  ح�شولهم  امكانية 
الغاية  لهذه  املحلية  التجارية  البنوك  م��ن 
املركزي  والبنك  املالية  وزارة  مع  وبالتن�شيق 
الردين وتكليف وزير املالية باإجراء املناقلت 
املرتتبة  الفائدة  �شعر  لدعم  اللزمة  املالية 

على هذه الت�شهيلت.
وقرر جمل�ص الوزراء املوافقة على ال�شراع 
يف تنفيذ امل�شاريع التي تعزز المن الغذائي يف 
ال��روة  قطاعي  دع��م  يف  ي�شاهم  ومب��ا  اململكة 
الزراعة  وزير  وتكليف  واحليوانية  النباتية 
زمني  باطار  مرتبطة  تنفيذية  خطة  بو�شع 
جمل�ص  ق��رر  اآخ��ر،  �شعيد  على  الغاية.   لهذه 
الوزراء املوافقة على التفاقية املنوي توقيعها 
لتوريد  �شينوفارم  و�شركة  ال�شحة  وزارة  بني 
مطعوم كوفيد -19 وبكمية تقدر ب� 300 الف 
جرعة. وفو�ص املجل�ص وزير ال�شحة بالتوقيع 
جهود  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  التفاقية  على 
املطاعيم  من  كافية  كميات  لتوفري  احلكومة 
من م�شادر متعددة وحت�شني املجتمع �شد وباء 
كورونا. اإىل ذلك قرر جمل�ص الوزراء املوافقة 
املخدرات  لقانون  معدل  قانون  م�شروع  على 
لتجاوز  وذلك   2021 ل�شنة  العقلية  واملوؤثرات 
ال�شكالت العملية التي تعرت�ص تطبيق بع�ص 
العقلية  وامل��وؤث��رات  امل��خ��درات  قانون  ن�شو�ص 
بتف�شيل الفعال اجلرمية يف القانون وت�شديد 
ح�شب  الف��ع��ال  ه��ذه  على  امل��ق��ررة  العقوبات 

ج�شامة الفعل .
احكام  مل��واءم��ة  ال��ق��ان��ون  م�شروع  وي��اأت��ي 
ال���ق���ان���ون م����ع ال���ت���ح���ولت الج��ت��م��اع��ي��ة 
ي�شمن  مبا  اململكة  يف  والتقنية  والقت�شادية 
حظر �شناعة املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية 
وال�شلئف الكيميائية لغري الغرا�ص الطبية، 
والتجرمي  الرقابة  نطاق  ولتو�شيع  العلمية  او 
ل�شتخدام مواد كيميائية ميكن ان ي�شنع منها 
مادة خمدرة او موؤثرات عقلية ولتجرمي تبادل 
مقابل.  بدون  او  مبقابل،  �شواء  املخدرة  املواد 
ن�شو�ص  ل�شتحداث  القانون  م�شروع  ياأتي  كما 
حيازة  بتجرمي  يتعلق  فيما  مف�شلة  ت�شريعية 
اي مادة او نبات من املواد املخدرة، او املوؤثرات 
القائمني  املوظفني  مقاومة  ولتجرمي  العقلية 
من  ���ش��ورة  ب��اي  ال��ق��ان��ون  اح��ك��ام  تنفيذ  على 
طبيعة  ح�شب  عليها  العقوبة  ولت�شديد  ال�شور 
تو�شيع  على  القانون  م�شروع  ويعمل  الفعل. 
املواد  مب�شادرة  يتعلق  فيما  ال�شلحيات  نطاق 
التحفظي  احلجز  القاء  و�شلحية  املخالفة 
الموال مت  ان هذه  اذا تبني  الغري  اموال  على 
الفعال  من  اي  ارتكاب  نتيجة  عليها  احل�شول 
املن�شو�ص عليها يف القانون. كما يعمل امل�شروع 
املعلوماتية  ال�شبكة  ا�شتخدام  جت��رمي  على 
اعلم  او  ن�شر  و�شيلة  او  معلومات  نظام  اي  اأو 
ب��امل��واد  امل�����ش��روع  غ��ري  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  للح�ص 
امل�شتح�شرات  او  العقلية  املوؤثرات  اأو  املخدرة 
غري  الن�شطة  تاأييد  او  ت�شجيع  او  تداولها  او 

امل�شروعة فيها او ت�شهيل انت�شارها .
على �شعيد اآخر قرر املجل�ص ت�شكيل فريق 
ووزي��ر  ال����وزراء  رئي�ص  ن��ائ��ب  برئا�شة  عمل 
امليداين  العمل  تكثيف  بهدف  املحلية  الدارة 
والطلع على واقع احلال يف املناطق التنموية 
وم�شتوى  املناطق  هذه  اداء  ومتابعة  واحل��رة 

اخلدمات املقدمة للم�شتثمرين.
وزي��ر  ع�شويته  يف  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  وي�����ش��م 
الزراعة  ووزير  والتموين  والتجارة  ال�شناعة 
املالية  ووزير  املعدنية  والروة  الطاقة  ووزير 
مدير  اىل  اإ�شافة  العمل،  ووزير  البيئة  ووزير 
ومدير  واملبيعات  الدخل  �شريبة  دائ��رة  عام 
ادارة  جمل�ص  ورئي�ص  اجل��م��ارك  دائ���رة  ع��ام 
احلرة  للمناطق  الردن��ي��ة  املجموعة  �شركة 

والتنموية ورئي�ص هيئة ال�شتثمار بالوكالة.
اإىل ذلك قرر جمل�ص الوزراء املوافقة على 
ال�شياحة  تن�شيط  هيئة  لنظام  معدل  نظام 
اآثار  من  تخفيفا  النظام  وياأتي   .  2021 ل�شنة 

املرخ�شة  ال�شياحية  املهن  جائحة كورونا على 
وحتوطا  ال��ن��اف��ذ  ال�شياحة  ق��ان��ون  مب��وج��ب 
باجتاه املخاطر التي من املمكن ان يتعر�ص لها 
النظام  ياأتي  كما  م�شتقبل.  ال�شياحي  القطاع 
للقطاع  امل��ال��ي��ة  الت�شهيلت  ت��ق��دمي  ل��غ��اي��ات 
يتعر�ص  قد  التي  الزم���ات  لإدارة  ال�شياحي 
ومل�شاعدته يف احلفاظ على دميومة عمل  لها، 
ل�شمان  الب�شرية  وامل����وارد  ال�شياحية  املهن 

ا�شتمرارية الت�شغيل.
املوافقة  ال����وزراء  جمل�ص  ق��رر  ذل��ك  اىل 
امل�شاندة  واخلدمات  اليواء  بدائل  نظام  على 
ل�شنة  الذهنية  الع��اق��ة  ذوي  للأ�شخا�ص 
اململكة  النظام تنفيذا للتزام  . وياأتي   2021
باتفاقية حقوق ال�شخا�ص ذوي العاقة التي 
واخلطة  �شابق  وقت  يف  اململكة  عليها  �شادقت 
حلول  و���ش��ع  املت�شمنة  ال�شاملة  ال��وط��ن��ي��ة 
وبدائل لدور اليواء احلكومية واخلا�شة. كما 
ياأتي النظام تنفيذا ملخرجات اللجنة الوطنية 
ذوي  ال�شخا�ص  ودم��ج  الي��واء  بدائل  لو�شع 
الي��واء  خ��دم��ات  ب��دائ��ل  ولتحديد  الع��اق��ة 
النتفاع  و�شروط  احلكومية  الرعاية  دور  يف 
غري  اخلا�شة  اليوائية  اجلهات  ولتحويل  بها 
احلكومية اىل جهات خدماتية نهارية داجمة 

ولتنفيذ برامج التاأهيل املجتمعي.
مركز  نظام  على  ال���وزراء  جمل�ص  وواف���ق 
ل�شنة  والتكنولوجيا  للعلوم  الوطني  املعلومات 
مركز  ان�شاء  بهدف  النظام  وي��اأت��ي   .  2021
متخ�ش�ص يف جمع البيانات العلمية والبحثية 
والتكنولوجيا  بالعلوم  املعنية  املوؤ�ش�شات  من 
علمية  معلومات  ق��اع��دة  ب��ن��اء  على  وللعمل 
للمعلومات  متكامل  ونظام  وطنية  ومعرفية 
على  ال���وزراء  جمل�ص  وواف��ق  والتكنولوجيا. 
لدائرة  الداري  التنظيم  لنظام  معدل  نظام 

الرا�شي وامل�شاحة ل�شنة 2021 .
وياأتي النظام لغايات متكني دائرة الرا�شي 
وامل�����ش��اح��ة م��ن ال��ق��ي��ام ب��امل��ه��ام امل��ن��وط��ة بها 
والواجبات امللقاة عل عاتقها مبوجب القوانني 
والنظمة ذات العلقة بعملها من خلل الغاء 
جديدة  تنظيمية  وح��داث  وا�شتحداث  ودم��ج 
ال��وزراء  جمل�ص  ق��رر  اآخ��ر،  �شعيد  على  فيها. 
امينا  خ�شا�شنة  ح�شني  عقلة  حممد  تعيني 
التي  امل�شابقة  لنتائج  البيئة وفقا  عاما لوزارة 
الوظائف  على  التعيني  نظام  بح�شب  اجريت 
القيادية وبعد ح�شوله على اعلى النتائج بني 

جميع املتقدمني للوظيفة.

*عمان 
عبد  املحامي  النواب  جمل�ص  رئي�ص  اأطلق 
قانون  حول  نقا�شية  جل�شات  العودات،  املنعم 
ال��ذي   2021 ل�شنة  واللمركزية  البلديات 

احالته احلكومة اإىل املجل�ص ال�شهر املا�شي.
النواب  جمل�ص  يف  لقائه  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
وممثلت  املحافظات  جمال�ص  روؤ�شاء  الأربعاء، 
عن القطاع الن�شائي يف املجال�ص، وروؤ�شاء بلديات 
وزي��ر  ال����وزراء  رئي�ص  نائب  بح�شور  �شابقني، 
اللجنة  وتبداأ  كري�شان.  توفيق  املحلية  الإدارة 
امل�شرتكة النيابية "القانونية والإدارية" املكلفة 
مركز  مع  بالتعاون  القانون،  م�شروع  مبناق�شة 
جمل�ص  دار  يف  نقا�شية  جل�شات  "را�شد"،  احلياة 
وال��راأي  اخل��ربة  ا�شحاب  مع  وخارجه،  النواب 

قانون  ح��ول  تو�شيات  على  للتوافق  واملعنيني، 
احلكم  حتقيق  تكفل  واللمركزية،  البلديات 
واقع  وتطوير  امل�شاركة،  على  القائم  الر�شيد 
اخلدمات املقدمة للمواطنني. وقال العودات، اإن 
الروؤية  حتقيق  ي�شتهدف  القانون  حول  النقا�ص 
النقا�شية  الأوراق  يف  ال��واردة  ال�شامية  امللكية 
املتعلقة بالتحول والتمكني الدميقراطي، موؤكدا 
الوجاهة  ذات  بامللحظات  �شياأخذ  املجل�ص  اأن 
القانونية يف �شوء التجربة العملية، والتجارب 
ي�شد  ق��ان��ون  اإجن���از  على  ت�شاعد  ال��ت��ي  املثلى 
الأه��داف  ويحقق  احل��اج��ات،  ويلبي  الثغرات، 
التي نطمح اإليها. وا�شاف، اننا ندخل اإىل املئوية 
الثانية من عمر الدولة الأردنية، ولدينا ر�شيد 
املحلية  الإدارة  جمالت  يف  التجربة  من  �شخم 

امل�شاركة  مبداأ  على  تاأ�ش�شت  التي  والبلديات 
الأولويات  ومعرفة  القرار،  اتخاذ  يف  ال�شعبية 
اخلدمات  وتقدمي  ال�شرورية،  والحتياجات 
اأن  اإىل  ولفت  املحلية.  للمجتمعات  املبا�شرة 
يحتاج  النواب  جمل�ص  على  املعرو�ص  القانون 
الأهمية  بالغ  وقت  يف  ياأتي  لأنه  وا�شعة  مل�شورة 
البناء  من  جديدة  ملرحلة  التاأ�شي�ص  حيث  من 
مع  يتنا�شب  مبا  الت�شريعات  وتطوير  والتحديث 
طموحات الأردنيني، ويلبي امل�شالح العليا للدولة 
الأفكار  وتبادل  الت�شاور  قاعدة  على  الأردنية، 
امل��ع��امل،  وا���ش��ح��ة  خطط  لو�شع  وامل��ق��رتح��ات 
وت�شريعات تر�شخ نهج التحديث والتطوير الذي 
العهد  الثاين وويل  امللك عبداهلل  يقوده جللة 

�شمو الأمري احل�شني بن عبداهلل.

الملك يزور مصنعًا لأللبسة في لواء المزار الشمالي 

مجلس الوزراء يوافق على اجراءات 
للحد من ارتفاع اسعار المواد االساسية

النواب يبدأ نقاشا حول قانون البلديات والالمركزية

العمل النيابية تواصل 
مناقشة مشروع قانون العمل

*عمان 
النيابية،  وال�شكان  الجتماعية  والتنمية  العمل  جلنة  وا�شلت 
احلرا�شي�ص،  ح�شني  النائب  برئا�شة  الأربعاء،  عقدته  اجتماع  خلل 

مناق�شة م�شروع القانون املعدل لقانون العمل ل�شنة 2020.
يف  الجتماعية  والتنمية  العمل  جلنة  رئي�ص  الجتماع،  وح�شر 
النجار،  هيفاء  امل��راأة  جلنة  ورئي�شة  م��راد،  عي�شى  العيان  جمل�ص 
وامني عام وزارة العمل فاروق احلديدي. وقال احلرا�شي�ص اإن اللجنة 
حر�شت على جتويد الن�شو�ص للخروج بقانون ع�شري يواكب املتغريات 
التي تطراأ على بيئة العمل، ف�شل عن اإيجاد بيئة عمل اآمنة للعامل 
و�شاحب العمل وتوفري مزيد من احلماية القانونّية للعمال من خلل 
على  والن�ّص  العمل  قانون  لأحكام  املخالفني  على  بالعقوبات  الت�شدد 
وا�شاف  املرتكبة.  املخالفات  تعددت  اإذا  بها  املحكوم  العقوبات  جمع 
اأن امل�شروع يهدف اإىل منع ت�شّرب العمالة الوافدة اإىل داخل ال�شوق، 
حمّل  الردن��ي��ة  للعمالة  وال��ف��وري  التدريجي  الإح��لل  اإىل  ا�شافة 
الوافدة من خلل الت�شدد يف ا�شتخدامها. بدورهم، اأكد النواب اأع�شاء 
و�شاحب  العامل  م�شلحة  يراعي  نوعي  قانون  اإق��رار  �شرورة  اللجنة 
العمل دون حتيز، م�شريين اإىل اأهمية اأن يتمتع امل�شروع بن�شو�ص ومواد 
مرنة، ل تتعار�ص مع اأحكام ال�شريعة، ول تخالف العادات والتقاليد 
والقيم التي يوؤمن بها املجتمع. و�شددوا على �شرورة ان يرتكز م�شروع 
القانون على اإيجاد بيئة عمل ملئمة واإجراء التعديلت التي تكفل 

متكني املراأة وت�شغيلها واحلفاظ على حقوقها.
من جانبهما، ثمن مراد والنجار، النهج الذي تقوم به اللجنة عرب 
الت�شاركية مع جميع اجلهات ذات العلقة، موؤكدين اأهمية فتح جميع 
مواد القانون لتعديلها فذلك ُيعد مطلبا وحاجة ما�شة يف ظل الظروف 

والتطورات املتجددة مبا ين�شجم، وحفظ حقوق اأطراف العمل.

وزير البيئة يبحث مع وفد مصري انجازات 
مشروع األنظمة السليمة لتنمية المراعي

*عمان
 بحث وزير البيئة نبيل م�شاروة، خلل لقائه اليوم الأربعاء، وفدا 

م�شريا برئا�شة حمافظ مطروح اللواء خالد �شعيب
ينفذ  الذي  املراعي  لتنمية  ال�شليمة  الأنظمة  م�شروع  اجن��ازات 
حلماية  الدويل  للحتاد  الإقليمي  املدير  بح�شور  وم�شر،  الأردن  يف 
الطبيعة هاين ال�شاعر. واكد امل�شاروة اأهمية اتخاذ قرارات لتحقيق 
املراعي،  قطاع  يف  والدولية  الوطنية  وال�شرتاتيجيات  الأه���داف 
و�شرورة الدور الت�شاركي بني املوؤ�ش�شات احلكومية واملوؤ�ش�شات الدولية 
واملجتمعات املحلية يف البلدين ال�شقيقني لإدارة قطاع املراعي من اأجل 
حتقيق الأثر الإيجابي لقطاع الروة احليوانية. من جهته، اأكد �شعيب 
اأهمية التعاون امل�شرتك بني البلدين ال�شقيقني لتح�شني قطاع املراعي، 
لدى  القت�شادي  الو�شع  وحت�شني  الغذائي  الأمن  حتقيق  يف  ي�شهم  ما 
مربي الروة احليوانية، معربا عن �شكره وتقديره جلهود وزارة البيئة 
يف  ال�شركاء  دور  على  ال�شاعر،  الدكتور  اأثنى  ناحيته،  من  الأردنية. 
والزراعة  البيئة  وزارتي  بالتعاون بني  امل�شروع  لتنفيذ  وم�شر  الردن 
واحلديقة  الأردنية  البادية  لتنمية  الها�شمي  الردين  وال�شندوق 
البيئة  ومركز  ال�شحراء  بحوث  ومركز  الأردن،  يف  امللكية  النباتية 

والتنمية للإقليم العربي واأوروبا )�شيداري( يف م�شر.

دودين يؤكد أهمية توظيف الجهود 
اإلعالمّية العربية من أجل ُنصرة القدس 

والحفاظ على هوّية مقّدساتها
*نسخ الرابط

العلقة  تاأطري  يف  للم�شارعة  يدعو  اأردنّيًا  مقرتحًا  يقدم  دودين 
القانونّية مع �شركات الإعلم الدولّية. القاهرة 16 حزيران )برتا(- 
احلكومة  با�شم  الر�شمي  الناطق  الإعلم  ل�شوؤون  الدولة  وزير  �شارك 
وزراء  ملجل�ص  واخلم�شني  احلادية  ال��دورة  يف  دودي��ن،  �شخر  املهند�ص 
الأمانة  الأربعاء، يف مقر  اليوم  اأعمالها،  العرب، والتي بداأت  الإعلم 
يف  كلمة  دودي��ن  واألقى  القاهرة.  يف  العربية  ال��دول  جلامعة  العامة 
اجلل�شة الفتتاحية للدورة اأكد خللها �شرورة اأن ت�شّكل هذه الدورة 
من جمل�ص وزراء الإعلم العرب علمة اإيجابّية فارقة يف م�شرية العمل 
وحقيقّية  فاعلة  �شراكة  نحو  ومنطلقًا  امل�شرتك،  العربي  الإعلمي 
وتوحيد  املعيقات،  وجت��اوز  عوبات،  ال�شّ تذليل  يف  ت�شهم  وم�شتدامة، 
الّطاقات  يف  الأمثل  وال�شتثمار  واخلربات،  التجارب  وتبادل  اجلهود، 
يف  الفل�شطينّية  الق�شّية  وج��ود  اأّن  اإىل  ولفت  العربّية.  الإعلمّية 
مقّدمة بنود اجتماع جمل�ص وزراء الإعلم العرب، واجتماعات الّلجنة 
الدائمة للإعلم العربي، يوؤّكد الإدراك العميق، والتوافق الّتام، على 

اأّنها ق�شّية العرب املركزّية، وجوهر كّل الق�شايا الإقليمّية والعاملّية.
الأ�شابيع  خ��لل  وت��ط��ّورات  اأح��داث  من  �شهدناه  ما  اأّن  اإىل  واأ���ش��ار 
احلثيثة،  الإعلمّية  اجلهود  بذل  مّنا  ي�شتدعي  فل�شطني،  يف  املا�شية 
قياداتنا  تبذلها  التي  والدبلوما�شّية  ال�شيا�شّية  اجلهود  جانب  اإىل 
الأ�شّقاء  ومنا�شرة  العادل،  الفل�شطيني  احلّق  اإحقاق  لدعم  العربّية، 
يف  احل��ّق  مقّدمتها  ويف  امل�شروعة،  حقوقهم  ل�شتعادة  الفل�شطينيني 
اإقامة دولتهم امل�شتقّلة، ذات ال�ّشيادة، على خطوط الرابع من حزيران 
ال�شرعّية  ل��ق��رارات  وفقًا  ال�شرقّية،  القد�ص  وعا�شمتها   ،1967 ع��ام 
اأهمية توظيف اجلهود  ال�ّشلم العربّية. واأكد دودين  الدولّية ومبادرة 
هوّية  على  واحل��ف��اظ  القد�ص،  ُن�شرة  اأج��ل  من  العربية  الإع��لم��ّي��ة 
اإجراءات  اأّي  �شّد  والوقوف  وامل�شيحّية،  الإ�شلمّية  العربّية،  مقّد�شاتها 
ت�شتهدف فر�ص حقائق جديدة على الأر�ص، اأو تغيري الو�شع التاريخي 
وم�شوؤولّية  اأمانة  "هذه  اأن  على  التاأكيد  جمددًا  فيها؛  القائم  والقانوين 
الو�شاية  �شاحب  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جللة  بقيادة  الأردن،  يكّر�ص 
القد�ص،  يف  وامل�شيحّية  الإ�شلمية  املقّد�شات  على  التاريخّية  الها�شمّية 
كّل اإمكاناته من اأجلها، فالقد�ص خّط اأحمر ل يقبل امل�شا�ص اأو التعّدي". 
و�شائل  وتوظيف  العربّية،  الإعلم  و�شائل  حتفيز  �شرورة  اإىل  نّوه  كما 
وء على الق�شّية الفل�شطينّية،  الّتوا�شل الجتماعي من اأجل ت�شليط ال�شّ
وحّي  القد�ص  يف  الفل�شطينيني  اأ�شّقائنا  بحّق  تتّم  التي  والنتهاكات 
اإي�شال  على  قدرة  من  الأدوات  لهذه  "ملا  وغريها؛  وغ��ّزة  ج��ّراح  ال�شيخ 
ومبا  اأجمع،  العامل  اإىل  العادلة  وق�شّيتهم  الفل�شطينيني  اأ�شّقائنا  �شوت 
اإيجابًا على م�شتوى التفاعل والتعاطي والتعاطف معهم، ودعم  ينعك�ص 
الذي  الكبري  الإيجابي  الأث��ر  ورغ��م  اإن��ه  وق��ال:  ون�شالهم".  �شمودهم 
اأحدثته و�شائل التوا�شل الجتماعي والثورة املعلوماتية والتكنولوجية 
يف عملّية نقل املعلومات، من حيث �شرعة تداولها و�شهولة توفريها؛ اإّل اأّن 
هناك العديد من ال�شلبّيات التي رافقت ذلك، وخ�شو�شًا ما يتعّلق بتزايد 
وبّث  املعلوماتّية،  الفو�شى  وانت�شار  اخلاطئة،  واملعلومات  الإ�شاعات 
وغريها  ال�شخ�شّية  واغتيال  والتطّرف،  والتحري�ص،  الكراهية،  خطاب 
بنية  على  خطرًا  ت�شّكل  باتت  التي  والهّدامة،  ال�شلبّية  املمار�شات  من 
املجتمعات، ومتا�شك ن�شيجها، و�شلوك اأفرادها، واأمنها الجتماعي. واأ�شار 
اإىل اأهمية النظر يف اأوجه مواجهة ال�شلوكّيات ال�شلبية لهذه الو�شائل، 
اجلمهور،  على  النفتاح  تعّزز  ج��اّدة  خطوات  اّتخاذ  خ��لل  من  وذل��ك 
وت�شمن حّقهم يف الو�شول اإىل املعلومات ال�شحيحة، وتكفل ا�شتمرارّية 
يف  جاّد  ب�شكل  النظر  �شرورة  اإىل  لفتًا  اإليها،  الو�شول  و�شهولة  تدّفقها 
املعلومات، خ�شو�شًا  الو�شول واحل�شول على  ل�شمان حّق  ت�شريع قوانني 
الرئي�ص  ال�شبب  ي�شّكل  غيابها  اأو  والدقيقة  النوعّية  املعلومات  �شّح  اأن 
الدولة  وزي��ر  واأ���ش��ار  الدقيقة.  غري  واملعلومات  الإ�شاعات  انت�شار  يف 
عربّية  دولة  كاأّول  الأردن  جتربة  اإىل  ال�شدد  هذا  يف  الإعلم  ل�شوؤون 
مو�شحًا  2007م،  عام  املعلومات  على  احل�شول  حّق  ل�شمان  قانونًا  ت�شّرع 
اإىل  واأر�شلتها  القانون،  اأن احلكومة اقرتحت حديثًا تعديلت على هذا 
العاملّية.  املعايري  لتواكب  وتطويرها  املمار�شات  حت�شني  بهدف  الربملان، 
التوا�شل  و�شائل  عرب  املتزايدة  الفو�شى  حالة  �شبط  اإن  دودين:  وقال 
لتدّفق  ال�شامنة  الت�شريعات  تطوير  جانب  اإىل  يتطّلب  الجتماعي 
املعلومات، اإر�شاء ثقافة جمتمعّية للتحّقق منها، وذلك من خلل تطبيق 
الإعلم  وزراء  جمل�ص  داعيًا  واملعلوماتّية،  الإعلمّية  الرتبية  مفاهيم 
العرب اإىل تبني م�شروع عربي م�شرتك يف هذا الإطار، يهدف من خلله 
وبيان  وتقييمها،  املعلومات  النقدي، وحتليل  التفكري  مهارات  تعزيز  اإىل 
يف  �شواًء  وال�ّشباب؛  الن�صء  جيل  لدى  خ�شو�شًا  منها،  التحّقق  كيفية 

املدار�ص اأو اجلامعات، اأو موؤ�ّش�شات املجتمع املدين.

كان قد وجه جاللته بإنشائه

المصنع  يوفرها  عمل  فرصة   120
من  غالبيتهم  المحلي  للمجتمع 

اإلناث
منتجات المصنع تصدر إلى الواليات 
المتحدة والمملكة المتحدة وعدد 

من دول االتحاد األوروبي
المصنع استثمار أردني استفاد من 
من  المقدمة  االستثمارية  الحوافز 

الحكومة

�عالن �سادر عن م�سفي �سركة 
 )22( رقم  �ل�سركات  قانون  من  �ملييادة)264/ب(  لأحكام  ��ستناد� 

ل�سنة 1997 وتعديالته.
ذ.م.م   للمحا�سبية  للخدمات  �لبهاء  �سركة  د�ئني  من  �أرجييو 
و�مل�سجلة لدى د�ئرة مر�قبة �ل�سركات  حتت �لرقم )٥229٠( بتاريخ 
2٠1٨/٨/2٨ �سرورة تقدمي مطالباتهم �ملالية جتاه �ل�سركة �سو�ء كانت 
م�ستحقة �لدفع �م ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للد�ئنني د�خل 

�ململكة، وثالثة ��سهر للد�ئنني خارج �ململكة .
وذلك على �لعنو�ن �لتايل :

��سم م�سفي �ل�سركة :�ملحامي ب�سام �سليمان �ل�سمور
 _ �لثالث  �لطابق   22٥ �ملنورة  �ملدينة  �سارع  :عمان  �مل�سفي  عنو�ن 

هاتف ٠79٥7722٠٠
  م�سفي �سركة
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اكتشاف جريمة قتل وقعت عام 
2006 والقبض على الفاعل

*عمان 
قتل  جرمية  تفا�شيل  اجلنائي  البحث  اإدارة  يف  العاملون  ك�شف 
بقايا  العثور على  بعد  الفاعل  القب�ص على  والقاء   ،2006 وقعت عام 

جثة املغدور.
وقال الناطق الإعلمي با�شم مديرية الأمن العام اإن فرق التحقيق 
لإع��ادة  العام  الأم��ن  مدير  باأمر  امل�شكلة  اجلنائي  البحث  اإدارة  يف 
اإعادة  التغيب، متكنت من خلل  بالق�شايا املجهولة وق�شايا  التحقيق 
العقبة  مدينة  يف   2006 عام  املواطنني  اأحد  تغيب  ملف  يف  التحقيق 
من الو�شول ملعلومات جديدة حول تلك الق�شية، واكدت وجود �شبهات 

حول تعر�ص املواطن املتغيب جلرمية قتل.
وا�شاف اأن معلومات جديدة جمعت حول الق�شية قادت لل�شتباه 
القب�ص عليه،  واألقي  باملتغيب علقة �شداقة،  كانت تربطه  ب�شخ�ص 
�شديقه  قتل  على   2006 عام  يف  اأق��دم  انه  اعرتف  معه،  وبالتحقيق 
باإطلق النار عليه اثر خلفات �شخ�شية ح�شلت بينهما، ثم قام بدفن 
اجلثة يف فناء منزله، وبعد فرتة من الزمن تخل�ص من اجزاء اجلثة 

بنقلها والقائها يف مكب للنفايات.
وتابع الناطق الإعلمي اأنه جرى على الفور التحرك ملنزل امل�شتبه 
به برفقة الطبيب ال�شرعي واملدعي العام واملخترب اجلنائي، وبدللة 
اإىل  واأُر�شلت  املغدور،  جثة  بقايا  من  اأجزاء  اإخراج  جرى  به،  امل�شتبه 
احالة  و�شتتم  عليها،  ال��لزم��ة  الفحو�ص  لإج���راء  ال�شرعي  الطب 

الق�شية للمدعي العام املخت�ص.
واكد اأن فرق التحقيق بالق�شايا املجهولة وق�شايا التغيب م�شتمرة 
بعملها باإعادة فتح التحقيق يف كافة ملفات الق�شايا املجهولة والتغيب 
احلقوق  على  للحفاظ  ملب�شاتها  كافة  على  والوقوف  ك�شفها،  حلني 

و�شونها، وحتى ل يفلت اأي �شخ�ص من العقاب.

*عمان 
وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة  اأن���ه���ت 
ا�شتعداداتها لعقد امتحان �شهادة الدرا�شة 
المتحان   /  2021 للعام  العامة  الثانوية 
يف  جل�شاته  اأوىل  �شتبداأ  وال���ذي  ال��ع��ام، 

الرابع والع�شرين من ال�شهر احلايل.
الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير  واأك��د 
الأربعاء،  تروؤ�شه  خلل  قدي�ص  اأبو  حممد 
بح�شور  املركزي،  التخطيط  جلنة  اجتماع 
اأمني عام الوزارة لل�شوؤون التعليمية الدكتور 
الإدارات  مديري  وجميع  العجارمة،  نواف 
يف الوزارة، اأن فرق العمل يف املركز وامليدان 
نفذت خطة ال�شتعدادات باأعلى م�شتويات 
املهنية وحتمل امل�شوؤولية، ل�شمان جاهزية 

مبكرة وتامة لعقد المتحان.
جميع  �شملت  ال���ش��ت��ع��دادات  اأن  وب��ني 
من  امللئمة؛  المتحانية  البيئة  متطلبات 
حيث توفري املقاعد املنا�شبة للطلبة، ومياه 
ال�شرب، والتهوية والنارة امللئمة لقاعات 
���ش��روط  حتقيق  ج��ان��ب  اىل  الم��ت��ح��ان، 
الطلبة،  بني  تباعد  من  وال�شلمة  ال�شحة 
و�شمان  وامل��ع��ق��م��ات  ال��ك��م��ام��ات  حيث  م��ن 
ال�شاحات واملمرات  الطلبة يف  التباعد بني 
عقد  يف  املتبع  ال�شحي  الربوتوكول  وف��ق 

المتحان.
ب��ج��ه��ود جميع  اأب����و ق��دي�����ص  واأ����ش���اد 
القائمني على ال�شتعدادات لعقد المتحان 
وم��دي��ري  امل��دار���ص  وم��دي��ري  معلمني  م��ن 
الإدارات  وم��دي��ري  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة 
الوزارات  جميع  اأن  موؤكدا  امل�شاءلة،  وفرق 
والأج����ه����زة ال��وط��ن��ي��ة امل�����ش��ان��دة اأن��ه��ت 
اإجناح  يف  الوزارة  مع  للتعاون  ا�شتعداداتها 

هذا المتحان الوطني.
ابو  الوزير  بح�شب  ال��وزارة  وف��رت  كما 
قدي�ص،على موقعها اللكرتوين و�شفحاتها 
المتحان  ح��ول  املعلومات  ك��ل  الر�شمية 
واج�����راءات واآل��ي��ات ع��ق��ده، والإج��اب��ات 

اللزمة على كل الأ�شئلة التي قد يطرحها 
الطلبة حول المتحان، داعيا اإىل ا�شتقاء 
املعلومات حول المتحان من الوزارة وعدم 
غري  اأخبار  اأو  اإ�شاعات،  اأي  اإىل  اللتفات 

موثوقة.
اجلميع  ال��ت��زام  ���ش��رورة  على  و���ش��ّدد 
وحتملهم  للمتحان  الناظمة  بالتعليمات 
مل�شوؤولياتهم، حفاظا على �شلمة �شريه، مبا 
ي�شون هذا المتحان و�شمعته التي نحر�ص 
على اأن تبقى دوما يف املكانة التي تليق به 
اأولياء  ودعا  الأردين.  التعليمي  وبالنظام 
الأمور اإىل تقدمي الدعم النف�شي واملعنوي 
تبقى  ما  يف  درا�شتهم  يف  للرتكيز  لأبنائهم 
اأي���ام ع��ن الم��ت��ح��ان، وع��دم التجمهر  م��ن 
حميطها،  ويف  الم��ت��ح��ان  م��راك��ز  خ����ارج 
حفاظا على �شلمة �شري امتحانات اأبنائهم، 

ومعايري و�شروط ال�شحة العامة.
اأن  اأبوقدي�ص  اأك��د  مت�شل،  �شياق  ويف 
احتياجات  ك��ذل��ك  راع���ت  ال���ش��ت��ع��دادات 
الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث �شهولة 
بحيث  الم��ت��ح��ان،  ق��اع��ات  اإىل  ال��و���ش��ول 
املمرات  وتوفري  الأر�شي،  الطابق  يف  تكون 
من  غريها  اإىل  بهم  اخلا�شة  الكودات  وفق 
لكل  املنا�شبة  المتحانية  البيئة  متطلبات 
ا�شتمرارية  ���ش��رورة  على  و�شدد  اإع��اق��ة. 
التي  لل�شتعدادات  التن�شيق  ف��رق  عمل 
جرى ت�شكيلها من مديري الإدارات ومديري 
الرتبية والتعليم لتوا�شل عملها خلل فرتة 
عقد المتحان، حر�شا على تفعيل م�شتوى 
املركز  بني  ال�شلحيات  وحتديد  التوا�شل 
على  والإجابة  امللحظات  لتلقي  وامليدان 

ال�شتف�شارات باأ�شرع وقت.
من جانبه، بني اأمني عام الوزارة لل�شوؤون 
اأن  العجارمة،  ن��واف  الدكتور  التعليمية 
النهائية  تقاريرها  قدمت  امليدانية  الفرق 
المتحان،  وقاعات  مراكز  جاهزية  حول 
جاهزية  اأظهرت  التقارير  اأن  اإىل  م�شريا 

هو  ما  وف��ق  المتحان  بعقد  تنبئ  عالية 
خمطط له.

وقال اإنه �شيتم ت�شليم بطاقات اجللو�ص 
للم�شرتكني يف اأول جل�شة امتحانية، اإ�شافة 
�شتكون  البطاقة  م��ن  اخ��رى  ن�شخة  اإىل 
جل�شات  طيلة  تبقى  بحيث  مقاعدهم  على 

المتحان.
ت�شمية  من  النتهاء  جرى  اأنه  واأو�شح 
ال���ك���وادر ال��ب�����ش��ري��ة م��ن روؤ����ش���اء ق��اع��ات 
قاعات  وجتهيز  ميدانية،  وفرق  ومراقبني 
المتحان، ا�شافة اىل تخ�شي�ص 37 مركز 
اإىل  لفتا  املحافظات،  خمتلف  يف  ت�شحيح 
املراقبة  �شيتولون  معلم  األ��ف   40 نحو  اأن 

على جل�شات المتحان.
الأ�شئلة  ت�شتقبل  ال����وزارة  اأن  وب��ني 
الأه��ايل  من  وامللحظات  وال�شتف�شارات 
حول المتحان، من خلل غرفتي عمليات؛ 
خم�ش�شة  ال������وزارة  م��رك��ز  يف  اإح���داه���ا 
اإدارة  الإداري����ة، واخ��رى يف  ل��لإج��راءات 
�شري  ملتابعة  والخ��ت��ب��ارات  الم��ت��ح��ان��ات 
لكل  خ��رباء  ت�شم  وجمرياته،  المتحان 
على  ل��ل��رد  الم��ت��ح��ان  مباحث  م��ن  مبحث 
من  ال��واردة  الفنية  والأ�شئلة  امللحظات 

قاعات المتحان.
يف  الم��ت��ح��ان��ات  اإدارة  م��دي��ر  وع��ر���ص 
الوزارة، علي حماد موؤ�شرات ال�شتعدادات، 
م�شتوى  م��ن  اإل��ي��ه  و�شلت  م��ا  ت��وؤك��د  وال��ت��ي 
مديرو  عر�ص  حني  يف  اجلاهزية،  من  عال 
النهائية  امليدانية  تقاريرهم  الإدارات 

حول ال�شتعدادات لعقد المتحان.
العام  للمتحان  �شيتقدم  اأن���ه  ي��ذك��ر 
يف  الوىل  جل�شته  �شتبداأ  ال��ذي   ،2021
ال�شاعة  وعند  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة 
نحو  الثانية،  للجل�شة  ظهرا  ع�شرة  الثانية 
207 اآلف طالب وطالبة، فيما �شي�شارك يف 
من  عامٍل  األف   52 حوايل  عقده  اجراءات 

الوزارة.

*عمان 
وال��راأي  الت�شريع  دي��وان  رئي�شة  قالت 
فداء احلمود اإن تفاعل املواطنني واملعنيني 
مع م�شودات م�شروعات القوانني يف مراحلها 
الأولية وقبل مرورها مبراحلها الد�شتورية 
الر�شمية  اجلريدة  يف  ون�شرها  واإق��راره��ا 
يف  عامل  ويعد  عليها  التعديلت  من  يحد 

ا�شتقرارها ت�شريعيا.
موؤ�ش�شات  نظمته  لقاء  خلل  واأ�شافت 
بدعم  عجلون،  حمافظة  يف  مدين  جمتمع 
والوكالة  الوطني  الدميقراطي  املعهد  من 
الأمريكية للتنمية، اأن دور ديوان الت�شريع 
على  متقدم  امل�شروعات  �شياغة  يف  والراأي 
عر�ص  اإلزامية  حيث  من  املنطقة  م�شتوى 
م�شروعات القوانني على موقعه الإلكرتوين 
متديدها  جرى  اأيام،  ع�شرة  ملدة  التفاعلي 
توظيف  لغايات  يوما  ع�شر  خم�شة  لت�شبح 
�شياغة  اأج��ل  من  احلديثة  التكنولوجيا 

قانونية تخدم امل�شلحة العامة. 
لأي  التاريخي  الت�شل�شل  اأن  واأو�شحت 
الديوان وطرح  �شجلت  قانون حمفوظ يف 
العام  والنقا�ص  للتفاعل  القوانني  م��واد 
يف  �شامل  دورا  ي�شكل  املقرتحات  وتقدمي 
يف  وامل��واط��ن��ني  كافة  القطاعات  اإ���ش��راك 
واع��ت��ربت  الت�شريع.  و�شناعة  �شياغة 
وحتديثها  القوانني  م�شروعات  درا�شة  اأن 
و���ش��ي��اغ��ة ال���ق���رارات واإب�����داء ال����راأي يف 
امل�شاريع  وو���ش��ع  القانونية  ال�شت�شارات 
رئي�ص  م��ن  بتكليف  والأن��ظ��م��ة  للقوانني 
الوطنية  امل�شلحة  تقت�شيه  اأم��ر  ال���وزراء، 
لإدامة تطوير الت�شريعات الأردنية خا�شة 
احلياتية  التطورات  وت��رية  ت�شارع  ظل  يف 

اليومية.
الأثر  ذات  الت�شريعات  اأن  اإىل  واأ�شارت 
مع  وم�شاورات  درا�شات  اإىل  حتتاج  الكبري 
جائحة  اأن  مبينة  نف�شها،  املتاأثرة  اجلهات 

وكان  اأي�شا،  قانونيا  حتديا  �شكلت  كورونا 
ك��وادره  بجميع  وال���راأي  الت�شريع  دي���وان 
لأن  ال��ق��ان��وين،  امل��وق��ف  اإدارة  يف  اأ�شا�شيا 
م�شبوق،  غ��ري  ظ��رف��ا  اأوج����دت  اجل��ائ��ح��ة 
عادية  قوانني  هي  ال�شارية  القوانني  لأن 
فر�شت  بينما  ال��ع��ادي��ة،  للظروف  اأع���دت 
نتج  عادية،  وغري  طارئة  ظروفا  اجلائحة 
اإىل معاجلة عاجلة،  اإ�شكالت حتتاج  عنها 
خا�شة يف جمالت العمل والعمال والتعليم 
والجتماعات عن بعد. ولفتت احلمود اإىل 
قانون  ال��ط��ارئ، فر�ص  ال��ظ��رف  راف��ق  اأن��ه 
�شابقة  واأوام��ره يف ظل عدم وجود  الدفاع 
ما  حولها،  للت�شاور  جمال  ول  عليها  يقا�ص 
اأنف�شنا يف  مكننا يف الأردن من التفوق على 
القانوين  التكييف  املرحلة عرب  اإدارة هذه 
من  اجلائحة  فر�شته  ما  لطبيعة  العاجل 

طوارئ.
اأن ما بعد اجلائحة يحتم  واأ�شارت اإىل 
اأهمية  من  له  ملا  ال��راأي،  واإب��داء  امل�شاركة 
تفاعل  ع��رب  العامة  امل�شلحة  حتقيق  يف 
مبا�شر مع املوقع الر�شمي للديوان، و�شفحة 
التوجه  هذا  تفعيل  اأن  موؤكدة  الفي�شبوك، 
ميثل  ال��ق��وان��ني  �شياغة  يف  الدميقراطي 
اأكدت  كما  الوطني.  الوعي  درج��ات  اأعلى 
القانوين  الأثر  تقييم  درا�شات  اأن  احلمود 
على  التطبيق  و�شلبيات  اإيجابيات  حتدد 
تطويره"  ميكن  تقييمه  ميكن  "ما  قاعدة 
قالت  بدورها،  الت�شريعي.  لل�شتقرار  �شعيا 
النائب ال�شابق، �شلمى الرب�شي، اإن الت�شريع 
مناق�شته  يف  وامل��رون��ة  اإدارت����ه  وم��راح��ل 
اآراء  وا�شتيعاب  ال��ط��رح  يف  والإي��ج��اب��ي��ة 
املجال.  ه��ذا  يف  اأردن��ي��ة  ميزة  املواطنني؛ 
واأ�شافت، اأن تاأييد هذا التوجه ودعمه عرب 
والراأي  الت�شريع  ديوان  موقع  مع  التفاعل 
اأو عرب ال�شحافة والإعلم املقروء واملرئي 
قانونية  ل�شياغة  �شمانة  ي�شكل  وامل�شموع؛ 

اإبداء  �شاأن  ومن  كافة،  العتبارات  تراعي 
قانونية  �شيا�شة  اإن��ت��اج  والتفاعل  ال���راأي 
اجلميع  م�شالح  تراعي  وثابتة  وا�شحة 
الذي  الت�شريعي  ال�شتقرار  عدم  من  وحتد 
اأن  اإرباكا للجميع. واعتربت الرب�شي  يولد 
الأمثل  ال�شبيل  هو  الإيجابي  التوجه  هذا 
الطويل.  امل��دى  على  ت�شريعي  ل�شتقرار 
رئ��ي�����ص م��رك��ز ت��ك��وي��ن، ب����راء ف��ري��ح��ات، 
والدعوة  ودوره  بالديوان  التعريف  اعترب 
الإل��ك��رتوين  م��وق��ع��ه  ال��ت��ف��اع��ل ع��رب  اإىل 
�شياغة  يف  املجتمعية  لل�شراكة  تعزيزا 
العام  للفهم  وتعزيزا  القوانني،  م�شروعات 
م��ا ميكننا من  ل��ل��دي��وان،  ال��ق��ان��وين  ل��ل��دور 
باأهمية  جمتمعية  قانونية  وثقافة  وعي 
احلقوق  فهم  اإىل  وال��و���ش��ول  الت�شريعات 
والواجبات وما ي�شهل الو�شول اإليها. ولفت 
والقيمة  عجلون  حمافظة  خ�شو�شية  اإىل 
اإىل  لها، �شياحيا وبيئيا، وحاجتها  امل�شافة 

ت�شريعات قانونية تعزز هذه القيمة.
من جانبه، قال رئي�ص جمل�ص حمافظة 
يف  ال��ق��وان��ني  اإن  امل��وم��ن��ي،  عمر  ع��ج��ل��ون، 
التنفيذ  لكن  متطورة،  الأردن��ي��ة  الدولة 
الإج���رائ���ي وال�����ش��ل���ش��ل ال��ب��ريوق��راط��ي��ة 
فعاليتها  م���ن  احل����د  يف  ع���ام���ل  ت�����ش��ك��ل 
اللمركزية  بقانون  م�شت�شهدا  وتطورها، 
�شتة  ت�شتغرق  التي  املوازنة  �شرف  واأ�ش�ص 
الديوان  موقع  مع  التفاعل  وحول  اأ�شهر. 
مهمة  خطوة  اأنها  املومني  بنّي  التفاعلي، 
بوعي  القوانني  م�شروعات  مع  التعاطي  يف 
بامل�شلحة  واإميانا  قانونية  ثقافة  يحتاج 

العامة.
امل��ح��ام��ي، �شهيب  اأو����ش���ح  م��ن ج��ه��ت��ه، 
وذات  امل��ه��م��ة  الت�شريعات  اأن  ال��ق�����ش��اة، 
امل�����ش��ا���ص امل��ب��ا���ش��ر ب��ال��واق��ع م��ن ال��واج��ب 
ال�شتثمار  مثل  ب�شاأنها،  والت�شاور  التفاعل 

وال�شريبة. 

التربية تؤكد جاهزيتها لعقد 
امتحان الثانوية العامة 2021

الحمود: التفاعل إلكترونيا مع مشروعات 
القوانين عامل في استقرارها تشريعيا

مقال رئيس التحرير

والرزاز  الن�شور  تعريفة 
غالبية  �شنوات  منذ   !!.. واحدة  لعملة  وجهان   ..

وبقوة  املحروقات  حمطة  على  يقف  ان  يتمنى  الردين  ال�شعب 
الغالبية   ) �شمحت  لو  ال�شيارة  فلل   ( املحطة  لعامل  يقول  قلب 
ال�شيارات  طبعًا   ، واأق��ل  دنانري  خم�شة  مببلغ  تعبيء  ال�شاحقة  
حرج  ول  حدث  البنزين  قلة  من  الطرق  جوانب  على  املقطوعه 

وهكذا ب�شبب  غلء  املحروقات حمليًا
اإعادة  بهدف  هو  عهدهما  يف  )تعريفة(  البنزين  خف�ص  قرار 
اندثرت،  والتي  القدمية  الأردن��ي��ة  الوطنية  العملة  يف  الم��ل 
وقبله  ال���رزاز  ال��دك��ت��ور  ب��اأن  تعليقاتهم  ع��رب  الأردن��ي��ني  ليوؤكد 
التعريفة  هيبة  ا�شتعادة  يف  كبريا  جناحا  جنحوا  الن�شور  عبداهلل 
 60 عن  البنزين  تنكة  ثمن  تزيد  اخل�شاونة   عهد  يف  اليوم  لكن 

قر�ص . 
الحمر  ولاجل��ن  �شندباد  م��ارد  ول  الدين  ع��لء  فانو�ص  ل 
املطبقة  املحروقات  ت�شعري  اآلية  اأ�شرار  ك�شف  ي�شتطيع  وال�شفر 
ملف  يف  �شفافية  ي��وج��د  ف��ل  الردن��ي��ة،  احل��ك��وم��ات  عند  حمليا 
�شيا�شي  او  اقت�شادي  حملل  اأراد  وكلما   ، انواعه  بكافة  الطاقة 
بت�شريحات  امل�شوؤولون  علينا  يخرج  الطاقة،  لفاتورة  ح�شبة  عمل 
الأم��ور  وت��زي��د  مقنعة،  غ��ري  ه��ي  التي  الت�شعرية،  معادلة  ح��ول 
�شفافية  مدى  يف  امل�شككة  الأ�شئلة  من  مزيدًا  توّلد  كما  �شبابية، 

 . النفطية  امل�شتقات  اأ�شعار  احت�شاب 
برميل  فان  المريكية  الطاقة  معلومات  اأدارة  بيانات  ح�شب 
النفط ي�شاوي 159 ليرت نفط خام وينتج عنه بالتكرير 170 ليرت 

 : منها  متنوعة  مواد برتولية 
71 ليرت بنزين 
ديزل 45 ليرت

15 ليرت وقود طائرات نفاثة 
7 ليرت غاز م�شال 

وال��ب��اق��ي م��ا ي��ع��ادل 32 ل��ي��رت زي���ت وق����ود ث��ق��ي��ل وا���ش��ف��ل��ت 
متنوعة وبرتوكيماويات 

�شنويا  نفط  برميل  مليون   40 الردن  ا�شتهلك  ان  وحيث 
فان  للربميل  دولر   45 بحدود   2016 للعام  �شعري  ومبتو�شط 

دولر  مليون  و800  مليار  ال�شنوي  ا�شتهلكنا 
ب�شعر  النفط  ( ت�شرتي برميل  امل�شفاة   ( اأن احلكومة  النتيجة 
دينارا   90 عن  ليقل  ب�شعر  للم�شتهلكني  وتبيعه  تقريبا  دينار   31
كانت  فان   ، تقريبا  دينار  ن�شف  الليرت  �شعر  اعتبارمتو�شط  على 
�شعر  من  باملائة  خم�شني  ت�شاوي  والتوزيع  والتكرير  النقل  كلفة 
تقريبا  للربميل  دينار   46 هي  الكاملة  النتاج  كلفة  فان  ال�شراء 
مليون  و�شبعماية  مليار  والبيع  الكلفة  بني  الثمن  فرق  ف�شيكون 
فاتورة  يف  احلكومة  ربح  دينار  مليون  و�شبعماية  مليار  نعم   ، دينار 
النفط ومع ذلك مينون علينا مبا يدعون اأنه دعم اأ�شطوانة الغاز .
حمطة  مع  حوار  يف  اهلل(  )رحمه  اقت�شادي  حملل  �شنة  قبل 
ان  فيها  قال  اأخرى  ارقاما  اورد  حني  �شجة  اأثار  اردنية  ف�شائية 
املليارات من  ارباح �شافية من الطاقة تختفي ول تظهر يف خزينة 
الدولة وهذا كلم خطري وبع�ص املحللني الخرين قالوا ان املحلل 

اأخطاأ يف الرقم .
بكل  فيه  ق��ال  امل��ح��ام��ني   لح��د  من�شور  م��ق��ال  يف  املقابل  ويف 
ربح   ) دينار  مليون  و�شبعماية  مليار   ( هائل  مبلغ  فان  املقايي�ص 
فان  عليها  نفرتي  كنا  ف��ان   ، ال�شعب  عن  تخفيه  ال��ذي  احلكومة 
املحلل القت�شادي يتحدى رئي�ص الوزراء ووزير الطاقة للمناظرة 

 . احلقيقية  والكلف  الفواتري  واظهار 
ال�شراء  ب�شفافية فتك�شف فواتري  ملاذا ل تتعامل احلكومة معنا 
تختفي  اأين  لنا  تك�شف  اأن  والهم  البيع  وايرادات  النتاج  وكلفة 

املليارات من ارباح الطاقة  ؟؟؟؟
اأرباحها  ندرك متاما اأن كل حمطة حمروقات يف الردن تعادل 
وان  �شيما  خليجية  دول��ة  يف  نفط  بئر  اأرب��اح  للحكومة  بالن�شبة 
العامل  م�شتوى  على  الغ��ل��ى  ه��ي  الردن  يف  امل��ح��روق��ات  ا���ش��ع��ار 
انهاء  ترف�ص  الردن��ي��ة  ال��دول��ة  الن  وحتى  الخ��رى  والكواكب 
يعني  الردنية  البرتول  م�شفاة  ل�شركة  بالن�شبة  املحروقات  امتياز 
ملف  يف  وال�شم�شار  التاجر  وهي  ال�شلعة  لهذه  املحتكر  هي  احلكومة 
بتدفئة  ينعم  لن  التعبان  الراتب  �شاحب  الغلبان  واملواطن  الطاقة 
 ( عملية  ان  كما  يتكرر   املعاناة  وم�شهد  ال�شتاء  ف�شل  يف  حقيقية 
اىل  يحتاج  املنال  بعيد  حلم  املواطنني  قبل  من  ال�شيارة  تفليل( 

الدين . ال�شندباد وفانو�ص علء  مارد 

خالد خازر الخريشا

أين تختفي المليارات 
من أرباح الطاقة ؟؟؟؟

khrishakhaled@yahoo.com

لجنة فلسطين في األعيان تستنكر 
مسيرة األعالم اإلسرائيلية في القدس

  
*عّمان 

نايف  العني  الأع��ي��ان،  جمل�ص  يف  فل�شطني  جلنة  رئي�ص  ا�شتنكر 
القا�شي، م�شرية الأعلم ال�شتفزازية التي نظمها امل�شتوطنون واليمني 
وال�شرطة  اجلي�ص  بحماية  املحتلة  العربية  القد�ص  يف  املتطرف 

الإ�شرائيلية.
الإ�شرائيلية  احلكومة  اإن  الأربعاء،  بيان  يف  القا�شي  العني  وقال 
ال�شابقة،  الإ�شرائيلية  احلكومات  من  وتعقيدًا  تطرفًا  اأكر  اجلديدة 
مع  تعامله  يف  النازية  يفوق  ال��ذي  العن�شري  ال�شلوك  يف  ف��رق  ول 
املواطنني الفل�شطينيني �شواء يف القد�ص املحتلة اأو ال�شفة اأو يف غزة 
واأن �شوء املعاملة والعتداء على حقوق الفل�شطينيني و�شل حتى اأبناء 

فل�شطني الذين �شمدوا على اأر�شهم منذ عام 1948.
ودان با�شم اللجنة العتداءات على املواطنني الفل�شطينيني الذين 
وقفوا �شد تنظيم امل�شرية ومرورها يف �شوارع املدينة، حمذًرا من مغبة 
امل�شجد الأق�شى وقبة  امل�شتوطنني باقتحام �شاحات  ا�شتمرار عنا�شر 

ال�شخرة امل�شرفة ب�شلوك همجي مرفو�ص.
الحتلل  �شلطات  اغ��لق  للبيان،  وفًقا  القا�شي،  العني  دان  كما 
ال�شحي  ال��ع��م��ل  جل���ان  وم��ق��ر  الفل�شطينية  ال�شحية  للمنظمات 
الفل�شطينية ما �شيوؤدي اإىل عواقب وخيمة على الحتياجات ال�شحية 

للفل�شطينيني.
واأ�شاد باملوقف الأردين الذي يقوده جللة امللك عبداهلل الثاين، 
ودعمه للحقوق واملطالب الفل�شطينية الثابتة وخا�شة ما يتعلق بحل 
الفل�شطينية،  للدولة  عا�شمة  ال�شريف  القد�ص  واعتبار  الدولتني 
يف  وامل�شيحية  الإ�شلمية  املقد�شات  على  الها�شمية  الو�شاية  وتاأكيد 

املدينة املقد�شة.
الفل�شطيني  ال�شعب  بها  يقوم  التي  البطولت  القا�شي  العني  وحيا 
يف القد�ص وبقية الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة وثباتهم الرا�شخ على 

تراب فل�شطني.
الفل�شطيني  ال�شعب  مع  الكامل  بالوقوف  الدويل  املجتمع  وطالب 
اأرا�شي ال�شفة والقد�ص  ومتكينه من ممار�شة حقوقه والن�شحاب من 

وغزة املحتلة واإنهاء الحتلل.
والأط���راف  الف�شائل  بني  ال��وح��دة  حتقيق  ب�شرورة  طالب  كما 
للو�شول  الوحيد  الطريق  هي  الفل�شطينيني  وحدة  لأن  الفل�شطينية 

اإىل دولتهم وحقوقهم امل�شروعة.

االمانة: بدء استكمال االعمال الخاصة 
بوصلة المحطة ضمن الباص السريع اليوم

*عمان 
اأعمال بناء ج�شر و�شلة  با�شتكمال  البدء  اأمانة عمان عن  اأعلنت 
املحطة الوا�شل ما بني �شارع ال�شتقلل وجممع املحطة �شمن م�شروع 

البا�ص ال�شريع، م�شاء اليوم اخلمي�ص.
حممد  املهند�ص  الم��ان��ة  يف  امل���رور  عمليات  دائ���رة  مدير  وق��ال 
الفاعوري ان ا�شتكمال اعمال الو�شلة بالتعاون مع اإدارة ال�شري، يتطلب 
اإزاحة  اإجراء  مع  بالجتاهني  اجلي�ص  �شارع  على  ال�شري  حركة  اإبقاء 
ال�شمايل  الها�شمي  نفق  واإغ��لق  اجت��اه،  بكل  ال�شري  حلركة  ب�شيطة 
لل�شري القادم من �شارع الأمري را�شد باجتاه و�شط البلد وحتويل ال�شري 
باجتاه الطرق البديلة التالية: امل�شري باجتاه �شارع رفيفان املجايل ثم 
العودة اإىل �شارع اجلي�ص وامل�شري باجتاه �شارع البطحاء باجتاه اإ�شارات 

م�شت�شفى الأمري حمزة باجتاه �شارع ال�شتقلل. 
املرورية  ال�شلمة  و�شائل  بتوفري  ال�شري  واإدارة  المانة  و�شتقوم 
الطرق  وم�شار  الإغلق  مبوقع  والتحذيرية  الإر�شادية  وال�شواخ�ص 
الغلق  مبوقع  املرور  واأعوان  ال�شري  اإدارة  كوادر  تواجد  مع  البديلة 

والطرق البديلة.

اختيار عّمان بين 50 مدينة رائدة 
للتقدم لمسابقة االبتكار العالمية

*عمان 
لتحدي  النهائية  للت�شفيات  مدينة   50 بني  عمان  مدينة  و�شلت 
على  تعمل  للبتكار  عاملية  م�شابقة  وهي   ،2021 العاملي  املدن  عمداء 
ا�شتجابة  املدن  طورتها  التي  طموحًا  الأكر  الأفكار  وت�شريع  حتديد 

لوباء كورونا.
التي  اخلم�شون  امل���دن  �شتقوم  الأرب���ع���اء،  ل��لأم��ان��ة  ب��ي��ان  ويف 
تقنية  مب�شاعدة  اأفكارها  وتطوير  بتنقيح  النهائيات  اإىل  و�شلت 
من  و�شبكتها   Bloomberg Philanthropies موؤ�ش�شة  من 
 50 اأ�شل  من  مدينة   15 و�شتفوز  والتطوير،  البتكار  يف  اخل��رباء 
حيث   2022 ع��ام  اأوائ��ل  يف  عنها  �شيعلن  التي  الكربى  باجلائزة 
�شنوات كي تنفذ  لعدة  حت�شل كل منها على م�شاعدات فنية ومالية 

اأفكارها.
وتقرتح عمان تطوير وتو�شيع خرائط قابلية الو�شول للخدمات 
التنمية  اأه���داف  ت��وط��ني  يف  املحلية  ال�شلطات  ل��دع��م  احل�شرية 
وتزويد  للقطاعات،  ال�شرتاتيجية  الأه��داف  وتعزيز  امل�شتدامة، 
العلمية  الأدل��ة  على  مبنية  �شاملة  بروؤية  امل�شتقبل  يف  املدن  قادة 
الأو�شاط  مع  بالتعاون  احل�شرية  الأدل��ة  على  املبنية  وال�شيا�شات 
الأكادميية والقطاع اخلا�ص واملبادرات املحلية، لتمكني و�شع خطط 
اأثناء  فعالة  ا�شتجابة  خطط  وتطوير  ح�شري،  تدخل  لأي  �شاملة 

املختلفة. الأزمات 
اإن  ال�شواربة  يو�شف  الدكتور  عمان  اأم��ان��ة  جلنة  رئي�ص  وق��ال 
المتياز احلقيقي لقدرة اأمانة عمان هو تعزيز مرونة ونوعية احلياة 
الأدل��ة  تطوير  خ��لل  من  املواطنني  جلميع  وا�شتدامتها  املدينة  يف 
لرفع  التكنولوجية  الأدوات  تطويع  يف  واملثابرة  العلمية  احل�شرية 

�شوية اخلدمات البلدية.
مدينة   50 منها  ت��اأه��ل  دول��ة   99 م��ن  مدينة   631 ان  ي��ذك��ر 
اأهم التحديات  اأربعة من  اأفكاًرا تتناول  للت�شفيات النهائية، قدمت 
العامة  وال�شحة  القت�شادي،  التعايف  وهي  الوباء،  عززها  التي 
القرارات  اأخذ  على  والقدرة  والبيئة،  واملناخ  احلياة،  �شوية  ورفع 
اختيار  جلنة  وقامت  وامل�شاواة.  العدالة  ي�شمن  ب�شكل  ال�شليمة 
املتاأهلني  لتحديد  الطلبات  بتقييم  م�شرتكة،  برئا�شة  مرموقة 

النهائية. للت�شفيات 
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*القاهرة 
لأي  دعمها  العربية  اجلامعة  اأك���دت 
جهد يهدف اإىل اإعادة اإعمار غزة �شواء من 
قبل العرب اأو العمليات الدولية وتوؤيد كل 

دعوة لتحقيق هذا الهدف.
العربية  اجل��ام��ع��ة  ع��ام  اأم��ني  وق��ال 
مع  �شحفي  موؤمتر  يف  الغيط  اأب��و  اأحمد 
حممد  ال�شيخ  القطري  اخلارجية  وزير 
هام�ص  على  ث��اين  اآل  عبدالرحمن  ب��ن 
يف  ال��ع��رب  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  اج��ت��م��اع 
توافقا  �شهد  الج��ت��م��اع  اإن  ال��دوح��ة، 
تن�شيق  على  فل�شطني  جلنة  اأع�شاء  بني 
ال��ع��م��ل امل�����ش��رتك ���ش��واء ب�����ش��ك��ل ف��ردي 
املجتمع  جت��اه  جم��م��وع��ات  اإط���ار  يف  اأو 

ل��لإج��راءات  للت�شدي  بكامله،  ال��دويل 
القد�ص.  يف  الإ�شرائيلية 

اأن  اأبو الغيط اإىل  من جانب اآخر، لفت 
الجتماع �شهد الكثري من التكليفات للأمانة 
العامة كي تقوم مبتابعتها يف الفرتة املقبلة 
للدول  العمليات  بتن�شيق  يتعلق  فيما  �شواء 
حول  العربية  اجلامعة  موقف  اأو  العربية 
اأزمة كوفيد 19 و�شرورة ح�شول ما ل يقل 
فريو�ص  لقاح  على  عربي  مليون   150 عن 
الته�شة  �شد  ملف  يخ�ص  وفيما  ك��ورون��ا. 
عن  ال�شادرة  القرارات  اإن  الغيط،  اأبو  قال 
املجل�ص الوزاري اأكدت وجود تاأييد ووقوف 
امل�شب  دولتي  بجوار  للغاية  ق��وي  عربي 
جمل�ص  اأن  اىل  م�شريا  وال�����ش��ودان،  م�شر 

الكامل  تاأييده  اأكد  العربية  الدول  جامعة 
)دولتي  وال�شودان  م�شر  بجانب  والوقوف 

امل�شب(.
املائي  الأم��ن  اأن  على  الغيط  ابو  و�شدد 
القومي  الأم���ن  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ل  ج��زء  لهما 
اإجراءات مت�ص  اأو  اأي عمل  راف�شا  العربي، 
بحقوقهما مبياه النيل. من جانب اآخر، اأكد 
اجلزائري  اخلارجية  وزير  اأن  الغيط  اأبو 
ل�شت�شافة  ب���لده  ا���ش��ت��ع��داد  ع��ن  اأع���رب 
القمة العربية القادمة يف اجلزائر، ووجه 
ال��دول  جلامعة  العامة  للأمانة  ال��دع��وة 
العربية لإيفاد وفد للبحث يف كافة امل�شائل 
لهذه  والإداري���ة  والإجرائية  التنظيمية 

القمة. 

*الدوحة 
���ش��ارك ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال�����وزراء ووزي���ر 
ال�شفدي  اأمين  املغرتبني  و�شوؤون  اخلارجية 
يف الجتماع الأول للجنة العربية الوزارية 
املعنية باتخاذ خطوات لوقف الإجراءات 
مدينة  يف  القانونية  غ��ري  الإ�شرائيلية 
املجل�ص  قرار  عن  املنبثقة  املحتلة  القد�ص 
الوزاري العربي يف جل�شته الطارئة بتاريخ 
ع�شويتها  يف  ت�شم  والتي  املا�شي،  اأي��ار   11
كل من الأردن وال�شعودية وفل�شطني وقطر 
وم�شر واملغرب وتون�ص، واأمني عام اجلامعة 

العربية. وانتخب الوزراء خلل الجتماع 
الوزارية،  العربية  اللجنة  لرئا�شة  الأردن 
لوقف  اجلهود  تن�شيق  اإىل  تهدف  والتي 
ال�شتفزازية  واخل��ط��وات  الع���ت���داءات 
الحتلل  �شلطات  واح��رتام  الإ�شرائيلية 
يف  القائم  وال��ت��اري��خ��ي  ال��ق��ان��وين  للو�شع 

القد�ص ومقد�شاتها الإ�شلمية وامل�شيحية.
و�شدد الوزراء على اأهمية دور الو�شاية 
الإ���ش��لم��ي��ة  امل��ق��د���ش��ات  ع��ل��ى  الها�شمية 
املقد�شات  حماية  يف  القد�ص  يف  وامل�شيحية 
فيها  القائم  والقانوين  التاريخي  والو�شع 

وامل�شيحية.  الإ�شلمية  العربية  وهويتها 
تراأ�شها  ال��ت��ي  اللجنة  ع��ن  ب��ي��ان  و���ش��در 
بحث  مت  اأن��ه  اإىل  اأ���ش��ار  ال�شفدي  ال��وزي��ر 
لوقف  ال��دويل  والتوا�شل  التحرك  �شبل 
ال�شرعية  غري  الإ�شرائيلية  الإج���راءات 
الهوية  تغيري  ت�شتهدف  التي  واللقانونية 
للقد�ص  وامل�شيحية  الإ�شلمية  العربية 
والتاريخي  ال��ق��ان��وين  وال��و���ش��ع  املحتلة 
حل  وتقو�ص  املقد�شة،  املدينة  يف  القائم 
ال�شامل  ال�شلم  حتقيق  وفر�ص  الدولتني 

والعادل يف املنطقة.

*بكني 
اعتزامها  عن  الربعاء،  ال�شني  اأعلنت 
اإر�شال املركبة الف�شائية "�شنت�شو"، وحتمل 
الأ�شا�شية  الوحدة  اإىل  ف�شاء  رواد  ثلثة 
للمرة  وذلك  اجلديدة  الف�شائية  ملحطتها 

الأوىل غدا اخلمي�ص.
يف  ال�شينية  الف�شاء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
موؤمتر �شحفي اليوم، نقلته و�شائل العلم 
عملية  تبداأ  اأن  املقرر  من  اإن��ه  الر�شمية، 
الرواد  اأول بعثة مزودة بطاقم من  اإطلق 
قيد  لت��زال  التي  ال�شينية  املحطة  اإىل 
الإن�شاء يف ال�شاعة 9:22 �شباحا بالتوقيت 

املحلي )1:22 بتوقيت غرينت�ص(.
الف�شاء  رواد  ينطلق  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
ال�شينيون ين هاي �شنغ وليو بومينغ وتانف 
ًهونغ بو، من موقع جيوت�شيوان الف�شائي يف 
�شحراء غوبي واأن يبقوا على منت الوحدة 
ثلثة  ملدة  اجلديدة  للمحطة  الأ�شا�شية 

اأ�شهر.
و�شيتم تنفيذ برنامج الرحلة يف جدول 
التموين  اإعادة  رحلة  وتنطلق  �شيق،  زمني 
التالية يف اأيلول، فيما مت ار�شال اخر رحلة 
اأيار  �شهر  اأواخ��ر  يف  ووقود  مواد  بها  �شحن 

املا�شي.

وذكرت وكالة الف�شاء املاأهول ال�شينية، 
للمركبة  املقبلة  املهمة  اإن  الأربعاء،  اليوم 
تهدف  "�شنت�شو-12"  املاأهولة  الف�شائية 
لتكنولوجيات  املدار  يف  تثبيت  اإجراء  اإىل 
ال�شينية  الف�شاء  حمطة  بناء  يف  رئي�شية 
الوكالة  مدير  م�شاعد  وا�شار  وت�شغيلها. 
اإىل  �شحفي،  موؤمتر  خلل  مينغ،  ت�شي  جي 
انه �شيتم اختبار تكنولوجيات ُتعنى ببقاء 
التدوير  ونظام  طويلة،  ملدة  الف�شاء  رواد 
ودعم احلياة، واإمداد مواد ف�شائية والقيام 
عن  ف�شل  املركبة  خارج  وعمليات  باأن�شطة 

ال�شيانة يف املدار.

الجامعة العربية تؤكد دعمها 
لجهود إعادة إعمار غزة

الصفدي يشارك باجتماع اللجنة العربية لوقف 
االجراءات االسرائيلية في القدس المحتلة

الصين تطلق المركبة الفضائية 
المأهولة شنتشو الجديدة للمرة األولى

االردن رئيسا للجنة الوزارية 
العربية المعنية بوقف اإلجراءات 

اإلسرائيلية في القدس المحتلة
  

*القاهرة 
لوقف  بالتحرك  املعنية  العربية  الوزارية  اللجنة  اأختارت 
الردن  املحتلة  القد�ص  مدينة  يف  الإ�شرائيلية  الإج���راءات 
لرئا�شتها، يف حني تداول اأع�شاء اللجنة اأف�شل ال�شبل والآليات 

للتحرك تنفيذًا للتكليف ال�شادر اليها من املجل�ص.
اخل��ط��وات  م��ن  مبجموعة  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى  ال����راأي  وا���ش��ت��ق��ر 
والإجراءات والت�شالت مع مراكز التاأثري والقرار يف املجتمع 
ال�شرعية  غري  الإ�شرائيلية  الإج���راءات  وقف  بهدف  ال��دويل 
الإ�شلمية  العربية  الهوية  تغيري  ت�شتهدف  التي  واللقانونية 
تغيري  حماولت  اإحباط  ووكذلك  املحتلة،  للقد�ص  وامل�شيحية 
ومقد�شاتها  املدينة  يف  القائم  والتاريخي  القانوين  الو�شع 
حتقيق  وفر�ص  الدولتني  حل  وتقوي�ص  وامل�شيحية،  الإ�شلمية 

ال�شلم ال�شامل والعادل يف املنطقة.
جمال�ص  وخمتلف  للجامعة  العامة  الأم��ان��ة  تكليف  ومت 
من  عدد  باتخاذ  املعنية  الدولية  العوا�شم  يف  العرب  ال�شفراء 
من  طلب  كما  للجنة،  املمنوح  للتفوي�ص  تنفيذًا  الإج���راءات، 
الأمني العام متابعة تنفيذ البيان ورفع تقرير مبا مت اىل الدورة 

العادية القادمة.
ال�شعودية،  الأردن،  من  مكونة  الوزارية  اللجنة  اأن  يذكر 
القمة  رئي�شة  ب�شفتها  وتون�ص  املغرب،  م�شر،  قطر،  فل�شطني، 
العربية والع�شو العربي يف جمل�ص المن، والأمني العام للجامعة 

العربية.

البرلمان العربي يدعم جهود تحقيق 
األمن المائي لمصر والسودان

*القاهرة 
غري  الجتماع  ملخرجات  الكامل  دعمه  العربي  الربملان  اأكد 
العادي لوزراء اخلارجية العرب والتي اأكدت اأن الأمن املائي لكل 
من م�شر وال�شودان جزء ل يتجزاأ من الأمن القومي العربي، ول 

ميكن القبول باأي م�شا�ص به باأي حال من الأحوال.
واأ�شاد الربملان العربي بنتائج الجتماع الذي عقد الثلثاء، 
اأ�شكال  كافة  ميار�ص  اأنه  موؤكدا  الدوحة،  القطرية  بالعا�شمة 
امل�شري  املوقفني  عدالة  عن  للدفاع  الربملانية  الدبلوما�شية 

وال�شوداين.
وثمن رئي�ص الربملان العربي عادل بن عبد الرحمن الع�شومي 
اإىل حتمل  دعوة وزراء اخلارجية العرب جمل�ص الأمن الدويل 
م�شوؤولياته يف هذا ال�شدد، من خلل عقد جل�شة عاجلة لتخاذ 
ت�شمن  فعالة،  تفاو�شية  عملية  لإط��لق  اللزمة  الإج���راءات 
التو�شل اإىل اتفاق عادل وقانوين وملزم ب�شاأن ملء وت�شغيل �شد 

النه�شة.
وجدد الع�شومي التاأكيد على موقف الربملان العربي الراف�ص 
متامًا لأية اإجراءات اأحادية اجلانب، تقوم بها اثيوبيا وتلحق 

�شررًا باحلقوق املائية لكل من م�شر وال�شودان.

وزراء اإلعالم العرب يؤكدون 
مركزية القضية الفلسطينية

*القاهرة 
لتطوير  الرامية  اجلهود  ا�شتمرار  العربية  اجلامعة  اأكدت 
يتعلق  ما  خا�شة  الإعلمي،  املجال  يف  امل�شرتك  العربي  العمل 

بالق�شية الفل�شطينية نظرا ملركزيتها بالن�شبة للأمة العربية.
جاء ذلك يف ختام اأعمال الدورة 13 للمكتب التنفيذى ملجل�ص 
العربية  الدول  التي عقدت مبقر جامعة  العرب  وزراء الإعلم 
ح�شني  للعلم  الوطنية  الهيئة  رئي�ص  �شدد  حيث  ح�شوريا، 
الإعلمي  الدور  اأهمية  الدورة،  تراأ�ص وفد م�شر يف  الذي  زين، 
التاأكيد  اأهمية  اإىل  م�شريا  الفل�شطينية،  الق�شية  لدعم  العربي 
على الهوية الفل�شطينية والعربية للقد�ص يف ظل الهجمة التي 

تتعر�ص لها حاليا.
الذي  الهيل  اأبو  جماهد  العراق  وفد  رئي�ص  اأ�شاد  جانبه  من 
تراأ�ص اجتماع الدورة احلالية " اأهمية تنظيم مواثيق الإعلم 
على  التحري�ص  وعدم  الأهلي  ال�شلم  حماية  ل�شمان  العربية 
التي  املحورية  الق�شايا  بع�ص  هناك  اأن  اإىل  م�شريا  العنف"، 

حتتاج اإىل وقفة عربية موحدة.
من جانبه، دعا وزير الإعلم ال�شعودي املكلف ماجد الق�شبي 
اإىل حتديث الإ�شرتاتيجية الإعلمية العربية بهدف الت�شدي 
اإعلمًيا جلائحة كورونا وتداعياتها، على اأن يتم ت�شكيل فريق 
اأهمية دور الإعلم  عمل اإعلمي عربي لهذا العمل، م�شريا اإىل 
يف دح�ص ال�شائعات التي يتم الرتويج لها حول لقاحات كورونا 

باأنواعها املختلفة.

وزراء الخارجية العرب يدينون التصريحات 
اإلسرائيلية حول السالم والفلسطينيين

  
*الدوحة 

الجتماع  اأع��م��ال  ال��ث��لث��اء،  م�شاء  ال��دوح��ة  يف  اختتمت 
بن  حممد  ال�شيخ  برئا�شة  العرب،  اخلارجية  ل��وزراء  الت�شاوري 
عبدالرحمن اآل ثاين نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير اخلارجية 
اإليه  تو�شل  الذي  التفاق  عقب  الأول  الجتماع  وهو  القطري، 
الوزراء يف �شباط املا�شي باأهمية تكثيف اجتماعاتهم الت�شاورية. 
الجتماع  خلل  العرب  اخلارجية  وزراء  ناق�ص  بيان،  وبح�شب 
وزير  من  لإفادة  وا�شتمعوا  الفل�شطيني  امللف  تطورات  الت�شاوري 
اخلارجية الفل�شطيني بهذا اخل�شو�ص. و�شهد الجتماع مداخلت 
التطورات خا�شة يف  ب�شاأن تلك  الوفود  روؤ�شاء  عديدة من معظم 
�شوء ت�شكيل حكومة اإ�شرائيلية جديدة "والتي للأ�شف مت ر�شد 
ال�شلم  جتاه  ال�شلبية  يف  غاية  بت�شريحات  عملها  ا�شتهلت  اأنها 
والفل�شطينيني وفر�ص الت�شوية". واأكد البيان اإدانته وا�شتنكاره 
على  الإ�شرائيلي  الإ�شرار  اأدان  كما  الت�شريحات،  لتلك  بالكامل 
ت�شكل  معتربااأنها  املحتلة،  ال�شرقية  بالقد�ص  م�شرية  ت�شيري 
و�شعية  اإىل  كله  امل��وق��ف  تعيد  وق��د  للفل�شطينيني  ا�شتفزازا 
كذلك  تطرق  الجتماع  اأن  اإىل  البيان  واأ�شار  امل�شتعلة.  الأزم��ة 
وال�شلوك  الإي��راين،  النووي  امللف  على  املفاو�شات  تطورات  اإىل 
الإيراين باملنطقة، والتعامل العربي مع الأزمة يف �شوريا وكيفية 
تعظيم الدور العربي يف هذا اخل�شو�ص، حيث كان هناك تبادل 

للراأي ووجهات نظر هامة يف كافة هذه املو�شوعات.

*طرابلس 
اللقاء  اأولويات  قمة  الليبي  امللف  يحتل 
جو  الأم��ريك��ي  الرئي�ص  يجمع  ���ش��وف  ال���ذي 
بوتن، حيث  الرو�شي فلدميري  بايدن ونظريه 
مع  التعاون  واأهمية  �شرورة  على  الأول  اأكد 
على  �شدد  وق��د  الليبية،  الأزم���ة  يف  مو�شكو 
القمة  اأثناء  جدا"  "وا�شحا  يكون  �شوف  اأنه 
اجلاري،  ال�شهر  منت�شف  جنيف،  يف  املرتقبة، 
يف ال��وق��ت ال���ذي ت��راج��ع��ت ف��ي��ه ال��ع��لق��ات 

الرو�شية الأمريكية اإىل "اأدنى م�شتوياتها".
دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  اإدارة  وبخلف 
ترامب، والذي كانت مواقفه باجتاه املناف�شة 
الإقليمية، يف الدولة الواقعة ب�شمال اأفريقيا، 
وا�شنطن  واكتفت  وا�شحة،  اأو  حا�شمة  غري 
بينما  مراقبني،  بح�شب  املراقب،  ب��دور  فقط 
�شيا�شيا  تركيا  وتوغلت  الرو�شي  الدور  تنامى 
كل  �شحب  �شرورة  على  بايدن  اأكد  وميدانيا، 
القوات الأجنبية واملرتزقة من ليبيا، م�شددا 
على اأن احلل يف البلد الأفريقي يجب اأن يكون 
ليبيا. وقال املتحدث الإقليمي با�شم اخلارجية 
الأمريكية �شامويل وربريغ، اإن وا�شنطن تدعم 
ليبيا كدولة ذات �شيادة وم�شتقرة، م�شريا اإىل 
يف  املعنية  الأط���راف  كل  مع  تعمل  ب��لده  اأن 
ليبيا، ملنع اأي ت�شعيد اأو تدخل اأجنبي. واأو�شح 

املتحدث الإقليمي با�شم اخلارجية الأمريكية 
امل��ت��ح��دة ت��دع��م الن��ت��خ��اب��ات  ال���ولي���ات  اأن 
ما  روؤي���ة  بعد  خا�شة  ك��ام��ل،  ب�شكل  ليبيا  يف 
يجتمعون  عندما  حتقيقه  الليبيون  ي�شتطيع 
اأن  اإىل  لفتا  م��ع��ًا،  ب�شيء  القيام  وي��ق��ررون 
وا�شنطن �شتقف مع حكومة الوحدة الوطنية 
اأواخر  اأثناء ا�شتعداداتها للنتخابات املقررة 
العام اجلاري. وبح�شب امل�شوؤول الأمريكي فاإن 
احلل يف البلد الأفريقي يجب اأن يكون ليبيًا- 
كبرية  باأهمية  يحظى  "امللف  وتابع:  ليبيًا، 
وجه  لذلك  بايدن،  جو  الرئي�ص  اإدارة  ل��دى 
بزيارة القائم باأعمال م�شاعد وزير اخلارجية 
وال�شفري  ه��ود  ج��وى  الأدن���ى  ال�شرق  ل�شوؤون 
ومن  لليبيا  نورلند  ريت�شارد  اخلا�ص  واملبعوث 
ثم لقاء عدد من ال�شخ�شيات الليبية البارزة، 
بينهم رئي�ص احلكومة عبد احلميد الدبيبة". 
حتقيق  على  قادر  الليبي  "ال�شعب  اأن  واأ�شاف 
العقبات  على  والتغلب  ال��ت��ق��دم  م��ن  امل��زي��د 
ال��دويل،  واملجتمع  املتحدة  الأمم  مب�شاعدة 
اإحرازها  مت  التي  الإيجابية  اخلطوات  بعد 
بايدان  به  �شرح  ما  اإذًا،  ليبيا".  يف  م��وؤخ��را 
الوقت،  بع�ص  ت��اأخ��ر  اأن��ه  رغ��م  متوقعا  ك��ان 
ع��ادل  ال��دك��ت��ور  الليبي،  الأك��ادمي��ي  بح�شب 
عربية"  نيوز  ل�"�شكاي  ق��ال  وال��ذي  يا�شني، 

ليبيا  يف  املت�شارعة  والأح��داث  "املجريات  اإن 
التدخلت  ظل  يف  ال�شيا�شي  الو�شع  وتعقيد 
والإقليمية  الدولية  التحالفات  بالأحرى  اأو 
التي جتري على قدم و�شاق جعلت اإدارة بايدن 
تتخذ خطوات على الر�ص بعد اأن كانت تلعب 
يف  لرتكيا  الطوىل  اليد  وت��رك  املتفرج  دور 
يف  وا�شنطن  "اأيقنت  يا�شني:  ويردف  ليبيا". 
تتوغل  اأ�شبحت  رو�شيا  اأن  بايدن  اإدارة  ظل 
ولها نفوذ يف ال�شرق والغرب، خا�شة بعد حالة 
�شارعت  ولذلك  واأنقرة،  مو�شكو  بني  التفاهم 
توجهات  تعك�ص  التي  الت�شريحات  هذه  اإىل 
�شيا�شية، تكتيكية وا�شرتاتيجية مغايرة، كما 
اأنها تبعث بر�شائل مهمة لكافة الأطراف، كما 
يوؤكد بايدن من خلل حديثه اأن �شريك يف اأي 
حل دون �شدام مع رو�شيا". ويلفت الأكادميي 
اأ�شبح يطفو  تيار قوي  "هناك  اأن  اإىل  الليبي 
على ال�شاحة يف ليبيا، وهو تيار �شيف الإ�شلم 
القذايف الذي اأ�شبحت و�شائل الإعلم تتحدث 
بينه  وتوا�شل  تقارب  خيوط  ميد  وبداأ  عنه، 
النفوذ  اأن  وا�شنطن  اأدركت  وهنا  رو�شيا،  وبني 
واأن  والزنتان  الرجمة  بني  تغلغل  الرو�شي 
احلظوظ رمبا تت�شع رقعتها يف الكعكة الليبية 
يف  اجليوا�شرتاتيجية  امل�شالح  يهدد  ما  وهو 

�شرق املتو�شط".

*بريوت 
املنظمات  من  منظمة   53 من  اأكر  وجهت 
والأف���راد،  وال��دول��ي��ة  اللبنانية  احلقوقية 
الناجني وعائلت �شحايا  اإىل 62 من  اإ�شافة 
اإىل  م�شرتكة  ر�شالة  ب���ريوت،  م��رف��اأ  انفجار 
الأمم  يف  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  جمل�ص  اأع�����ش��اء 

املتحدة تتعلق بانفجار بريوت.
يف  الأع�����ش��اء  ال���دول  الر�شالة  وطالبت 
"جمل�ص حقوق الإن�شان التابع للأمم املتحدة" 
اإن�شاء بعثة حتقيق دولية وم�شتقّلة وحمايدة، 
لعام واحد،  لتق�شي احلقائق  على غرار بعثة 

يف النفجار الذي وقع يف 4 اأغ�شط�ص 2020.
امل�شوؤولون  وع��د  الن��ف��ج��ار،  اأع��ق��اب  ويف 
اللبنانيون باإجراء حتقيق �شريع و�شفاف لكن 
بح�شب  النفجار  تلت  التي  الع�شرة  الأ�شهر 
بيان �شادر عن منظمة "هيومن رايت�ص ووت�ص" 

مل ت�شهد �شوى العرقلة والتهرب والتاأخري.
التحقيق  يف  عيوب  عدة  املنظمة  ووّثقت 
املحلي ما يجعله غري قادر على اإحقاق العدالة 

مب�شداقية.
ال�شيا�شي  التدخل  العيوب  هذه  وتت�شمن 
ال�شيا�شيني  للم�شوؤولني  واحل�شانة  ال�شافر، 
املحاكمات  معايري  اح���رتام  وع���دم  ال��ك��ب��ار، 
القانونية  الإج���راءات  وانتهاكات  العادلة، 

رايت�ص  هيومن  يف  الباحثة  وقالت  الواجبة. 
لدى  "كان  اإن��ه  اآي��ة جم��ذوب  لبنان  ووت�ص يف 
اأ�شهر  ع�شرة  م��ن  اأك��ر  اللبنانية  ال�شلطات 
حتقيق  اإج��راء  على  وقدرتها  رغبتها  لإظهار 
الكارثي،  ب��ريوت  انفجار  يف  م�شداقية  ذي 
وا�شافت:  الأ�شعدة".  كافة  ف�شلت على  لكنها 
فتح  الإن�����ش��ان  حقوق  جمل�ص  اأع�شاء  "على 
النفجار  اأ�شباب  يف  وم�شتقل  دويل  حتقيق 
عائلت  لطلبات  ا�شتجابة  عنه،  م�شوؤول  ومن 

ال�شحايا وال�شعب اللبناين باملحا�شبة".
اأحالت  املا�شي  اأغ�شط�ص  من  العا�شر  ويف 
احلكومة اللبنانية انفجار بريوت اإىل املجل�ص 
العديل، وهي حمكمة خا�شة بدون اإجراءات 
لوائح  اأي  ت�شدر  مل  اليوم  وحتى  ا�شتئناف. 
�شخ�شا،   37 اإىل  تهما  وجهت  لكنها  ات��ه��ام، 
تبدو  ظ��روف  يف  حاليا  موقوفون  منهم   19
القانونية  بالإجراءات  حقوقهم  تنتهك  اإنها 
من  العا�شر  ويف  املنظمة.  بح�شب  الواجبة، 
�شوان  ف��ادي  القا�شي  اتهم  املا�شي،  دي�شمرب 
الذي كان يقود التحقيق حينها، ح�شان دياب، 
وثلثة  الأع��م��ال،  ت�شريف  حكومة  رئي�ص 
لكن  النفجار.  خلفية  على  �شابقني  وزراء 
رف�شوا  ال�شابقني  ال���وزراء  من  واثنني  دي��اب 
وزير  فهمي،  حممد  وق��ال  التحقيق،  ح�شور 

اإنه  الأعمال،  ت�شريف  حكومة  يف  الداخلية 
لن يطلب من القوى الأمنية توقيفهم، حتى لو 
فرباير  ويف  توقيف.  مذكرات  الق�شاء  اأ�شدر 
املا�شي، اأعفت حمكمة التمييز القا�شي �شوان 
من مهامه اإثر دعوى قدمها اثنان من الوزراء 
عن  بديل  وُع���نّي  اتهمهم.  ال��ذي��ن  ال�شابقني 
لفت  الإعفاء  لكن  بعد يومني،  �شوان  القا�شي 
و�شعه  ال��ذي  الأحمر"  "اخلط  اإىل  الأنظار 
املنظمة  وبح�شب  ال�شيا�شيني.  حول  الق�شاء 
�شاب  الذي  املحا�شبة  "غياب  فاإن  احلقوقية 
الإف��لت  ثقافة  وا�شح  ب�شكل  يبنّي  التحقيق 
من العقاب التي متتع بها امل�شوؤولون اللبنانيون 
لفرتة طويلة، اإ�شافة اإىل اأن ف�شل الإجراءات 
حتقيق  اإىل  احلاجة  يعزز  امل�شتمر  املحلية 
ومن  النفجار  اأ�شباب  حتديد  اأجل  من  دويل 
املنظمة  ولفتت  عنه".  امل�شوؤولية  يتحمل 
بالإ�شافة  ت�شمل  الف�شل  هذا  "تكلفة  اأن  اإىل 
اإىل غياب العدالة لل�شحايا، اخلطر الذين ل 
امل�شوؤولة  الأط��راف  ترتكب  باأن  تقبله  ميكن 
املزيد من النتهاكات والإهمال مما قد يوؤدي 
اإىل وقوع املزيد من اخل�شائر وعدم ال�شتقرار 
القت�شاد،  وتداعي  العملة،  انهيار  �شياق  يف 
اخلدمات  وتدهور  التحتية  البنية  وتهالك 

العامة".

ليبيا بين بايدن وبوتن 
في قمة خفض الصراعات اإلقليمية

منظمات تطالب بتشكيل بعثة 
تحقيق دولية بانفجار مرفأ بيروت

طائرات االحتالل تقصف موقعين 
للمقاومة في قطاع غزة

  
*غزة 

موقعني  ام�ص  فجر  الإ�شرائيلي،  الحتلل  طائرات  ق�شفت 
للمقاومة يف قطاع غزة.

وقالت م�شادر فل�شطينية اإن طائرات الحتلل الإ�شرائيلية 
ق�شفت بعدد من ال�شواريخ موقعا للمقاومة مبنطقة معن مبدينة 
للمقاومة جنوبي مدينة غزة،  خانيون�ص جنوبي غزة، وموقعا 

ومل يبلغ عن وقوع اإ�شابات.
وزعم جي�ص الحتلل، اأنه هاجم اأهدافًا يف قطاع غزة ردًا 
على اإطلق البالونات احلارقة من قطاع غزة باجتاه م�شتوطنات 

الغلف.

إثيوبيا ترد على قرار جامعة الدول 
العربية بشأن أزمة سد النهضة

*اديس ابابا
قرار  فيه  ترف�ص  بيانا  الإثيوبية  اخلارجية  وزارة  اأ�شدرت 
جامعة الدول العربية ب�شاأن �شد النه�شة بدعوة جمل�ص الأمن 
�شد  اإثيوبيا ملء  اعتزام  ب�شاأن  لبحث اخللف  الدويل للنعقاد 

النه�شة الذي ت�شيده على النيل الأزرق.
اأبابا  اأدي�ص  اإن  الإثيوبية  اخلارجية  ل��وزارة  بيان  وق��ال 
حقها  متار�ص  اإثيوبيا  اأن  اإىل  م�شرية  برمته،  "القرار"  ترف�ص 
الكامل  الح���رتام  مع  املائية  م��وارده��ا  ا�شتخدام  يف  امل�شروع 

لقوانني املياه الدولية ومبداأ عدم الت�شبب يف �شرر كبري.
واأ�شاف البيان: "تعتقد اإثيوبيا اعتقاًدا را�شًخا اأنه فقط من 
دول  من  لأي  املائي  الأمن  حتقيق  ميكن  واحل��وار  التعاون  خلل 

حو�ص النيل الذي هو مورد م�شرتك للدول امل�شاطئة للنهر."
واتهمت اخلارجية الإثيوبية، بح�شب بيانها، م�شر وال�شودان 
يف "عدم اإمكانية اإحراز اأي تقدم ذي مغزى يف املفاو�شات حول 
اأبابا وافقت على �شبعة من  اأدي�ص  اأن  اإىل  �شد النه�شة"، م�شرية 
اأعدتها  التي  البيان  م�شودة  يف  ال��واردة  الت�شعة  الق��رتاح��ات 
�شد  ملء  اأن  البيان  واأكد  الأزمة.  حلل  و�شاطتها  خلل  الكونغو 
املبادئ  لإعلن  ووفًقا  له  املر�شومة  للخطة  وفًقا  �شيتم  النه�شة 
من  خ��رباء  من  املكونة  البحثية  املجموعة  وتو�شية    DoP
هو  النه�شة  �شد  اإن  بيانها  يف  اخلارجية  وقالت  الثلث.  الدول 
اخللف  حل  ميكن  ل  اأفريقي.  حل  اإىل  حتتاج  اأفريقية  ق�شية 
بني اإثيوبيا وم�شر وال�شودان اإل من خلل التفاو�ص بح�شن نية 
الأفريقية.  للم�شاكل  اأفريقية  حلول  اإيجاد  بروح  والت�شوية 
اأبو  اأحمد  العربية  ال��دول  جلامعة  العام  الأم��ني  قال  قد  وكان 
جمل�ص  تدعو  العربية  الدول  اإن  الدوحة  اجتماع  بعد  الغيط 
الأمن الدويل للنعقاد لبحث اخللف ب�شاأن اعتزام اإثيوبيا ملء 

�شد النه�شة الذي ت�شيده على النيل الأزرق.
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*وكاالت
الباراملبية  اللجنة  وف��د  ي�����ش��ارك 
الأردن���ي���ة يف ب��ط��ول��ة ف���زاع ال��دول��ي��ة 
يف  تقام  التي  الأثقال  لرفع  الباراملبية 
حزيران   24 اإىل   19 م��ن  دب��ي  مدينة 

احلايل.
وقالت اأمني عام اللجنة الباراملبية، 
يف  امل�شاركة  اأهمية  اإن  الربغوثي،  مها 
املحطة  اأن��ه��ا  يف  تكمن  البطولة  ه��ذه 
من  تبقى  م��ا  على  للح�شول  الأخ����رية 
طوكيو  لباراملبيك  ال��ت��اأه��ل  ب��ط��اق��ات 
2021 التي �شتقام يف اليابان من 24 اآب 

اإىل 5 اأيلول املقبلني.
اللجنة  جهود  اأن  الربغوثي  واأكدت 
�شمان  ب��ه��دف  متوا�شلة،  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 
امل�شاركة باأكرب عدد ممكن من اللعبني 
من  العديد  على  للح�شول  واللعبات 
احتفالية  لتتويج  امللونة  امليداليات 
على  عاما   40 مبرور  الباراملبية  اللجنة 
ذوي  لريا�شة  الأردين  الحتاد  تاأ�شي�ص 

الحتياجات اخلا�شة.
يوم  ي��غ��ادر  ال��ذي  ال��وف��د  ويتكون 
رئي�ص  نائب  من  دبي  اإىل  الأربعاء  غد 
الرو�شان  �شليمان  الباراملبية  اللجنة 

داوود  من  كل  وع�شوية  للوفد،  رئي�شا 
حيا�شات  واأح��م��د  اإداري����ا،  ���ش��ح��ادة 
واأحمد  مدربا،  هلل  وعي�شى  معاجلا، 
بالإ�شافة  للمدرب،  م�شاعدا  الرب  اأبو 
وزن  ق��رادة  عمر  هم:  رباعني   5 اإىل 
 65 وزن  ط��رب�����ص  وحم��م��د  ك��غ��م،   49
 88 وزن  خطاب  الكرمي  وعبد  كغم، 
كغم،   97 وزن  اجلنيدي  ومعتز  كغم، 
كغم،   107 فوق  لوزن  ال�شبلي  وجميل 
عي�شى  اأ�شماء  للرباعيتني  بالإ�شافة 
 86 79 كغم، وثروة احلجاج وزن  وزن 

. كغم

*وكاالت
اآم��ال  رون��ال��دو  كري�شتيانو  يخيب  مل 
فانتازي،  يورو  مت�شابقي  من  به  وثقوا  من 
تاريخيا  ه��داف��ا  ن�شبته  ثنائية  و�شجل 
لبطولت اأوروبا، واأثلجت �شدور من منحوه 

�شارة القيادة.
الريا�شي  امل��وق��ع  "كووورة"،  واأط��ل��ق 
فانتازي  م�شابقة  اأيام،  منذ  الأول،  العربي 
"يورو  الأوروب���ي���ة  الأمم  ك��اأ���ص  لبطولة 

2020"، لإر�شاء كافة رغبات زواره.
فر�شة  اأن  اإل  البطولة،  انطلق  ورغم 
ت��زال  ل  فانتازي"  "يورو  يف  الت�شجيل 
اجلولة  منذ  اللعب  �شتبداأ  لكنك  قائمة، 

الثانية من دور املجموعات.
ك���ووورة  م��وق��ع  على  ح�شاب  لإن�����ش��اء 

فانتازي )ا�شغط هنا(
للفائزين؛  جوائز  تخ�شي�ص  و�شيتم 
على  الأول  املركز  �شاحب  يح�شل  بحيث 
املركز  ن�شيب  �شيكون  فيما  دولر،   2000
الثاين 1000 دولر، بينما يح�شل �شاحب 

املركز الثالث على 500 دولر.
املجر  م��ب��اراة  م��ن   80 الدقيقة  حتى 
يورو  يف  راب��ح  هناك  يكن  مل  وال��ربت��غ��ال، 
فانتازي �شوى من وقع اختياره على اأي من 
جرييرو  رفائيل  اأن  اإل  الفريقني،  مدافعي 
اآخر  راأي  لهما  كان  رونالدو  وكري�شتيانو 

لربازيل  الت�شجيل  الأول  افتتح  بعدما 
اأوروبا و�شجل الثاين هدفني.

نظافة  على  الربتغاليون  حافظ  كما 
اأنهما  دي��از  وروب���ن  بيبي  ليثبت  �شباكهم 
ي��ورو  يف  املهمة  الدفاعية  اخل��ي��ارات  م��ن 

فانتازي.
وفرن�شا،  اأملانيا  بني  اجلولة  قمة  ويف 
دفاعية  تر�شانة  لديهم  اأن  الديوك  اأثبت 
وبوجبا  كانتي  بوجود  الخ��رتاق،  �شعبة 
ب��اف��ارد  ال��رب��اع��ي  وخلفهما  ال��و���ش��ط  يف 
فت�شدوا  وهرينانديز،  وكيمبيمبي  وفاران 
بالظفر  وجنحوا  املان�شافت  حماولت  لكل 

بالكلني �شيت.

منتخب التايكواندو يبدأ 
مشاركته في بطولة آسيا 

*وكاالت
يف  م�شاركته  الأربعاء،  للتايكواندو،  الوطني  املنتخب  بداأ 
وت�شتمر  لبنان،  يف  تقام  التي  اآ�شيا  بطولة  من   24 ال�  الن�شخة 

حتى يوم اجلمعة املقبل.
وُي�شارك املنتخب الوطني ب� 11 لعبًا ولعبة هم؛ حممود 
فهد  م�شطفى،  زيد  احللواين،  زيد  احميدان،  لوؤي  الطرايرة، 
نتايل  الزيود،  اأن��وار  ال�شادق،  اأن�ص  ال�شرباتي،  �شالح  عمار، 

احلميدي، جوليانا ال�شادق وراما اأبو الرب.
فار�ص  بقيادة  الوطني  للمنتخب  الفني  اجلهاز  ويتطلع 
من  ع��دد  اأك��رب  وح�شد  النتائج  اأف�شل  حتقيق  اإىل  الع�شاف، 
التايكواندو  تفوق  وتاأكيد  امل�شاركة  هذه  خلل  من  امليداليات 

الأردنية على م�شتوى القارة الآ�شيوية.
مهمة  ا�شتعدادية  حمطة  الآ�شيوية  البطولة  �شتكون  كما 
م�شاركتهما  قبيل  ال�شادق،  وجوليانا  ال�شرباتي  �شالح  للعبني 
يف دورة الألعاب الأوملبية املقبلة، والتي �شتفتتح ال�شهر املقبل 

بالعا�شمة اليابانية )طوكيو(.
وزيد  الطرايرة  حممود  غد  يوم  مناف�شات  يف  وي�شارك 
ال��رب،  اأب��و  ورام��ا  ال��زي��ود  واأن���وار  ال�شادق  واأن�����ص  م�شطفى 
ويظهر يوم اخلمي�ص كل من لوؤي احميدان وفهد عمار ونتايل 
يوم  البطولة  يف  الأردن��ي��ة  امل�شاركة  و�شتختتم  احلميدي، 
وجوليانا  ال�شرباتي  و�شالح  احللواين  زيد  خلل  من  اجلمعة 

ال�شادق.

لدغة أستراليا تقتل حلم 
األردن في بلوغ المونديال

فيتال يعلن تحمله مسؤولية خروج 
المنتخب من تصفيات المونديال

*وكاالت
قال املدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمانز، 
ملونديال  املوؤهلة  الت�شفيات  من  املنتخب  خروج  م�شوؤولية  يتحمل  اإنه 
الآ�شيوية  بالت�شفيات  اأ�شرتاليا  اأم��ام  اخل�شارة  بعد   ،2022 قطر 

امل�شرتكة.
اأنه  اإىل  املباراة  بعد  عقد  الذي  ال�شحفي  املوؤمتر  يف  فيتال  واأ�شار 

يتحمل م�شوؤولية اخل�شارة وخروج املنتخب الوطني من الت�شفيات.
مع  م�شريه  اأن  فيتال  ب��نّي  املنتخب،  مع  با�شتمراره  يتعلق  وفيما 

املنتخب الوطني �شيتحدد خلل املرحلة املقبلة.
بقوله:  واللعبني  باملنتخب  فخره  عن  البلجيكي  امل��درب  وع��رّب 

بالفريق". جدا  فخور  انا  اخلروج،  "رغم 
وعن جمريات املباراة قال: "حالة الطرد غريبة واثرت على �شكل 
الفريق و�شاهمت باخل�شارة، اما ال�شوط الأول فقد قدم املنتخب اداءا 

جيدا ومنعنا املنتخب الأ�شرتايل من الو�شول اإىل املرمى".

نجم البرتغال يتمسك
 بحلم برشلونة

*وكاالت
يف  الربتغال  جنم  رغبة  الأرب��ع��اء،  اإ�شباين،  �شحفي  تقرير  اأك��د 

حتقيقه حلمه والنتقال لرب�شلونة، خلل ال�شيف اجلاري.
واأعلن بر�شلونة قبل عدة اأيام تعاقده ر�شمًيا مع �شريجيو اأجويرو 
ويرغب  �شيتي،  مان�ش�شرت  مع  عقديهما  انتهاء  بعد  جار�شيا،  واإيريك 

برناردو �شيلفا يف اللحاق بزميليه.
�شيلفا يرى  فاإن  "موندو ديبورتيفو" الإ�شبانية،  وبح�شب �شحيفة 
حلمه  وحتقيق  �شيتي،  مان�ش�شرت  مغادرة  اأجل  من  حان  قد  الوقت  اأن 

بالنتقال اإىل بر�شلونة.
وجود  عن  املا�شية،  القليلة  ال�شاعات  خلل  قوية  اأنباء  وترددت 
على  ينتقل  �شيتي،  ومان�ش�شرت  بر�شلونة  بني  حمتملة  تبادلية  �شفقة 
لإثرها الثنائي الربتغايل برناردو �شيلفا وجواو كان�شيلو اإىل كامب نو، 
مقابل انتقال الفرن�شي عثمان دميبلي والإ�شباين �شريجي روبرتو اإىل 

ملعب الحتاد.
واأ�شافت ال�شحيفة، اأنه بخلف بر�شلونة، فاإن �شيلفا يلقى اهتماًما 
املدينة،  ويحب  بر�شلونة  اإىل  مييل  لكنه  مدريد،  اأتلتيكو  جانب  من 

حيث يذهب اإىل هناك كلما �شنحت الفر�شة.
البار�شا  قمي�ص  ارت��داء  يف  �شيلفا  رغبة  اأن  ال�شحيفة،  واأو�شحت 
لي�ص لها علقة مب�شاركاته مع ال�شيتي، فقد لعب 45 مباراة يف املو�شم 

املنق�شي، واإمنا بحلم قدمي يرى اأن الوقت حان لتحقيقه.
عقد  من  يتمكن  لن  بر�شلونة  اأن  اإىل  ال�شحيفة  اأ�شارت  ذلك،  ومع 
طريق  عن  كانت  اإذا  اإل  احل��ايل،  التوقيت  يف  احلجم  بهذا  �شفقة 

التبادل.
روبرتو،  �شريجي  ب�شم  اهتماما  �شيتي  مان�ش�شرت  اأبدى  واأن  و�شبق 
الذي ينتهي تعاقده يف ال�شيف املقبل، لكن هذا الهتمام تراجع ن�شبًيا.

ال�شفقة،  يف  دميبلي  عثمان  الفرن�شي  ت�شمني  بر�شلونة  و�شيحاول 
اأن عقده  اإزعاًجا يف البار�شا حالًيا، باعتبار  وهو اللعب الذي ي�شبب 

ا، ومل يك�شف عن نواياه حتى الآن. ينتهي يف ال�شيف املقبل اأي�شً

روعة كانتي تعيد البريق 
لشريكه بوجبا

*وكاالت
نال بول بوجبا لعب و�شط فرن�شا جائزة اأف�شل لعب يف املباراة 
اأملانيا يف مباراتهما  العامل 1- 0 على  اأبطال  انت�شار  اأدائه خلل  على 
الفتتاحية باملجموعة ال�شاد�شة يف بطولة اأوروبا لكرة القدم 2020 
جنولو  جوار  اإىل  باللعب  حمظوظ  هو  كم  يدرك  لكنه  الثلثاء  يوم 

كانتي.
واخرتقت متريرة رائعة من بوجبا يف الدقيقة 20 الدفاع الأملاين، 
واأعطت الفر�شة للظهري الأي�شر لوكا هرنانديز لإر�شال كرة عر�شية 

حولها مات�ص هوميلز مدافع اأملانيا باخلطاأ يف مرماه.
الأخرى  الرائعة  اللحظات  من  العديد  عاما(   28( بوجبا  وقدم 
الو�شل بني و�شط فرن�شا وثلثي  التي لعب فيها دور حلقة  املباراة  يف 
وكرمي  مبابي  وكيليان  جريزمان  اأنطوان  من  املكون  الفتاك  الهجوم 

بنزميا.
املدرب  فريق  ملعب  و�شط  يف  اأي�شا  بان�شباط  رابيو  اأدري��ان  ولعب 
مقارنة  للغاية  بارعا  املطاف  نهاية  يف  كان  ال��ذي  دي�شامب  ديدييه 

باملنتخب الأملاين الذي يفتقر اإىل التما�شك.
لكن كانتي لعب ت�شيل�شي، الذي يبدو م�شتواه يرتفع لآفاق جديدة 

مع بلوغه 30 عاما، هو الذي ربط كل �شيء معا.
على  ت�شيل�شي  �شاعد  الذي  املذهل  اأدائ��ه  من  قليلة  اأ�شابيع  وبعد 
التفوق على مان�ش�شرت �شيتي املر�شح الأوفر حظا يف نهائي دوري اأبطال 
للمنتخب  الناب�ص  القلب  زال  ما  اأنه  اأخرى  مرة  كانتي  اأظهر  اأوروب��ا، 

الفرن�شي بطل العامل.
وعندما كان مطلوبا كدرع دفاعي يف ال�شوط الثاين، حيث حاولت 

اأملانيا بناء بع�ص الزخم، كان كانتي هائل.
كلما  �شديدة  مقربة  على  اأي�شا  كانتي  كان  حتمي،  �شبه  وب�شكل 

فقدت فرن�شا ال�شتحواذ، وا�شتخدم الكرة بكفاءة وبروؤية ثاقبة.
وتعرت م�شرية بوجبا لعب مان�ش�شرت يونايتد يف بع�ص الأحيان، 
اأنه  لدرجة  عليه  يظهر  كانتي  تاأثري  فاإن  فرن�شا  مع  يلعب  عندما  لكن 

يبدو كلعب عاملي.
ببطولة  الفائز  ال�شابق  فرن�شا  منتخب  لعب  بريي�ص  روبري  وقال 
"كان  الإنرتنت  على  )اليويفا(  الأوروبي  الحتاد  ملوقع   2000 اأوروبا 
لأف�شل  ع��اد  الفنية.  ق��درات��ه  جميعا  نعرف  الليلة.  هائل  بوجبا 

م�شتوياته من الناحية البدنية".
وكان لكلمات بوجبا بعد املباراة وقع املو�شيقى على اآذان دي�شامب 
الذي يحاول اإ�شافة اللقب الأوروبي اإىل كاأ�ص العامل التي نالها فريقه 

يف رو�شيا عام 2018.
م�شتوانا  اإىل  الرتقاء  اإىل  بحاجة  اأننا  نعلم  "نحن  بوجبا  وقال 

كاأبطال للعامل ونزول اأر�ص امللعب بتوا�شع".
واأ�شاف لعب الو�شط، الذي اأ�شار يف وقت �شابق من الأ�شبوع احلايل 
اإىل فخره باللعب اإىل جوار كانتي "عندما نحتاج اإىل بذل الكثري من 

اجلهد، نقوم بذلك معا وعندما نهاجم، نقوم بذلك معا".
نهائي  يف  اأملانيا  اأمام  الأ�شا�شيني  فرن�شا  لعبي  من  ثمانية  و�شارك 
فاإن  رائعا،  الأداء  يكن  مل  حني  ويف  كرواتيا  �شد   2018 العامل  كاأ�ص 
ومبابي  بنزميا  من  لكل  هدفني  اإلغاء  بعد  انت�شر  الفرن�شي  املنتخب 
�شعف  نقاط  عن  يبحثون  الذين  ه��وؤلء  و�شي�شعر  الت�شلل.  بداعي 
يف  الهزائم  من  اخلالية  م�شريتها  فرن�شا  م��ددت  اأن  بعد  اأم��ل  بخيبة 

املباريات الر�شمية اإىل 17 مباراة.
اآي.تي.يف  ملحطة  ال�شابق  يونايتد  مان�ش�شرت  قائد  كني  روي  وقال 
التلفزيونية "اأم�شينا الليلة باأكملها نتحدث عن مهاجمي فرن�شا، لكنهم 
حافظوا مرة اأخرى على نظافة �شباكهم. هذا الدفاع ميكنه اأن يجلب 

لهم اللقب. اإنهم رائعون يف الدفاع".
الفتتاحية  املباراة  يف  هزمية  اأول  �شتعطي  لأملانيا،  وبالن�شبة   

لبطولة اأوروبا الكثري من الت�شاوؤلت للمدرب يواخيم لوف.

مذكرة تعاون بين الجولف األردنية 
وكيان للتكنولوجيا الرقمية 

*وكاالت
للتكنولوجيا  اأ�شرة الحتاد الأردين للجولف و�شركة كيان  وقعت 
الرتقاء  اإىل  تهدف  ا�شرتاتيجية،  و�شراكة  تعاون  مذكرة  الرقمية، 

باللعبة يف الأردن بحثا عن املزيد من الجنازات.
اإلكرتوين  موقع  اإن�شاء  عن  الإع��لن  املذكرة  توقيع  حفل  و�شهد 
الأردنية  اجلولف  ريا�شة  احتياجات  يلبي  ال�شركة  من  مقدم  متطور 
اإىل  اإ�شافة  وبقوانينها،  والتعريف  الريا�شة  هذه  انت�شار  يف  وي�شاعد 
بطولت  يف  اإلكرتونيا  الت�شجيل  من  الأردن  يف  اجلولف  حمبي  متكني 

واأن�شطة الحتاد و�شهولة التوا�شل مع اأركان اللعبة.
العبداللت، واملدير  رئي�ص احتاد اجلولف هاين  ووقع التفاقية 

العام ل�شركة كيان للتكنولوجيا الرقمية عبداهلل دويكات.
وعرب العبداللت خلل حفل التوقيع الذي عقد يف مقر ال�شركة 
"كيان" لتقدميها خدماتها الإلكرتونية  م�شاء اأم�ص، عن �شكره لأ�شرة 
ع�شر  يف  ���ش��رورة  اأ�شبح  وال���ذي  جم��اين  ب�شكل  اجل��ول��ف  لريا�شة 
املعلومات  على  واحل�شول  التوا�شل  ل�شهولة  املعلومات  تكنولوجيا 
وعربيا  حمليا  ممكنة  �شريحة  لأكرب  الحتاد  وروؤية  ر�شالة  واي�شال 
ودوليا، خا�شة وان املوقع ينقل ر�شالته باللغتني العربية والإجنليزية.

ريا�شة اجلولف  اأن  اإىل  واأ�شار يف بيان �شحفي �شادر عن الحتاد 
يف الأردن ت�شهد تطورا ملمو�شا على جميع الأ�شعدة خا�شة يف جولف 
النا�شئني والذي يت�شدر امل�شهد و�شيكون له ب�شمة يف امل�شتقبل القريب، 
اإ�شافة لكون الأردن هي الدولة العربية الوحيدة املعتمدة من الحتاد 
الدويل للجولف ملنح �شهادة التحكيم. من جهته، قال دويكات اإن هذا 
وواجبات  ا�شرتاتيجية  من  انطلقا  ياأتي  للجولف  املقدم  الدعم 
ال�شركة الوطنية يف دعم الريا�شة الردنية الزاخرة بالنجوم، م�شريا 
خلدمة  الإلكرتونية  امكانياتها  كل  بتقدمي  �شتقوم  ال�شركة  اأن  اإىل 

الحتاد.
الآون��ة  يف  نوعية  قفزة  قفزت  الأردن��ي��ة  اجلولف  اأن  اإىل  ي�شار 
او اعداد اللعبني، حيث يرتبع جنمها  الأخرية من حيث الإجنازات 
الذهبي �شريجو الكردي يف املركز الأول عربيا ويف املركز 13 اآ�شيويا 
وهو املركز الذي مل ي�شبق لأي لعب عربي حمرتف يف الو�شول اإليه.

يف  الثالث  باملركز  اأع��وام   7 العبداللت  �شامل  توج  واأن  �شبق  كما 
املركز  على  �شلمان  حمزة  النجم  وح�شول  الدولية  م�شر  بطولة 
من�شب  اإىل  اإ�شافة  الأخرية،  ن�شختها  يف  العربية  البطولة  يف  الرابع 
رئا�شة جلنة احلكام العرب واعتماد الحتاد الأردين ح�شريا من قبل 

الحتاد الدويل للجولف ملنح �شهادة معتمدة يف التحكيم.

*وكاالت
بداأ املنتخب الوطني للملكمة، تدريباته يف املع�شكر الذي يقيمه 
يف مدينة كولورادو �شربينغ�ص بالوليات املتحدة الأمريكية، ا�شتعدادا 

للم�شاركة يف اأوملبياد طوكيو.
املنتخب  اأن  اإىل  الر�شمي  موقعها  على  الأوملبية  اللجنة  واأ�شارت 
ال�شهر   30 يوم  حتى  ي�شتمر  والذي  اأمريكا،  يف  التدريبي  مع�شكره  بداأ 

احلايل؛ �شعيا لرفع درجة اجلاهزية الفنية والبدنية.
لأوملبياد  ر�شميا  تاأهلوا  واأن  �شبق  لعبني   5 املع�شكر  يف  وي�شارك 
طوكيو، وهم: ح�شني ع�شي�ص، وزياد ع�شي�ص، وعبادة الك�شبة، وعدي 

الهنداوي، وحممد الوادي.
ويحر�ص احتاد امللكمة على توفري متطلبات املنتخب كافة، بحثا 

عن نتائج مميزة يف اأوملبياد طوكيو.

*وكاالت
الثالثة  الدرجة  دوري  مباريات  جدول  القدم،   كرة  احتاد  اأ�شدر 

ملو�شم 2021، والتي تنطلق يوم 2 متوز املقبل، مب�شاركة 16 فريقًا.
�شيلعب  الذي  الأول  الدور  مباريات  تقام  البطولة،  نظام  وح�شب 

على ملعب حمايدة بنظام الدوري املجزاأ من مرحلة واحدة.
ويتاأهل �شاحبا املركز الأول والثاين من كل جمموعة للدور الثاين 
كل  اأول  يواجه  بحيث  والإي��اب،  الذهاب  بنظام  مبارياته  تقام  الذي 
الفريقني  تعادل  ح��ال  ويف  الأخ���رى،  املجموعة  و�شيف  جمموعة، 
الرتجيح  ركلت  اإىل  باللجوء  النتيجة  ح�شم  يتم  املباراتني  مبجموع 
ملعب  على  امل�شجل  الهدف  قاعدة  العتبار  بعني  الأخذ  مع  مبا�شرة، 
الفرق  اأر�ص  على  الثاين  الدور  اإياب  مباريات  وتقام  املناف�ص،  الفريق 

التي حتمل الأرقام الفردية.
يف املقابل، تتاأهل الفرق الفائزة من مباريات الدور الثاين مل�شاف 

اأندية الدرجة الثانية.
واأ�شدر احتاد الكرة جدول املباريات الذي مت اإر�شاله اإىل الأندية 

املعنية.

منتخب المالكمة يبدأ معسكره 
التدريبي في الواليات المتحدة األميركية

اتحاد كرة القدم يصدر 
جدول دوري الدرجة الثالثة

منتخب األثقال البارالمبي يشارك 
ببطولة فزاع الدولية في دبي

يورو فانتازي.. رونالدو فرس الرهان 
ودفاع فرنسا خيار مضمون

*وكاالت
نظيف  بهدف  الأردن  منتخب  خ�شر 
دور  ختام  يف  ال��ث��لث��اء،  اأ���ش��رتال��ي��ا،  اأم���ام 
املجموعات للت�شفيات املوؤهلة لكاأ�ص العامل 

2022 وكاأ�ص اآ�شيا 2023. 
ال���ف���وز، لع���ب منتخب  ه���دف  اأح����رز 

اأ�شرتاليا، هاري �شوتار يف الدقيقة 75.
يف  اآم��ال��ه  ال��ن�����ش��ام��ى،  منتخب  وف��ق��د 
ال��و���ش��ول مل��ون��دي��ال ق��ط��ر، ح��ي��ث جتمد 
ر�شيده عند 14 نقطة، فيما تاأهل املنتخب 
رفع  بعدما  للمجموعة  كبطل  الأ�شرتايل 

ر�شيده اإىل 24 نقطة.
الكرة  نقل  على  الأردن  منتخب  وعمل 
�شريًعا نحو مناطق اخل�شم، من اأجل خطف 

هدف مبكر ي�شهل من مهمته يف الفوز.
بناء  يف  الن�شامى  منتخب  واع��ت��م��د 
ال��ه��ج��م��ات، ع��ل��ى ن���ور ال���رواب���دة وب��ه��اء 
اأحمد  لعب  اأمامهما  وم��ن  الرحمن،  عبد 
التعمري  تواجد  الأط���راف  وعلى  �شمري، 
والروا�شدة، حيث اجتهدوا يف �شبيل متويل 

راأ�ص احلربة بهاء في�شل.
اأطماعه  اأ�شرتاليا،  منتخب  يخف  ومل 

يف الت�شجيل املبكر، معوًل يف بناء هجماته 
ع��ل��ى ان��ط��لق��ات ���ش��اي��ن�����ش��ربي ودوج����ال 

وايرفني وهري�شتك.
فر�شته  عن  اأ�شرتاليا  منتخب  واأعلن 
على  ك��رة  اي��رف��ني،  ت�شلم  ح��ني  الأوىل، 
بني  وت��وغ��ل  اجل�����زاء،  منطقة  م�����ش��ارف 
امل��داف��ع��ني، و���ش��دد ك��رة ق��وي��ة م��رت فوق 

مرمى احلار�ص معتز يا�شني.
مناف�شه،  على  الأردن  منتخب  ورد 
من  الرحمن،  عبد  بهاء  اأطلقها  بت�شديدة 
الدقة  من  ل�شيء  احتاجت  ثابت،  موقف 
مرمى  على  املطلوبة  اخل��ط��ورة  لت�شكل 

احلار�ص ماثيو رايان.
وت��ب��ادل امل��ن��ت��خ��ب��ان، ال��ه��ج��م��ات دون 

فاعلية، مع �شوء عملية البناء.
ال�شوط  يف  الأردن  منتخب  وان��دف��ع 
حل�شم  الفوز  اإل  ينفعه  لن  حيث  الثاين، 
اأ�شرتاليا،  لعبي  على  فر�ص  مما  تاأهله، 

الرتاجع للخلف.
وتاألق ماثيو رايان حار�ص اأ�شرتاليا، يف 
اإبعاد ال�شربة احلرة املبا�شرة التي نفذها 
الروا�شدة  �شدد  فيما  الرحمن،  عبد  بهاء 

بت�شرع فوق املرمى.
اأف�شليته  الأ�شرتايل،  املنتخب  وفر�ص 
يح�شن  مل  فر�شة  م��ن  اأك���ر  ل��ه  ولح���ت 
الأردن،  م��درب  يدفع  اأن  قبل  ا�شتثمارها، 
بحمزة الدردور مكان اأحمد �شمري، لتعزيز 

القدرات الهجومية للن�شامى.
يف  يا�شني،  ملعتز  الأمي��ن  القائم  ون��اب 
يفتتح  اأن  قبل  بويل،  لت�شديدة  الت�شدي 
الدقيقة  يف  الت�شجيل  الأ�شرتايل  املنتخب 
75، حيث ا�شتقبل هاري �شوتار كرة داخل 
منطقة اجلزاء ودكها براأ�شه داخل املرمى.
ما  ا�شتثمار  الأردن  منتخب  وح���اول 
و�شدد  النتيجة،  لتعديل  وق��ت  من  تبقى 
القائم  بجوار  م��رت  قوية  ك��رة  التعمري 

الأمين.
بني  ت�شابك  ح��دث   ،86 الدقيقة  ويف 
اأ�شرتاليا،  لعبي  واأح���د  الأردن  لعبي 
البطاقة  على  ح���داد  اإح�����ش��ان  ليح�شل 

ال�شفراء، ومت طرد التعمري.
وتاه لعبو منتخب الأردن يف الدقائق 
ال��ع��ددي،  النق�شان  ح��ال��ة  م��ع  املتبقية، 

ليخرج منتخب اأ�شرتاليا فائًزا بهدف.
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*عمان 
بنت  �شمية  الأم�����رية  ���ش��م��و  ب��رع��اي��ة 
متحف  اأمناء  جمل�ص  رئي�شة  نائب  احل�شن، 
للمجل�ص  الوطنية  اللجنة  ورئي�شة  الأردن 
العاملي للمتاحف يف الأردن، احتفلت دائرة 
الآثار العامة مبئوية الدولة واليوم العاملي 
املتاحف  "م�شتقبل  عنوان  حتت  للمتاحف 

الأردنية يف املئوية الثانية، وا�شتدامتها".
وزير  األقاها  الأم���رية  ل�شمو  كلمة  ويف 
ال�شياحة والآثار نايف الفايز خلل احلفل 
اأقيم ، يف مقر الدائرة، قالت �شموها  الذي 
تعاقب  ملا  حيًا  �شجل  ت�شكل  املتاحف  "اإن 
على الأر�ص من ح�شارات وثقافات، وذاكرة 
لل�شعوب احلّية والرتاث الإن�شاين اخلالد".

باملتاحف  اله��ت��م��ام  ���ش��رورة  واأك���دت 
والعناية بها للحفاظ على الإرث احل�شاري 
بطريقة  وتقدميه  الإن�����ش��اين،  وال��ث��ق��ايف 

يختزنها،  ال��ت��ي  قيمه  تف�شري  يف  ت�شهم 
واإظهار ما متثله مقتنياتها التي حتكي تاريخ 
اإجنازات الإن�شان وابداعاته يف التعامل مع 
الع�شور،  عرب  املحيطة  وال��ظ��روف  البيئة 
حول  ال�شحيحة  املعلومة  لتوفري  واي�شا 

تاريخ البلد وتراثها.
واأكدت �شموها اأهمية املتاحف يف حفظ 
يف  ودوره��ا  والثقايف،  احل�شاري  الأردن  اإرث 
تعزيز الهوية الوطنية، لفتة اىل م�شاركة 
الوزارة والدائرة للمجل�ص العاملي للمتاحف 
والعاملية  الإقليمية  واملوؤ�ش�شات  الدول  وكل 
الذي  للمتاحف  العاملي  باليوم  بالحتفال 
كل  من  اأي��ار  �شهر  من  ع�شر  الثامن  ي�شادف 

عام.
حلق  ال��ذي  ال�شرر  م��دى  اإىل  واأ���ش��ارت 
اأم���ام  اب��واب��ه��ا  اإغ����لق  نتيجة  ب��امل��ت��اح��ف 
اأن  مبينة  كورونا،  جائحة  جراء  مرتاديها 
القطاع  يف  للعاملني  حافزا  �شكلت  اجلائحة 
توظيف  مت  اإذ  والبتكار  للإبداع  املتحفي 
ومنتجاتها  �شورها  اأب��دع  يف  التكنولوجيا 
املتاحف  ب��ني  امل��ف��ق��ود  ال��ت��وا���ش��ل  لإع����ادة 

وجماهريها.
اإط��لق  ���ش��رورة  على  �شموها  و���ش��ددت 
التغيري  لإح��داث  م�شتمرة  تخطيط  عملية 
وطريقة  امل��ت��اح��ف  م��ف��ه��وم  يف  اجل��وه��ري 
تاأديتها لر�شالتها ال�شامية يف اململكة وتعزيز 
مبعايريها  والرت���ق���اء  امل��ت��ع��ددة  اأدواره�����ا 
العاملية،  واملمار�شات  امل�شتويات  اأف�شل  اىل 
وت�شهيل توا�شلها مع اأهم املوؤ�ش�شات املتحفية 

بالعامل.

تتطلب  التخطيط  عملية  اأن  وتابعت، 
وق��ف��ة ت��ق��ي��ي��م��ي��ة ل��ل��واق��ع وت��ن��ت��ه��ي اىل 
اىل  تف�شي  ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 
ومواكبة  للتطور  وقابلة  م�شتدامة  متاحف 
التعريف  على  وق��ادرة  الع�شر  م�شتجدات 

بالأردن باأف�شل ال�شبل.
ت��اأ���ش��ي�����ص جمعية  اأن����ه ج���رى  وب��ي��ن��ت 
من�شة  لتكون  برئا�شتها  الأردنية  املتاحف 
الأردنية  املتاحف  دعم  على  تعمل  جامعة 
وتطويرها ومتكينها من ال�شتمرار والتفاعل 
على امل�شتويات كافة وطنيا واقليميا وعامليا.
الثقافة،  وزي��ر  مندوب  ق��ال  جهته،  من 
لل�شوؤون  الثقافة  وزارة  ع��ام  اأم��ني  م�شاعد 
الفنية اأحمد را�شد، اإن املتاحف متثل ذاكرة 
ال�شعوب وحافظة الرتاث الإن�شاين، كما اأنها 
تعيد  التي  احلكايات  وت�شرد  الواقع  توثق 
الق�شة  وتعيد  البدايات  زمن  اإىل  امل�شاهد 
حيث  الأوائ����ل،  البناة  اأرك��ان��ه��ا  ن�شج  التي 
للمدن  مهمة  عناوين  اأي�شًا  املتاحف  ت�شكل 
امل�شتوى  تعك�ص  وثقافية  ح�شارية  ومراكز 

احل�شاري للبلدان والدول احلديثة.
معنية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  اأن  واأ����ش���اف 
الق�شة  ���ش��وغ  يف  امل�����ش��ارك��ة  يف  ب��اله��ت��م��ام 
ت�شكل  تاريخية  مم���رات  �شمن  املتحفية 
يربز  ال��ذي  وال��ت��اري��خ  اجلغرافيا  يف  رحلة 
الأردن��ي��ة  والعناوين  البناء  حمطات  اأه��م 
التي تكر�شت خلل املئوية الأوىل، انطلقا 
الذي  املعريف  واملحتوى  الثقايف  ال��رتاث  من 
معنية  اأنها  اإىل  بالإ�شافة  عليه،  ينطوي 
اإط��اره��ا  يف  وو�شعها  الق�ش�ص  تلك  بتنوع 
حلماية  ت�شريعية  مظلة  �شمن  املنا�شب 

الرتاث الإن�شاين وتطوير حمتواه من خلل 
التن�شيق بني املوؤ�ش�شات.

ب���دوره، اأك��د مدير ع��ام دائ���رة الآث��ار 
املتحف  اأن  ال�شامي،  اأحمد  بالوكالة  العامة 
القطع  وخ���زن  لعر�ص  م��ك��ان��ًا  فقط  لي�ص 
ر�شالة  ي���وؤدي  اأي�����ش��ًا  اأ�شبح  ب��ل  الأث��ري��ة، 
نوعية  ونقلة  وتاريخية  وعلمية  وطنية 

تعك�ص ثقافة الوطن.
اأن  ك��اأردن��ي��ني  جميعا  "علينا  وق����ال: 
ال�شامخ  الوطن  بهذا  واع��ت��زازًا  فخرًا  نقف 
وباحل�شارات التي تعاقبت عليه"، م�شيفا اأن 
دورا كبريا للمتاحف يف بناء ج�شور التوا�شل 
وتعريف  ثقافية  ر�شالة  وحمل  الآخ��ر،  مع 
مقومات  م��ن  الأردن  ميتلكه  مب��ا  ال��ع��امل 

اإن�شانية وثقافية.
وطنيًا  ب��ع��دًا  املتاحف  "تكت�شب  وزاد 
ال��رتاث  على  حفاظها  خ��لل  م��ن  ودول��ي��ًا 
حيث  الثقايف،  للموروث  وحمايتها  ال�شعبي 
جليلة  خدمة  تقدم  املتاحف  هذه  اأ�شبحت 
يف ت��ر���ش��ي��خ ال���وج���دان وح��ف��ظ ال��ذاك��رة 
اإذ  املجتمعات،  داخ���ل  التنمية  وحتقيق 
واأداة  ع��ام��ل  امل��ح��ف��وظ  ال����رتاث  ي��ع��ت��رب 
ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن  الأمم".  ب��ني  ل��ل��ح��وار 
اإيهاب  املهند�ص  الأردن  متحف  عام  مدير 
اأهمية  ذو  امل��ت��اح��ف  ق��ط��اع  اإن  ع��م��اري��ن، 
خمتلف  بتوظيف  ويقوم  وتاريخية،  عاملية 
الإن�شاين  املنجز  ويقدم  وامل��ع��ارف  العلوم 
قطاع  اأنه  اإىل  بالإ�شافة  اإبداعية،  بطرق 
اأ�شا�شي يف ا�شتكمال �شل�شلة القيمة امل�شافة 
تعريف  يف  ويرتبط  ال�شياحة  �شناعة  يف 

وتعزيز الهوية الوطنية.

*عمان 
 ط���ال���ب مم��ث��ل��و ق���ط���اع���ات جت���اري���ة 
املبيعات  �شريبة  بتخفي�ص  و�شناعية، 
والر�شوم اجلمركية، على م�شتوردات ال�شوق 
امل��ح��ل��ي��ة، مل��واج��ه��ة الرت���ف���اع ال��ع��امل��ي غري 

امل�شبوق الذي طال اأجور ال�شحن البحري.
الأنباء  لوكالة  ت�شريحات  يف  و�شددوا 
الأردن���ي���ة )ب����رتا(، ع��ل��ى ���ش��رورة اإع���ادة 
عمليات  على  املو�شوعة  بال�شوابط  النظر 
�شوريا،  اجلارة  من  والب�شائع  ال�شلع  ا�شترياد 

م��دة  وق�����ش��ر  ال��ن��ق��ل،  تكاليف  لن��خ��ف��ا���ص 
و�شولها لأرا�شي اململكة.

ال�شحن  اأجور  احت�شاب  بوقف  وطالبوا 
البيان  يف  الأ�شا�شية  الب�شائع  اأ�شعار  على 
اجلمركي، واعتماد موانئ اأخرى قريبة من 
لأجور  ال��دويل  للت�شنيف  والرجوع  البلد، 
ال�شحن يف املوانئ، مثل ميناء جدة ال�شعودي 
بالت�شنيف  متقدمة  مرتبة  يحتل  ال��ذي 

العاملي.
وارتفعت اأجور ال�شحن البحري للحاوية 

الواحدة، �شعة 40 قدمًا القادمة من ال�شني 
قبل  دولر   2000 من  العقبة،  ميناء  اإىل 
بالوقت  دولر  اآلف   10 نحو  اإىل  اأ�شهر، 
اآلف دولر،   8 اأي بزيادة مقدارها  احلايل، 
اإ�شافة اإىل ما يرتتب على الزيادة من ر�شوم 

جمركية على الب�شائع.
اإىل  ت��رد  ال��ت��ي  احل��اوي��ات  ع��دد  ويبلغ 
ح��اوي��ة  األ����ف   500 ن��ح��و  ���ش��ن��وي��ا  الأردن 
متكافئة  حاوية  األف   120 مقابل  متكافئة، 

�شادرة حمملة بالب�شائع.

برعاية األميرة سمية بنت الحسن دائرة اآلثار 
تحتفل بمئوية الدولة واليوم العالمي للمتاحف

قطاعات اقتصادية تطالب بتخفيضات ضريبية 
وجمركية لمواجهة ارتفاع أجور الشحن

انطالق برنامج نحن قادة المجتمع 
لتأسيس مبادرات مجتمعية مستدامة

*عمان 
اأطلقت موؤ�ّش�شة اإجناز م�شروع "نحن قادة املجتمع"، الذي يهدف اإىل 
بناء قدرات ال�شباب يف تاأ�شي�ص وتطوير مبادرات جمتمعية م�شتدامة 
تعمل على اإيجاد حلول للتحديات التي تواجه مناطقهم وجمتمعاتهم. 
ياأتي �شمن حمور  امل�شروع  اإن تنفيذ  بيان �شحفي  املوؤ�ش�شة، يف  وقالت 
 500 يقارب  ما  الربنامج  من  ي�شتفيد  حيث  املجتمعي،  البتكار  دعم 
على  امل�شتفيدون  ويح�شل  اململكة،  حمافظات  كافة  من  و�شابة  �شاب 
فر�شة امل�شاركة يف امل�شابقة النهائية للربنامج والدخول اإىل حا�شنة 
التي  اخل��دم��ات  من  لل�شتفادة   MYSTARTUP اإجن��از  اأع��م��ال 
تقدمها للرياديني لتطوير وتطبيق مبادراتهم على اأر�ص الواقع. كما 
يهدف م�شروع "نحن قادة املجتمع" اإىل متكني امل�شتفيدين من تاأ�شي�ص 
املحلي لإيجاد  واإدماجهم يف املجتمع  الريادية  م�شاريعهم ومبادراتهم 
واإتاحة  جمتمعاتهم  تواجه  التي  التحديات  ملواجهة  مبتكرة  حلول 
التغيري  �شناعة  على  قادرين  جمتمع  ق��ادة  لي�شبحوا  لهم  الفر�شة 
ال��ق��رارات  لتخاذ  ال��لزم��ة  امل��ه��ارات  اإك�شابهم  خ��لل  من  الإيجابي 
الريادة  جمال  يف  اخلا�شة  م�شاريعهم  ب��اإدارة  يتعلق  فيما  ال�شليمة 
اإ�شافة  تدريبية،  جل�شة   12 �شمن  امل�شروع  تطبيق  ويتم  املجتمعية. 
امل�شاركون  فيها  يتعرف  الجتماعي،  النوع  يف  متخ�ش�شة  جل�شة  اإىل 
على املفاهيم الأ�شا�شية يف عامل الريادة والريادة املجتمعية، واأهمها 
العادية،  للوظيفة  خلق فر�ص عمل جديدة، وفائدتها كخطة بديلة 
وتنمية مهاراتهم يف ابتكار م�شاريعهم الريادية امل�شتدامة واإدارتها وما 
يلزم ل�شمان جناحها. ي�شار اإىل اأن تنفيذ م�شروع "نحن قادة املجتمع" 
للتنمية  الأمريكية  الوكالة  من  وبدعم  اإجن��از  موؤ�ّش�شة  قبل  من  يتم 

.USAID الدولية

جلسة حوارية حول أموال 
الضمان االجتماعي

*عمان 
الدكتور  الجتماعي  لل�شمان  العامة  املوؤ�ش�شة  عام  مدير  اأك��د 
حازم رحاحلة، اأن الو�شع املايل لل�شمان الجتماعي مريح جدا اإذا ما 
"ذلك ل ينفي �شرورة اجراء  نظرنا اىل العتبارات احلالية، ولكن 
حتتاج  جزئيا  املمولة  التقاعدية  النظم  لأن  تقاعدية  اإ�شلحات 
دميغرافية  ب�شغوطات  مرتبطة  لأنها  م�شتمرة  تعديلت  اىل  دائما 
"اأموال  بعنوان  حوارية  يف  رحاحلة  وقال  اقت�شادية".  واعتبارات 
ال�شمان الجتماعي: هل هي يف خطر؟"، نظمها منتدى موؤ�ش�شة عبد 
اأم�ص الثنني، و�شارك فيها اخ�شائية احلماية  احلميد �شومان م�شاء 
املدير  واأدارها  مريالي�ص،  مونت�شريات  الدويل  البنك  يف  الجتماعية 
�شيف،  اإبراهيم  الدكتور  الأردين  ال�شرتاتيجيات  ملنتدى  التنفيذي 
اإن موجودات ال�شمان تبلغ حاليا حوايل 11.5 مليار دينار، والفوائد 

التاأمينية ال�شنوية تتجاوز ن�شف مليار دينار.
العاملية؛  التقاعدية  النظم  من  نوعني  هناك  اأن  اىل  واأ���ش��ار 
يكون  زمنية  نقطة  اأي  يف  بطبيعته  "وهو  بالكامل  مم��ول  الأول 
والآخ��ر  موجوداته"،  ي�شاوي  التقاعدي  النظام  مطلوبات  فيها 
املمول  "النظام  هو  الأردن  ومنها  العامل  دول  معظم  يف  املطبق  وهو 
الهبة  مبو�شوع  تاريخيا  يتاأثر  النظم  م��ن  ال��ن��وع  وه��ذا  جزئيا، 
�شخية،  تقاعدية  منافع  اإع��ط��اء  على  حتفز  التي  الدميغرافية 
على  ذل��ك  وينطبق  التقاعدية  ال��روات��ب  ك��ل  ف��اإن  املح�شلة  ويف 
يح�شل  يتقاعد  �شخ�ص  اأي  اأن  مبعنى  مدعومة  رواتب  هي  الأردن 
لل�شمان  دفعها  التي  ال�شرتاكات  تتجاوز  تقاعدية  روات��ب  على 
النهاية  ويف  ال�شتثماري  العائد  اليها  ا�شيف  لو  حتى  الجتماعي 
موؤ�ش�شة  بدايات  اأن  وبني  القادم.  اجليل  يتحمله  الدعم  هذا  فاإن 
تاأمني  وهي  التاأمينات،  من  نوعني  تطبق  كانت  الجتماعي  ال�شمان 
ان  اىل  م�شريا  العمل،  اإ�شابات  وتاأمني  والوفاة،  والعجز  ال�شيخوخة 
عام 2010 �شهد نقلة نوعية يف جمال تو�شيع احلماية الجتماعية، 
حيث مت ا�شتحداث تاأمني التعطل عن العمل وتاأمني المومة، اإ�شافة 
جانبها  من  التقاعدي.  النظام  على  جذرية  اإ�شلحات  اجراء  اىل 
يف  لي�شت  الأردين  الجتماعي  ال�شمان  اأم��وال  اإن  مريالي�ص،  قالت 
اأنظمة ال�شمان الجتماعي يف الأردن  اأن  خطر، لكن من املهم التاأكد 
التقيد  ���ش��رورة  اىل  م�شرية  ب��ع��دال��ة،  اجلميع  وتغطي  م�شتدامة 
بالروابط بني العديد من املعايري لت�شميم نظام التقاعد، بهدف جعل 
برنامج التقاعد القائم على الدفع التدريجي م�شتداما وممول ذاتيا، 
مثلما ا�شارت اىل اأنه من اأجل التاأكد من ا�شتدامة اأي برنامج تقاعد 
اأن تكون معايري الت�شميم متوائمة. وبينت خلل ا�شتعرا�شها  ينبغي 
قبل  ال�شهر  ال��دويل  البنك  نتائجها  واأعلن  اأعدتها  التي  الدرا�شة 
تو�شيع  نحو  الجتماعي:  ال�شمان  "موؤ�ش�شة  عنوان  وحملت  املا�شي 
التغطية ونظام تقاعد اأكر ملءمة واإن�شافا وا�شتدامة"، اأن الأردن 
ميتلك الآن فر�شة هامة لإدخال املزيد من الإ�شلحات على برنامج 
ال�شمول،  نطاق  تو�شيع  هو  الأ�شمى  الهدف  يكون  بحيث  التقاعد 
املوؤ�ش�شة  لدى  التقاعد  برنامج  وتقييم  حتليل  عند  اأنه  اىل  م�شرية 
القت�شادية  اجلوانب  اىل  النظر  يجب  الجتماعي  لل�شمان  العامة 

والجتماعية ب�شكل يتجاوز اجلوانب املالية.

*عمان 
قدم الحتاد الأردين ل�شركات التاأمني وبالتن�شيق مع وكالة الأمم 
و�شركات  )الأون��روا(،  الفل�شطينيني  اللجئني  وت�شغيل  لغوث  املتحدة 
الوكالة  مل�شاعدة  دينار،  األف   65 بقيمة  نقديا  دعما  املحلية،  التاأمني 
وبرامج  والتعليم  بال�شحة  املتعلقة  الإن�شانية  بواجباتها  القيام  يف 
الغذاء لقطاع غزة. وح�شب بيان �شحفي للحتاد ، تاأتي هذه امل�شاركة 
مع  الت�شامن  واإظهار  غزة  قطاع  اأهلي  �شمود  لدعم  التاأمني  قطاع  من 
واخرها  امل�شتمرة  للعتداءات  تعر�شه  نتيجة  الفل�شطيني  ال�شعب 
احلرب الأخرية على القطاع. وجاءت هذه املبادرة من الحتاد بدعم 
من 13 �شركة تاأمني ع�شو يف الحتاد وهي )�شركة التاأمني الأردنية، 
ال�شركة  الوطنية،  التاأمني  �شركة  للتاأمني،  الأو�شط  ال�شرق  �شركة 
العربية-  التاأمني  �شركة  للتاأمني،  املنارة  �شركة  للتاأمني،  املتحدة 
للتاأمني  الفرن�شية  الأردنية  ال�شركة  للتاأمني،  القد�ص  �شركة  الأردن، 
 ، للتاأمني  العرب  ال�شامنون  �شركة  للتاأمني،  دلتا  �شركة  )جوفيكو(، 
للتاأمني  العربي  ال�شرق  �شركة   ، للتاأمني  الأردنية  العربية  املجموعة 
املتو�شط واخلليج للتاأمني )ميدغلف(. وا�شار البيان اىل  و�شركة   ،gig
لقاء  خلل  الثلثاء،  اليوم  الوكالة  ملمثل  التربع  �شيك  ت�شليم  مت  انه 
رئي�ص جمل�ص  التاأمني برئا�شة  ل�شركات  الأردين  جمع ممثلي الحتاد 
اإدارة الحتاد املهند�ص ماجد �شمريات، بح�شور عدد من اأع�شاء جمل�ص 

الإدارة والإدارة التنفيذية وممثل وكالة الغوث �شادي العبد.
والفل�شطيني،  الأردين  ال�شعبني  اللقاء حلمة  �شمريات خلل  واأكد 
واأن قطاع التاأمني وال�شعب الأردين �شيبقى دائمًا ال�شند والدعم للأهل 
يف فل�شطني نظرًا ملا يربط ال�شعبني من علقات اأخوة وم�شري م�شرتك.

ومن جانبه، عرب العبد عن �شكره لقطاع التاأمني يف الأردن وللحتاد 
ال�شعور  عن  تنم  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  على  التاأمني  ل�شركات  الأردين 
مهامها  اجن��از  يف  الوكالة  ت�شاعد  والتي  غزة  اأه��ل  جتاه  بامل�شوؤولية 
وتوفري امل�شاعدات للمت�شررين من العدوان الأخري على غزة ومتكينها 
من تنفيذ برناجمها الإن�شاين للتخفيف من معاناة ال�شعب الفل�شطيني.

قطاع التأمين األردني يقدم دعمًا 
ماليًا ألهالي غزة بالتعاون مع االونروا

اإلعالن عن مشاغل جديدة للتدريب على ميكانيك 
سيارات الهايبرد والكهربائية بالمحافظات

*عمان
للعام  التطويرية  اخلطة  �شمن  املهني،  التدريب  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
للتدريب  جديدة  م�شاغل   7 تاأ�شي�ص  عن   ،2021  -  2020 التدريبي 
على ميكانيك ال�شيارات الهايربد وال�شيارات الكهربائية يف حمافظات 
اململكة، و�شيتم جتهيزها باأحدث التقنيات. وقال مدير عام املوؤ�ش�شة، 
على  تعمل  "املوؤ�ش�شة  اإن   ، �شحفي  ت�شريح  يف  عبيدات،  زياد  املهند�ص 
تدريبية  برامج  ودعم  وحتديث  املحلي،  العمل  �شوق  متطلبات  درا�شة 
الأردين  ال�شباب  وطاقات  وتتنا�شب  ال�شريع  الّتطور  ُتواكب  جديدة 
بالهتمام  الثاين  عبداهلل  امللك  جللة  وروؤى  بتوجيهات  م�شتنريين 
�شوق  اإىل  للدخول  املهنية  باملهارات  وتزويدهم  وتاأهليهم  بال�شباب 
العمل من خلل التدريب النوعي املتميز". واأو�شح اأن املوؤ�ّش�شة قامت 
بطرح عطاء تاأهيل البنية التحتية والتجهيزات اللزمة ل� 7 م�شاغل 
تدريبّية مليكانيك ال�شيارات الهجينة )الهايربد( والكهربائّية يف عدد 
الّتطور  ملواكبة  وذلك  م�شاغل،   10 الإجمايل  لي�شبح  املحافظات،  من 
ة اأن هذا الخت�شا�ص يعد من  التكنولوجي والتقنيات احلديثة، خا�شّ
الخت�شا�شات املطلوبة يف �شوق العمل الأردين والإقليمي، بالإ�شافة 
ليكونوا  الخت�شا�ص،  هذا  يف  املدربني  من  عدد  وتدريب  تاأهيل  اإىل 
جاهزين عند بدء التدريب بهذه امل�شاغل. ي�شار اإىل اأن جمال التدريب 
على �شيانة ال�شيارات الهجينة )الهايربد( وال�شيارات الكهربائية ُيعد 

من املجالت الّنوعية التي تعمل املوؤ�ش�شة على تنفيذها.



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

الخميس )17( حزيران 2021
7العدد )1941( 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 الخميس )17( حزيران 2021
العدد )1941( 8

شخصية العام الثقافية
 لعام 2021

مجلة نجوم واضواء العربية تكرم وتختار 
سعادة الدكتور

عبدالرحمن بن عبداهلل المشيقح 
عضو مجلس الشورى السعودي السابق

الشخصية الثقافية العربية االولى لعام 2020


