
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب
*عمان 

فجر  ال�شرقية،  الع�شكرية  املنطقة  اأحبطت 
كميات  تهريب  حم��اول��ة  واجهتها  على  الأرب���ع���اء، 
اإىل  ال�شورية  الأرا�شي  من  املخدرة  امل��واد  من  كبرية 
يف  م�شوؤول  ع�شكري  م�شدر  وقال  الأردنية.  الأرا�شي 
اجلي�ش   – الأردنية  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة 
اأدى  ما  ال�شتباك،  قواعد  تطبيق  مت  اأن��ه  العربي، 

وبعد  ال�شوري،  العمق  داخ��ل  اإىل  املهربني  ف��رار  اإىل 
تفتي�ش املنطقة مت العثور على كميات كبرية من املواد 
الأردنية  امل�شلحة  القوات  اأن  امل�شدر  واأكد  املخدرة. 
اأي  مع  وحزم  قوة  بكل  �شتتعامل  العربي،  اجلي�ش   -
احل��دود  حلماية  تهريب،  حماولة  اأو  ت�شلل  عملية 
الوطني  ب��الأم��ن  العبث  نف�شه  ل��ه  ت�شول  م��ن  ومنع 

الأردين.
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»6« وفيات و »1116« إصابة بفيروس كورونا في المملكة

بعد صواريخ كروز.. كوريا 
الشمالية تطل بـ »تجربة نارية«

*عمان 
 6 ت�شجيل  عن  الأربعاء،  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت 
يف  كورونا  بفريو�ش  جديدة  اإ�شابة  و1116  وفيات 
وفاة   10574 اإىل  الإجمايل  العدد  لريتفع  اململكة، 

810559 اإ�شابة.
وبلغت ن�شبة الفحو�شات الإيجابّية 3.41 املئة، 

بح�شب املوجز الإعالمي ال�شادر عن الوزارة.
الن�شطة  احل��الت  ع��دد  اأن  اإىل  املوجز  واأ���ش��ار 
عدد  بلغ  بينما  ح��ال��ة،   12468 اإىل  و�شل  حاليًا 

حالة،   87 امل�شت�شفيات  اإىل  اأدخلت،  التي  احل��الت 
حالة،   69 امل�شت�شفيات  غادرت  التي  احلالت  وعدد 
التي  امل��وؤك��دة  للحالت  الإج��م��ايل  العدد  بلغ  فيما 

تتلقى العالج يف امل�شت�شفيات 504 حالت.
يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  املوجز،  واأظهر 
ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   10 بلغت  ال�شمال  اإقليم 
اأ�شّرة العناية احلثيثة 15 باملئة، فيما بلغت  اإ�شغال 
ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنف�ش ال�شطناعي يف الإقليم 

ذاته 4 باملئة.

اإقليم  يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  واأ�شاف 
ن�شبة  و�شلت  ح��ني  يف  باملئة،   14 بلغت  الو�شط 
ذاته  الإقليم  يف  احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  اإ�شغال 
التنف�ش  اأج��ه��زة  اإ�شغال  ون�شبة  باملئة،   24 اإىل 
اجلنوب،  اإقليم  ويف  باملئة.   9 اإىل  ال�شطناعي 
ون�شبة  باملئة،   9 العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت 
فيما  باملئة،   13 احلثيثة  العناية  اأ���ش��ّرة  اإ�شغال 
التنف�ش ال�شطناعي يف  اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت 

باملئة.  12 الإقليم ذاته 

�شفاء،  حالة   893 ت�شجيل  اإىل  املوجز  واأ���ش��ار 
لي�شل العدد الإجمايل حلالت ال�شفاء املتوقعة بعد 

انتهاء فرتة العزل )14 يومًا( اإىل 787517 حالة.
ليبلغ  فحو�شات،   32710 اإج��راء  اإىل  اأ�شار  كما 
بدء  منذ  اأجريت  التي  للفحو�شات  الإجمايل  العدد 

الوباء 9678046 فح�شًا.
واأظهر املوجز اأن عدد متلقي اجلرعة الأوىل من 
، فيما و�شل عدد  اإىل 3605788  لقاح كورونا و�شل 

متلقي اجلرعتني اإىل 3139853.

*وكاالت 
كوريا  اأّن  اجل��ن��وب��ي  ال��ك��وري  اجلي�ش  اأع��ل��ن 
ال�شمالية اأطلقت، الأربعاء، باجتاه البحر مقذوفًا 
من  اأي��ام  بعد  تاأتي  نارية  جتربة  يف  حم��ّدد،  غري 
�شواريخ  بنجاح  اختربت  اأّنها  يانغ  بيونغ  اإع��الن 

كروز بعيدة املدى جديدة.
اجلنوبية  الكورية  الأرك���ان  رئا�شة  وق��ال��ت 
بحر  نحو  حمّدد  غري  مقذوفًا  "اأطلق  ال�شمال  اإّن 

ال�شرق".
ومل ترد على الفور اأي تفا�شيل اأخرى مثل نوع 
املقذوف وامل�شافة التي قطعها، وما اإن كان اأكرث من 

مقذوف واحد.
اإعالن وكالة الأنباء  اأيام من  وياأتي ذلك بعد 
الكورية ال�شمالية الر�شمية اأن بيونغ يانغ اأجرت 
املدى  طويل  جديد  �شاروخ  اإطالق  جتارب  بنجاح 
املا�شي  الأ�شبوع  نهاية  خ��الل  "كروز"  ط��راز  من 
اأهمية  ذات  ا�شرتاتيجية  "اأ�شلحة  عن  متحدثة 

كربى".
رودون���غ  �شحيفة  ن�شرتها  ���ش��ور  واأظ���ه���رت 
اأح��د  م��ن  ي��خ��رج  ���ش��اروخ��ا  الث��ن��ني،  �شينمون، 
نار،  اإطالق مثل كرة  الأنابيب اخلم�شة يف مركبة 

و�شاروخا ينطلق يف م�شار اأفقي.
اإطالق �شواريخ  تاأّكد  اإذا ما  اإّنه  وقال حمللون 
�شيمّثل تقّدمًا  فاإّن ذلك  املدى هذه،  البعيدة  كروز 
تكنولوجّيًا لكوريا ال�شمالية، ومينحها قدرة اأف�شل 

لتجنب اأنظمة دفاع.
الأ�شبوع  نهاية  يف  اأطلقت  التي  وال�شواريخ 
املا�شي عربت م�شارا طوله 1500 كلم، فوق كوريا 
ال�شمالية ومياهها الإقليمية قبل اأن ت�شل هدفها، 

وفق الوكالة الكورية ال�شمالية.
عدة  ق���رارات  ال���دويل  الأم���ن  جمل�ش  وتبنى 
برامج  موا�شلة  ال�شمالية  ك��وري��ا  على  حتظر 
والتي  البال�شتية،  و�شواريخها  النووية  اأ�شلحتها 
اإنها بحاجة لها للدفاع عن نف�شها اأمام غزو  تقول 

اأمريكي.
لكن القرارات مل حتظرها من تطوير �شواريخ 

كروز، والتي اأجرت عليها جتارب �شابقة.
اجلنوبية  ك��وري��ا  خ��ارج��ي��ة  وزي���را  واأج����رى 
ب�شاأن  خم��اوف  و�شط  �شول  يف  حمادثات  وال�شني 
ال�شاروخية  ال�شمالية  ك��وري��ا  جت���ارب  اأح���دث 
ومفاو�شات نزع ال�شالح النووي املتعرثة بني بيونغ 

يانغ ووا�شنطن.
وقالت وزارة اخلارجية الكورية اجلنوبية اإن 
ت�شونغ اإيوي-يونغ التقى وانغ يي، وهو اأي�شا ع�شو 
مبجل�ش الدولة بال�شني، يف اليوم الثاين من زيارة 

ت�شتغرق يومني.
مع  ال�شالم  تعزيز  مبوا�شلة  ت�شونغ  وتعهد 
الألعاب  دورة  توفر  اأن  يف  اأمله  مبديا  ال�شمال، 
لبدء  فر�شة  بكني  يف  املقبلة  ال�شتوية  الأوملبية 

هذا امل�شعى.
اأن  "نتوقع  املحادثات  بداية  يف  لوانغ  وق��ال 
ب�شبه  ال�شالم  عملية  با�شتمرار  ال�شني  تدعم 

اجلزيرة الكورية التي تتبناها حكومتنا".
وط��ال��ب وان���غ مب��زي��د م��ن ال��ت��ع��اون ل��زي��ادة 
امل�������ش���ال���ح امل�������ش���رتك���ة وت���ق���وي���ة ال���ع���الق���ات 
وثباتا  ���ش��رع��ة  اأك���رث  "ب�شكل  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
الذكرى  حت��ل  التي  العالقات  وه��ي  و�شمول"، 

املقبل. العام  لتاأ�شي�شها  الثالثني 

*نيويورك
التقى جاللة امللك عبداهلل الثاين الأمني 
غوتريي�ش،  اأنطونيو  املتحدة  ل��الأمم  العام 
م�شيدًا جاللته بدوره يف دعم جهود حتقيق 

ال�شالم وال�شتقرار يف املنطقة والعامل.
الذي  اللقاء،  خ��الل  امللك  جاللة  واأك��د 
ُعقد يف نيويورك م�شاء الثالثاء اأهمية دور 
حتريك  يف  الدويل  واملجتمع  املتحدة  الأمم 
عملية ال�شالم، واإعادة اإطالق املفاو�شات بني 
الفل�شطينيني والإ�شرائيليني، ومبا يف�شي اإىل 
اأ�شا�ش  على  وال�شامل  العادل  ال�شالم  حتقيق 
الفل�شطينية  الدولة  وقيام  الدولتني،  حل 
للحياة،  والقابلة  ال�شيادة  ذات  امل�شتقلة، 
على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، 

وعا�شمتها القد�ش ال�شرقية.
ا�شطالع  ���ش��رورة  على  جاللته  و���ش��دد 
امل��ج��ت��م��ع ال������دويل مب�����ش��وؤول��ي��ات��ه جت��اه 
خا�شة  لهم  امل�شت�شيفة  وال��دول  الالجئني 
الأعباء  لتخفيف  الفل�شطينيني،  الالجئني 
من  الدول  تلك  ومتكني  عليهم  القت�شادية 
الأ�شا�شية  اخل��دم��ات  بتقدمي  ال�شتمرار 
اجلهود  موا�شلة  اأه��م��ي��ة  اإىل  لف��ت��ًا  ل��ه��م، 

املتحدة لإغاثة وت�شغيل  لدعم وكالة الأمم 
الالجئني الفل�شطينيني "الأونروا".

حللول  التو�شل  م�شاعي  اللقاء  وتناول 

�شيا�شية لأزمات املنطقة، اإ�شافة اإىل اجلهود 
الإقليمية والدولية يف احلرب على الإرهاب، 

وفق نهج �شمويل.
وح�شر اللقاء نائب رئي�ش الوزراء ووزير 

ال�شفدي،  اأمين  املغرتبني  و�شوؤون  اخلارجية 
جعفر  الدكتور  امللك،  جاللة  مكتب  ومدير 
الأمم  لدى  الدائم  الأردن  ومندوب  ح�شان، 

املتحدة حممود احلمود.

الملك: أهمية دور األمم المتحدة 
في تحريك عملية السالم

*عمان 
�شمري  ال�شيا�شية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  رئي�ش  اأعلن 
واجتماعات  جل�شات  بعد  اأعمالها،  الفرعية  اللجان  انتهاء  الرفاعي 

امتدت حوايل ثالثة ا�شهر.
للجنة  العامة  الهيئة  اأع�شاء  اجتماع  خالل  الرفاعي  واأ�شاف 
اأمر  وهو  الآراء،  يف  تباينا  املا�شية  ال�شهور  "�شهدت  الأربعاء  امللكية 
النظر،  وجهات  يف  اختالفات  هناك  وكانت  ومطلوب،  و�شحي  متوقع 
لكن، بحمد اهلل، كانت م�شلحة الوطن هي القاعدة امل�شرتكة التي مل 

نحد عنها".
حالة  هي  واأع�شائها،  اللجنة  عمل  ميز  ما  اأه��م  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ال�شيا�شية  والفاعليات  والإع��الم  املجتمع  مع  الإيجابي  ال�شتباك 
وال�شعبية، والتي تعاملت مع اللجنة بروح التعاون وال�شراكة، وقدمت 
الأردنيني  ن�شج  الأهمية، تعك�ش  واأفكارا يف غاية  نا�شجة،  طروحات 
والأردنيات، و�شغفهم بالو�شول بوطنهم اإىل الأف�شل، و�شكلت اأفكارهم 

وطروحاتهم ركنا اأ�شا�شيا للتو�شيات التي قدمتها اللجان الفرعية.
الدولة  ثوابت  اإىل  عملها  يف  ا�شتندت  اللجنة  اأن  الرفاعي  وبني 
املناق�شات  ب�شدد  واليوم  والإ�شالمية،  العربية  وهويتها  الأردن��ي��ة 
متقدمة  ملرحلة  يوؤ�ش�ش  اأن  وناأمل  الوطني،  اجلهد  هذا  �شتوؤطر  التي 
من حتديث املنظومة ال�شيا�شية، للو�شول اإىل حياة حزبية وبرملانية 
تلبي طموحات الأردنيني، وتعك�ش واقع م�شرية الأردن الدميقراطية 
وتعزيز  وامل����راأة،  ال�شباب  لتمكني  وا�شعة  الآف���اق  وتفتح  ال��رثي��ة، 
تابع �ش2 اأدوارهم.      

*عمان 
الثالثاء،  ال�شحة،  وزارة  �شكلته  ال��ذي  التحقيق  فريق  اأن��ه��ى 
التحقيق باملالب�شات واملجريات التي رافقت حادثة وفاة الطفلة لني 

يف م�شت�شفى الب�شري.
وقالت الوزارة يف بيان، �شباح الأربعاء، اإن فريق التحقيق او�شى 
باإحالة املو�شوع اإىل النائب العام املخت�ش لتخاذ املقت�شى القانوين 
اإن  الهواري،  فرا�ش  الدكتور  ال�شحة،  وزير  وقال  الأ�شول.  وح�شب 
اأن  بعد  فيها،  اخلو�ش  ميكن  ل  لني  الطفلة  وف��اة  حادثة  تفا�شيل 
اأ�شبحت منظورة اأمام الق�شاء، م�شريًا اإىل اإجراءات اتخذتها الوزارة 
ب�شكل  الخت�شا�ش  اأطباء  دوام  اأهمها  احلادثة،  تكرار  عدم  ل�شمان 
ال�شهر  من  اخلام�ش  يف  توفيت  �شنوات(   5( لني  الطفلة  وكانت  كامل. 
"الت�شخي�ش  من  اأيام  بعد  الدودية،  الزائدة  التهاب  مبر�ش  احلايل، 
خالل  ال��ه��واري،  واأ���ش��ار  ذوي��ه��ا.  بح�شب  حلالتها"،  اخل��اط��ئ  الطبي 
خا�شة  حتقيق  جلنة  اأن  الأرب��ع��اء،  النيابية  ال�شحة  جلنة  اجتماع 
اليوم  فجر  اأنهت  الها�شمية  اجلامعة  من  وخ��رباء  ال�شحة  وزارة  من 
�شاأنها  من  وتو�شيات  احلادثة  اأ�شباب  تفا�شيل  ت�شمن  الذي  تقريرها 
لإجراء  العام  النائب  اإىل  التقرير  اإحالة  جرت  حيث  تكرارها،  منع 
املقبول"،  ب�"غري  لني  الطفلة  مع  حدث  ما  وا�شفًا  القانوين،  املقت�شى 
وموؤكدًا حتويل 300 حادثة "خطاأ طبي" اإىل الق�شاء من قبل اللجنة 
الفنية العليا امل�شكلة مبوجب قانون امل�شوؤولية الطبية.        تابع �ش2

*وكاالت 
يبداأ تهديد  القاعدة قد  اأن تنظيم  اأمريكيون من  م�شوؤولون  حذر 
الوليات املتحدة داخليا من اأفغان�شتان، خالل عام اإىل عامني، وذلك 

بعد اأيام من الن�شحاب من البلد امل�شطرب.
الن�شحاب  قبيل  ���ش��درت  حت��ذي��رات  ب��ذل��ك  امل�����ش��وؤول��ون  وك���رر 

الأمريكي، الذي اأنهي احلرب يف اأفغان�شتان بعد 20 عاما.
اإيه(  اآي  )�شي  املركزية  ال�شتخبارات  وكالة  رئي�ش  نائب  وقال   
املوؤ�شرات  "بع�ش  بالفعل  وجدت  املتحدة  الوليات  اإن  كوهني،  دافيد 
على حترك حمتمل لتنظيم القاعدة يف اأفغان�شتان"، وذلك خالل قمة 

لال�شتخبارات والأمن القومي، الثالثاء.
ويف القمة ذاتها، قدم الليفتانت جرنال �شكوت بريير الذي يراأ�ش 
لتهديد  املقرتح  الزمني  الإطار  الأمريكية،  الدفاع  ا�شتخبارات  هيئة 
على  ت�شيطر  التي  طالبان  حركة  اإن  خرباء  قال  ولطاملا  القاعدة.  
التنظيم  بالقاعدة،  �شالتها  على  حتافظ  تزال  ل  حاليا  اأفغان�شتان 
وت�شري    .2001 �شبتمرب   11 هجمات  قبل  اأفغان�شتان  اإىل  جلاأ  الذي 
اأن  تقديرات خرباء مكافحة الإرهاب قبل الن�شحاب الأمريكي، اإىل 

تنظيم القاعدة له عدة مئات من املقاتلني داخل اأفغان�شتان.

*واشنطن
قال الرئي�ش الأمريكي، جو بايدن، اإن اخل�شائر املتوقعة لبالده من 

جراء الطق�ش القا�شي هذا العام �شت�شل اإىل 100 مليار دولر.
اأن واح���دا م��ن م��ن ك��ل ثالثة  ب��اي��دن خ��الل حديثه يف  واأ���ش��اف 
خالل  الطق�ش  ك��وارث  من  كارثة  اإىل  تعر�شت  اأمريكية  جمتمعات 

الأ�شهر القليلة املا�شية.
للطاقة  الوطني  املخترب  اإىل  زيارته  خالل  يتحدث  بايدن  وكان 
)وراء  امل��ح��رك  ه��و  م��ا  نعلم  "نحن  ك��ول��ورادو:  ولي��ة  يف  املتجددة 

الكوارث(. اإنه تغري املناخ".
واأ�شاف اأن هذا الأمر مل يعد قابال للنقا�ش.

العا�شمة  ب��داأت  وق��ت  يف  الأم��ريك��ي  الرئي�ش  حت��ذي��رات  وت��اأت��ي 
املطلة  الوليات  �شواحل  �شواحل  �شرب  يف  "نيكول�ش"  ال�شتوائية 

على خليج املك�شيك.
املدمرة  الآث���ار  من  الأي���ام  ه��ذه  ع��دة  اأمريكية  ولي��ة  وتتعافى 
لالإع�شار "اأيدا"، الذي خلف اأكرث من 80 قتيال وتقدر خ�شائره بنحو 

30 مليار دولر.

*عمان 
املواطنني  من  رغبة  الأك��رث   21 عيار  الذهب  غرام  بيع  �شعر  بلغ 
املواطنني  لغايات �شراء  الأربعاء، عند 80ر36 دينار  املحلية  بال�شوق 
طلب  و�شط  البيع،  جلهة  دينار  30ر35  مقابل  ال�شاغة،  حمالت  من 
الذهب  من  الواحد  الغرام  بيع  �شعر  وبلغ  �شعيف.  وعر�ش  متو�شط 
و  70ر43  عند  ال�شاغة  حمالت  من  ال�شراء  لغايات  و18   24 عياري 
اأمني �شر النقابة العامة لأ�شحاب  90ر32 دينار على التوايل. وا�شار 
ت�شريح  يف  عالن،  ربحي  واملجوهرات  احللي  و�شياغة  جتارة  حمالت 
ل��)برتا(، اىل اإن �شعر اللرية الر�شادي وزن 7 غرامات بلغ 261 دينارا، 

فيما بلغ �شعر اللرية الإجنليزي وزن 8 غرامات 295 دينارا.

*عمان 
وافق جمل�ش الوزراء يف جل�شته التي عقدها الأربعاء، برئا�شة 
بني  تفاهم  مذّكرة  على  اخل�شاونة،  ب�شر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�ش 
القت�شادّية  العقبة  منطقة  و�شلطة  والآث���ار  ال�شياحة  وزارة 
ة، لغايات تفوي�ش ال�شلطة باخت�شا�ش تراخي�ش املخّيمات  اخلا�شّ
)منطقة  رّم  وادي  حممّية  ح��دود  خ��ارج  تقع  التي  ال�شياحّية 
تن�شيق  بهدف  املذّكرة  اإق��رار  وياأتي  عليها.  والّرقابة  الدي�شة( 
والرت��ق��اء  ال�شتثمار،  ودع��م  الإج����راءات،  وتب�شيط  اجل��ه��ود، 
مب�شتوى اخلدمات ال�شياحّية املقّدمة يف منطقة وادي رّم ال�شياحّية 
وخارجها، وتوحيد املرجعّية يف اإدارة املنطقة خارج حدود حممّية 
على  ال��وزراء  جمل�ش  وافق  اآخر،  �شعيد  على  الطبيعّية.  رّم  وادي 
ت�شوية  لأ�ش�ش  وفقًا  امل�شّكلة  وامل�شاحلة،  الت�شوية  جلنة  تو�شيات 
واملبيعات،  الدخل  �شريبة  ودائ��رة  املكلفني  بني  العالقة  الق�شايا 
بت�شوية الأو�شاع ال�شريبّية ل� 1017 �شركة ومكّلفًا، ترّتبت عليهم 
ال�شريبة  وقانون  الدخل  �شريبة  قانون  لأحكام  وفقًا  التزامات 
العاّمة على املبيعات. كما وافق املجل�ش على تو�شيات جلنة الّنظر 
دائرة  وبني  املخالفني،  و/اأو  املكّلفني  بني  العالقة  املطالبات  يف 
اجلمارك الأردنّية، بت�شوية 14 ق�شّية ملكّلفني وخمالفني، �شريطة 
التزامهم بدفع كامل املبالغ املتبّقية عليهم مع اأّي ر�شوم اأو �شرائب 

اأو نفقات خالل مّدة �شهرين من تاريخ �شدور هذا القرار.

خالل لقاء جاللته األمين العام لألمم المتحدة

الالجئين تجاه  بمسؤولياته  الدولي  المجتمع  اضطالع  ضرورة 

انتهاء أعمال اللجان الفرعية 
لتحديث المنظومة السياسية

الهواري: تفاصيل حادثة وفاة 
الطفلة لين باتت أمام القضاء

رئيس »سي آي إيه«: تنظيم القاعدة 
سيهددنا من أفغانستان

خسائر كارثية تضرب أميركا.. 
وبايدن يتحدث عن »رقم مفزع«

8ر36 دينار سعر غرام 
الذهب عيار 21

تسوية األوضاع الضريبّية 
لـ 1017 شركة ومكّلفًا

رم�شان زيدان
zidaneramadan@gmail.com

شخصية العام
نائب بحجم الوطن 

بسام محمد 
 القعدان الفايز

مرموقة   اردنــيــة  شخصية 
قــــلــــبــــه وانــــســــانــــيــــتــــه 
ــه ومــلــيــكــه  ــن ــوط وحـــبـــه ل
هو رمز من رموز الوطن الكبار
وسخاءه  وعطاءه  مكانته 
ـــنـــاء دائـــرتـــه  وخــدمــتــه ألب
االنتخابات دستور يسير عليه 
االردن  ـــــــــراب  ت عــــشــــق 
ـــــــواءه حب  وســــمــــاءه وه
حــب  بــــدانــــيــــه  ال  كـــبـــيـــر 

بسام الفايز  
حـــبـــه لـــجـــاللـــة الــمــلــك 
ــة  ــي ــم ــاش ــه وقــــيــــادتــــة ال
ـــرة  دائ ــي  ف ــا  ــم دائ يجعله 
األردنـــي  للشعب  الــعــطــاء 
واألصول المنابت  كافة  من 
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*عمان 
لتحديث  امللكية  اللجنة  رئ��ي�����ش  اأع��ل��ن 
انتهاء  الرفاعي  �شمري  ال�شيا�شية  املنظومة 
جل�شات  ب��ع��د  اأع��م��ال��ه��ا،  ال��ف��رع��ي��ة  ال��ل��ج��ان 

واجتماعات امتدت حوايل ثالثة ا�شهر.
اأع�شاء  اجتماع  خ��الل  الرفاعي  واأ���ش��اف 
"�شهدت  الأربعاء  امللكية  للجنة  العامة  الهيئة 
اأمر  وه��و  الآراء،  يف  تباينا  املا�شية  ال�شهور 
م��ت��وق��ع و���ش��ح��ي وم��ط��ل��وب، وك���ان���ت ه��ن��اك 
لكن، بحمد اهلل،  النظر،  اختالفات يف وجهات 
امل�شرتكة  القاعدة  هي  الوطن  م�شلحة  كانت 

التي مل نحد عنها".
اللجنة  عمل  ميز  ما  اأه��م  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الإيجابي  ال�شتباك  حالة  هي  واأع�شائها، 
ال�شيا�شية  والفاعليات  والإع��الم  املجتمع  مع 
بروح  اللجنة  مع  تعاملت  والتي  وال�شعبية، 
ال��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ة، وق���دم���ت ط��روح��ات 
تعك�ش  الأهمية،  غاية  يف  واأف��ك��ارا  نا�شجة، 
ن�شج الأردنيني والأردنيات، و�شغفهم بالو�شول 
اأف��ك��اره��م  و���ش��ك��ل��ت  الأف�����ش��ل،  اإىل  ب��وط��ن��ه��م 

التي  للتو�شيات  اأ�شا�شيا  ركنا  وطروحاتهم 
قدمتها اللجان الفرعية.

يف  ا�شتندت  اللجنة  اأن  ال��رف��اع��ي  وب��ني 
وهويتها  الأردن��ي��ة  الدولة  ثوابت  اإىل  عملها 
املناق�شات  العربية والإ�شالمية، واليوم ب�شدد 
اأن  وناأمل  الوطني،  اجلهد  ه��ذا  �شتوؤطر  التي 
املنظومة  حتديث  من  متقدمة  ملرحلة  يوؤ�ش�ش 
حزبية  ح��ي��اة  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
وتعك�ش  الأردنيني،  طموحات  تلبي  وبرملانية 
الرثية،  الدميقراطية  الأردن  م�شرية  واق��ع 
واملراأة،  ال�شباب  لتمكني  وا�شعة  الآفاق  وتفتح 

وتعزيز اأدوارهم.
�شتبداأ مبناق�شة  العامة  الهيئة  اأن  واأو�شح 
والإدارة  وامل����راأة  ال�شباب  جل��ان  خم��رج��ات 
النهائية،  ب�شورتها  اإقرارها  بهدف  املحلية، 
تباعا  جميعها  اللجان  خمرجات  و�شنناق�ش 
مبداأ  اإىل  م�شتندين  املقبلة،  الأي���ام  خ��الل 
اليوم  منذ  اللجنة  عمل  حكم  الذي  التوافق 
وت�شافر  اهلل  وبف�شل  اأنه  اإىل  م�شريا  الأول، 
فني  الأك��رب  ال�شوط  اللجنة  قطعت  اجلهود، 

نن�شئ  اأن  وا�شتطاعت  اإليها،  اأوك��ل  ما  تنفيذ 
اأع��م��ال  ح��ول  و�شحيا،  وا�شعا  ع��ام��ا،  نقا�شا 
ال�شفافية  �شيا�شية  وان��ت��ه��ج��ن��ا  ال��ل��ج��ن��ة، 
والنفتاح، اإدراكا من اللجنة اأن هذا هو �شبيل 
�شيم�ش  به  تقوم  وما  خا�شة  الدميقراطية، 
قادمة،  عديدة  ل�شنوات  واأردنية،  اأردين  كل 
التي  احل���وارات  ب�شورة  يكونوا  اأن  وحقهم 

جتري.
وبني اأن الأردن بقيادة جاللة امللك املفدى 
والأردن��ي��ات  والأردن��ي��ون  الكثري،  منا  ي�شتحق 
ي�شتحقون دميقراطية تليق بهم وبدولتهم، وما 
بذلوه يف �شبيل بناء وطنهم، و�شعيهم للم�شاركة 
مل�شرية  ا�شتكمال  ال��ق��رار،  �شنع  يف  الفاعلة 
بقوة  وت�شتمر  عام،  مئة  جتاوزت  التي  الدولة 

وعنفوان، يف مئويتها الثانية.
وجدد ال�شكر للطواقم امل�شاندة، يف الديوان 
داعيا  املوؤ�ش�شات،  وخمتلف  الها�شمي  امللكي 
اياهم لبدء النقا�ش يف هذا العمل الدميقراطي 
دميقراطية  ���ش��ورة  يعك�ش  ال���ذي  ال��ف��ك��ري، 

م�شرقة عن الوطن.

*عمان 
ب�شر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�ش  ا�شتقبل 
اخل�����ش��اون��ة يف م��ك��ت��ب��ه ب��رئ��ا���ش��ة ال�����وزراء، 
ريا�ش  الفل�شطيني  ال��زراع��ة  وزي��ر  الرب��ع��اء، 
العطاري، بح�شور وزير الزراعة املهند�ش خالد 

احلنيفات.
العالقات  عمق  اىل  ال��وزراء  رئي�ش  ولفت 
ال�شقيقني  البلدين  ب��ني  املتميزة  الثنائية 
يف  امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على  واحل��ر���ش 
املجالت كافة،موؤكدا اهمية ال�شركة الردنية 
التي  الزراعية  املنتجات  لت�شويق  الفل�شطينية 
مت اطالقها اخريا ودورها يف النهو�ش بالقطاع 
امل���زارع  تناف�شية  وت��ع��زي��ز  ودع���م  ال��زراع��ي 

ت�شويق  يف  والتعاون  والفل�شطيني،  الردين 
امل�شروعات  يف  وال�شتثمار  الزراعية  املنتجات 

الزراعية امل�شرتكة .
موقف  على  التاكيد  اخل�����ش��اون��ة  وج���دد 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة  الردن 
الدولة  الفل�شطينيني واقامة  الداعم لال�شقاء 
القابلة  ال�شيادة  ذات  امل�شتقلة  الفل�شطينية 
عام  حزيران  من  الرابع  خطوط  على  للحياة 
1967 وعا�شمتها القد�ش ال�شرقية، ومبا ي�شهم 

يف تعزيز المن وال�شتقرار القليمي .
م����ن ج���ه���ت���ه، اع������رب وزي������ر ال����زراع����ة 
واحلكومة  القيادة  تقدير  ع��ن  الفل�شطيني 
الثابتة  الردن  ملواقف  الفل�شطيني  وال�شعب 

دعم  يف  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  بقيادة 
امل�شروعة،  وح��ق��وق��ه  الفل�شطيني  ال�شعب 
للقد�ش  الها�شمية  والرعاية  الو�شاية  مثمنا 

واملقد�شات ال�شالمية وامل�شيحية فيها .
اللجان  ت��ع��زي��زع��م��ل  اه��م��ي��ة  اىل  ول��ف��ت 
امل�شرتكة بني وزارتي الزراعة، لزيادة ان�شياب 
وتاأطري  وتنمية  الزراعية  واملنتجات  ال�شلع 

القطاع الزراعي يف البلدين ال�شقيقني .
ال��ل��ق��اء مت ت��اأك��ي��د اه��م��ي��ة عقد  وخ���الل 
اجتماعات اللجنة العليا الردنية الفل�شطينية 
املقبلة يف رام  القريبة  امل�شرتكة خالل الفرتة 
بني  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  يف  ودوره��ا  اهلل، 

البلدين ال�شقيقني.

*البحر امليت 
املعدنية  وال���رثوة  الطاقة  وزي���رة  اأك���دت 
اأن  يوؤمن  الأردن  اأن  زوات���ي،  هالة  الدكتورة 
بالطاقة،  التزود  واأم��ن  املائي  الأم��ن  حتقيق 
اأ�شا�شيا، لتحقيق التنمية امل�شتدامة،  اأمرا  يعد 
الدول  اأك��رث  �شمن  ي�شنف  الأردن  اأن  ل�شيما 
الطاقة  على  ويعتمد  ع��امل��ي��ا،  ب��امل��ي��اه  ف��ق��رًا 

امل�شتوردة مبا يقارب 88 باملئة من حاجته.
اأعمال  الأربعاء،  رعايتها  خالل  واأ�شافت 
رئي�ش  ع��ن  مندوبة  وال��ط��اق��ة،  امل��ي��اه  م��وؤمت��ر 
قطاع  اأن  اخل�شاونة،  ب�شر  الدكتور  ال���وزراء 
اإجمايل  من  باملئة   14 ح��وايل  ي�شتهلك  املياه 
لزامًا  كان  وعليه  اململكة،  يف  الكلية  الطاقة 
ومبادرات  م�شاريع  خالل  من  الدولة  ت�شعى  اأن 
الطاقة  قطاعات  بني  الرتابط  ماأ�ش�شة  اإىل 
فرق  بت�شكيل  ذل��ك  وجتلى  وال��غ��ذاء،  وامل��ي��اه 
عمل م�شرتكة، ت�شم املعنيني من قطاع الطاقة 
الطاقة  كلف  خف�ش  و�شمان  لتعزيز  وامل��ي��اه 
على  واملحافظة  املياه،  قطاع  كفاءة  وحت�شني 
وا�شتعر�شت  الكهربائية.   ال�شبكة  ا�شتقرارية 
تعزز  ال��ت��ي  الوطنية  امل�����ش��اري��ع  اأه���م  زوات���ي 
الرتابط بني قطاعات الطاقة واملياه والغذاء، 
وت�شمل م�شروع الناقل الوطني وم�شروع توليد 
وتخزين الطاقة الكهربائية من امل�شادر املائية 
الطاقة  ا�شتخدام  زي��ادة  بهدف  ال�شدود،  يف 
ن�شعى  وال��ت��ي  الكهرباء،  توليد  يف  املتجددة 
لزيادة م�شاهمتها يف توليد الطاقة الكهربائية 
باملئة   21 ب�  مقارنة   2030 عام  باملئة   31 اإىل 
عام 2021.    كما ا�شتعر�شت ارتباط الطاقة 
واملياه  الطاقة  مبتالزمة  اياها  وا�شفة  باملياه، 
مرتابطة  حلقة  باأنها  الغذاء،  اإىل  بالإ�شافة 
وت�شعى  القطاعات،  هذه  بني  التكامل  جت�شد 
لتح�شني كفاءة ا�شتخدام الطاقة واملياه وتلبي 
اأكفاأ واأف�شل،  احتياجات قطاع الزراعة ب�شكل 
الدول يف جمالت  م�شاعي  اإىل حتقيق  وتوؤدي 
وا�شتذكرت  والغذائي والطاقي.    املائي  الأمن 
ب�شرورة  ال�شامية  امللكية  التوجيهات  الوزيرة، 

احلكومية  القت�شادية  ال�شيا�شة  تركز  اأن 
وتلبية  وامل��ائ��ي،  الغذائي  الأم��ن  حتقيق  على 
عرب  الطاقة،  م�شادر  من  اململكة  احتياجات 
التخطيط بعيد املدى، واإقامة امل�شاريع الكبرية 

القادرة على تلبية احتياجاتنا املتنامية. 
النهج  واعتماد  التكامل،  اأن حتقيق  واأكدت 
والطاقة  امل��ي��اه  ب��ني  ال��رتاب��ط   على  ال��ق��ائ��م 
باأهمية  ال��دويل  املجتمع  واع��رتاف  وال��غ��ذاء، 
هو  التكامل،  ه��ذا  حتقيق  على  والعمل  ذل��ك 
امل�شتدامة.  التنمية  اأه��داف  لتحقيق  ال�شبيل 
اأح��م��ال  اإدارة  م�شروع  اإىل  زوات���ي  واأ���ش��ارت 
النظام  اأحمال  مع  ويتناغم  يتنا�شب  مبا  املياه 
النظام  على  العبء  من  ويخفف  الكهربائي، 
املياه  �شخ  على  الكلف  ويخف�ش  الكهربائي، 
تعزيز  اإىل  تهدف  التي  ال�شغرية،  وامل�شاريع 
واملياه  والغذاء  الطاقة  بني  بالتكامل  الوعي 
يف  املزارعني  دعم  مثل  كافة،  املعنية  للفئات 
يف  املياه  ل�شخ  متجددة  طاقة  اأنظمة  تركيب 
وزارة  عام  اأم��ني  ا�شتعر�ش  ب��دوره،  مزارعهم. 
من  عددا  املحاميد  جهاد  الدكتور  والري  املياه 
والطاقة،  املياه  قطاع  تواجه  التي  التحديات 
مبينا اأن حجم التحديات التي يواجهها الأردن 
زاد  وق��د  ك��ب��رية،  والطاقة  امل��ي��اه  جم��الت  يف 
واأثر  املنطقة،  ت�شهدها  التي  ال�شراعات  ذلك 
خلق  اإىل  اأدى  مما  الطاقة،  على  كبري  ب�شكل 
حتديات غري م�شبوقة على الأمن املائي، يف ظل 
والنمو  العمراين  والتو�شع  ال�شكاين  التزايد 
امناط  وتغري  املناخية  والتغريات  القت�شادي 
امل��ي��اه،  اأم���ني ع��ام �شلطة  ال���ش��ت��ه��الك. وق���ال 
من  يعاين  الأردن  اإن  البطاينة،  ب�شار  املهند�ش 
موارد  اإىل  كذلك  ويفتقر  املائية،  م�شادره  �شح 
ويعتمد  الأخ���رى،  الطبيعية  وامل���وارد  النفط 
عبئا  ي�شكل  وه��ذا  امل�����ش��ت��وردة،  الطاقة  على 
كبريا على خزينة الدولة، م�شريا اإىل الرتابط 
الوثيق بني املياه والطاقة، وارتفاع كلفتها على 
قطاع املياه، مع ما ن�شهده من تراجع يف م�شتوى 
التغريات  تاأثري  وتزايد  اجلوفية،  املياه  �شطح 

املياه  ل�شتخراج  احلاجة  يعني  مما  املناخية، 
مزيد  اإىل  احلاجة  وبالتايل  اأكرب،  اأعماق  من 

من الطاقة ملعاجلة املياه وحتليتها.
واأكد البطاينة اأهمية توفري طاقة حملية 
خالل  من  ال�شتخدامات،  ملختلف  م�شتدامة 
و�شع خطط وا�شرتاتيجيات فاعلة و�شول اإىل 
ت�شاركية  لبناء  فاعلة  نتائج وتو�شيات علمية 

فاعلة ما بني املياه والطاقة.
الردنية  اجلامعة  رئي�ش  قال  جهته،  من   
ياأتي  املوؤمتر  هذا  اإن  عبيدات  نذير  الدكتور 
والفر�ش  النا�شئة  لالحتياجات  ا�شتجابة 
ويهدف  والطاقة،  املياه  جمايل  يف  والتحديات 
اإىل تن�شيط احلوار بني القطاعات املعنية بهما 
يف الأردن، حيث اأن هناك تقاطعًا بني الأبحاث 
بالطاقة  ُتعنى  التي  وتلك  باملياه،  املخت�شة 
احلاجة  من  انطالقًا  اأنه  واأ�شاف  وم�شادرها. 
الطرق  واإيجاد  الأبحاث  تلك  نتائج  ربط  اإىل 
املثلى لال�شتفادة من اأثر كل منهما على الآخر، 
يف  والبيئة  والطاقة  املياه  مركز  اأن�شئ  فقد 
اجلامعة الردنية لي�شبح مركز اأبحاث �شامال، 
القطاعات  ه��ذه  يف  كافة،  املعنيني  ي�شتقطب 
ومبدعني،  ومفكرين  باحثني  م��ن  احل��ي��وي��ة، 
املنا�شبة  والنقا�شية  البحثية  البيئة  ويوفر 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  امل��وؤمت��ر  من�شق  وق���ال  ل��ه��م. 
ال�شالمية، ا�شتاذ الطاقة املتجددة يف اجلامعة 
تن�شيط  اإىل  يهدف  املوؤمتر  ه��ذا  اإن  الردن��ي��ة 
الأردن  يف  واملياه  الطاقة  قطاعي  بني  احل��وار 
اأوروب��ا  من  واخل��ربات  املمار�شات  اأف�شل  ونقل 
املوؤمتر من  اأن  اإىل  اإىل الأردن واملنطقة. ي�شار 
تنظيم اجلامعة الأردنية ووزارة املياه والري-
املعدنية  والرثوة  الطاقة  ووزارة  املياه  �شلطة 
املتجددة  الطاقة  م�شروع   من  بدعم  الأردنية 
وبتمويل   ،Giz م��ن  املنفذ  امل��ي��اه،  ق��ط��اع  يف 
للتعاون  الأمل��ان��ي��ة  الحت���ادي���ة  ال�����وزارة  م��ن 
ن�شخته  يف    )BMZ( والتنمية  القت�شادي 
امل�شلحة  اأ�شحاب  جمع  اإىل  ويهدف  الثانية، 

واخلرباء من كال القطاعني.

الرفاعي يعلن انتهاء أعمال اللجان الفرعية المنبثقة 
عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

رئيس الوزراء يستقبل وزير الزراعة الفلسطيني

زواتي: األردن ضمن أكثر الدول فقرًا بالمياه 
ويعتمد على الطاقة المستوردة بنسبة %88

رئيس مجلس النواب يستقبل 
وزير الزراعة الفلسطيني

*عمان 
اأهمية  ال��ع��ودات،  املنعم  عبد  املحامي  النوب  جمل�ش  رئي�ش  اأك��د 
واأبعاد اخلطوة الأردنية الفل�شطينية والتي جت�شدت يف اإن�شاء �شركة 
اإىل  م�شريًا  اجلانبني،  بني  الزراعية  املنتجات  بت�شويق  تعنى  م�شرتكة 
اأنها تعك�ش اإرادة �شيا�شية اأردنية طاملا عرب عنها جاللة امللك عبد اهلل 

الثاين يف دعم الأ�شقاء الفل�شطينيني يف خمتلف املجالت.
حديث العودات جاء لدى ا�شتقباله يف مكتبه بدار جمل�ش النواب، 
وزير  بح�شور  العطاري،  ريا�ش  الفل�شطيني  الزراعة  وزير  الأربعاء، 
والبادية  واملياه  الزراعة  جلنة  ورئي�ش  احلنيفات،  خالد  الزراعة 
النيابية حممد العالقمة. وبح�شب بيان �شادر عن املجل�ش، اليوم، فقد 
جاللة  بقيادة  الأردن  اأن  على  اللقاء،  خالل  التاأكيد،  العودات  جدد 
امللك عبد اهلل الثاين، �شيبقى ال�شند والداعم لالأ�شقاء الفل�شطينيني، 
لفتًا اإىل اأن املوقف الأردين بقي ثابتًا رغم عديد ال�شغوطات، وبقي 
جاللة امللك ي�شع ملف الق�شية الفل�شطينية والدفاع عن القد�ش على 
راأ�ش و�شلم اأولوياته. وقال: اإننا �شنبقى اإىل جانب الأ�شقاء متوا�شلني 
مع خمتلف الهيئات واملوؤ�ش�شات والحتادات الربملانية الدولية، لدعم 
امل�شروعة  التاريخية  حقوقهم  الأ�شقاء  ينال  حتى  املركزية  ق�شيتنا 
على ترابهم الوطني وعلى راأ�شها حق اإقامة الدولة امل�شتقلة وعا�شمتها 
الأردن  مواقف  اإن  بدوره،  الفل�شطيني،  الزراعة  وزير  وقال  القد�ش. 
بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين، �شكلت �شندًا ودعمًا حقيقيًا غري 
منقطع لتقوية �شمود الفل�شطينيني، موؤكدًا اأن الو�شاية الها�شمية على 
يف  الرئي�ش  ال�شبب  كانت  القد�ش  يف  وامل�شيحية  الإ�شالمية  املقد�شات 

حماية املدينة املقد�شة ودعم �شمود اأهلها املرابطني.
وزارتي  بني  امل�شرتكة  اللجان  عمل  تعزيز  اأهمية  العطاري  واأكد 
وتاأطري  وتنمية  الزراعية  واملنتجات  ال�شلع  ان�شياب  لزيادة  الزراعة 
ال�شركة  اأثر  اأن  اإىل  م�شريًا  ال�شقيقني،  البلدين  يف  الزراعي  القطاع 
الأردنية الفل�شطينية �شيكون كبريًا ويعود بالنفع على اجلانبني خالل 
فرتة قريبة. وقال وزير الزراعة املهند�ش خالد احلنيفات: اإننا ننظر 
اإىل العالقات الأردنية الفل�شطينية على اأنها عالقة اأخوة ودم وتراب 
وم�شري ونتطلع من خالل هذه ال�شركة اإىل ترجمة العالقة الأردنية 
ومتكني  فل�شطني  يف  اأهلنا  وثبات  �شمود  يخدم  واقع  اإىل  الفل�شطينية 
املزارع الأردين والفل�شطيني من اإيجاد فر�ش ت�شويقية للمنتج املحلي 
لكال البلدين وتنظيم امل�شار الت�شويقي من خالل مراكز تعبئة وتدريج 
اآليات نقل للمنتج  للمنتج ونقاط بيع يف الإقليم وخارجه و�شول اإىل 

وبيع مبا�شر عرب مراكز ال�شركة يف اخلارج.
حممد  النيابية  والبادية  وامل��ي��اه  ال��زراع��ة  جلنة  رئي�ش  واأك��د 
الفل�شطينيني،  الأ�شقاء  مع  التوا�شل  على  اللجنة  حر�ش  العالقمة 
وتذليل اأية عقبات تواجههم يف قطاع الزراعة، م�شريًا اإىل اأن الأردن 
�شيبقى  وعليه  م�شرتك،  وم�شتقبل  وحا�شر  تاريخ  يجمعهما  وفل�شطني 
ي�شاندون  الذين  الأردنيني  ووج��دان  �شمري  عن  يعرب  النواب  جمل�ش 
الأ�شقاء ويرون يف فل�شطني الق�شية والوجدان والهوية العربية التي 

يقاوم اأهلها ال�شامدون كل ممار�شات التهويد وال�شتيطان.

المياه : بدء تنفيذ برنامج تدريب 
السباكات في الزرقاء

*عمان 
بداأت وزارة املياه والري، تنفيذ الربنامج التدريبي لتاأهيل �شيدات 
املجتمع املحلي وموظفات اإدارات املياه على اأعمال ال�شباكة وال�شيانة 

املنزلية يف حمافظة الزرقاء.
والت�شال  العالم  �شوؤون  ادارة  تنفذه  الذي  الربنامج،  ي�شتمر  و 
بالوزارة، يف اإدارة مياه الزرقاء/ مياهنا  لعدة اأيام بهدف زيادة القدرة 

التخزينية للمياه يف املنازل وتقليل الفاقد املائي فيها.
م�شروع  اإن  ال��دويل،  للتعاون  الأملانية  والوكالة  ال���وزارة  وقالت 
ومنع  املائي  الفاقد  لتقليل  م�شتمر  ال�شتخدام  واإعادة  العادمة  املياه 
مياه  كميات  توفري  وبالتايل  وال��ع��وام��ات  اخل��زان��ات  يف  الت�شريبات 
ا�شافية وخف�ش فاتورة املياه. واكدت اأنها تويل مو�شوع تدريب املراأة 
اأهمية خا�شة ملا لها من دور فاعل يف املجتمع، م�شرية اإىل اأنها ت�شعى اإىل 
الأردن، وذلك �شمن جهود  تعزيز مهاراتها ملواجهة حتديات يواجهها 

الوزارة املتوا�شلة ملواكبة التطورات يف جمال  قطاع املياه.
وبينت اأن امل�شروع �شي�شاهم يف تاأهيل العامالت يف جمال ال�شباكة 
والتمديدات ال�شحية لتقليل الفاقد املائي ومنع ت�شريبات املياه داخل 
فاتورة  قيمة  وخف�ش  ا�شافية  مياه  كميات  توفري  وبالتايل  املنزل 
جمال  يف  امل��راأة  م�شاركة  اإن  مياهنا  �شركة  قالت  جهتها،  من  املواطن. 
تعزيز  حيث  من  الأردن  يف  فريدة  جتربة  تعد  ال�شباكة  مهنة  تعلم 

املهارات ملواجهة التحديات التي يواجهها قطاع املياه.

خطة تنفيذية لتعزيز منظومة الحماية 
من العنف المبني على النوع االجتماعي

  
*عمان

حممد  الدكتور  ال�شرة  ل�شوؤون  الوطني  املجل�ش  ع��ام  اأم��ني  ق��ال 
لتعزيز  الوطنية  الولويات  مل�شفوفة  التنفيذية  اخلطة  ان  مقدادي، 
والعنف  الجتماعي  النوع  على  املبني  العنف  من  احلماية  منظومة 
وم�شفوفة   ")2023  -  2021( ل��الع��وام  الطفل  وحماية  ال���ش��ري 
اقرارها  مت  والتي  ال��وزراء  رئا�شة  من  املعتمدة  الوطنية  الولويات 
للمبادرة  الردن  للتزامات  تنفيذا  تاأتي  ال��وزراء،  جمل�ش  من  موؤخرا 
اىل  الو�شول  لتاأمني  وتهدف  الط��ف��ال،  �شد  العنف  لنهاء  العاملية 

جمموعة متعددة القطاعات.
م�شفوفة  اإعتماد  اأن   ، )ب��رتا(  الردنية  النباء  لوكالة  وا�شاف 
العنف،  من  الوطنية  احلماية  منظومة  لتعزيز  الوطنية  الولويات 
اطار  وو�شع  تنفيذية  ان�شطة  اإىل  الولويات  هذه  ترجمة  يف  ت�شهم 
قطاعات  ت�شمل  بحيث  �شممت  اخلطة  ان  وبني  لها.  وا�شح  متابعة 
واخل��دم��ات  وال�شرطة،  العدالة  وخ��دم��ات  الجتماعية  اخل��دم��ات 
حماور  قطاع  كل  ويت�شمن  والتوعية،  وال�شراكة  والتن�شيق  ال�شحية 
متخ�ش�شة مرتبطة بالأن�شطة الواردة يف كل منها، كاملوارد الب�شرية 

وبناء القدرات واخلدمات والدعم اللوج�شتي والفني.
كما ت�شمنت الطر الزمنية املتوقعة لكل ن�شاط مرفقة مبوؤ�شرات 
واملتابعة  التنفيذ  ي�شمن  ومبا  الن�شاط  وطبيعة  تتنا�شب  التي  الداء 
باجلهات  متييزها  مت  والتي  اجلهات  كافة  بني  وت�شاركي  مت�شق  ب�شكل 
وجاهزية  م�شتوى  لتح�شني  الداعمة،  واجلهات  الرئي�شية  املعنية 
قطاعات  وارتكزت   . العنف  حل��الت  والوقاية  لال�شتجابة  القطاع 
وفق  والعدالة  وال�شرطة  ال�شحية  واخلدمات  الجتماعية  اخلدمات 
اخلطة، على توفري املوارد الب�شرية املتخ�ش�شة وا�شتقرارها الوظيفي 
التمكني  برامج  وتعزيز  اخلدمات،  وتوفري  قدراتها  وبناء  وتطوير 
اخلدمات  لتقدمي  املالئمة  املوؤ�ش�شية  البيئة   وتوفري   ، القت�شادي 
حلالت العنف، ومن اهم هذه الولويات توفري اخ�شائيني اجتماعيني 
اليات وو�شائل  العنف. وت�شمنت اخلطة  للتعامل مع حالت  ونف�شيني 
للعنف  وال�شتجابة  بالوقاية  املعنية  اجلهات  جهود  وتعزيز  تن�شيق 
وال��دويل  والوطني  املحلي  التن�شيق  وماأ�ش�شة  الوطني  امل�شتوى  على 
لدارة  ال�شامل  النهج  تعزيز  وجم��ال  وتخ�شي�شها،  امل��وارد  واعتماد 
البيانات وتنفيذ التن�شيق وحوكمته، ا�شافة اىل زيادة م�شتوى الوعي 
ومراجعة  توعوية  وان�شطة  برامج  وتنفيذ  العنف  حول  املجتمعي 
واإ�شدار الت�شريعات لتعزيز ال�شتجابة لحتياجات حالت العنف من 
قبل القطاعات الجتماعية وال�شحية وال�شرطية والعدالة، ومن اهم 

هذه الت�شريعات اقرار قانون حقوق الطفل .

وزير العدل يشارك بمؤتمر دولي حول 
استرداد األموال المنهوبة بالفساد

*عمان 
يف  ال��دويل  باملوؤمتر  الزيادات  احمد  الدكتور  العدل  وزير  �شارك 
املنهوبة  الأم��وال  ا�شرتداد  يناق�ش  الذي  بغداد  العراقية  العا�شمة 

بالف�شاد.
بعد  جاء  املوؤمتر  هذا  انعقاد  اإن  الأرب��ع��اء  العدل،  وزارة  وقالت 
 2020 العام  خ��الل  العرب  العدل  وزراء  جمل�ش  عن  درا���ش��ة  �شدور 
"ا�شرتداد الأموال املنهوبة: الكيفية والإجراءات والو�شائل  بعنوان، 
يحاكي  دويل  موؤمتر  اإىل  العمل  هذا  يرتجم  باأن  والرغبة  املتاحة"، 
التجارب العربية والدولية يف حماربة الف�شاد وا�شرتداد هذه الأموال 

وال�شتفادة منها على ال�شعيد العربي والدويل.
رئي�ش  رعاية  حتت  فعالياته  انطلقت  ال��ذي  املوؤمتر  هذا  ويهدف 
جلامعة  العام  الأم��ني  وح�شور  الكاظمي،  م�شطفى  العراقي  ال��وزراء 
اإىل  اأبو الغيط، وعدد من وزراء العدل العرب،  اأحمد  الدول العربية 
مبكافحة  العربية  اجلامعة  وجهود  ال��دويل  العربي  التعاون  تعزيز 
اإىل  املنهوبة به، واخلروج بتو�شيات ترفع  الف�شاد وا�شرتداد الأموال 
جمل�ش وزراء العدل العرب بهدف تفعيل بروتوكولت التعاون العربي 

ل�شرتداد هذه الأموال.
ي�شار اإىل اأن املوؤمتر الذي ي�شتمر يومني جاء بتنظيم من احلكومة 
القانونية  للبحوث  العربي  واملركز  العدل  ب��وزارة  ممثلة  العراقية 

والق�شائية، وجمل�ش وزراء العدل العرب يف جامعة الدول العربية.

الهواري: تفاصيل حادثة وفاة 
الطفلة لين باتت أمام القضاء

*عمان 
حادثة  تفا�شيل  اإن  الهواري،  فرا�ش  الدكتور  ال�شحة،  وزير  قال 
وفاة الطفلة لني ل ميكن اخلو�ش فيها، بعد اأن اأ�شبحت منظورة اأمام 
تكرار  عدم  ل�شمان  ال��وزارة  اتخذتها  اإج��راءات  اإىل  م�شريًا  الق�شاء، 

احلادثة، اأهمها دوام اأطباء الخت�شا�ش ب�شكل كامل.
وكانت الطفلة لني )5 �شنوات( توفيت يف اخلام�ش من ال�شهر احلايل، 
الطبي  "الت�شخي�ش  من  اأي��ام  بعد  الدودية،  الزائدة  التهاب  مبر�ش 
اخلاطئ حلالتها"، بح�شب ذويها. واأ�شار الهواري، خالل اجتماع جلنة 
ال�شحة النيابية الأربعاء، اأن جلنة حتقيق خا�شة من وزارة ال�شحة 
وخرباء من اجلامعة الها�شمية اأنهت فجر اليوم تقريرها الذي ت�شمن 
تفا�شيل اأ�شباب احلادثة وتو�شيات من �شاأنها منع تكرارها، حيث جرت 
اإحالة التقرير اإىل النائب العام لإجراء املقت�شى القانوين، وا�شفًا ما 
حادثة   300 حتويل  وموؤكدًا  املقبول"،  ب�"غري  لني  الطفلة  مع  حدث 
"خطاأ طبي" اإىل الق�شاء من قبل اللجنة الفنية العليا امل�شكلة مبوجب 

قانون امل�شوؤولية الطبية.
حتديات  يواجه  ع��ام  ب�شكل  الطبي  القطاع  اأن  ه��واري  واأو���ش��ح 
كبرية حتتاج اإىل حلول جذرية قد تكون موؤملة، وتتعلق اأ�شا�شا بال�شق 
الإج��راءات  اأن  مبينًا  والتدريبية،  التعليمية  وبالربامج  الإداري، 
زيادة  اإىل  م�شريًا  فقط،  تخطيط  ولي�ش  اأفعال  اإىل  بحاجة  املطلوبة 
متوقعة ملوازنة وزارة ال�شحة العام املقبل لتلبية الحتياجات الطبية 
العلمي  اجلانب  اإع��ادة  املت�شمنة  لالإجراءات  وعر�ش  والتمري�شية. 
جانب  اإىل  تدريبية،  تعليمية  بوؤر  ا�شتحداث  خالل  من  والأكادميي 
بالكوادر  املتعلق  التحدي  اإىل  ولفتًا  نوعية،  طبية  خدمات  اإ�شافة 
اأكد  جانبه،  من  الفرعية.  التخ�ش�شات  م�شتوى  على  خا�شًة  الطبية 
رئي�ش جلنة ال�شحة النيابية، الدكتور اأحمد ال�شراحنة، اأهمية اتخاذ 
البيئة  اإجراءات جدية تكفل عدم تكرار مثل هذه احلوادث وتوفري 
تعزيز  اإىل  اإ�شافة  الطبية،  الأخطاء  ن�شب  من  حتد  التي  املنا�شبة 
اجلانب املهني يف امل�شت�شفيات احلكومية مبا ميكن الكوادر العاملة من 
توقع هذه احلوادث والعمل على تفاديها. وانتقد نواب اإدارة العمليات 
حوادث  تكرار  يف  �شاهمت  التي  ال�شحة  وزارة  م�شت�شفيات  يف  الطبية 
املواطنني،  اأرواح  حلماية  جذري  حل  باتخاذ  مطالبني  الطبي،  اخلطاأ 
وتعزيز الثقة باملنظومة الطبية الأردنية وال�شياحة العالجية، بينما 
ا�شتقالته.  امل�شوؤولية وتقدمي  بتحمل  ال�شحة  وزير  منهم  طالب عدد 
وتاأخر انعقاد اجتماع اللجنة ال�شحية النيابية نحو 3 �شاعات، ب�شبب 
اعتذار وزير ال�شحة عن ح�شوره �شباحًا لنعقاد جمل�ش الوزراء مبكرًا 

ومناق�شته احلادثة ذاتها. 

فلسطين النيابية تدعو
 لدعم الزراعة الفلسطينية

*عمان 
الزراعة  دعم  اإىل  النيابية  فل�شطني  جلنة  واع�شاء  رئي�ش  دعا 
فل�شطني  يف  الأهل  �شمود  تدعم  حقيقية  �شراكات  عرب  الفل�شطينية 
وترتجم الروؤية امللكية ال�شامية يف دفع �شبل التوا�شل وال�شراكة مع 

ال�شقاء الفل�شطينيني.
وزير  لقاء  خالل  الظهراوي  حممد  النائب  اللجنة  رئي�ش  وق��ال 
الزراعة الفل�شطيني ريا�ش العطاري الأربعاء، بح�شور وزير الزراعة 
املهند�ش خالد احلنيفات، اإن الردن وفل�شطني ميثالن بعدا ا�شرتاتيجيا 

واحدا وكيانا ل ميكن التفريق بينهما.
املنتجات  لت�شويق  الفل�شطينية  الردنية  ال�شركة  ان�شاء  اأن  وتابع 
يف  وامل��زارع��ني  ال��زراع��ة  لدعم  م�شرتكة  جهود  نتاج  هي  الزراعية 
مواجهة  يف  املقاومة  لدعم  ال�شحيح  بالجتاه  خطوة  وهي  فل�شطني، 
الحتالل الإ�شرائيلي وممار�شاته الت�شعيدية جتاه ال�شعب الفل�شطيني 
ال�شراكة بني  دع��م  ���ش��رورة  ال��ن��واب احل�شور  اك��د  ب��دوره��م،  الأب���ي. 
ت�شل  ت�شويقية  برامج  اإىل  للو�شول  والفل�شطيني  الأردين  اجلانبني 

باملنتجات الزراعية جلميع دول العامل.
الإيجابي  الثر  لها  �شيكون  ال�شراكات  هذه  مثل  اأن  اإىل  وا�شاروا 
لدى املزارع الفل�شطيني، بالإ�شافة اإىل ت�شهيل اجراءات كثرية لو�شول 

منتجاتهم لالأ�شواق العاملية.
ت��دور  ال��ت��ي  امل��ج��ري��ات  ك��ل  باهتمام  تتابع  اللجنة  اأن  واك���دوا 
ال�شجون  يف  املعتقلني  ق�شية  ول�شيما  الفل�شطينية  الأرا���ش��ي  يف 
الإ�شرائيلية، ورف�شها كل ا�شكال التعذيب واملمار�شات التي ت�شتخدمها 

�شلطات الحتالل �شد الأ�شرى واملعتقلني.
الفل�شطينية،  الأردنية  العالقات  عمق  احلنيفات  اكد  جانبه،  من 
الربح  حتقيق  لي�ش  ال�شركة  ه��ذه  ان�شاء  من  الغاية  اأن  اإىل  م�شريا 
على  جناحا  ت�شكل  زراعية  ت�شويق  حا�شنة  ل�شناعة  بل  للخزينة 
من  عدد  لإن�شاء  نواة  وتكون  اخلا�ش  للقطاع  نقلها  اإىل  لي�شار  الأر�ش 
عدد  اإىل  يحتاج  الذي  الزراعي  الإنتاج  ل�شتيعاب  امل�شابهة  ال�شركات 

من ال�شركات الت�شويقية.
اخلارجية  الأ�شواق  على  احلفاظ  �شي�شمل  ال�شركة  دور  اأن  وبني 
الإقليم  وخ��ارج  داخ��ل  جديدة  اأ���ش��واق  وفتح  وتعزيزها  التقليدية 
تناف�شية  اآل��ي��ات  عرب  الت�شوهات  ومعاجلة  املحلي  ال�شوق  وتنظيم 
منا�شبة؛ مثل التعبئة والتدريج والتغليف ودرا�شة احتياجات ال�شوق 
والعمل على الزراعات التعاقدية التي تتيح ل�شغار املزارعني التوجه 
من  ال�شوق  مع  التعامل  �شكل  وتنظم  للت�شويق  املنا�شبة  الزراعة  نحو 

قبل املزارع وتخفيف املخاطر الت�شويقية.
والدعم  الردن  مع  الدائم  التعاون  اإىل  العطاري  اأ�شار  ب��دوره، 

املو�شول الذي يقدمه الأردن لكل الق�شايا العربية والفل�شطينية.
متخ�ش�شة  عربية  �شركة  اول  ه��ي  ال�شركة  ه��ذه  ان  واو���ش��ح 
اإىل  لفتا  العربي،  امل�شتوى  على  التو�شع  يدعم  ما  الزراعي  بالت�شويق 
�شفافية العمل �شمن كل مراحل عمل ال�شركة؛ ما ي�شكل رافعة للقطاع 

الزراعي لكال البلدين وخا�شة �شغار املزارعني.
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*عمان
عن  الأردين  الإ���ش��الم��ي  البنك  اأع��ل��ن 
بالتعاون  امل�شاومة  بطاقة  منتج  اإط���الق 
اجلديدة  البطاقة  متكن  و  كارد  ما�شرت  مع 
م�شرتياتهم  تق�شيط  من  البنك  متعاملي 
اأرب��اح  اأي  اإ�شافة  ب��دون  النقدي  بال�شعر 
الب�شاعة  ثمن  على  اإ�شافية  عمولت  او 
بال�شراء  امل�شددة  الأق�شاط  ا�شتغالل  مع 
وذلك  ومي�شرة  مريحة  ومبدد  اأخ��رى  مرة 
وقع  الذين  التجار  من  جمموعة  خالل  من 
البنك معهم اتفاقية خا�شة مبنتج امل�شاومة 
النقدي  ال�شعر  بنف�ش  التق�شيط  )برنامج 
القطاعات  خمتلف  وت�شمل  بالبطاقة( 
ال��ت��ج��اري��ة )اأج���ه���زة ك��ه��رب��ائ��ي��ة، اث���اث، 
الكرتونيات،  منزلية،  اأدوات  مفرو�شات، 

مطابخ، تدفئة وتربيد ... الخ(.
و�شرح الرئي�ش التنفيذي/ املدير العام 
ح�شني  الدكتور  الأردين  الإ�شالمي  للبنك 
امل�شاومة  بطاقة  منتج  اط��الق   اأن  �شعيد 
وثقتهم   م�شرفنا  ملتعاملي  تقديرًا  ياأتي 
باملنتجات واخلدمات والبطاقات امل�شرفية 

لبتكارها  دائ��م��ًا  م�شرفنا  ي�شعى  ال��ت��ي 
تلبي   وع�شري  جديد  ب�شكل  وتطويرها 
اح��دث  ت��واك��ب  و  املتعاملني  اح��ت��ي��اج��ات 
مع  واملتوافقة  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات 
احكام ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية، والتي 
البطاقة من متعاملي م�شرفنا  تتيح حلامل 
ت�شل  ق��د  ول��ف��رتات  م�شرتياتهم  تق�شيط 
البطاقة  ا�شتخدام  عند  �شهرًا   36 اىل 
لدى  البيع  ن��ق��اط  خ��الل  م��ن  وق��ت  اأي  يف 
وفق  م�شرفنا  لدى  املعتمدين  التجار  �شبكة 

ال�شوابط ال�شرعية .
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ج��ه��اد خ��ل��ي��ل مدير 
م��ن��ط��ق��ة امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة 
�شركة  يف  ال��ع��رب��ي  وامل�����ش��رق  وال��ب��ح��ري��ن 
دائمًا  ما�شرتكارد  يف  "ن�شعى  ما�شرتكارد: 
اأف�شل  توفري  على  �شركائنا  مع  العمل  اإىل 
واملبتكرة  الآم��ن��ة  التكنولوجية  احللول 
التي تلبي احتياجات وتوقعات العمالء يف 
امتداد  وعلى  الها�شمية  الأردنية  اململكة 
املنطقة. ويف هذا الإطار، ياأتي هذا التعاون 
اإط��الق  يف  الأردين  الإ���ش��الم��ي  البنك  م��ع 

من  البنك  عمالء  ليمكن  امل�شاومة  بطاقة 
ال�شتفادة من تقنياتنا املتقدمة واحل�شول 
على اأف�شل اخلدمات املالية مبا يتما�شى مع 
روؤيتنا يف دعم ازدهار املجتمعات من خالل 
ت�شريع النتقال لنظم املدفوعات الرقمية 

املتطورة وتقليل العتماد على النقد."
متعاملي  �شعيد  ح�شني   الدكتور  ودعا 
مميزات  من  بال�شتفادة  الراغبني  البنك 
ب��ط��اق��ة امل�����ش��اوم��ة م��راج��ع��ة ف��روع��ه��م 
الأوىل  للمرة  البطاقة  على  للح�شول 
ل��ي��ت��م ا���ش��ت��ك��م��ال اإج�������راءات الإ����ش���دار 
البنك  واح��ك��ام  ل�����ش��روط  تخ�شع  ال��ت��ي 
ومل��ع��رف��ة ا���ش��م��اء ال��ت��ج��ار امل��وق��ع��ني مع 
ال�شعر  بنف�ش  التق�شيط   )برنامج  البنك  
من  يكون  امل�شاومة(  ببطاقة   النقدي  
www. اللكرتوين  البنك   موقع   خالل 
كما   ،  jordanislamicbank.com
با�شتمرار  القائمة  وحتديث  اإ�شافة  �شيتم 
يف  ال��ت��ج��ار  م��ن  اك���رب  جم��م��وع��ة  لت�شمل 
خمتلف  تلبي  التي  املختلفة  القطاعات 

البنك. احتياجات متعاملي 

*عمان 
اأكد رئي�ش جمعية ال�شداقة الربملانية 
الأردنية مع دول اآ�شيا واأوقيانو�شيا، النائب 
الو�شاية  اأهمية  املعايعة،  الرحيم  عبد 
الإ���ش��الم��ي��ة  امل��ق��د���ش��ات  ع��ل��ى  الها�شمية 
م�شتعر�شا  ال�شريف،  القد�ش  يف  وامل�شيحية 
جتاه  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  مواقف 
الأم���ن  وحت��ق��ي��ق  الفل�شطينية  الق�شية 

وال�شتقرار يف منطقة ال�شرق الو�شط.
الأرب��ع��اء  اجلمعية  لقاء  خ��الل  وق��ال 
ال�شفري الأذري لدى عمان، ايلدار �شليموف، 
بعالقات  ترتبطان  واأذربيجان  اململكة  اإن 
�شيا�شية قوية مبنية على ال�شداقة املتينة 
من  عدد  اإىل  م�شريا  البلدين،  قيادتي  بني 
وتنفيذ  التفاهم  وم��ذك��رات  التفاقيات 
الربامج امل�شرتكة بني اجلانبني يف جمالت 
وال�شياحة،  والثقافة،  الطاقة،  منها  عدة، 

والزراعة وت�شجيع ال�شتثمارات.
تعزيز  اأه��م��ي��ة  اإىل  امل��ع��اي��ع��ة  واأ����ش���ار 
ال���ع���الق���ات ال��ت��ج��اري��ة والق��ت�����ش��ادي��ة 
خا�شة  ال�شديقني  البلدين  بني  والربملانية 
جائحة  ج��راء  ال�شعبة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف 

فريو�ش كورونا.
وتناول اللقاء جممل الأو�شاع الراهنة 
بالق�شية  يتعلق  م��ا  خا�شة  املنطقة  يف 

الفل�شطينية والأزمة ال�شورية.
عن  اجلمعية  واأع�شاء  رئي�ش  واأع��رب 
و�شلت  ال��ذي  الرفيع  للم�شتوى  تقديرهم 
اليه العالقات الأردنية الأذرية يف العديد 
اإىل  فيها  الف�شل  يعود  والتي  املجالت  من 
البلدين  يف  ال�شيا�شيتني  القيادتني  حر�ش 
وت��ع��زي��زه��ا،  ت��ط��وي��ره��ا  ع��ل��ى  ال�شديقني 
موؤكدين اأنها قائمة على الحرتام املتبادل 
الق�شايا  خمتلف  حول  امل�شتمر  والتن�شيق 

ذات الهتمام امل�شرتك.
من جانبه، قال �شليموف اإن بالده توؤكد 
على  الها�شمية  الو�شاية  جت��اه  موقفها 
امللك  جاللة  ودور  القد�ش،  يف  املقد�شات 
والعادل  ال�شامل  ال�شالم  امل�شتمر يف حتقيق 
وتو�شيع  تطوير  �شرورة  واأك��د  باملنطقة. 
جم��ال  يف  خ��ا���ش��ة  الأردن  م��ع  ال��ع��الق��ات 
التعاون القت�شادي، م�شريا اإىل اأن الزيارة 
على  ركزت  اأذربيجان  اإىل  الأخرية  امللكية 
تدعيم البناء على هذه العالقة ال�شيا�شية 
وترجمتها اإىل تعاون اقت�شادي ا�شتثماري.
ال��زي��ارات  اأن  اإىل  �شليموف  واأ����ش���ار 
�شتعمل  ال��ب��ل��دي��ن  ق����ادة  ب���ني  امل��ت��ب��ادل��ة 
للتعاون  ج��دي��دة  اآف���اق  وف��ت��ح  دع��م  على 
القت�شادي وحتفز القطاع اخلا�ش ورجال 
الفر�ش  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  ع��ل��ى  الأع���م���ال 

واملجالت املتاحة.

*عمان 
عمان  يف  الباك�شتاين  ال�شفري  األ��ق��ى 
املنتدى  مقر  يف  حما�شرة  خان  علي  �شجاد 
التطورات  "اأثر  ح��ول  للو�شطية  العاملي 
يف اف��غ��ان�����ش��ت��ان ع��ل��ى ب��اك�����ش��ت��ان والأم���ن 

الإقليمي".
واأ�شاد ال�شفري خان وفق بيان �شدر عن 
بقيادة  اململكة  بجهود  الأرب��ع��اء  املنتدى 
ل�شمان  ال��ث��اين  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  ج��الل��ة 
منطقة  يف  والأم���ن  وال�����ش��الم  ال�شتقرار 

ال�شرق الأو�شط.
وق����ال اإن����ه ول��ط��امل��ا ك��ان��ت ع��الق��ات 
باك�شتان مع الأردن تاريخيا مميزة للغاية 
يوا�شل  حيث  الثقة  من  مناخ  يف  ن�شاأت  اإذ 

كال اجلانبني تقديره لالآخر.
كبرية  اهمية  تويل  باك�شتان  اأن  وبني 
دائما  البلدان  اململكة، ووقف  مع  لعالقتها 
اإىل جانب بع�شهما، وتتميز هذه العالقات 

والت�شورات  بالتاريخ  م�شرتك  باإح�شا�ش 
امل�����ش��رتك��ة ح���ول ال��ق�����ش��اي��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة 

والدولية املهمة.
وا�شاف اأن باك�شتان توؤيد موقف الأردن 
الفل�شطينية  الق�شية  حلل  والثابت  اجلاد 
ق�شية  اأن  اإىل  لفتا  الدولتني،  اأ�شا�ش  على 
باك�شتاين،  ك��ل  قلب  م��ن  قريبة  فل�شطني 
���ش��ام��ال جلميع  ب��اك�����ش��ت��ان ح���ال  وت���دع���م 
اخلالفات العربية الإ�شرائيلية العالقة من 

اأجل �شالم دائم يف املنطقة.
ال��ت��ط��ورات  ح��ول  خ��ان  ال�شفري  وق���ال 

ي�شمن  اأن  "ناأمل  اأفغان�شتان  يف  الأخ���رية 
النظام ال�شيا�شي اجلديد بذل جهود من�شقة 
ال�شالم والأم���ن وال���ش��ت��ق��رار يف  اأج��ل  م��ن 
الإن�شانية  الحتياجات  وتلبية  اأفغان�شتان 

والإمنائية لل�شعب الأفغاين".
جت��اه  م��ل��ت��زم��ة  ب��اك�����ش��ت��ان  اأن  واأك����د 
وال�شتقرار  ال�شالم  ب��دع��م  اأفغان�شتان 
وال�����ش��ي��ادة والزده������ار واحل���ف���اظ على 
اإىل  م�شريا  الأف��غ��اين،  ال�شعب  م�شلحة 
م�شاعدات  ار�شلت  باك�شتان  حكومة  اأن 
لل�شعب  والأدوية  الأغذية  ت�شمل  اإن�شانية 

الأفغاين.

دوره  ب��اأداء  ال��دويل  املجتمع  وطالب 
الحتياجات  تلبية  على  امل�شاعدة  يف 
اأزم��ت��ه  الأف���غ���اين يف  ل��ل�����ش��ع��ب  امل��ل��ح��ة 

ن�شانية. الإ
وقال امني عام املنتدى املهند�ش مروان 
�شقيقة  دول���ة  باك�شتان  اإن  ال��ف��اع��وري 
الق�شايا  جت��اه  الي��ج��اب��ي��ة  مواقفها  لها 
وجه  على  فل�شطني  وق�شية  الإ�شالمية، 

اخل�شو�ش.
اأداره����ا  ن��ه��اي��ة امل��ح��ا���ش��رة ال��ت��ي  ويف 
املحا�شر  اأجاب  احلاليقة،  حممد  الدكتور 

على اأ�شئلة امل�شاركني ومداخالتهم. 

البنك اإلسالمي األردني 
يطلق بطاقة المساومة 

البرلمانية األردنية مع آسيا تبحث 
مع السفير األذري أوضاع المنطقة

السفير الباكستاني يحاضر
 في المنتدى العالمي للوسطية

مقال رئيس التحرير

عدد  ال�شوت  �شامعني  يا 
املليار  ون�شف  املليار  بلد  ال�شني  جمهورية  وزراء 

مليون   350 ال�  بلد  اأمريكا  وزراء  وع��دد   ، وزي��ر   )  18  ( مواطن 
�شعوب  اأغنى  �شوي�شرا  حكومة  وزراء  وعدد   ، وزير   )  15  ( مواطن 

العامل )8 ( وزراء .
والعجز  الم��ك��ان��ات  �شح  رغ��م  الردن  يف  عندنا  اهلل  ���ش��اء  م��ا 
هيئة   )62( فرخت  ال��وزارات  وهذه   ، وزير   )25( هناك  واملديونية 
للوهلة  ويبدو   ، �شنويا  املاليني  مئات  الدولة  موازنة  تكبد  م�شتقلة 
الوىل ان كل وزارة فرخت ثالث هيئات ، ويبدو ان ال�شالح الداري 
والقت�شادي الذي ن�شمعه من اأ�شحاب القرار بعيد عن  الردن رمبا 
لال�شالح  نية  يوجد  ول   ، الر�ش  عن  ال�شماء  تف�شل  التي  بامل�شافة 

القت�شادي وال�شيا�شي فهو معطل حتى  اإ�شعار اخر .
ت�شتنزف  والتي   ، الذوات  لأبناء  ُف�شلت  امل�شتقلة  الهيئات  وهذه 
موارد الدولة ، ومن خالل مراجعة ملوازنة الهيئات امل�شتقلة جند اأن 
حجم  وهناك   ، الهيئات  لتلك  وموازنتها  جهدها  جل  ت�شع  احلكومة 
امل�شتقلة،  الوحدات  هذة  تكلفه  الذي  مربر  غري  كبري  وانفاق  تبذير 
راتب  يفوق  الهيئات  هذه  يف  الكبار  امل�شوؤولني  رواتب  بع�ش  ان  لبل 
رئي�ش احلكومة والوزراء اأنف�شهم ، نعم هناك رواتب فلكية للم�شوؤلني 

يف هذه الهيئات تفوق رواتب روؤ�شاء جمهوريات يف دول اأفريقيا .
املوؤ�ش�شات  اأمام واقع مرير ومظلم لبع�ش تلك  اليوم  اأنف�شنا  جند 
خلدمة  واإمن��ا  اإطالقا،  تنموية  غري  لأغرا�ش  “تفريخها”  مت  التي 
م�شالح �شخ�شية �شيقة فما هو الواقع املايل لهذه املوؤ�ش�شات والهيئات 

يف �شنة  2018؟
الدعم  قبل  ماليا  عجزا  ميزانياتها  ت�شجل  امل�شتقلة  املوؤ�ش�شات  
احلكومي مبقدار 355 مليون دينار، مرتاكما على 13 موؤ�ش�شة تعاين 
ما  اأو  دينار  مليون   294 بواقع  املياه  �شلطة  اأبرزها  مزمن،  عجز  من 

ن�شبته 83 باملائة من ذلك العجز.
 23 ل�شالح  م�شجل  دينار  مليون   239 والبالغ  املتحقق  الوفر  اأما 
ما  اأو  دينار،  مليون   90 الوطنية  الكهرباء  �شركة  اأبرزها  موؤ�ش�شة 
ن�شبته  ما  اأو  دينار  مليون   54 الت�شالت  وهيئة  باملائة،   38 ن�شبته 
22باملائة من اإجمايل الوفر، املالحظ اأن العجز يف موازنات املوؤ�ش�شات 
والهيئات امل�شتقلة والبالغ يف �شنة 2017حوايل 355 مليون دينار يتم 
تغطيته من خالل القرتا�ش الداخلي واخلارجي، وبالتايل �شيوؤدي 
من  املكفولة  الديون  مبقدار  املديونية  زيادة  اإىل  رئي�شي  ب�شكل  ذلك 

قبل احلكومة لهذه املوؤ�ش�شات.
اإىل  موجه   2017 �شنة  يف  امل�شتقلة  للهيئات  احلكومي  الدعم 
مليون   155 مقداره  مبا�شر  بدعم  موؤ�ش�شة،   57 اأ�شل  من  موؤ�ش�شة   22
دينار  مليون  و35  اجلارية،  للنفقات  دينار  مليون   120 بواقع  دينار، 
موؤ�ش�شات  اأربع  اأن  الدعم  مو�شوع  يف  والغريب  الراأ�شمالية.  للنفقات 
مليون   118 يبلغ  ما  اأو  منه  باملائة   76 من  اأكرث  على  ت�شتحوذ  فقط 
دينار، وهي وحدات تتبع لوزارة الأوقاف 65 مليون دينار، وموؤ�ش�شة 
الذاعة والتلفزيون 29 مليون دينار، وموؤ�ش�شة التدريب املهني بواقع 

12 مليون دينار، وهيئة الطاقة الذرية مبقدار 11 مليون دينار.
الهيئات،  هذه  يف  والكادحني(  احلراثني  )لبناء  مكان  ليوجد 
فعرب ع�شرات ال�شنني كانت التعيينات يف هذه اجلهات لبناء الذوات 
الكثري من  باأنها ل تتطلب  تتميز  اأعمال  فهي  واملح�شوبية  بالوا�شطة 
وتنعم  الدخل،  من  الكثري  تدر  ذلك  عك�ش  على  لكنها  وامل�شقة  اجلهد 
اأ�شحاب احلظوة ممن يعملون بها مبزايا اجتماعية من تاأمني �شحي 
العمل،  جهة  نفقة  على  وغريها  وهبات  و�شفرات  وموا�شالت  ونوادي 

ورمبا مبا يزيد على الأجر! 
اأ�شبحت الردن الآن تنق�شم اإىل فئتني: فئة قليلة العدد متميزة 
برثائها وم�شتوى معي�شتها املرتفع لي�ش نتيجة اأعمال فائقة اجلهد اأو 
املحاباة  اإل  ل�شيء  ل  لكن  طوال،  ل�شاعات  متتد  اأو  اخلطورة  �شديدة 
و�شوء  العي�ش  �شظف  من  تئن  العدد  كثيفة  اأخ��رى  وفئة  والتمييز، 
م�شتوى ونوعية املعي�شة، حيث ت�شل الليل بالنهار يف اأعمال �شاقة بل 
اأو اأية  و�شديدة اخلطورة يف اأحيان كثرية دومنا احل�شول على اأجور 

مزايا اجتماعية. 
ال�شالم  يتحقق  اأن  ميكن  هل  ؟  هكذا  احلياة  ت�شتمر  اأن  ميكن  هل 
الجتماعي يف جمتمع بهذا ال�شكل يعاين معظم اأع�شائه من الكراهية 
مع  يوم  بعد  يوما  الكراهية  وتزداد  ؟  احلظوة  اأ�شحاب  على  واحلقد 
ف�شل كل حماولة تعلن لالإ�شالح.. هل تذكرون قانون احلد الأق�شى 
لالأجور وكيف بداأ وما انتهى اإليه  .. اأبناء احلراثني يعي�شون براتب 
)200( دينار �شهريا .. واأبناء الذوات برواتب مابني )13 األف ( اىل 

)20( الف �شهريا .
من  اأ�ش�ش  على  متما�شكة  قوية  دول��ة  بناء  ميكن  اأن��ه  اأعتقد   ل 
التمييز والكراهية وال�شوؤال  من ي�شتطيع اأن ي�شمي الأمور مب�شمياتها 
وي�شتعني بالأغلبية ال�شاحقة من اأبناء ال�شعب من العمال والفالحني 
اأ�شحاب  لوبي  اأم��ام  ليقف  واملعلمني  والعلماء  واملهند�شني  والأطباء 
امل�شالح والنفوذ، بدل من مهادنتهم والتقرب اإليهم بل والتحالف معهم 
�شعيا لك�شب دعمهم مقابل احلفاظ على مكا�شبهم الظاملة بل وزيادتها، 
مل يعد هناك مكان يف هذا العامل لدول تقام على تق�شيم �شعوبها اإىل 

�شادة وعبيد!

خالد خازر الخريشا

هيئات أبناء 
الذوات ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

أمد التَّقاضي في قضايا األخطاء الطبية 
عوى تحكمه تقارير الخبرة الفنية وأطراف الدَّ

ان  *عمَّ
امل�شوؤولية  ق�شايا  من  بالعديد  ان  عمَّ جزاء  �شلح  حمكمة  تنظر   
الّطبية، متهم فيها م�شت�شفيات واأطباء، بيد اأنَّ �شرعة الف�شل يف هذه 
الق�شايا يرتبط ب�شروط اأبرزها احل�شول على تقرير اخلربة الفنية، 
وزارة  اأطباء يف   9 –  5 �شة مكونة من  والذي ي�شدر عن جلنة متخ�شِّ
م  ل تقدَّ حة، وقد ياأخذ عاًما كاماًل حتى ي�شل اإىل املحكمة مما يعطِّ ال�شِّ

عوى الق�شائية. �شري الدَّ
وتابعت وكالة النباء الأردنية )برتا( اأكرث من 20 جل�شة خالل 
4 اأ�شهر يف ق�شية خطاأ طبي ت�شبَّب بوفاة طبيبة اأ�شنان، والتي وردت 
اأول  املحكمة  وعقدت   ،2021 العام  بداية  ان  عمَّ جزاء  لح  �شُ ملحكمة 
جل�شة لها يف الق�شية يوم 25 �شباط املا�شي، وا�شتمعت حتى الآن ل�شهود 
يابة العامة جميعهم، والبالغ عددهم 13 �شاهدا، بالإ�شافة اإىل 3  النِّ
عاء باحلق ال�شخ�شي من  خ�شي؛ لتقدمي ادِّ �شهود بالدعاء باحلق ال�شَّ
تبعا  عوى  الدَّ هذه  تقدمي  اأجاز  القانون  اأنَّ  حيث  املتوفاة،  ورثة  ِقبل 

للدعوى اجلزائية.
خالل  الق�شية  هذه  يف  بقرارها  املحكمة  تنطق  اأن  املتوقع  ومن 
يف  ووكيله  عليه  للم�شتكى  ال�شتماع  ُتنهي  اأن  بعد  املقبلني  ال�شهرين 

فاعية اإن وجدت. الق�شية وتقدميه للبينة الدِّ
وليد  القا�شي،  الق�شائي  للمجل�ش  العام  الإعالمي والأمني  النَّاطق 
اإنَّ مهمة الق�شاء هي الو�شول  كناكريه، قال ل�"برتا"، اليوم الأربعاء، 
الق�شية  لأط��راف  ال�شتماع  يقت�شي  مما  العدالة  وحتقيق  للحقيقة 
يابة العامة واملدعي باحلق ال�شخ�شي  نات النِّ كافة، والتي من بينها بيِّ
ووكالء الدفاع باعتبار ذلك من �شمانات املحاكمة العادلة وفق القانون 
واملواثيق الدولية، وُت�شدر املحكمة حكمها مبا�شرة بعد اكتمال ذلك، 
ر وا�شح  اأو مربِّ اأيَّة ق�شية دون وجود �شبب  ول تاأجيل لأيِّ جل�شة يف 

وقانوين.
�شهود  اإىل  ال�شتماع  تتطلب  الطبية  امل�شوؤولية  ق�شايا  اأنَّ  واأ�شاف 
مناق�شتهم  وحتتاج  اأطباء  غالبيتهم  يف  هم  والذين  العامة،  النيابة 
عدة  يف  اإليه  ال�شتماع  يتم  من  ومنهم  كاف  لوقت  اإليهم  وال�شتماع 
جل�شات للتثبت من وجود اخلطاأ الطبي كون ال�شهادة تت�شمن العديد 

من الأمور الفنية والطبية.
�ش يف املحاكم الرئي�شية هيئات  اأنَّ املجل�ش الق�شائي خ�شِّ واأ�شاف 
جل�شات  عقد  ويجري  بية،  الطِّ الأخطاء  ق�شايا  يف  للنَّظر  ق�شائية 
بية  متتالية لنظرها، واإنَّ اإطالة اأمد التَّقا�شي يف ق�شايا امل�شوؤولية الطِّ
ال�شهود املطلوب �شماعهم وانتظار ورود  اأهمها عدد  اأ�شباب  يعود لعدة 

تقارير اخلربة الفنية.
يعتمد  عدمها  من  بية  الطِّ امل�شوؤولية  حتديد  يف  الفي�شل  اأنَّ  يذكر 
من  اأطباء  من  مكونة  جلنة  جتريها  التي  الفنية  اخلربة  تقارير  على 
حة ويرتاوح عددهم من 5 – 9  ذوي اخلربة والخت�شا�ش يف وزارة ال�شِّ
ة اأحكام ق�شائية باإدانة امل�شوؤولني عن  اأطباء، وقد اأ�شدرت املحاكم عدَّ
اإليها وثبت فيها وجود اخلطاأ  الأخطاء الطبية يف عّدة ق�شايا وردت 

الطبي.
ان، باإحدى ق�شايا امل�شوؤولية الطبية،  لح جزاء عمَّ ودانت حمكمة �شُ
امل�شت�شفيات  باإحدى  والتوليد  الن�شائية  اخت�شا�ش  يف  تعمل  طبيبة 
رت يف  اأنَّ الطبيبة ق�شَّ رت حب�شها ملدة عام بعدما ثبت للمحكمة  وقرَّ
الوقت  القي�شرية لإحدى احلوامل يف  العملية  باإجراء  القرار  اتخاذ 
املنا�شب واأدى ذلك لوفاة اجلنني، علما باأنَّ العقوبة الواردة يف القانون 
ترتاوح بني 6 اأ�شهر و3 �شنوات. وت�شري املادة )12( من قانون امل�شوؤولية 
ق�شايا  يف  عليه  امل�شتكى  الطبيب  توقيف  يجوز  ل  اأنَّ��ه  اإىل  بية  الطِّ

عوى اجلزائية.  الأخطاء الطبية خالل فرتة النَّظر بالدَّ
يود( )برتا- بركات الزِّ

شركة العطارات تنظم دورة 
تدريبية في االسعافات االولية

إدارة األرصاد الجوية 
تحتفل بيوم الرصد العربي

*عمان 
الإ�شعافات  يف  تدريبية  دورة  للطاقة   العطارات  �شركة  نظمت   
مع  بالتعاون  الر�شا�ش  ام  ق�شاء  يف  املحلي  املجتمع  ل�شيدات  الأولية 

مديرية الدفاع املدين وموؤ�ش�شة اجلذل للتنمية امل�شتدامة.
وا�شتعر�ش مدربو الدفاع املدين كيفية تقدمي ال�شعافات الولية 
يف التعامل ال�شريع مع احلالت املر�شية وال�شابات مع مراعاة قواعد 

ال�شالمة العامة عند امل�شابني قبل و�شول امل�شعفني املخت�شني.
واكدوا اهمية التعامل المن من قبل ال�شيدات يف املنازل مع كافة 
املنزل  يف  الغاز  ا�شطوانة  ت�شرب  اهمها  من  والتي  املحتملة  احل��وادث 
واهم التعليمات التي يجب اتباعها اثناء العمل يف املطبخ حفاظا على 

�شالمة املواطنني. 
مع  ال�شحيح  التعامل  كيفية  عن  مف�شال  �شرحا  ال��دورة  وت�شمنت 
على  التدريب  والإغ��م��اء  ال�شناعي  التنف�ش  مثل  الطارئة  احل��الت 
الأن��ف  ونزيف  النزيف  واإ�شعاف  امل�شاب  حلمل  ال�شليمة  الطريقة 
والتعامل مع حالت بلع الل�شان واجلروح القطعية وال�شعق الكهربائي 

والإ�شابة ب�شربة ال�شم�ش.
للطاقة،  العطارات  �شركة  يف  املجتمعية  امل�شوؤولية  من�شقة  وقالت 
امل�شوؤولية  فعاليات  �شمن  تاأتي  التدريبية  ال��دورة  ان  املعايطة  نور 

الجتماعية الذي تقدمها ال�شركة للمجتمع املحلي.
وهدفت الدورة اإىل تهيئة ال�شيدات للقدرة على تقدمي الإ�شعاف 
الأويل لأي حالة طارئة، وتعلم مبادئ واأ�ش��اليب الإ�شع���افات الأولية 

ال�شحيحة مما ينقذ الأرواح ويقلل املخاطر واحلوادث والإ�شابات.
يف  داخلي  اأجنبي  ا�شتثمار  اأكرب  للطاقة  العطارات  م�شروع  ويعد 
اململكة بكلفة تقدر ب����� 1ر2 مليار دولر، ويوفر اأكرث من 1000 فر�شة 
موارد  من  املنفعة  يحقق  م�شروع  واأول  لالأردنيني،  المد  طويلة  عمل 

ال�شخر الزيتي املحلية، وتقليل اعتماد الأردن على الغاز امل�شتورد.

*عمان 
لالر�شاد  العربي  باليوم  الربعاء،  اجلوية  الر�شاد  ادارة  حتتفل 

حتت �شعار"معا نواجه الطق�ش املتطرف".
بيان  يف  خطاب  اآل  رائ��د  اجلوية  الر���ش��اد  ادارة  مدير  واو���ش��ح 
اثار  ي�شخم  الب�شرية  الأن�شطة  عن  الناجم  املناخ  تغري  ان  �شحفي، 
الظواهر الطبيعية املرافقة ويوؤثر ب�شكل متزايد على امناط الطق�ش 
ل �شيما من خالل موجات حر وجفاف اكرث �شدة وما يرتبط بذلك من 
خماطر اندلع حرائق الغابات وظواهر قيا�شية ومتطرفة من المطار 

والفي�شانات.
وقال اإن الأردن �شهد حالت جوية متطرفة وعنيفة، كانت جلية 
فيهما  �شهدنا  حيث   ،2019/2020 ومو�شم    2018/2019 مو�شم  يف 
امطارا غزيرة وت�شكل في�شانات كانت عنيفة مقارنة يف اخر 15 عاما 
) مو�شما (، كما �شهد �شيف 2020 اطول موجة حر �شهدتها اململكة منذ 

عام 1921 ا�شتمرت ملدة تزيد عن ا�شبوعني.
من  العربية  واملنطقة  والقليم  العامل  ي�شهده  ملا  نظرًا  وتابع، 
واكرث  �شدة  اكرث  ا�شبحت  متطرفة،  جوية  وظواهر  مناخية  تغريات 
جمال  يف  اكرث  اهتمام  هناك  يكون  وان  معًا  نعمل  ان  بد  فال   ، تكرارًا 
التنبوؤ والر�شد اجلوي على امل�شتويني احلكومي واخلا�ش، مثل قطاعات 

الكهرباء واملياه و�شركات ال�شياحة والطريان اخلا�ش .

جمعية مستثمري الدواجن تثمن اقامة 
شركة لتسويق المنتجات الزراعية

  
*عمان 

وزارة  دور  والأعالف"،  ال��دواج��ن  "م�شتثمري  جمعية  ثمنت 
الزراعية،  املنتجات  لت�شويق  فاعلة  اآليات  عن  البحث  يف  الزراعة 
الفل�شطينية  الأردنية  ال�شركة  عن  بالعالن  اأخ��ريا  تكللت  والتي 
املنتجات  ترويج  يف  كبري  دور  لها  �شيكون  والتي  الزراعي،  للت�شويق 
جديدة  ت�شديرية  ا�شواق  وفتح  ال�شقيقني،  البلدين  يف  الزراعية 

وتبادل اخلربات.
قطاع  لعطاء  ال��وزارة  دعت  انها  اىل  بيان الربعاء  يف  واأ�شارت 
الدواجن  حلوم  املائدة،  بي�ش  التفريخ  بي�ش   ( ومنتجاته  الدواجن 
الأردن  وجعل  ال�شركة  يف  كبرية  ح�شة  الدواجن(  حلوم  وم�شنعات 
الزراعية  واملنتجات  خا�ش،  ب�شكل  الدواجن  ملنتجات  اقليميا  مركزا 
التعاون  يتطلبان  وامل�شروع  الفكرة  هذه  جناح  اأن  مبينة  عام،  ب�شكل 
ما بني مكونات القطاع ومب�شاركة اأ�شحاب العالقة وعلى راأ�شها غرفة 

�شناعة الأردن.
ال�شركة  هذه  اإخ��راج  يف  الإ�شراع  �شرورة  على  اجلمعية  واك��دت 
القطاع  لدعم  م�شتقبال  ا�شتمراريتها  ت�شمن  اآليات  وو�شع  النور،  اإىل 
الدعم  كل  لتقدمي  ا�شتعداد  على  اجلمعية  اأن  اىل  م�شرية  الزراعي، 

لإجناح هذه ال�شركة وهذه ال�شراكة.
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*غزة 
ح��م��ل��ت م��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق��ي��ة دول���ة 
املعتقلني  حياة  عن  امل�شوؤولية  الحتالل 
مطالبة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال�����ش��ج��ون  يف 
لوقف  العاجل  بالتدخل  ال��دويل  املجتمع 
اأحكام  واح���رتام  العقابية  الإج����راءات 

القانون الدويل.
الإن�شان  حلقوق  امل��ي��زان  مركز  وق��ال 
بخطورة  ينظر  اإنه  �شدر  �شحفي  بيان  يف 
التي  العقابية  الإج�����راءات  اإىل  بالغة 
املعتقلني  �شلطات الحتالل بحق  اتخذتها 
الإ�شرائيلية،  ال�شجون  يف  الفل�شطينيني 
جلبوع  �شجن  يف  معتقلني   6 قيام  اأثر  على 
بانتزاع حريتهم ثم اأعادت تلك ال�شلطات 
اأ���ش��ارت  فيما  اأي���ام،  بعد  منهم   4 اعتقال 
زكريا  املعتقل  نقل  اإىل  الإعالمية  امل�شادر 
حيفا  "رامبام" يف  م�شت�شفى  اإىل  الزبيدي 

جراء تعر�شه لل�شرب.
الحتالل  دولة  امليزان  مركز  وحّمل 
املعتقلني  حياة  عن  القانونية  امل�شوؤولية 

الإ�شرائيلية  ال�شجون  يف  الفل�شطينيني 
الدولة  بو�شفها  الأربعة،  املعتقلني  خا�شة 
الرابعة  جنيف  لتفاقية  وفقًا  احلاجزة 
جمموعة  ت��ف��ر���ش  وال��ت��ي   ،1949 ل��ع��ام 
اإىل  جوهرها  يف  ت�شعى  الل��ت��زام��ات،  من 
املحميني  الأ�شخا�ش  حياة  على  احلفاظ 
وح��م��اي��ت��ه��م، وع����دم ج����واز اإخ�����ش��اع��ه��م 
املخالفات  م��ن  ذل���ك  ب��اع��ت��ب��ار  للتعذيب 
املادة )147(  املحظورة مبوجب  اجل�شيمة 

من التفاقية.
اإن��ه ي��رى يف الإج���راءات  وق��ال املركز 
م�شلحة  اإدارة  فر�شتها  ال��ت��ي  العقابية 
املعتقلني  ب��ح��ق  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����ش��ج��ون 
لأح��ك��ام  خ��ط��ريًا  ان��ت��ه��اك��ًا  الفل�شطينيني 
تق�شي  والتي  التفاقية،  من   )33( امل��ادة 

عن  حممي  �شخ�ش  اأي  معاقبة  جواز  بعدم 
وحظر  �شخ�شيًا،  هو  يقرتفها  مل  خمالفة 
ال��ع��ق��وب��ات اجل��م��اع��ي��ة وك��ذل��ك ت��داب��ري 

التهديد اأو الإرهاب.
التحقيق  جهات  ق��رار  اأن  املركز  واأك��د 
من  الأرب��ع��ة  املعتقلني  منع  الإ�شرائيلية 
حول  امل��خ��اوف  ُيثري  مبحاميهم،  اللتقاء 
ان��ت��زاع  وحم���اول���ة  ل��ل��ت��ع��ذي��ب،  تعر�شهم 
كونه  اإىل  اإ�شافة  بالإكراه،  منهم  اعرتاف 
ينتهك �شمانات املحاكمة العادلة، ويف ذلك 

انتهاك خطري لأحكام القانون الدويل.
دولة  ا�شتمرار  اأن  على  املركز  و�شدد 
الع��ت��ق��ال  �شيا�شة  تبني  يف  الح���ت���الل 
للمعايري  خطريا  جت���اوزا  ي�شكل  الإداري 
�شمانات  خا�شة  الإن�شان،  حلقوق  الدولية 
تلك  اأن  اإىل  بالنظر  ال��ع��ادل��ة،  املحاكمة 

ال�شيا�شة حترم املعتقلني من معرفة التهمة 
على  قدرتهم  دون  وحتول  اإليهم،  املوجهة 
قدرتهم  وتقّي�ش  الت��ه��ام،  اأدل��ة  مناق�شة 

على الدفاع عن اأنف�شهم.
الإن�شان  حلقوق  امل��ي��زان  مركز  ودع��ا 
م�شوؤولياته  حتمل  اإىل  ال���دويل  املجتمع 
القانونية والأخالقية جتاه �شكان الأرا�شي 
الهيئات  داع��ي��ا  امل��ح��ت��ل��ة،  الفل�شطينية 
اىل  الإن�شان،  حقوق  حماية  على  القائمة 
الحتالل  دول��ة  واإل���زام  العاجل  التدخل 
اللتقاء  م��ن  الأرب��ع��ة  املعتقلني  بتمكني 
لهم،  املنا�شب  ال��ع��الج  وت��ق��دمي  مبحاميهم 
اجلماعية  والعقوبات  الإج��راءات  ووقف 
ال�شجون  يف  الفل�شطينيني  املعتقلني  بحق 
القانون  اأح��ك��ام  واح���رتام  الإ�شرائيلية 

الدويل.

*تونس
�شعّيد،  التون�شي قي�ش  الرئي�ش  ا�شتقبل 
اأ�شاتذة  ق��رط��اج،  بق�شر  الثالثاء  م�شاء 
جامعيني بارزين، ملناق�شة م�شائل د�شتورية.

وق��ال��ت ال��رئ��ا���ش��ة ال��ت��ون�����ش��ي��ة، على 
�شفحتها على في�شبوك، اإن لقاء الرئي�ش مع 
�شالح  حممد  والعميد  بلعيد  �شادق  العميد 
تطرق  حمفوظ.  اأمني  والأ�شتاذ  عي�شى  بن 
عّدة  واإىل  تون�ش  يف  ال�شيا�شي  الو�شع  اإىل 

م�شائل د�شتورية.
اإىل  باملنا�شبة،  الدولة،  رئي�ش  واأ�شار 
اأي�شا  ولكن  احلكومة  ت�شكيل  املهم  من  اأنه 
التي  لل�شيا�شة  ت�شّور  و�شع  ال�شروري  من 
ال�شعب  خل��دم��ة  احلكومة  ه��ذه  �شتتبعها 

التون�شي.
كما اأّكد على اأنه لي�ش من دعاة الفو�شى 
والن���ق���الب، وج����ّدد ال��ت��زام��ه ب��اح��رتام 
يف  امل�شي  على  وثباته  واحلقوق  احلريات 

�شعبية  اإرادة  ر�شمته  الذي  الوا�شح  امل�شار 
وا�شعة.

اذا ح�شلت بع�ش  اأنه  �شعيد  وبني قي�ش 
البع�ش  ذل��ك  اإىل  ي�شري  كما  ال��ت��ج��اوزات 
هو  منها  فالغاية  وبهتانا،  كذبا  يدعيه  اأو 
هذا  يف  اجلمهورية  رئي�ش  اإىل  الإ���ش��اءة 
لإنقاذ  امل�شوؤولية  فيه  حتمل  الذي  الظرف 
الدولة من دوائر الف�شاد ودعاة العودة اإىل 

الوراء.

غزة: منظمات حقوقية تحمل االحتالل 
المسؤولية عن حياة المعتقلين

رئيس تونس: لست من دعاة 
الفوضى وملتزم بالحريات

ليس بسبب أفغانستان.. أصوات 
تنادي بإقالة قائد الجيش األميركي

*واشنطن 
طالب ع�شو جمل�ش ال�شيوخ الأمريكي، ماركو روبيو، الرئي�ش 
جو بايدن، باإقالة رئي�ش هيئة الأركان امل�شرتكة اجلرنال مارك 

ميلي فورا.
القومي  الأم��ن  على  خطرا  ي�شكل  ميلي  اأن  روبيو  واعترب 
الأمريكي، وعلى قدرة الوليات املتحدة يف قيادة العامل خالل 

املخاطر.
وجاءت مطالبة روبيو الالفتة وغري امل�شبوقة من قبله، بعيد 
تقارير �شحفية ك�شفت مقتطفات من كتاب �شيطرح قريبا، حول 
متتالية،  مرات  ال�شيني  بنظريه  بالت�شال  ميلي  اجلرنال  قيام 
ال�شابق  الرئي�ش  قيادة  حتت  املتحدة  الوليات  ب��اأن  لطماأنته 

دونالد ترامب، لن ت�شن عمال ع�شكريا �شد ال�شني.
والكتاب من تاأليف ال�شحفي الأمريكي املعروف بوب وودورد، 
ويدور حول الأيام الأخرية من حكم ترامب يف البيت الأبي�ش، 
ال�شحفي  تاأليفه  يف  �شاهم  كما  ال�شطراب،  �شديدة  كانت  التي 

روبرت كو�شتا.
وقال الكاتب اإن ميلي ذهب اإىل حد التعهد لنظريه ال�شيني، 
فاإنه  ال�شني،  �شد  ع�شكريا  عمال  �شتنفذ  اأمريكا  كانت  اإن  باأنه 
ب�شكل  يحدث  لن  الأم��ر  وب��اأن  بذلك،  القيام  قبل  به  �شيت�شل 

مفاجئ.
وبح�شب الكتاب، فاإن اجلرنال مارك ميلي اتخذ اإجراء �شريا 
اأو  �شاروخية  ب�شربات  ترامب  ياأمر  اأن  احتمال  من  من  للحد 

ا�شتخدام اأ�شلحة نووية.
غري  اخل��ط��وة  ه��ذه  على  الأم��ريك��ي  اجلي�ش  ق��ائ��د  واأق����دم 
امل�شبوقة يف تاريخ املوؤ�ش�شة الع�شكرية، بعد اقتحام الكابيتول يف 

6 يناير املا�شي، اأي قبل اأيام من مغادرة ترامب البيت الأبي�ش.
الهجوم  م��ن  ���ش��دم  ميلي  اجل����رنال  ف���اإن  ل��ل��ك��ت��اب،  وط��ب��ق��ا 
عقلي  بتدهور  اأ�شيب  ترامب  "اإن  قوله  عنه  ونقل  الكونغر�ش، 

عقب خ�شارته النتحابات، واأ�شبح مهوو�شا".
�شريا  اجتماعا  يناير   8 يوم  يف  ميلي  عقد  ذلك،  على  وبناء 
مراجعة  فيه  ومتت  "البنتاغون"،  يف  الع�شكرييني  القادة  لكبار 
نووية،  اأ�شلحة  ا�شتخدام  اأو  ع�شكرية  عمليات  اإطالق  خطوات 
اأحد كان، بدون مراجعته  اأي  اأوامر من  اأي  واأمرهم بعدم تلقي 

�شخ�شيا.

بيدرسون يلتقي قادة المعارضة 
السورية في اسطنبول

*عمان 
قيادات  بيدر�شون  غري  �شوريا،  اإىل  الأمم��ي  املبعوث  التقى 
املعار�شة ال�شورية يف مدينة ا�شطنبول الرتكية، عقب زيارة له 

قبل اأيام للعا�شمة ال�شورية دم�شق.
وبح�شب وكالة الأنا�شول الرتكية لالأنباء، التقى بيدر�شون 
مع كل من رئي�ش الئتالف ال�شوري �شامل امل�شلط، ورئي�ش هيئة 
التفاو�ش اأن�ش العبدة، و�شارك يف الجتماع عرب تقنية "فيديو 
عن  ال�شورية  الد�شتورية  للجنة  امل�شارك  الرئي�ش  كونفرن�ش"، 

املعار�شة هادي البحرة.
وكان بيدر�شون التقى قبل اأيام يف دم�شق م�شوؤولني �شوريني، 
ال�شورية،  الد�شتورية  للجنة  جديدة  جولة  لعقد  جهوده  �شمن 

بعد ف�شل خم�ش جولت يف �شابقة يف حتقيق اأي تقدم.

أبو الغيط والكاظمي يبحثان 
إجراء االنتخابات العراقية

*القاهرة 
الغيط  اأب��و  اأحمد  العربية  ال��دول  جامعة  عام  اأم��ني  بحث 
على  امل�شتجدات  الكاظمي،  م�شطفى  العراقي  ال��وزراء  ورئي�ش 
لإجراء  اجلارية  وال�شتعدادات  والدولية،  العربية  ال�شاحتني 

النتخابات النيابية املبكرة يف العراق يف ت�شرين الأول املقبل.
يف  العربية  اجلامعة  م�شاركة  اأهمية  الكاظمي  رئي�ش  واأكد 
مراقبة النتخابات املقبلة، فيما اأعرب ابو الغيط عن ا�شتعداد 

اجلامعة العربية لتقدمي الدعم املمكن يف هذا ال�شدد. 

سبيس إكس االميركية تطلق 51 قمرا 
صناعيا لتغطية األرض بشبكة اإلنترنت

*واشنطن 
الأمريكية  الف�شاء  ا�شتك�شاف  تكنولوجيات  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
الف�شاء  يف  �شناعيا  قمرا   51 اأط��الق  عن   ، اإك�ش"  "�شبي�ش 
اخلارجي لالأر�ش، من طراز "�شتارلينك"، من اأجل توفري خدمة 

الإنرتنت ال�شريعة للم�شتخدمني يف جميع اأنحاء العامل.
مت  " لقد  بيان،  يف  ال�شركة  قالت  بو�شت،  وا�شنطن  وبح�شب 
بنجاح اطالق �شاروخ "فالكون 9 " من جممع الإطالق الف�شائي 
فلوريدا  بولية  الف�شائية  للقوة  فاندنربغ  بقاعدة   E4 رقم 
متعدد  ال�����ش��اروخ  م��ن  الأول  اجل���زء  هبط  وق��د  الأم��ريك��ي��ة، 
يف  عائمة  من�شة  يف  اإطالقه،  من  دقائق  ت�شع  بعد  ال�شتخدام 
لالأقمار  "�شتارلينك"  جمموعة  اأن  ويذكر  الأطل�شي.  املحيط 
الأر�شية  الكرة  لتغطية  متخ�ش�شة  جمموعة  هي  ال�شناعية، 
 22 يف  امل�شروع  هذا  تنفيذ  وب��داأت  ال�شريع،  الإنرتنت  ب�شبكة 
�شباط عام 2018، حيث اطلقت عام 2019 املرحلة الأوىل من 
امل�شروع 60 قمرا ل�شلكيا ويقل وزن كل منها عن 500 كيلوغرام.

الحدود الملتهبة.. تحركات عسكرية 
بدول جوار ليبيا لصد المرتزقة

*بنغازي 
�شنوات   10 منذ  ليبيا  �شربت  التي  الأمنية  الفو�شى  األقت 
بعد اإطاحة الزعيم معمر القذايف، بظاللها على الدول املجاورة 
تورط  ثبوت  بعد  وذلك  الإفريقي،  ال�شاحل  منطقة  يف  خا�شة 
القوات  لقتال  مرتزقة  ت�شدير  يف  الليبي  بالداخل  ميلي�شيات 

النظامية هناك.
واأبدى م�شوؤولون يف دول اإفريقية ت�شرتك يف حدود مع ليبيا 
خا�شة  ليبيا،  يف  املنت�شرين  واملرتزقة  امليلي�شيات  من  تخوفهم 
الدول  �شهدتها بع�ش  التي  ال�شيا�شية والع�شكرية  التغريات  بعد 
تدهور  من  دولية  حتذيرات  و�شط  غينيا،  واآخرها  الإفريقية، 

الو�شع الأمني داخل ليبيا.
ورغم اجلهود الذي يقوم بها اجلي�ش الوطني الليبي ل�شرب 
الإمكانات  نق�ش  فاإن  الإرهابية،  والعنا�شر  املرتزقة  مع�شكرات 
وحظر ال�شالح املفرو�ش على البالد حال دون الق�شاء التام على 

امليلي�شيات وامل�شلحني.
رتال  الليبي  اجلي�ش  قوات  تدمري  كانت  اجلهود  هذه  واآخ��ر 
تربو  منطقة  يف  ليبيا  داخ��ل  متركز  الت�شادية،  للمعار�شة 

القريبة من مدينة مرزق، على احلدود اجلنوبية للبالد.
وقالت �شعبة الإعالم احلربي الليبي اإن فرقة املهام اخلا�شة 
وعنا�شر  املرتزقة  متركز  ا�شتهدفت  ع�شكرية  عملية  نفذت 
من  ع��دد  تدمري  عن  اأ�شفر  مما  تربو،  يف  الت�شادية  املعار�شة 

اآلياتهم ومدرعاتهم، والق�شاء على من كان داخلها.
"القوات توا�شل مطاردة بقايا  اأن  ال�شعبة يف بيان  واأ�شافت 
اأحد  اإىل مقتل  املناطق احلدودية"، م�شرية  املجموعات يف  هذه 

اأفرادها خالل ال�شتباكات.
واأعلنت ت�شاد والنيجر حالة ال�شتنفار الأمني، حيث عززت 
من  اإرهابيني  ت�شلل  ملنع  احلدود  على  قواتهما  تواجد  الدولتان 

الداخل الليبي.
اإن  عربية"،  نيوز  "�شكاي  ملوقع  ليبية  اأمنية  م�شادر  وقالت 
اأخرى،  جهة  من  وليبيا  من  البلدين  بني  الأمني  الرتكاز  نقاط 
جانب  من  واآليات،  اأفراد  من  ع�شكرية  تعزيزات  بالفعل  �شهدت 

ت�شاد والنيجر.
واأكدت امل�شادر اأن "زيادة القوات كان من جانب واحد فقط"، 
اإىل  ليبيا  اإرهابيني من  "الأ�شباب قد تكون خوفا من ت�شلل  واأن 

داخل اجلارتني".
ال�شالح  فو�شى  من  كثريا  عانا  "البلدين  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
التي  ت�شاد  يف  الأح��داث  كان  دليل  واآخر  ليبيا،  يف  وامليلي�شيات 
اأدت ملقتل الرئي�ش اإدري�ش ديبي، بقوة متمردة دخلت من ليبيا".

واعترب املبعوث الأممي اإىل ليبيا يان كوبيت�ش اأن "ا�شتمرار 
م�شدر  يعد  الأجنبية  وال��ق��وات  واملقاتلني  املرتزقة  وج��ود 
دول  ذلك  يف  مبا  �شواء،  حد  على  الدويل  وللمجتمع  لليبيا  قلق 
املقاتلني  �شحب  يقرتن  اأن  �شرورة  على  كوبيت�ش  واأكد  اجلوار". 
ليبيا  اأنحاء  يف  مكثفة  بجهود  امل�شلحة  واملجموعات  الأجانب 

واملنطقة الأو�شع، ملعاجلة الأ�شباب اجلذرية لغياب ال�شتقرار.
الدولة  �شيطرة  لفر�ش  التدابري  تعزيز  �شرورة  على  واأكد 
والأ�شلحة  الب�شر  تهريب  جلرائم  منعا  احلدودية،  املناطق  يف 
اأن  بخ�شو�ش  الثابت  املتحدة  الأمم  موقف  جمددا  واملخدرات، 

ميناء اآمنا لإنزال املهاجرين والالجئني". تعترب  ل  "ليبيا 
وعلق املحلل ال�شيا�شي �شليمان الباروين قائال اإن "ال�شتنفار 
الأمني يف دول جوار ليبيا طبيعي يف مثل هذه الظروف، خا�شة 

اأن الدولتني عانتا كثريا ب�شبب فو�شى امليلي�شيات يف ليبيا".
"هناك  اأن  عربية"،  نيوز  "�شكاي  ملوقع  الباروين  واأ�شاف 
واآخرها  حاليا  الإفريقية  البلدان  بع�ش  يف  �شيا�شية  فو�شى 
غينيا، التي �شهدت انقالبا اأطاح الرئي�ش األفا كوندي، مما يجعل 
هذه الدول يف اأم�ش احلاجة لتاأمني كافة النقاط ملنع فتح جبهة 

تزعزع ا�شتقرارها".
اأ�شبحت كابو�شا لدى جريانها ب�شبب فو�شى  "ليبيا  اأن  واأكد 
ال�شالح وامليلي�شيات، فالكل يعلم من ي�شكن ال�شحراء الليبية غري 

اخلا�شعة ل�شيطرة ال�شلطات".

*القاهرة
وق��ع��ت م�شر وق��ط��ر ع���ددا م��ن م��ذك��رات 
التعاون  تعزيز  بهدف  الثنائية،  التفاهم 
وزارة  اأفادت  ح�شبما  البلدين،  بني  والتن�شيق 

اخلارجية امل�شرية يف بيان.
امل�شرية  املتابعة  جلنة  اإن  البيان  وق��ال 
ال��ق��ط��ري��ة ع��ق��دت اج��ت��م��اع��ا يف ال��دوح��ة، 
اخلارجية  وزي��ر  م�شاعد  برئا�شة  الثالثاء، 
امل�شري يا�شر عثمان، واملبعوث اخلا�ش لوزير 
علي  الإقليمية  لل�شوؤون  القطري  اخلارجية 

الهاجري.

برئا�شة  القانونية  اللجنة  انعقدت  كما 
م�شاعد وزير العدل امل�شري م�شطفى البهبيتي 
ورئي�ش الإدارة القانونية يف وزارة اخلارجية 

القطرية ال�شيخ حممد بن حمد اآل ثان.
لالتفاق  التو�شل  الجتماعات  عن  و"نتج 
اأعمال  جدول  على  املعرو�شة  امل�شائل  ب�شاأن 
م��ذك��رات  م��ن  ع��دد  على  والتوقيع  ال��ل��ج��ان، 
ال�شقيقني،  البلدين  بني  الثنائية  التفاهم 
اجل��ه��ات  ب��ني  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 
اخل��ارج��ي��ة  ب��ي��ان  وف���ق  فيهما"،  املخت�شة 

امل�شرية.

للربيد  ال��ق��وم��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  "وقعت  ك��م��ا 
امل�شرية مذكرة تفاهم وبروتوكول للتعاون يف 
جمال التعاون الربيدي مع ال�شركة القطرية 
الطريان  �شلطة  ووقعت  الربيدية،  للخدمات 
جمال  يف  تفاهم  مذكرة  على  امل�شرية  املدين 
النقل اجلوي مع هيئة الطريان املدين بدولة 

قطر".
يف  تاأتي  اخلطوة  "هذه  اإن  البيان  وق��ال 
بني  العالقات  تعزيز  م�شار  ا�شتكمال  اإط��ار 
دفع  على  الراهن  والعمل  ال�شقيقني،  البلدين 

العالقات الثنائية بينهما لالأمام".

*وكاالت 
ال�شابق  اللبناين  ال���وزراء  رئي�ش  غ��ادر 
ال��ولي��ات  اإىل  متجها  ب��ل��ده  دي���اب  ح�����ش��ان 
م�شت�شارته،  قالت  ح�شبما  الثالثاء،  املتحدة، 
من  بحقه  ���ش��درت  ا�شتدعاء  م��ذك��رة  رغ��م 

قا�شي التحقيق يف انفجار مرفاأ بريوت.
وقع  عندما  ل��ل��وزراء  رئي�شا  دي��اب  وك��ان 
النفجار يف 4 اأغ�شط�ش 2020، وا�شتقال بعد 
الكارثة التي اأ�شفرت عن مقتل اأكرث من 200 
ترك  كما  اآلف،   6 من  اأكرث  واإ�شابة  �شخ�ش 

اأجزاء كبرية من بريوت مدمرة.
ت�شريف  حلكومة  رئي�شا  دي��اب  وك��ان 
عندما  املا�شي،  الأ���ش��ب��وع  حتى  الأع��م��ال 
حكومة  ت�شكيل  يف  ميقاتي  جنيب  جن��ح 

امل�شاومات  من  ل�شهور  حدا  لي�شع  جديدة، 
. �شية ل�شيا ا

بيطار،  طارق  التحقيق  قا�شي  وا�شتدعى 
ب�شفته  والإهمال  العمد  القتل  بتهمة  دياب 
كان رئي�شا للحكومة، ورف�ش دياب ال�شتجواب 

كمتهم قائال اإنه اأدىل ب�شهادته يف الق�شية.
يحققون  الذين  الق�شاة  اأن  دي��اب  وي��رى 
التي  اللبنانية  القوانني  انتهكوا  الق�شية  يف 
تن�ش على اأنه كم�شوؤول حكومي كبري ل ميكن 

ا�شتدعاوؤه اإل بعد موافقة جمل�ش النواب.

املا�شي  ال�شهر  املثول  دياب  رف�ش  وعندما 
ا�شتدعاء  م��ذك��رة  بيطار  اأ���ش��در  للتحقيق، 
بحقه، ومت حتديد موعد جديد لال�شتجواب 

ليكون الثنني املقبل.
واأ�شدر بيطار، الثالثاء، مذكرة ا�شتدعاء 
بعد  دي���اب  م��ن��زل  ع��ن��وان  تت�شمن  ج��دي��دة 

تنحيه عن رئا�شة الوزراء.
دي��اب:  م�شت�شارة  ح��اط��وم،  ليلى  وقالت 
"لي�ش لديه )دياب( �شيء جديد يقوله. وهو 
يقرر  حتى  ذلك  بكل  له  عالقة  ل  اأنه  يعترب 

الربملان م�شار العمل".

واأ�شافت اأن دياب غادر يف رحلة خمططة 
يف  يدر�شون  ال��ذي��ن  اأبنائه  ل��زي��ارة  م�شبقا، 
ير  مل  اأن��ه  اأ�شحت  كما  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات 

اأبناءه منذ اأن توىل من�شبه.
دياب  اأن  لبنانية  اإعالن  و�شائل  واأو�شحت 

اأ�شابيع".  4 بعد  بلده  اإىل  "�شيعود 
وان��ف��ج��رت م��ئ��ات الأط���ن���ان م��ن ن��رتات 
الأم��ون��ي��وم، وه���ي م���ادة ���ش��دي��دة الن��ف��ج��ار 
ت�شتخدم يف �شنع الأ�شمدة، مت تخزينها ب�شكل 
اأغ�شط�ش  يف  ل�شنوات،  املرفاأ  يف  �شحيح  غري 
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مصر وقطر توقعان عددا 
من مذكرات التفاهم

قبل أيام من استجوابه بقضية 
المرفأ.. حسان دياب يغادر لبنان
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*وكاالت
لقب  عن  الدفاع  حملة  ت�شيل�شي،  ا�شتهل 
على   0-1 �شعب  بفوز  اأوروب��ا،  اأبطال  دوري 
�شيفه زينيت �شان بطر�شربج، م�شاء الثالثاء، 

يف افتتاح مناف�شات املجوعة الثامنة.
اللقاء  ه���دف  ل��وك��اك��و،  روم��ي��ل��و  �شجل 

الوحيد، يف الدقيقة 69.
واح����ت����ل ت�����ش��ي��ل�����ش��ي امل����رك����ز ال���ث���اين 
باملجموعة، بفارق الأهداف وراء يوفنتو�ش، 

الذي تخطى ماملو بثالثية نظيفة.
توخيل،  توما�ش  امل��درب  فريق  واعتمد 
على طريقة اللعب )3-4-2-1(، حيث وقف 
اأزبيليكويتا اإىل جانب اأندريا�ش كري�شتين�شن 

واأنتونيو روديجر يف اخلط اخللفي.
وتواجد ري�ش جيم�ش وماركو�ش األون�شو 
جورجينيو  وت��ع��اون  امل��ل��ع��ب،  ط���ريف  ع��ل��ى 
مبنت�شف  بينهما  فيما  كوفا�شيت�ش  وماتيو 
مونت  ماي�شون  الثنائي  حترك  فيما  امللعب، 
ال�شريح  امل��ه��اج��م  خ��ل��ف  زي��ا���ش،  وح��ك��ي��م 

لوكاكو. روميلو 
�شريجي  جل���اأ  امل��ق��اب��ل��ة،  ال��ن��اح��ي��ة  يف 
اللعب  طريقة  اإىل  زينيت،  م��درب  �شيماك 
من  اخللفي  اخل��ط  وت��ك��ون   ،)1-4-1-4(
ت�شي�شتياكوف  ودمييرتي  �شوتومني  األيك�شي 
ويارو�شالف راكيتي�شكي ودوجال�ش �شانتو�ش.

ووقف ويلمار باريو�ش لوحده يف منت�شف 
العمليات  منطقة  وي��ن��دل  وق���اد  امل��ل��ع��ب، 
على  وت��واج��د  كوزياييف،  دال��ر  مب�شاعدة 

اأدى  فيما  وكالودينيو،  مالكوم  اجلناحني، 
�شاردار اأزمون دور املهاجم ال�شريح.

ال�شوط الأول جاء مماًل، وكافح ت�شيل�شي 
يهدد  ومل  املتما�شك،  زينيت  دف��اع  لخ��رتاق 
مرمى �شيفه كثرًيا، واعتمد الفريق الرو�شي 

على هجمات خاطفة.
ارتدت  الذي  اأزم��ون،  اإىل  الكرة  وو�شلت 
اإىل  وخرجت  جيم�ش،  ق��دم  من  ت�شديدته 
الدقيقة  يف  �شيء  عن  تثمر  مل  ركنية  ركلة 

.12
�شيطرة ت�شيل�شي على املجريات مل تنتج 
الهجمات  بع�ش  �شن  زينيت من  هدًفا، ومتكن 
وج��رب  املنتظر،  التهديد  ت�شكل  مل  التي 
كوزياييف حظه بت�شديدة نحو املدرجات يف 

الدقيقة 20.
جيم�ش،  من  عر�شية  لوكاكو  وا�شتقبل 
ت�شديدته  ارتدت  الذي  زيا�ش  اإىل  ليمهدها 

من باريو�ش يف الدقيقة 24.
وحرم راكيتي�شكي مدافع زينيت، لوكاكو 
من متابعة عر�شية جيم�ش يف الدقيقة 32.

بالدقيقة  زينيت، فر�شة خطرية  واأهدر 
38، عندما و�شلت الكرة على حافة منطقة 
بقوة يف  �شدد  الذي  راكيتي�شكي  اإىل  اجلزاء 

مكان وقوف احلار�ش ميندي.
ب�شكل  ال��ث��اين  ال�شوط  ت�شيل�شي،  ب���داأ 
لعبي  بني  جماعية  لعب  واأث��م��رت  اأف�شل، 
الذي  زيا�ش  اإىل  الكرة  و�شول  عن  البلوز 
اأطلق ت�شديدة زاحفة �شيطر عليها احلار�ش 

يف الدقيقة 47.
وا�شتقبل لوكاكو، الكرة وظهره للمرمى، 
يف  �شدد  ال��ذي  جيم�ش  اإىل  ميررها  اأن  قبل 

ال�شباك من اخلارج بالدقيقة 56.
اإىل �شحب  املدرب توما�ش توخيل  وعمد 
بدًل  هافريتز  كاي  واإ�شراك  زيا�ش،  حكيم 

منه.
وكاد زينيت اأن يباغت مرمى ت�شيل�شي يف 
الكرة  ويندل،  خطف  عندما   ،68 الدقيقة 
لكن  ي�شددها،  اأن  قبل  كري�شتين�شن،  اأم��ام 

ميندي �شيطر عليها.
لكن ت�شيل�شي ح�شل اأخرًيا على م�شعاه يف 
عر�شية  لوكاكو،  قابل  عندما   ،69 الدقيقة 

اأزبيليكويتا، ليكملها براأ�شه داخل ال�شباك.
وحاول زينيت، تعديل النتيجة من خالل 
اإيروخني،  واألك�شندر  دزيوبا  اأرتيم  اإ�شراك 
يف  تقدمه  تعزيز  من  اق��رتب  ت�شيل�شي  لكن 
متريرة  األون�شو  تلقى  عندما   ،79 الدقيقة 
القائم  بجانب  زاحفة  الكرة  لي�شدد  مونت، 

البعيد.
مهد  عندما   ،80 الدقيقة  يف  زينيت  ورد 
اإىل  ال��ك��رة داخ��ل منطقة اجل���زاء  اأزم���ون، 
قبل  امل��رم��ى،  بجوار  الكرة  وم��رت  دزي��وب��ا، 

�شقوط ميندي وتلقيه العالج.
خ��الل  م��ن  دف��اع��ه  ت�شيل�شي  واأح���ك���م 
مكان  ت�شيلويل  وب��ن  �شيلفا  بتياجو  الدفع 
التالية  الدقائق  لتمر  واألون�شو،  اأزبيليكويتا 

هادئة، ويخرج ت�شيل�شي فائًزا.

السلط يستضيف الوحدات.. والرمثا 
يحذر سحاب في الدوري األردني

*وكاالت
حقق بايرن ميونخ بطل اأملانيا، انت�شاًرا ثميًنا بنتيجة )3-0( على 
اأوروبا،  اأبطال  لدوري  املجموعات  دور  من  الأوىل  باجلولة  بر�شلونة، 

م�شاء الثالثاء، يف معقل البلوجرانا "كامب نو".
 ،34 الدقيقة  يف  مولر  توما�ش  ميونخ  لبايرن  الأه���داف  و�شجل 

وليفاندوف�شكي هدفني يف الدقيقتني 56 و85.
وبهذا النت�شار يرفع بايرن ميونخ ر�شيده اإىل 3 نقاط يف �شدارة 
بدون  الرتتيب  بر�شلونة  يتذيل  بينما  اخلام�شة،  املجموعة  ترتيب 

نقاط.
من  كرة  ليفاندوف�شكي  و�شدد  ال�شيوف،  من  ب�شغط  املباراة  بداأت 
بر�شلونة  مرمى  حار�ش  �شتيجن  تري  بها  اأم�شك  اجلزاء،  منطقة  خارج 

ب�شهولة يف الدقيقة 14.
وجاء الرد �شريًعا من بر�شلونة، بت�شديدة من �شريجي روبريتو يف 
الدقيقة 15، م�شتغال عر�شية من الطرف الأي�شر من األبا، مرت اأعلى 

مرمى البافاري.
اإنقاذ البلوجرنا من  وتاألق تري �شتيجن حار�ش مرمى بر�شلونة، يف 
من  لت�شديدة  ت�شدى  حيث   ،19 الدقيقة  يف  الأول  الهدف  ا�شتقبال 

�شاين.
حيث  ميونخ،  لبايرن  التقدم  ه��دف  ت�شجيل  يف  مولر  وجن��ح 
جار�شيا  باإريك  ا�شطدمت  املنطقة،  خارج  من  قوية  ت�شديدة  اأر�شل 
الدقيقة  يف  الكتالونية،  ال�شباك  ت�شكن  اأن  قبل  بر�شلونة  مدافع 

.34
يد  مل�شة  اإثر  جزاء،  ركلة  على  باحل�شول  بر�شلونة  لعبو  وطالب 
لأوباميكانو مدافع بايرن ميونخ داخل املنطقة، يف الدقيقة 42، لكن 

حكم املباراة رف�ش احت�شاب اأي �شيء.
وانتهى ال�شوط الأول بتقدم بايرن ميونخ بهدف دون رد.

*وكاالت
جديدة  ميداليات   3 اإحراز  يف  للجوجت�شو  الوطني  املنتخب  جنح 
)ذهبية وف�شية وبرونزية(، يف ختام امل�شاركة الأردنية ببطولة اآ�شيا، 

التي اختتمت يف الإمارات.
وحقق لعب املنتخب با�شل فانو�ش ذهبية وزن 94 كغم، وفاز لعب 
املنتخب عالء الدين اخلزاعي بامليدالية الف�شية لوزن 77 كغم، فيما 

حققت رانيا مقبل امليدالية الربونزية لوزن 52 كغم.
وف�شيتني  ذه��ب��ي��ة  م��ي��دال��ي��ة  اأم�����ش  ي���وم  ح��ق��ق  املنتخب  وك���ان 

وبرونزيتني، لريفع ح�شيلة امليداليات اإىل 8.

*وكاالت
على  ال�شابق،  والن�شر  ج��دة  اأهلي  مهاجم  ال��راه��ب،  ح�شن  اأثنى 
الثنائية املميزة لتالي�شكا وفين�شنت اأبوبكر يف خط هجوم العاملي اأمام 

تراكتور الإيراين، بثمن نهائي البطولة الآ�شيوية.
"مينيز   :"SBC وقال ح�شن الراهب يف ت�شريحات لربنامج "ملعب
هناك  تكن  ومل  �شديد،  بحذر  تراكتور  �شد  املباراة  بداأ  الن�شر  مدرب 
خطورة من الفريق الإيراين، والأهم هو التاأهل لربع نهائي البطولة 

الآ�شيوية".
نظرا  الأول  بال�شوط  فنيا  واأف�شل  جيدا  كان  "الن�شر  واأ�شاف: 
داخل  اجليد  لعبيه  وحت��رك  املميز  ولتنظيمه  خطوطه،  لتقارب 
امللعب، و�شجل هدفا جميال عرب اأبوبكر بعد متريرة رائعة من تالي�شكا، 
ويف ال�شوط الثاين كانت هناك بع�ش الأخطاء الفنية وغياب التحرك 

بدون كرة".
فهو  اأبوبكر  للكامريوين  اأمنحها  املباراة  "رجل  الراهب:  وتابع 
وبني  بينه  كبري  تناغم  ويوجد  املقبل،  للدور  امل��رور  ه��دف  �شاحب 
رائعة،  ثنائية  هذه  امللعب،  داخل  عالية  الفنية  وقيمتهما  وتالي�شكا، 
وتكرر ما فعله الثنائي بالهدف الليلة يف مباراة �شمك بالدوري، وهذه 

ميزة وجود الالعب الأجنبي الكبري".
وعن و�شعية ناديه ال�شابق اأهلي جدة، رد: "جمهور النادي الأهلي 
من اجلماهري التي لي�ش لديها قدرة على حتمل املدربني، وكان يجب اأن 
يكون لدى اإدارة الأهلي اإ�شرتاتيجية �شواء باملناف�شة على الدوري اأو 

كاأ�ش امللك هذا املو�شم اأو اإعادة بناء للفريق".

مهمة جديدة لحاتم عقل 
مع الفيصلي األردني

*وكاالت
مديرا  عقل  حامت  تعيني  الفي�شلي،  لنادي  املوؤقتة  اللجنة  قررت 
فنيا لفرق الفئات العمرية، ا�شتنادا لتو�شية اللجنة الفنية التي مت 

ت�شكيلها موؤخرا.
للفريق  الفني  للمدير  م�شاعدا  موؤخرا،  ُعني  قد  عقل  حامت  وكان 
الأول بقيادة ال�شوري حممد عقيل، قبل اأن تقرر اللجنة املوؤقتة حل 

اجلهاز الفني والتدريبي.
القدم الأردنية، حيث  اأبرز مدافعي كرة  اأحد  ويعترب حامت عقل 
لعب ب�شفوف الفي�شلي ل�شنوات طويلة ومثل منتخب الأردن يف العديد 

من البطولت املهمة.
لنادي  العمرية  الفئات  قطاع  يف  احلايل  العام  بداية  عقل  وعمل 

�شباب العقبة، حيث يتمتع باخلربة يف هذا املجال.
احلديد  حممود  بتعيني  ق��رارا  اتخذت  املوؤقتة  اللجنة  اأن  يذكر 

مديرا فنيا للفريق الأول، خلفا لل�شوري حممد عقيل.
يف   ،)1-0( الأردن  �شباب  اأمام  يومني  قبل  الفي�شلي  فريق  وخ�شر 
ا�شرتداد  يف  طموحاته  لتبدد  املحرتفني،  دوري  لبطولة   16 اجلولة 

اللقب.

*وكاالت
التي  املوؤقتة لنادي الوحدات، يف جل�شتها  اللجنة الإدارية  قررت 
عقدت برئا�شة فهد البياري، اإقالة املدير الفني للفريق الأول بالكرة 
الطائرة، حممد نعمان، وم�شاعده ه�شام اخلوالدة مدرب فرق الفئات 

العمرية.
خل�شارتني  تعر�ش  قد  بالوحدات،  الطائرة  الكرة  فريق  وكان 
�شباب  اأم���ام  اآخ��ره��ا  وك��ان  املمتاز  ال���دوري  بطولة  يف  متتاليتني 

احل�شني.
وقال الناطق الإعالمي حممد غنام، يف ت�شريحات ملوقع الوحدات، 
قررت  فا�شل،  حممد  الن�شاط  مدير  من  بتو�شية  املوؤقتة،  اللجنة  اإن 

تعيني م�شطفى �شباب م�شت�شاًرا فنًيا.
الكرة  لفريق  فنًيا  الب�ش مديًرا  اأنه مت تعيني ماجد  واأو�شح غنام 

الطائرة خلًفا ملحمد نعمان.
حممود  اإىل  العمرية  الفئات  ف��رق  م��درب  مهمة  ت�شليم  وج��رى 
الفريق  تدريب  يف  الب�ش  ملاجد  م�شاعًدا  ا  اأي�شً �شيعمل  والذي  غنامي، 

الأول.

*وكاالت
اأدهم خمادمة  "فيفا"، احلكم  القدم  لكرة  الدويل  اختار الحتاد 
وامل�شاعد اأحمد مون�ش، للم�شاركة يف دورة تعنى بانتقاء حكام نهائيات 

كاأ�ش العامل يف قطر 2022.
قطر،  يف  املقبل  الثاين  ت�شرين   1-5 الفرتة  خالل  ال��دورة،  وتقام 
ق��ارات  جميع  من  م�شاعد  حكم  و26  �شاحة  حكم   26 ي�شارك  حيث 
العامل با�شتثناء اأوروبا، متهيدا لختيار الطواقم التي �شتدير مباريات 

املونديال.
تت�شمن  ال���دورة  اإن  ال��ق��دم،  ك��رة  لحت��اد  الر�شمي  امل��وق��ع  وق��ال 
بع�ش  ملناق�شة  بالإ�شافة  عملية،  فنية  ومتارين  بدنية،  اختبارات 
احلكم  تقنية  على  تطبيقات  اإىل  و�شول  فيديو،  واختبارات  احلالت 

.VAR امل�شاعد
مبي�شني،  اإ���ش��راء  احلكمة  الآ�شيوي  الحت��اد  اختار  املقابل،  يف 
املجموعة  مباريات  اإدارة  يف  للم�شاركة  العبادي  اإ�شالم  وامل�شاعدة 
فل�شطني  يف  تقام  والتي  لل�شيدات،  اآ�شيا  كاأ�ش  ت�شفيات  من  ال�شاد�شة 
ح�شونة  ع��وين  املقيم  اختيار  مت  كما  اأي��ل��ول،   19-25 الفرتة  خ��الل 

لالإ�شراف على حكام ذات املجموعة.
امل�شاعدة  احلكمة  الآ�شيوي  الحت��اد  اختار  ذات��ه،  الجت��اه  يف 
من  الرابعة  املجموعة  مباريات  اإدارة  يف  للم�شاركة  العبادي  �شابرين 
ت�شفيات كاأ�ش اآ�شيا لل�شيدات، والتي تقام يف قرغيز�شتان خالل الفرتة 

24-18 اأيلول.
للم�شاركة  ردن��ي��ني،  الأ وامل��ق��ي��م��ني  احل��ك��ام  اخ��ت��ي��ار  ت��ي  وي��اأ
ظل  يف  القارة  م�شتوى  على  ه��م  الأ البطولت  مباريات  دارة  ب��اإ
م�شتوى  على  الأردين  احلكم  بها  يتمتع  التي  الطيبة  ال�شمعة 

. مل لعا ا

الوحدات ُيقيل مدرب الكرة الطائرة

مهام تحكيم خارجية 
للحكام األردنيين

لمسة لوكاكو تنقذ تشيلسي من فخ زينيت

*وكاالت
مباريات اجلولة  تفتتح غدًا اخلمي�ش، 
الأردين،  امل��ح��رتف��ني  دوري  لبطولة   17
حيث ت�شعى الفرق اإىل البحث عن النقاط 
مالم�شة  ف��ر���ش��ة  ت��ع��زز  ب��ه��دف  ال���ث���الث 

طموحاتها.
القوية  امل��واج��ه��ة  اجل��ول��ة  وت�����ش��ه��د 
واملرتقبة التي جتمع الوحدات "املت�شدر" 
مع ال�شلط، فيما �شيكون الرمثا على موعد 

مع اختبار مثري اأمام �شحاب.
وي�����ش��ل��ط م���وق���ع ك�������ووورة، ال�����ش��وء 
الفرق  وم��واق��ف  ال�شت  امل��واج��ه��ات  على 

وتطلعاتها، وفقًا للتايل:

شباب العقبة والبقعة
البقعة،  نظريه  العقبة  �شباب  ي�شتقبل 
عبداهلل  امللك  �شتاد  على  اخلمي�ش،  اليوم 
تبدو  م��واج��ه��ة  يف  بالقوي�شمة،  ال��ث��اين 

وا�شحة املعامل.
العقبة  �شباب  ل�شالح  الأف�شلية  ومتيل 
ر�شيده  ت��ع��زي��ز  ب��ط��م��وح  يتم�شك  ال���ذي 
اخلطر،  منطقة  ع��ن  والب��ت��ع��اد  النقطي 
بر�شيد  الأخ��ري  قبل  املركز  يحتل  حيث 
بفارق الأهداف فقط  ويبتعد  "13" نقطة 

عن اجلليل �شاحب املركز العا�شر.
يخو�ش  اأ���ش��ب��ح  البقعة  ف���اإن  ب���دوره 
اأ�شبحت  حيث  الواجب،  باب  من  املباريات 
حيث  ا�شتحالة،  ت��زداد  البقاء  يف  اآم��ال��ه 

يتذيل الرتتيب بر�شيد نقطة واحدة.

السلط والوحدات
تتجه الأنظار اإىل ملعب الأمري ح�شني 
الذي �شيكون �شاهدًا على املواجهة الأقوى 
يف هذه اجلولة وجتمع الوحدات وال�شلط 

اخلمي�ش.
وكان لقاء الذهاب بني الفريقني انتهى 
بتعادلهما "1-1"، وهما اللذان قد تعرثا يف 
اجلولة املا�شية حيث تعادل الوحدات مع 

معان وال�شلط مع اجلليل.
ويوقن الفريقان اأن ا�شتنزاف مزيد من 

املناف�شة  ح�شابات  من  ي�شعب  قد  النقاط 
عن  البحث  اإىل  يدفعهما  ما  اللقب،  على 

النقاط الثالث.
ويت�شدر فريق الوحدات ترتيب الفرق 
املركز  ال�شلط  يحتل  فيما  نقطة،   "36" ب� 

الثالث ب� "32" نقطة.

اجلزيرة والفيصلي
اجلمعة،  ال���دويل  عمان  �شتاد  ي�شهد 
مع  اجل��زي��رة  يجمع  ال��ذي  العراقة  لقاء 

الفي�شلي.
همته  ا�شتنه�ش  ق��د  اجل��زي��رة  وك���ان 
البقعة  على  مهمًا  ف���وزًا  وحقق  م��وؤخ��رًا، 
ال�شاد�ش  للمركز  ليتقدم  نظيفة  بثالثية 

بر�شيد "22 نقطة".
بدوره فاإن الفي�شلي �شيظهر بثوب فني 
مت  ال��ذي  احلديد  حممود  بقيادة  جديد 

التعاقد معه خلفًا لل�شوري حممد عقيل.
ويتوقع اأن يظهر الفي�شلي ب�شورة فنية 
�شباب  اأم��ام  عليها  ظهر  التي  عن  خمتلفة 
-0" وخ�شرها  املا�شية  اجلولة  يف  الأردن 

2"، ليبقى الفريق رابعًا ب� "27" نقطة.

اجلليل واحلسني إربد
غد  ب��ع��د  اجل��ل��ي��ل  ف��ري��ق  ي�شت�شيف 
�شتاد  على  اإرب��د  احل�شني  نظريه  اجلمعة، 
الأم�����ري حم��م��د ب���ال���زرق���اء، ح��ي��ث ميني 
الفريقان النف�ش با�شتعادة نغمة النت�شار.
وكان اجلليل قدم اأداء جيدًا يف اجلولة 
نقطة  واقتن�ش  ال�شلط،  اأم���ام  املا�شية 
ثمينة، لكنه ما زال بحاجة حل�شد املزيد 
اخلطر  منطقة  عن  لالبتعاد  النقاط  من 

حيث يقبع باملركز العا�شر ب� "13" نقطة.
ال��ذي  اإرب���د  احل�شني  ف���اإن  جهته،  م��ن 
القا�شية  خ�شارته  بعد  لالنتقادات  تعر�ش 
املا�شية،  اجلولة  يف   "4-1" الرمثا  اأم��ام 
للم�شار  والعودة  توازنه  ل�شتعادة  يطمح 

ال�شحيح.
فريق  ل�شالح  ن�شبيًا  الأف�شلية  ومتيل 
جيدين،  لع��ب��ني  ميتلك  ال���ذي  احل�شني 

حت�شني  ب��ه��دف  ال��ف��وز  لتحقيق  وي�شعى 
يحتل  حيث  الرتتيب،  �شلم  على  موقعه 

املركز اخلام�ش ب� "25" نقطة.

الرمثا وسحاب
قويا  اختبارا  اجلمعة،  الرمثا  يخو�ش 
�شحاب  نظريه  ي�شت�شيف  عندما  وم��ث��ريا، 

على �شتاد احل�شن باإربد.
ومعنوية  فنية  بحالة  الرمثا  ومي��ر 
ورفع  الثاين  للمركز  قفز  بعدما  مرتفعة، 
ر�شيده اإىل "34" نقطة، مقل�شًا الفارق مع 

املت�شدر الوحدات اإىل نقطتني فقط.
�شواه  ول  ال��ف��وز  ع��ن  الرمثا  ويبحث 
بهدف املحافظة على حظوظه يف املناف�شة 
امل��ب��اراة  م��ع  �شيتعامل  حيث  اللقب  على 

برتكيز عال.
موؤخرًا  تعادل  الذي  �شحاب  فاإن  بدره 
يطمح   ،"4-4" بنتيجة  العقبة  �شباب  مع 
بتحقيق نتيجة اإيجابية تعزز من تطلعات 
ب�  الثامن  املركز  يف  ي�شتقر  حيث  البقاء، 

"18" نقطة.

معان وشباب األردن
ال�شبت   ،17 اجلولة  مواجهات  تختتم 
و�شباب  معان  يجمع  وحيد  بلقاء  املقبل، 
الأردن، على �شتاد الأمري حممد بالزرقاء.

املميزة  نتائجه  مبوا�شلة  معان  وياأمل 
حيث تعادل يف اآخر مباراتني مع الفي�شلي 

والوحدات بذت النتيجة "1-1".
وي�شتقر فريق معان يف املركز التا�شع ب� 
"16" نقطة، وما زال بحاجة حل�شد مزيد 

من النقاط لالبتعاد عن �شبح اخلطر.
بفوز  املنت�شي  الأردن  �شباب  فاإن  بدوره 
اجلولة  يف  الفي�شلي  على  حققه  ثمني 
املا�شية، يتطلع اإىل التم�شك باآمال حت�شني 

موقعه على �شلم الرتتيب العام.
املركز  يف  الأردن  �شباب  فريق  وي�شتقر 
ال�شابع بر�شيد "22" نقطة ويبتعد بفارق 
يحل  ال��ذي  اجلزيرة  عن  فقط  الأه���داف 

�شاد�شا.

بايرن ميونخ ُيهين برشلونة 
بثالثية في كامب نو

منتخب الجوجتسو يضيف 3 ميداليات 
جديدة لألردن في بطولة آسيا

الراهب: ثنائية تاليسكا وأبوبكر 
رائعة.. ومدرب االتحاد األفضل
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*عمان 
وق���ع���ت ���ش��رك��ة م��ن��اج��م ال��ف��و���ش��ف��ات 
كامل  مبوجبها  ا�شرتت  اتفاقية  الأردن��ي��ة، 
اليابانية  "ميت�شوبي�شي"  �شركة  ح�ش�ش 
الأردن��ي��ة،  اليابانية  الأ���ش��م��دة  �شركة  يف 
ح�شة،   800 و  األفا   672 و  مليونا  والبالغة 

وهي ت�شكل 10 باملئة من راأ�شمال ال�شركة.
وقعها  التي  التفاقية  خالل  ذلك  جاء 
رئي�ش جمل�ش اإدارة �شركة مناجم الفو�شفات 
ال��ذن��ي��ب��ات، مع  ال��دك��ت��ور حممد  الأردن��ي��ة 

ل�شركة  الإقليمي  عمان  مكتب  ع��ام  مدير 
تاكاهيكو  ال��ي��اب��ان��ي��ة  "ميت�شوبي�شي" 
التنفيذي  الرئي�ش  بح�شور  ني�شيتاين، 
عبد  املهند�ش  الفو�شفات  مناجم  ل�شركة 

الوهاب الرواد.
ح�شة  رفع  يف  التفاقية  توقيع  وي�شهم 
�شركة مناجم الفو�شفات الأردنية يف �شركة 

الأ�شمدة اليابانية الأردنية اإىل 80 باملئة.
اليابانية  الأ���ش��م��دة  �شركة  وتخت�ش 
اإنتاج  الأردنية التي تاأ�ش�شت عام 1992، يف 

وهي  املركبة،  الأ�شمدة  اأن���واع  من  العديد 
 )NPK( املركبة  الكيميائية  الأ���ش��م��دة 
و�شماد   ،)NPS( امل��م��زوج��ة  والأ���ش��م��دة 
 )MAP( الأم��ون��ي��وم  ف��و���ش��ف��ات  اح����ادي 
.)DAP( و�شماد ثنائي فو�شفات الأمونيوم
العالية  بجودته  ال�شركة  اإنتاج  وميتاز 
على  حل�شوله  نظرا  عليه  الطلب  وزي���ادة 
توؤهل  التي  العاملية  ال�شهادات  من  العديد 
العاملية  لالأ�شواق  للدخول  املنتجات  ه��ذه 

املختلفة.

الفوسفات تشتري كامل حصص ميتسوبيشي 
في شركة األسمدة اليابانية األردنية

انطالق تدريب الفوج الثالث 
من أكاديمية البرمجة من أورنج

تخريج 33 مشاركا في دورات 
مهنية بنقابة المقاولين

*عمان 
اأكادمييتها  من  الثالث  الفوج  تدريب  الأردن  اأورجن  �شركة  اأطلقت 

للربجمة، خالل فعالية عقدتها عرب تطبيق زوم.
وبح�شب بيان لل�شركة ، انطلق التدريب بح�شور الرئي�ش التنفيذي 
و�شريك  التنفيذيني  امل��دراء  من  وعدد  ماريني،  تريي  الأردن،  لأورجن 
اأورجن يف الأكادميية "�شيمبلون.�شي او"، وعدد من �شركات تكنولوجيا 
املعلومات والت�شالت، لالحتفاء بالربنامج التدريبي الذي يعد اأحد 

اأبرز مبادرات ال�شركة امل�شتدامة.
وذلك  اجلديد،  للفوج  لالن�شمام  وطالبة  طالبًا   50 اختيار  وجرى 
عدة  على  دقيقة  اختيار  عملية  متخ�ش�شة  جلنة  اأج��رت  اأن  بعد 
م�شمم  متميز  تدريب  من  لالأكادميية  املن�شمون  لي�شتفيد  مراحل، 
ومعتمد  الأكفاء  املربجمني  من  العمل  �شوق  متطلبات  مع  بالتما�شي 
�شمية  الأم��رية  وجامعة  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  من 

للتكنولوجيا و"�شيمبلون.�شي".
لغات  على  جمانيًا  تفاعليًا  تدريبًا  لطلبتها  الأكادميية  وتقّدم 
اأ�شهر، يليها تدريب  الربجمة الأكرث طلبًا واملهارات ال�شخ�شية ملدة 6 
عملي يف اإحدى �شركات قطاع تكنولوجيا املعلومات ملدة �شهر، جت�شيدًا 
التفرغ  يتطلب  الربنامج  اأن  علمًا  ملفهوم "التدريب من اأجل الت�شغيل"، 
يكون  واأن  جامعية  �شهادة  ا�شرتاط  دون  والعملي  التفاعلي  للتدريب 
العمر بني 18- 30 عامًا. وقال ماريني اإن اأورجن الأردن تلتزم كمزّود 
رقمي بدعم التعليم والتدريب الرقمي يف اإطار م�شوؤوليتها الجتماعية 
امل�شاهمة  من  وال�شابات  ال�شباب  من  املزيد  متكني  على  ترّكز  التي 
بفاعلية يف القت�شاد الوطني عرب تزويدهم باملهارات الالزمة لزيادة 

فر�شهم يف �شوق العمل اأو الريادة.

*عمان 
املهنّي  التدريب  موؤ�ّش�شة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  العمل  وزي��ر  رعى 
يو�شف ال�شمايل، يف نقابة مقاويل الإن�شاءات الأردنيني حفل تخريج 
وال�شحة  بال�شالمة  دورات  يف  امللتحقني  من  وخريجة  خريجا   33

املهنية والق�شارة امليكانيكية والطوبار امليكانيكي.
املهنّي  التدريب  موؤ�ّش�شة  بني  بال�شراكة  ال���دورات  ه��ذه  وُن��ف��ذت 
الأملانية  الوكالة  من  وبدعم  الأردن��ي��ة،  الإن�شاءات  مقاويل  ونقابة 
الأملانية  الحتادية  ال��وزارة  من  وبتمويل   )GIZ( ال��ّدويل  للتعاون 
للتعاون القت�شادي والتنمية .  واأكد ال�شمايل بح�شور نقيب مقاويل 
موؤ�ش�شة  عام  ومدير  اليعقوب،  اأحمد  املهند�ش  الأردنيني  الإن�شاءات 
التدريب املهنّي بالوكالة عمر قطي�شات، ورئي�ش هيئة تنمية املهارات 
املهنية والتقنية الدكتور قي�ش ال�شفا�شفة، اأهمية مثل هذه ال�شراكات 
يف توفري الفر�ش لل�شباب وال�شابات واإك�شابهم املهارات املهنية والتقنية 

التي متكنهم من النخراط يف �شوق العمل.
واأ�شار اإىل اأن وزارة العمل واأذرعها التابعة لها كموؤ�ش�شة التدريب 
على  حري�شة  والتقنية  املهنية  املهارات  تطوير  تنمية  وهيئة  املهني 
من  والزراعي  الإن�شائي  كالقطاعني  القطاعات  بع�ش  جاذبية  زيادة 
الأردين  ال�شباب  ل�شتقطاب  القطاعات  هذه  يف  املهن  مكننة  خالل 
املدرب واملوؤهل للعمل يف هذه القطاعات التي عانت من عزوف العمالة 
الأردنية ل�شنوات طويلة. ولفت ال�شمايل اإىل اأن ملف الت�شغيل لل�شباب 
املهني  التدريب  جمال  يف  املبذولة  اجلهود  توحيد  يتطلب  الأردين 
والتقني والذي يعترب اولوية بعد حتديد احتياجات �شوق العمل من 
اليوم  الرئي�شي  امل�شغل  اخلا�ش  القطاع  مع  بال�شراكة  املطلوبة  املهن 
بني  الت�شبيك  هو  العمل  وزارة  دور  اأن  م�شيفا  ال�شبابية،  للطاقات 
احلفل،  خالل  ال�شمايل،  وعرب  العمل.  واأ�شحاب  العمل  عن  الباحثني 
التقليدي  التفكري  عن  وخروجهم  اخلريجني  بال�شباب  اعتزازه  عن 
ال�شوق  اإىل مهن يطلبها  التوجه  البحث عن فر�ش عمل، من خالل  يف 
هو  املهنة  على  احل�شول  لأن  لذلك،  ال��الزم  التدريب  على  واحل�شول 
امل�شتقبل لل�شباب، م�شريا اإىل اأن اخلريجني �شيح�شلون على فر�ش عمل 

مبا�شرة بالتن�شيق مع نقابة املقاولني. 
لدور  اليعقوب عن تقديره  اأحمد  املهند�ش  املقاولني  نقيب  واأعرب 
وزارة العمل وموؤ�ش�شة التدريب املهني والوكالة الأملانية للتعاون الّدويل 
)GIZ( يف هذه الربامج التدريبية التي من �شاأنها توفري فر�ش عمل 
لل�شباب مبا�شرة يف �شوق العمل وحتديدا يف قطاع الإن�شاءات املرتبط 
باإعداد كبرية من القطاعات. ودعا ال�شباب اإىل القتداء باخلريجني 
تاأهيلهم  فر�شة  منحتهم  التي  املهنية  ال��دورات  بهذه  التحقوا  الذين 
من  يعترب  ماليا  مردودا  لإك�شابهم  واملقاولت  الإن�شاءات  قطاع  مبهن 
الأعلى دخال يف �شوق العمل. و�شدد اليعقوب على اأهمية مكننة املهن 
يف قطاع الإن�شاءات وال�شتمرار يف هذا اجلانب لدفع ال�شباب الأردين 

اإىل التوجه نحو العمل يف هذا القطاع الن�شط. 
وائل  املهند�ش  املقاولني  تدريب  مركز  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  وعرب 
طوقان عن اعتزاز النقابة بتقدمي هذه الربامج التدريبية بال�شراكة 
للتعاون  الأملانية  الوكالة  من  وبدعم  املهني  التدريب  موؤ�ش�شة  مع 
الدويل، و�شعي مركز التدريب اإىل تاأهيل ال�شباب باملهن املطلوبة �شمن 

قطاع الإن�شاءات، الذي يعترب من القطاعات التنموية احليوية.

البنك المركزي يعلن عن 12 بعثة دراسية 
لدرجة البكالوريوس ألغراض التعيين

*عمان 
بعثة   12 ل�  التقدم  ب��اب  فتح  عن  الأردين  املركزي  البنك  اأعلن 
درا�شية لأغرا�ش التعيني، بواقع بعثه واحدة لكل حمافظة يف اململكة 
درجة  على  للح�شول  وذل��ك  العامة؛  الثانوية  يف  املتفوقني  للطلبة 
الأردنية  اجلامعات  لدى  القت�شاد  تخ�ش�شات  �شمن  البكالوريو�ش 

الر�شمية اعتبارًا من الف�شل الدرا�شي الأول 2022/2021.
املتقدم  يف  �شروط  توفر  �شرورة  �شحفي،  بيان  يف  املركزي،  واأكد 
الثانوية  وخريج  اجلن�شية،  اأردين  يكون  باأن  البعثة  من  لال�شتفادة 
العامة الأردنية / الفرع العلمي للعام احلايل، وعلى اأن ليقل معدله 
ال�شنتني  اأم�شى  قد  يكون  واأن  باملئة،   95 عن  العامة  الثانوية  يف 
الدرا�شيتني الأخريتني يف مدر�شة تابعة للمحافظة نف�شها،  غري حمكوم 
الأخالق  اأو  الآداب  اأو  الأمانة  اأو  بال�شرف  خملة  بجنحة  اأو  بجناية 
العامة مبا يف ذلك جنحة اإعطاء �شيك بدون ر�شيد وما مياثلها، واأن ل 
يزيد عمره عن 19 �شنة بتاريخ الإعالن عن البعثة، و غري حا�شل على 
منحة درا�شية اأو موفد يف اأي بعثة من اأي جهة اأخرى، بالإ�شافة اإىل 
اإليها تثبت قبوله  تقدميه �شهادة من املوؤ�ش�شة التعليمية التي �شيوفد 

غري امل�شروط لربنامج الدرا�شة يف الربنامج العادي ولي�ش املوازي.
وبني املركزي اأنه �شي�شتمر با�شتقبال الطلبات م�شتوفية ال�شروط 
واملن�شور  الغاية  لهذه  املخ�ش�ش  الإلكرتوين  الطلب  تعبئة  خالل  من 
على املوقع الإلكرتوين للبنك www.cbj.gov.jo، وذلك يف موعد 
باأنه  مو�شحا   ،2021/9/16 املوافق  اخلمي�ش  يوم  دوام  نهاية  اأق�شاه 
�شيتم ا�شتقبال طلبات البعثات من خالل املن�شة املخ�ش�شة لذلك على 

املوقع الإلكرتوين اخلارجي للبنك.

توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة 
العمل الدولية وغرفة صناعة األردن

*عمان 
"عمل  برنامج  مع  تفاهم  مذكرة  الأردن،  �شناعة  غرفة  وقعت 
الدولية  العمل  منظمة  بني  �شراكة  يعترب  ال��ذي  الأردن"  اأف�شل/ 
وحت�شني  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  بهدف  الدولية،  التمويل  وموؤ�ش�شة 
ال�شناعات  قطاع  ل�شيما  ال�شناعية،  للموؤ�ش�شات  القت�شادي  الأداء 
اجل��ل��دي��ة وامل��ح��ي��ك��ات، وحت�����ش��ني ق��درت��ه��ا ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة، وت��ط��وي��ر 
جمل�ش  ع�شو  الغرفة  عن  التفاقية  ووق��ع  القطاع.  ا�شرتاتيجيات 
اإدارتها وممثل قطاع ال�شناعات اجللدية واملحيكات ايهاب قادري، وعن 
والتجارة  ال�شناعة  وزير  بح�شور  قاعود،  اأبو  طارق  مديره  الربنامج 
املذكرة  اأهمية  ق��ادري  املهند�ش  واأك��د  علي.  مها  املهند�شة  والتموين 
"عمل  وبرنامج  القطاع  بني  التعاون  من  ل�شنوات  ا�شتكماًل  تاأتي  التي 
اأف�شل" الذي كان له دور كبري يف حتقيق م�شانع الألب�شة واملن�شوجات 
انعك�ش  والذي  امتثاله،  م�شتوى  وحت�شني  الالئق  العمل  معايري  جلميع 
الوليات  اإىل  و�شادراته  عام  ب�شكل  القطاع  اأداء  على  وا�شح  ب�شكل 
املتحدة ب�شكل خا�ش. وبنّي قادري اأن املذكرة اجلديدة، تت�شمن نقاطا 
جوهرية �شت�شهم يف تطوير اأداء القطاع، ونقله نوعيًا خالل ال�شنوات 
متكاملة  ا�شرتاتيجية  وتطوير  لتاأ�شي�ش  دعمها  خ��الل  من  املقبلة، 
للقطاع، ت�شهم يف ر�شم خارطة طريق لتنمية ومنو القطاع ب�شكل عام، 
نوعية  بدرا�شات  ومدعومة  والآل��ي��ات  املحاور  حم��ددة  تكون  بحيث 
حول القطاع. واأ�شار اأبو قاعود، من جهته، اإىل اأهمية التعاون الدائم 
الأردن،  "وغرفة �شناعة  اأف�شل– الأردن  "عمل  وامل�شتمر بني برنامج 
تبادل اخلربات بني منظمة  تعزيز  اإىل  يهدف  امل�شروع  اأن  اإىل  منوها 
العمل الدولية، ومن�شاآت قطاع ال�شناعات اجللدية واملحيكات، وتقدمي 
ال�شت�شارات الفنية الالزمة للقطاع من اأجل حت�شني اإنتاجيته وتطوير 

املنظومة ال�شناعية يف جمالت التوظيف والت�شدير.

وكالة الطاقة الدولية: لقاحات 
كوفيد ستطلق الطلب على النفط

*عمان 
اأكدت وكالة الطاقة الدولية اأن توزيع اللقاحات امل�شادة لكوفيد-
اجلائحة،  بقيود  تاأثر  الذي  النفط  على  الطلب  اإطالق  �شاأنه  19من 

ل�شيما يف اآ�شيا، بعد تراجع الطلب العاملي على مدار 3 اأ�شهر.
يتعافى  اأن  النفط،  حول  ال�شهري  تقريرها  يف  الوكالة،  وتوقعت 
الطلب بواقع 1.6 مليون برميل يوميا يف ت�شرين الأول ويوا�شل النمو 
اإ�شابات  انح�شار  على  موؤ�شرات  ظهور  بعد  خا�شة  العام،  نهاية  حتى 
الأخرية  الأ�شهر  يف  للفريو�ش  دلتا  ال�شاللة  انت�شار  دفع  وكان  كوفيد. 
اآلف   105 بواقع  كامال  للعام  الطلب  منو  توقعات  لتقلي�ش  الوكالة 
األف   85 بواقع  املقبل  للعام  تقديراتها  رفعت  بينما  يوميا،  برميل 
برميل. وتقل توقعات الوكالة لنمو الطلب يف 2021 البالغ 760 األف 
يف  للنمو  توقعاتها  وكذلك  اأوبك،  عن  ال�شادرة  تلك  عن  يوميا  برميل 

2022 وقدره 950 األف برميل اأقل اأي�شا من ال�شادر عن اأوبك.

*عمان 
يف  الأمريكية  التجارة  غرفة  عقدت   
والدواء،  للغذاء  العامة  واملوؤ�ش�شة  الأردن 
بربنامج  تعريفية  ور�شة  الغرفة،  مقر  يف 
الربنامج  م�شوؤول  وقال  الذهبي".  "التاجر 
الذي  الربنامج  اإن  حمي�شن،  معاذ  الدكتور 
املوؤ�ش�شة  يف  املخاطر  اإدارة  وحدة  اأن�شاأته 
امللتزمني  للتجار  حقيقية  ت�شهيالت  يقدم 
حقيقيًا  �شريكًا  اخلا�ش  القطاع  ويجعل 
واملنتجات  ال�شلع  �شالمة  على  الرقابة  يف 
مبادئ  على  العتماد  خالل  من  الغذائية 
اإدارة املخاطر واللتزام الطوعي. واأ�شاف 
وم�شّدري  م�شتوردي  ي�شتهدف  الربنامج  اأن 
املواد الغذائية عمومًا، وم�شتوردي الأغذية 
وم�شتوردي  الريا�شيني،  واأغذية  اخلا�شة، 
امل�شافات الغذائية واملواد املالم�شة للغذاء.
وتنق�شم �شروط الن�شمام للربنامج بني 
جميع  على  تطبق  التي  العامة  ال�شروط 
اللتزام  حيث  من  الن�شمام،  قيد  الفئات 
اخلا�شة،  وال�����ش��روط  امل��ع��اي��ري،  م��ن  ب��ع��دد 
امل�شتوردات  وحجم  القطاع  طبيعة  بح�شب 
ويح�شل  وغ��ريه��ا.  التجارية  وال��ع��الم��ات 
عددهم  يبلغ  الذين  الذهبي  الربنامج  جتار 
متعددة  م��ي��زات  على  ���ش��رك��ة؛   42 ح��ال��ي��ًا 

كمنحهم  ل��ل�����ش��روط،  مطابقتهم  ح���ال  يف 
الواحدة،  بالنافذة  يعرف  فيما  الأول��وي��ة 
والتفتي�ش،  املعامالت  تنفيذ  يف  والأولوية 
وقالت  الفئة.  باختالف  اجلودة  وتخفي�ش 
املوؤ�ش�شة  يف  املخاطر  اإدارة  وح��دة  رئي�شة 
متا�شر  الدكتورة  وال���دواء  للغذاء  العامة 
معنية  ال��وح��دة  اإن  جهتها،  م��ن  معايعة، 
اإدارة  فل�شفة  وتبني  التجار،  مع  بالتعامل 
و�شالمة  اأم��ان  زي��ادة  يف  ي�شهم  مبا  املخاطر 
التطور  م��ن  ان��ط��الق��ًا  وال������دواء،  ال���غ���ذاء 
الغذائية  ال�شناعات  يف  واملتغري  امل�شتمر 
والدوائية التي ت�شكل امل�شتوردات منها نحو 
72 باملئة. وبينت اأن الوحدة حققت فوائد 
وت�شريع  التكاليف  خف�ش  منها  اقت�شادية، 
وجذب  التناف�شية،  وزي��ادة  الب�شائع،  نقل 
على  التكاليف  الأجنبي،وخف�ش  ال�شتثمار 
القومي. وتتمثل  الدخل  امل�شتهلكني، وزيادة 
ل�شمان  والتعاون  التن�شيق  يف  الوحدة  مهام 
العمل  يف  والإج����راءات  ال�شيا�شات  تكامل 
معايري  وتعديل  ومراجعة  املوؤ�ش�شة،  داخل 
مع  يتما�شى  مبا  دوري  بنحو  املخاطر  اإدارة 
والتن�شيق  العاملية،  وال��ت��ط��ورات  ال��ظ��روف 
والتعاون مع اجلمارك الأردنية، و�شكرتاريا 
ال�شناعة  ووزارة  العاملية،  التجارة  منظمة 

معايعة.  بح�شب  ال��ت��م��وي��ن،  و  وال��ت��ج��ارة 
ال�شركات  مع  تتعامل  الوحدة  اأن  واأو�شحت 
ملتزمة  �شركات  اإىل  تنق�شم  التي  امل�شتوردة 
غري  و���ش��رك��ات  ال��ذه��ب��ي��ني،  ال��ت��ج��ار  ت�شم 
ملتزمة. وعرفت مندوبة الوحدة املهند�شة 
العاملي  "الأ�شيكودا"  بنظام  فار�ش،  جمانة 
بالإدارات  العمليات اخلا�شة  الذي يحو�شب 
موؤمتتة  مراقبة  نظام  وي��وف��ر  اجلمركية 
لال�شتهالك  ال��ق��اب��ل��ة  ال��ب�����ش��ائ��ع  حل��رك��ة 
ومنتجات التبغ. وقالت اإن الأ�شيكودا يهدف 
من  التجارة  ت�شهيل  يف  البلدان  دع��م  اإىل 
ل��الإدارات  الت�شغيلية  القدرة  تقوية  خالل 
ت�شهم  حديثة  اأنظمة  بتطبيق  اجلمركية 
تكلفة،  واأقل  �شرعة  اأكرث  التجارة  جعل  يف 
مع �شمان اأمنها و�شالمتها. وبينت اأن اأهمية 
وحت�شيل  اح��ت�����ش��اب  يف  ت��ك��م��ن  ال��ربن��ام��ج 
املرتبطة  وال�شرائب  اجلمركية  الر�شوم 
التهريب  ومكافحة  اجلمركية،  بالعمليات 
خالل  من  النتقائية  نظام  على  بالعتماد 
زمن  واخت�شار  البيانات،  م�شارب  حتديد 
الرقابة  واإحكام  الب�شائع،  على  التخلي�ش 
اجلمركية، وتب�شيط واأمتتة الإجراءات مبا 
يقلل من التفاعل الب�شري، وي�شهم يف تعزيز 

احلوكمة وال�شفافية ومكافحة الف�شاد.

*عمان 
"ال�شنكروترون"  ل�شوء  ال���دويل  امل��رك��ز  وق��ع 
الأو�شط  ال�شرق  يف  والتطبيقية  التجريبية  للعلوم 
حول  تفاهم  مذكرة  العربية،  اجلامعات  واحت��اد 

تو�شيع نطاق التعاون بني اجلانبني.
مديره  املركز  عن  وقعها  التي  املذكرة  ون�شت 
اأمينه  الحت��اد  وعن  طوقان  خالد  الدكتور  العام 
بني  التعاون  على  �شالمة،  عمرو  الدكتور  ال��ع��ام 
العلمية  والبحوث  امل�شاريع  اإج���راء  يف  الطرفني 
يف  التعاونية  الأن�شطة  وتطوير  اخلربات،  وتبادل 

املجالت البحثية ذات الهتمام امل�شرتك.
تعاون  ف���اإن  امل��رك��ز،  ع��ن  ���ش��در  ب��ي��ان  وبح�شب 
ال��ط��رف��ني ���ش��ي��ك��ون يف مت��ك��ني ال��ب��اح��ث��ني وط��الب 
العربية  اجلامعات  يف  واجلامعيني  العليا  الدرا�شات 
الأبحاث  يف  "ال�شنكروترون"  مركز  ا�شتخدام  من 
والهند�شة  والفيزياء  العلوم  يف  املتعلقة  العلمية 

وال�شيدلة والعلوم احليوية وعلوم الآثار.
اآفاق  �شتفتح  املذكرة  اإن  طوقان  الدكتور  وقال 
الدرا�شات  لطالب  البحثية  امل�شاريع  يف  التعاون 

و�شتمكن  العربية،  اجلامعات  يف  واجلامعيني  العليا 
"ال�شنكروترون"  مركز  يف  ال��ت��درب  م��ن  ال��ط��الب 
مهاراتهم  �شتعزز  التي  اخل��ربات  من  وال�شتفادة 
املجالت  من  العديد  يف  معارفهم  وتو�شع  البحثية 
وعلم  كالطب  "ال�شنكروترون"  مركز  يف  املمكنة 

وال��رتاث  والآث��ار  والكيمياء  والفيزياء  العقاقري 
ب�شكل  اإعدادهم  وبالتايل  الأحياء،  وعلم  الثقايف 

امل�شتقبلية. ملهنهم  اأف�شل 
واأ�شاد الدكتور عمرو �شالمة باأهمية دور املركز 
يف تعزيز البحث العلمي والبتكار والإبداع والتاأثري 

الإيجابي يف بناء القدرات العلمية يف املنطقة.

ورشة تعريفية ببرنامج التاجر 
الذهبي في غرفة التجارة األميركية

مذكرة تفاهم بين المركز الدولي لضوء 
السنكروترون واتحاد الجامعات العربية
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