
االفضلية السعرية تمنح المنتج المحلي قيمة مضافة
*عمان 

الوطنية  ال�صناعة  منح  ق��رار  اأن  �صناعيون  اأك��د   
يف  ب��امل��ئ��ة   15 بن�صبة  بال�صعر  اأف�صلية  الأردن���ي���ة 
للمنتج  م�صافة  قيمة  ي�صكل  احلكومية  ال��ع��ط��اءات 

املحلي، وي�صب يف دعم ال�صناعة الوطنية.
هذا  اإن  )ب��را(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  وقالوا 
للمنتج  ال�صوقية  احل�صة  وتعزيز  برفع  ي�صهم  القرار 
ال�صناعة  وا�صتدامة  ا�صتمرار  على  وي�صاعد  املحلي، 

الأردنية، اإ�صافة اإىل حماربة م�صكلتي البطالة والفقر 
من خالل خلق فر�ص عمل. وطالبوا ب�صرورة الركيز 
تكون  باأن  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  جلميع  الطلب  وتوجيه 
خمت�صة  وح��دة  واإي��ج��اد  املحلي،  للمنتج  الأول��وي��ة 
على  املحالة  احلكومية  العطاءات  ومراقبة  مبتابعة 
اإحالة  ���ص��رورة  اإىل  ا�صافة  الوطنية،  ال�صناعات 
املقدمة  امل�صروعات  يف  الوطنية  ال�صناعات  وا�صراك 
من قبل اجلهات املانحة.                                      تابع �ص6
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انخفاض اسعار الذهب 
80 قرشا بالسوق المحلية

بايدن يستضيف قمة افتراضية 
عالمية حول مكافحة كورونا

وفاة الرئيس الجزائري السابق 
عبدالعزيز بوتفليقة

العراقيون وصناديق االقتراع.. 
أزمة ثقة في الطقوس السلطوية!

*عمان 
املحلية  ال�صوق  يف  ال��ذه��ب  اأ���ص��ع��ار  انخف�صت 
مبختلف عياراته، ال�صبت، مبقدار 80 قر�صا للغرام 
الأ�صفر  املعدن  اأثمان  براجع  مدفوعة  الواحد، 

بال�صوق العاملية.
الأكرث   21 عيار  الذهب  غ��رام  بيع  �صعر  وبلغ 
عند  ال�صبت،  املحلية،  بال�صوق  املواطنني  من  رغبة 
حمالت  من  املواطنني  �صراء  لغايات  دينار  90ر35 

ال�صاغة، مقابل 40ر34 دينار جلهة البيع.

لأ�صحاب  العامة  النقابة  �صر  اأم��ني  وح�صب 
ربحي  واملجوهرات  احللي  و�صياغة  جتارة  حمالت 
الذهب  من  ال��واح��د  ال��غ��رام  بيع  �صعر  بلغ  ع��الن، 
عياري 24 و18 لغايات ال�صراء من حمالت ال�صاغة 

عند 60ر42 دينار و32 دينارا على التوايل.
وا�صار عالن، يف ت�صريح لوكالة النباء الردنية 
)برا(، اإىل ان �صعر اللرية الر�صادي وزن 7 غرامات 
الإجنليزي  اللرية  �صعر  بلغ  فيما  دينارا،   250 بلغ 

وزن 8 غرامات 286 دينارا.

*وكاالت 
الأربعاء  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�ص  ي�صت�صيف  اأن  املنتظر  من 
املقبل قمة افرا�صية ب�صاأن مكافحة فريو�ص كورونا امل�صتجد، مب�صاركة 

زعماء العامل.
وتاأتي هذه القمة املنتظرة، التي تتعلق بجائحة كوفيد-19، غداة 
البيت  اأعلن  العامة لالأمم املتحدة، وفق ما  اأمام اجلمعية  ُيلقيها  كلمة 
يف  �صاكي،  جني  الأمريكية  الرئا�صة  با�صم  املتحدثة  وقالت  الأبي�ص. 
وتعزيزها  امل�صركة  جهودنا  بتو�صيع  يتعلق  الجتماع  "هذا  اإن  بيان، 
روؤية م�صركة"  "للتوافق على  ال�صعي  اإىل  اإ�صافة  لدحر كوفيد-19"، 
"على هام�ص اجلمعية  �صد الفريو�ص.واأ�صافت �صاكي اأن القمة �صُتعقد 

العامة لالأمم املتحدة".
ال�صنوي  الجتماع  يف  خطابا  الثالثاء  بايدن  يلقي  اأن  املقرر  ومن 

ملنظمة الأمم املتحدة.
القمة  اإن  بيانها  يف  الأمريكية  الرئا�صة  با�صم  املتحدثة  وقالت 
منتديات  يف  وال��وزراء  العامل  "لقادة  �صابقة  اجتماعات  على  �صتبني 
مثل قمة جمموعة ال�صبع وجمموعة الع�صرين.. والتوافق على روؤية 

م�صركة لهزمية كوفيد-19 معا"، بح�صب فران�ص بر�ص.
وتعد الوليات املتحدة اأكرب مانح للقاحات يف كل اأنحاء العامل، وقد 
الأمريكي  اجلي�ص  بدخول  الإطار  هذا  يف  حكومته  جهود  بايدن  �صّبه 

احلرب العاملية الثانية.

*اجلزائر
قالت الرئا�صة اجلزائرية  اإن الرئي�ص ال�صابق 
عبد العزيز بوتفليقة تويف عن 84 عاما بعد اأكرث 
من عامني على تنحيه حتت �صغط الحتجاجات 

اجلماهريية واجلي�ص.
قبل  ع��ام��ا   20 اجل��زائ��ر  بوتفليقة  وح��ك��م 
يف  م��ظ��اه��رات  بعد   2019 اأب��ري��ل  يف  ا�صتقالته 

ال�صوارع رف�صت خطته للر�صح لفرة خام�صة.
ولد عبد العزيز بوتفليقة يف الثاين من مار�ص 
وج��دة  مدينة  يف  ج��زائ��ري��ني،  واأم  لأب   1937
اأنهى  حتى  فيها  وت��رع��رع  عا�ص  التي  املغربية 

درا�صته الثانوية.
ليلتحق  الدرا�صة  عن  تخلى   ،1956 ع��ام  ويف 
بجي�ص التحرير الوطني وهو يف �صن ال�19. انخرط 
اجلبهات  م��ن  العديد  على  القتال  يف  بوتفليقة 
امل�صتعلة، و�صرعان ما تبواأ منا�صب رفيعة يف قيادة 

ثورة التحرير اجلزائرية.
الولية  يف  خدم  1957و1958،  عامي  وخالل 
حيث  وه����ران(،  )منطقة  التاريخية  اخلام�صة 

الرابعة  املنطقتني  يف  و�صابط  ع��ام،  مراقب  ُعني 
وال�صابعة.

الع�صكرية  العمليات  قيادة  بهيئتي  التحق  كما 
قيادة  بهيئة  ثم  البالد،  غربي  يف  الأركان  وقيادة 
احلدود  على  بع�صها  مبهام  وكلف  العامة.  الأرك��ان 
با�صمه  ُع���رف  ثمة  وم��ن  م���ايل.  م��ع  اجل��زائ��ري��ة 

احلربي "عبد القادر املايل". 
تابع �ص4

*بغداد 
النتخابات  اج��راء  موعد  اق��راب  مع 
اأكتوبر  �صهر  يف  املبكرة  العراقية  العامة 
ن�صب  اأن  على  امل��وؤ���ص��رات  تتزايد  ال��ق��ادم، 
كما  �صعيفة،  ت��ك��ون  ق��د  فيها  امل�����ص��ارك��ة 
لدى  القنوط  تراكم  بفعل  مراقبون  يرى 
اأن  يف  الأم��ل  وفقدانه  العراقي،  الناخب 
تقود النتخابات لتغيري اإيجابي يف اأو�صاع 
البالد امل�صطربة واملاأزومة، �صيا�صيا واأمنيا 

واقت�صاديا.
بع�ص  اأظ���ه���رت  امل�����ص��م��ار  ه����ذا  ويف 
ن�صب  اأن  احل��دي��ث��ة،  ال���راأي  ا�صتطالعات 
 30 من  اأقل  �صتكون  بالنتخابات  امل�صاركة 
ملحوظ  لعزوف  موؤ�صرا  ي�صكل  ما  املئة،  يف 
املجال  يف  خ��رباء  بح�صب  الت�صويت،  عن 

النتخابي.
النك�صات  اأن  اخل���رباء  ه���وؤلء  وي���رى 

التي مني امل�صوتون بها، على مدى الدورات 
الناخب  اأف��ق��دت  املتتالية،  النتخابية 
النتخابية،  للعملية  احلما�صة  العراقي 
�صلطوي  طق�ص  جمرد  نظره  يف  باتت  التي 
نف�ص  معه  ولتتكرر  �صنوات،   4 كل  يتكرر 

الوجوه والقوى الواقفة خلفها.
اإح�صان  الدكتور  يقول  الإطار  هذا  ويف 
يف  ال�صيا�صي  التفكري  مركز  رئي�ص  ال�صمري 
العا�صمة العراقية بغداد يف لقاء مع موقع 
اللحظة  هذه  عربية" :"حلد  نيوز  "�صكاي 
تبدو الإح�صاءات التي تتحدث عن عزوف 
كبري عن الت�صويت وامل�صاركة يف النتخابات 
للواقع  قليلة، قريبة  اأ�صابيع  املقبلة خالل 
قد  العراقيني  الناخبني  ك��ون  ومنطقية، 
ال�صيا�صية  ب��الأح��زاب  متاما  الثقة  فقدوا 

وبراجمها.
تابع �ص4

*عّمان 
وا�صلت جماعة عمان حلوارات امل�صتقبل 
ندواتها �صمن مبادرة "تعزيز رمزية جاللة 
امللك عبداهلل الثاين"، حيث عقدت يف املركز 
تناولت  حوارّية  ندوة  ال�صبت  امللكي  الثقايف 
امللك عبد  تنموية يف عهد جاللة  اإجن��ازات 

اهلل الثاين.
وا�صُتِهّلت الندوة احلوارية بورقة قّدمها 
وزير الدولة ل�صوؤون الإعالم الناطق الر�صمي 
با�صم احلكومة املهند�ص �صخر دودين حملت 
عنوان "الإجنازات ال�صيا�صية والقت�صادّية 
والجتماعّية يف عهد جاللة امللك عبداهلل 

الثاين".
امللك  جاللة  توجيهات  اأّن  دودي��ن  واأك��د 
احل��ك��وم��ات  اإىل ج��م��ي��ع  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 
يف  ال�صتثمار  �صرورة  على  ركزت  املتعاقبة 

وتقدمي  التنمية،  لعملّية  كاأ�صا�ص  الإن�صان 
كرميًا،  ح��رًا  "ليحيا  ل��ه،  اخل��دم��ات  اأف�صل 

منتميًا باعتزاز وفخر لوطنه".
الإع��الم  ل�صوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  وت��ط��ّرق 
خ���الل ال���ورق���ة ل���ل���رّد ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
�صرت  التي  اخلاطئة  واملعلومات  الإ�صاعات 
خالل ال�صنوات املا�صية، ولقت رواجًا كبريًا، 
ومن  القت�صادي،  بالواقع  معظمها  ويتعّلق 
بينها بيع مطار امللكة علياء الدويل، و�صركة 
مناجم الفو�صفات الأردنّية، و�صركة البوتا�ص 
علياء  امللكة  مطار  اأن  دودين  واأكد  العربّية. 
اتفاقّية  ُعقدت  بل  بيعه،  يتم  مل  ال��دويل 
تاأهيله،  لإع��ادة  ال��ّدويل  املطار  جمموعة  مع 
واإن�صاء املبنى احلايل، وت�صغيله ملدة 25 عامًا، 

للحكومة،  بالكامل  مملوك  اأنه  على  م�صددًا 
وتنتهي اتفاقّية ت�صغيله عام 2032.

واأو�صح اأّن هذا امل�صروع �صّكل نقلة نوعّية 
يف اإدارة امل�صروعات وا�صتخدامها، فقد اأ�صبح 
اأف�صل  ب��ني  م��ن  ي�صّنف  ع��امل��ي  م��ط��ار  لدينا 
املرتبة  الأو�صط، ويحتّل  ال�صرق  املطارات يف 
29 عاملّيًا، وبكلف ت�صل اإىل مليار دولر، ومل 
يدّر  كما  منها،  واحدًا  فل�صًا  اخلزينة  تتّحمل 
من  باملئة   54 من  اأكرث  �صنوّيًا  اخلزينة  على 

جممل اإيراداته.
واأّكد دودين اأن �صركة مناجم الفو�صفات 
احلكومة  ة  ح�صّ وتبلغ  ُت��ب��ع  مل  الأردن���ّي���ة 
�صركة  اأن  اإىل  لف��ت��ًا  باملئة،   42 نحو  فيها 
هي  ب��ل  ك��ذل��ك  ُت��ب��ع  مل  العربّية  البوتا�ص 
تكن  ومل  عربّية،  حكومات  لئتالف  مملوكة 

تبلغ  اإذ  خال�صة،  حكومّية  الأيام  من  يوم  يف 
فيها  الجتماعي  وال�صمان  احلكومة  ح�صة 
الإ�صاعات  دودي��ن  وفّند  باملئة.   37 قرابة 
التي حتدثت عن بيع ميناء العقبة، مو�صحًا 
اأن عدد املوانئ يف الأردن 16 ميناء، جميعها 
تطوير  �صركة  خ��الل  من  للحكومة  مملوكة 
مملوك  العقبة  ح��اوي��ات  وميناء  العقبة، 
لل�صركة ذاتها وت�صّغله �صركة اأجنبية ملدة 25 
دينار  مليون   400 فيه  ا�صتثمرت  وقد  عامًا، 
من  الب�صائع  تفريغ  مّدة  وتقّل�صت  لتجهيزه، 

اأ�صهر اإىل اأ�صابيع.
كما لفت اإىل اأّن �صركة الكهرباء الوطنّية 
 100 بن�صبة  للحكومة  مملوكة  )نيبكو( 
 82 ن�صبته  ما  احلكومة  متلك  فيما  باملئة، 
باملئة من �صركة امللكية الأردنية.    تابع �ص2

الحكومة تؤكد ملكيتها
 لموانئ العقبة والمطار والكهرباء

*عمان 
اإ�صابة  ال�صبت، عن ت�صجيل 12 وفاة و428  ال�صحة،  اأعلنت وزارة 
اإىل  الإج��م��ايل  العدد  لريتفع  اململكة،  يف  ك��ورون��ا  بفريو�ص  جديدة 
10606 وفيات و812681 اإ�صابة. وبلغت ن�صبة الفحو�صات الإيجابية 
واأ�صار  ال���وزارة.  عن  ال�صادر  الإعالمي  املوجز  بح�صب  باملئة،  57ر2 
املوجز اإىل اأن عدد احلالت الن�صطة حاليًا و�صل اإىل 12441 حالة، 
بينما بلغ عدد احلالت التي اأدخلت، اإىل امل�صت�صفيات 57 حالة، وعدد 
احلالت التي غادرت امل�صت�صفيات 35 حالة، فيما بلغ العدد الإجمايل 
للحالت املوؤكدة التي تتلقى العالج يف امل�صت�صفيات 515 حالة. واأظهر 
بينما  باملئة،   8 بلغت  ال�صمال  اإقليم  يف  العزل  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن 
بلغت ن�صبة اإ�صغال اأ�صّرة العناية احلثيثة 21 باملئة، فيما بلغت ن�صبة 
اإ�صغال اأجهزة التنف�ص ال�صطناعي يف الإقليم ذاته 10 باملئة. واأ�صاف 
املوجز اأن ن�صبة اإ�صغال اأ�صّرة العزل يف اإقليم الو�صط بلغت 15 باملئة، 
يف حني و�صلت ن�صبة اإ�صغال اأ�صّرة العناية احلثيثة يف الإقليم ذاته اإىل 
باملئة.   9 اإىل  ال�صطناعي  التنف�ص  اأجهزة  اإ�صغال  ون�صبة  باملئة،   26
ون�صبة  باملئة،   9 العزل  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  اجلنوب،  اإقليم  ويف 
اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  فيما  باملئة،   10 احلثيثة  العناية  اأ�صّرة  اإ�صغال 
املوجز  واأ�صار  باملئة.   6 ذاته  الإقليم  يف  ال�صطناعي  التنف�ص  اأجهزة 
اإىل ت�صجيل 1048 حالة �صفاء، لي�صل العدد الإجمايل حلالت ال�صفاء 
املتوقعة بعد انتهاء فرة العزل )14 يومًا( اإىل 789634 حالة، كما 
للفحو�صات  الإجمايل  العدد  ليبلغ  فح�صًا،   16640 اإج��راء  اإىل  اأ�صار 
التي اأجريت منذ بدء الوباء 9748163 فح�صًا. وبني املوجز اأن عدد 
متلقي اجلرعة الأوىل من لقاح كورونا و�صل اإىل 3622207 اأ�صخا�ص، 

فيما و�صل عدد متلقي اجلرعتني اإىل 3164160 �صخ�صا. 

*عمان 
قال رئي�ص جمعية ال�صرافني الأردنيني عبدال�صالم ال�صعودي، اإن 
حجم التعامالت يف �صوق ال�صرافة املحلية خالل العام احلايل، اأف�صل 
قبل  ما  ب�صنوات  مقارنة  �صعيفًا  يزال  ل  انه  ال   ،2020 بعام  مقارنة 
جائحة كورونا. واأ�صاف ال�صعودي يف ت�صريح لوكالة الأنباء الأردنية 
)برا( ال�صبت، ان ن�صاط �صوق ال�صرافة، �صعيف بالن�صبة لهذا الوقت 
اأيلول  خالل  الأردن  اإىل  ال��واردة  احل��والت  تراجعت  اإذ  ال�صنة،  من 
احلايل عن �صهري اآب ومتوز املا�صيني، فيما ا�صتقرت احلوالت ال�صادرة 

من اململكة حول معدلتها العتيادية.

*عمان 
العايل  التعليم  وزارة  يف  املوحد  القبول  تن�صيق  وح��دة  اأعلنت 
الإلكرونية  اللتحاق  طلبات  تقدمي  عملية  اأن  العلمي  والبحث 
يف  ال�صبت،  انتهت   الر�صمية  الأردني�ة  باجلامعات  التج�صري  لربنامج 

متام ال�صاعة الثانية ع�صرة لياًل. 
وبني الناطق الإعالمي با�صم الوزارة مدير وحدة تن�صيق القبول 
اأي متديد لعملية تقدمي  اأنه لن يكون هناك  املوحد، مهند اخلطيب، 
اللكروين  املوقع  خالل  من  الطلبات  تقدمي  اأن  اإىل  لفتا  الطلبات، 

.www.admhec.gov.jo : للوحدة على الرابط

*ناعور 
اأعلن نائب رئي�ص الوزراء وزير الإدارة املحلية توفيق كري�صان، 
ال�صبت، عن اإطالق جائزة النظافة للبلديات بقيمة ثالثة ماليني 
دينار، وذلك خالل رعايته حفل اإطالق احلملة الوطنية ال�صاملة 
واملخيمات  والبوادي  والأري��اف  والقرى  املدن  وجتميل  للنظافة 

حتت �صعار"ب�صواعدنا".
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  باهتمام  حظيت  اجلائزة  وكانت 
عام  الأول  كانون  يف  عقد  ال��ذي  البلديات  ملوؤمتر  رعايته  خالل 

2019، ولكن مت وقف العمل بها موؤقتا ب�صبب جائحة كورونا.
التابعة  ح�صبان  غابة  يف  الطالق  حفل  خالل  كري�صان  واأكد 
جميع  يف  احلملة  انطالق  مع  بالتزامن  اجلديدة،  ناعور  لبلدية 
الفائزة  للبلديات  �صتمنح  اجل��ائ��زة  ه��ذه  اأن  اململكة،  بلديات 
النظافة  يف  البلديات  ل��دور  تكرميا  دقيقة،  واأ�ص�ص  معايري  وفق 
وحماية  للمواطن،  وال�صليمة  ال�صحية  البيئة  وتوفري  امل�صتمرة 
العامة  واملتنزهات واحلدائق  الطبيعية  والرثوات  البيئية  املوارد 
واأع�صاءها  البلديات  جل��ان  روؤ���ص��اء  وح��ث  عليها.  واملحافظة 
اأق�صى  بذل  على  فيها  والعاملني  واملوظفني  التنفيذيني  وامل��دراء 
ت�صرين  مطلع  بها  العمل  �صيبداأ  التي  اجلائزة  بهذه  للفوز  اجلهود 
امللك،  جاللة  وتطلعات  روؤى  مع  تتفق  اأنها  خ�صو�صا  املقبل،  الأول 
النظافة  على  للمحافظة  املتوا�صلة  احلكومة  خطط  مع  وتت�صق 
يف املدن والقرى والأرياف والبوادي واملخيمات، واإ�صراك خمتلف 
القطاعات الوطنية فيها.            تابع �ص3+2

خالل ندوة حوارات عمان حول اإلنجازات التنموّية بعهد الملك »12« وفاة و »428« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

تحّسن حجم التعامالت 
المصرفية مقارنة بالعام الماضي

انتهاء تقديم طلبات 
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اعالن جائزة النظافة للبلديات 
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*عّمان 
امل�صتقبل  حل��وارات  عمان  جماعة  وا�صلت 
جاللة  رمزية  "تعزيز  مبادرة  �صمن  ندواتها 
املركز  يف  عقدت  حيث  الثاين"،  عبداهلل  امللك 
تناولت  حوارّية  ن��دوة  ال�صبت  امللكي  الثقايف 
اإجنازات تنموية يف عهد جاللة امللك عبد اهلل 

الثاين.
قّدمها  بورقة  احلوارية  الندوة  وا�صُتِهّلت 
الر�صمي  الناطق  الإعالم  ل�صوؤون  الدولة  وزير 
حملت  دودي��ن  �صخر  املهند�ص  احلكومة  با�صم 
والقت�صادّية  ال�صيا�صية  "الإجنازات  عنوان 
عبداهلل  امللك  جاللة  عهد  يف  والجتماعّية 

الثاين".
امللك  جاللة  توجيهات  اأّن  دودي���ن  واأك���د 
عبداهلل الثاين اإىل جميع احلكومات املتعاقبة 
الإن�صان  يف  ال�صتثمار  ���ص��رورة  على  رك���زت 
اأف�صل  وت��ق��دمي  التنمية،  لعملّية  ك��اأ���ص��ا���ص 
منتميًا  ك��رمي��ًا،  ح���رًا  "ليحيا  ل��ه،  اخل��دم��ات 

باعتزاز وفخر لوطنه".
وا�صتعر�ص دودين خالل الورقة النقا�صية 
التي قدمها، اأبرز الإجنازات التي حتققت خالل 
عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف املجالت 

ال�صيا�صية والجتماعية والقت�صادية.
اأن  اإىل  دودين  اأ�صار  ال�صيا�صي،  الإطار  ويف 
جاللة امللك عبداهلل الثاين يوؤمن باأّن الد�صتور 
الأردين الذي و�صع عام 1952م، ي�صّكل مرتكزًا 
للحياة ال�صيا�صية والدميقراطية، موؤكدًا اإميان 
املجتمعّية  التطّورات  مراعاة  ب�صرورة  جاللته 
تطلب  الذي  الأمر  والأح��وال،  الظروف  وتغرّي 

اإجراء عدد من التعديالت الد�صتورّية.
لالأعوام  الد�صتورية  التعديالت  وا�صتذكر 
بهدف  ج���اءت  ال��ت��ي  و2016  و2014   2011
الت�صريعّية،  ال�صلطة  ���ص��الح��ّي��ات  ت��ع��زّي��ز 
وتر�صيخ  احل��ّل،  من  ال��ن��ّواب  جمل�ص  ني  وحت�صّ
ال���ص��ت��ق��الل ب��ني ال�����ص��ل��ط��ات، وت��ع��زي��ز عمل 
للعملّية  واأ�صا�ص  كمحور  وا�صتقاللّيته  الربملان 
الهيئة  اإن�����ص��اء  ج��ان��ب  اإىل  ال��دمي��ق��راط��ّي��ة، 
الد�صتورّية،  واملحكمة  لالنتخابات،  امل�صتقّلة 
وغ��ريه��ا م��ن ال��ت��ع��دي��الت ال��ت��ي ت��ع��ّزز النهج 

الدميقراطي.
على  اأجريت  التي  التعديالت  اإىل  واأ���ص��ار 
مت  اإذ  ال�صيا�صّية،  للحياة  الناظمة  القوانني 
من  اأكرث  والأح��زاب  النتخاب  قوانني  تعديل 
مرة، بهدف الو�صول اإىل نظام انتخابي وحزبي 
دور  وتفعيل  ال��ربمل��ان  دور  تعزيز  يف  ي�صاعد 

الأحزاب.
ق��ان��ون  اإق������رار  اإىل  اأ����ص���ار دودي�����ن  ك��م��ا 
الالمركزّية عام 2016 للمّرة الأوىل يف تاريخ 
امل�صاركة  حجم  زي��ادة  بهدف  وذل��ك  اململكة، 
وتطبيق  التنموي،  القرار  �صنع  يف  ال�صعبّية 
م�صتوى  على  الإدارّي�����ة  ال��الم��رك��زّي��ة  م��ب��داأ 
الإدارات  منح  خ��الل  م��ن  اململكة،  حمافظات 
امل��وازن��ة  ك��اإق��رار  اأك���رب،  ���ص��الح��ّي��ات  املحلّية 
امل�صروعات  وحت��دي��د  باملحافظة،  ��ة  اخل��ا���صّ
التنموّية واخلدمّية ذات الأولوّية، وتنفيذها.
الت�صريعات  بتطوير  اجلهد  هذا  اإن  وق��ال 
رافقه  ال�صيا�صية  للحياة  الناظمة  والقوانني 
وال�ّصباب  امل���راأة  م�صاركة  على  وا�صح  تركيز 
ركيزتني  "باعتبارهما  ال��ع��اّم��ة،  احل��ي��اة  يف 
عملّية  يف  جهودهما  ع��ن  غنى  ل  اأ�صا�صّيتني 

التطوير والتحديث".
النهج  تعزيز  جهود  ا�صتمرار  اإىل  واأ���ص��ار 
امللك  جاللة  عليه  داأب  ال��ذي  الدميقراطي 
بت�صكيل  اأخ����ريًا  اأم���ر  اإذ  ال��ث��اين،  اهلل  ع��ب��د 
ال�صيا�صّية،  املنظومة  لتحديث  امللكّية  الّلجنة 
الجتاهات  جميع  ميثلون  اأع�صاء  ت�صم  التي 
والأطياف ال�صيا�صّية الأردنّية، وقامت باإجراء 
للحياة  الناظمة  للت�صريعات  �صاملة  مراجعة 

اإىل  قريبًا  تو�صياتها  و�صرفع  ال�صيا�صّية، 
باإجراء  ُقُدمًا  امل�صي  اأج��ل  من  امللك،  جاللة 

املقت�صى الّد�صتوري لإقرارها.
يف  �صهد  الإع��الم  قطاع  اأن  اإىل  لفت  كما 
متّثل  ك��ب��ريًا،  وت��ن��ّوع��ًا  تو�ّصعًا  جاللته  عهد 
واملحّطات  الإل��ك��رون��ّي��ة  امل��واق��ع  انت�صار  يف 
هيئة  واإن�����ص��اء  والإذاع���ّي���ة،  التلفزيونّية 
والن�صر  املطبوعات  لدائرتّي  كخلف  الإعالم 
واملرئي وامل�صموع، واإن�صاء املدينة الإعالمّية، 
امللكية  والهيئة  الأردين،  الإع���الم  ومعهد 
لالأفالم، اإ�صافة اإىل التعديالت التي اأجريت 
على القوانني والأنظمة الناظمة للمطبوعات 
دولة  اأول  كان  الأردن  اأن  اإىل  لفتًا  والّن�صر، 
عربّية تقّر قانونًا ل�صمان حّق احل�صول على 
بحّق  اميانًا  وذل��ك   ،2007 عام  يف  املعلومات 

الإن�صان يف املعرفة.
اأك��د  اخل��ارج��ّي��ة،  ال�ّصيا�صة  �صعيد  وعلى 
امللك  جاللة  بقيادة  �صّخر  الأردن  اأن  دودي��ن 
دبلوما�صيته  من  كبريًا  جزءًا  الثاين  اهلل  عبد 
ال��ف��اع��ل��ة م��ن اأج����ل ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي 
امل�صرك ودعم الق�صايا العربّية، ويف مقّدمتها 
الق�صّية الفل�صطينّية، والّدفاع عن حّق ال�صعب 
حقوقه  على  احل�صول  يف  ال�صقيق  الفل�صطيني 
وعا�صمتها  امل�صتقلة  دولته  واإقامة  الكاملة، 
من  ال��راب��ع  خطوط  على  ال�صرقّية  القد�ص 
عليه  ت  ن�صّ مل��ا  وف��ق��ًا   ،1967 ل��ع��ام  ح��زي��ران 
القانون  ومبادئ  الدولّية  ال�صرعّية  ق��رارات 

الّدويل.
واأ�صاف: اإن الأردن يحر�ص بقيادة جاللته 
اأجمع،  العامل  يف  وال�صالم  الأم��ن  اإ�صاعة  على 
والوقوف  والإره���اب،  والتطّرف  العنف  ونبذ 
نهج  وتبّني  والع��ت��دال،  الو�صطّية  خندق  يف 
بقيم  واللتزام  والتوازن،  والعقالنية  احلكمة 
الإ�صالم ال�صمحة، التي �صاهمت يف تعزيز مكانة 

الأردن اإقليمّيًا وعاملّيًا.
ويف املجال الجتماعي، اأ�صار دودين اإىل اأن 
جاللة امللك حر�ص على تطوير قطاع الربية 
الربوي  امل�صروع  مالمح  تبلورت  اإذ  والتعليم، 
على  جاللته  جلو�ص  م��ن  ع��ام  بعد  املتكامل 
احلا�صوب،  مهارات  اإدخ��ال  خالل  من  العر�ص، 
اللغة  تدري�ص  يف  والتو�ّصع  التعليم،  وحو�صبة 
والرتقاء  املعلمني،  �صوية  ورف��ع  الإجنليزية 
املدر�صّية  البيئة  �صوّية  ورفع  التعليم،  مبهنة 
اأن عدد  اإىل  املدار�ص، لفتًا  اإن�صاء  والتو�ّصع يف 
 ،7434 بلغ   2019 ع��ام  اململكة  يف  امل��دار���ص 

بزيادة فاقت األفّي مدر�صة عن عام 2011.
كما �صهد قطاع التعليم العايل، وفق دودين، 
جت�ّصدت  املا�صيني  العقدين  خالل  كربى  نه�صة 
اإن�صاء  يف  والتو�ّصع  التعليم،  تقنّيات  بتطوير 
اجل��ام��ع��ات وال��ك��ل��ّي��ات وامل��ع��اه��د، وال��ت��ن��ّوع يف 
�صات، اإذ ارتفع عدد اجلامعات الر�صمّية  التخ�صّ
املجتمع  وكلّيات  جامعة،   32 اإىل  ة  واخلا�صّ
اأ�صبحت  كما   ،45 اإىل  اجلامعّية  والكلّيات 
الدول  من  للطلبة  مق�صدًا  الأردنّية  اجلامعات 

ال�صقيقة وال�صديقة، ورافدة لها
باخلريجني.

دودين  قال  ال�صحي،  بالقطاع  يتعّلق  وفيما 
يف  حت�ّصنًا  جاللته  عهد  يف  �صهدت  اململكة  اإن 
والتي  الرئي�صة،  العاملّية  ال�صحّية  املوؤ�صرات 
ال�صحّية،  اخل��دم��ات  لتطّور  انعكا�صًا  ج��اءت 
والتو�ّصع بها لت�صمل جميع اأنحاء اململكة، لفتًا 
اإىل   84 من  ارتفع  امل�صت�صفيات  ع��دد  اأن  اإىل 
اإىل   8659 من  الأ�صّرة  وعدد  م�صت�صفى،   126
17872 �صريرًا، وعدد املراكز ال�صحّية التابعة 
اإىل  امللكّية  الطبّية  واخلدمات  ال�صّحة  لوزارة 
695 مركزًا، كما ارتفع عدد مراكز �صّحة الأم 

والطفل اإىل 504، بزيادة مقدارها 37 باملئة.
ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  يف  ال��ت��و���ص��ع  مّت  ك��م��ا 

التطعيم  حمالت  وتنفيذ  الوقائّية،  ال�صحّية 
الأطفال  �صلل  مثل:  والأمرا�ص  الأوبئة  �صد 
التطعيم  ن�صبة  و�صلت  اإذ  وغريها،  واحل�صبة 
عام  باملئة   90 مع  مقارنة  باملئة   98 من  اأك��رث 
املوؤمنني  امل��واط��ن��ني  ن�صبة  وارت��ف��ع��ت   ،2000
اإ�صافة  باملئة،  9ر66  اإىل  باملئة   18 من  �صحيًا 
اأعمارهم  تبلغ  ال��ذي��ن  املواطنني  ت��اأم��ني  اإىل 
اع��وام،   6 دون  والأط��ف��ال  ف��وق،  فما  عامًا   60
واعتبار جميع مر�صى ال�صرطان )غري املوؤمنني( 

م�صمولني بالتاأمني ال�صّحي املدين.
واأ�صار اإىل اأن جاللته ومنذ اجتياح فريو�ص 
كورونا العامل بعد الربع الأول من العام املا�صي، 
الإج���راءات  اّت��خ��اذ  اإىل  حثيث  ب�صكل  وج��ه 
م�صت�صفيات  اإن�صاء  فتم  والعالجّية،  الوقائّية 
ميدانّية ع�صكرية ومدنية يف الأقاليم الثالثة 
العزل  اأ���ص��ّرة  اأع����داد  وم�صاعفة  للمملكة، 
العادّية،  ال�صفاء  واأ���ص��ّرة  احلثيثة  والعناية 
واإن�صاء  ال�صناعي،  التنف�ص  اأج��ه��زة  وكذلك 
ال�صارية،  والأمرا�ص  لالأوبئة  الوطني  املركز 
املطاعيم،  من  وافرة  كميات  توفري  اإىل  اإ�صافة 
امل�صتهدفة،  الفئات  جميع  احتياجات  تكفي 
على  ال��ّدول  اأف�صل  بني  من  بذلك  "واأ�صبحنا 
م�صتوى العامل التي توّفر املطاعيم ملواطنيها".

الإجن��ازات يف جمال  ا�صتعر�ص دودين  كما 
بقطاعات  والهتمام  التحتية،  البنية  تطوير 
لتوفري  العالجية،  وال�صياحة  والنقل  املياه 
حركة  ولت�صهيل  للمواطنني،  اخلدمات  اأف�صل 
تطوير  خالل  من  واجلويّة  البحرّية  التجارة 

موانئ العقبة، ومطار امللكة علياء الّدويل.
اأك����د دودي���ن  امل��ج��ال الق��ت�����ص��ادي،  ويف 
املا�صيني  العقدين  خ��الل  واج���ه  الأردن  اأن 
القت�صادي،  امل�صتوى  على  ك��ب��رية  حت��دي��ات 
بفعل الأزمات املتعاقبة التي �صهدها القت�صاد 
التي  امل�صطربة  ال�صيا�صية  والأو���ص��اع  العاملي 
الأو�صط،  ال�صرق  تعاقبت، خ�صو�صًا يف منطقة 
اإىل  اإ�صافة  الأردن،  على  بظاللها  األقت  والتي 
التحديات  حجم  عّمقت  التي  ك��ورون��ا  اأزم���ة 

القت�صادّية على العامل كّله.
وبحمد  الأردين،  الق��ت�����ص��اد  "اإن  وق���ال 
ورغ��م  وال��ظ��روف،  ال�صعوبات  ك��ّل  رغ��م  اهلل، 
ظل  ل���ه،  ال���راف���دة  الطبيعّية  امل����وارد  ن���درة 
ال�صيا�صات احل�صيفة  بف�صل  ومتما�صكًا،  �صامدًا 
جاللة  وم��ت��اب��ع��ة  ال�صليمة،  والإج�������راءات 
باتخاذ  امل�صتمر  وتوجيهه  لها،  احلثيثة  امللك 
القت�صاد  بحماية  الكفيلة  الإج������راءات 

الأردين".
اإدارة  يف  متّيز  الأردين  النموذج  اأّن  وب��نّي 
الأولويات،  والُندرة، ومراعاة  املوارد باحلكمة 
عاب وحتويلها اإىل منجزات، لفتًا  وتطويع ال�صّ
اإىل ان املوازنات العاّمة كانت تعتمد يف جمملها 
اليوم  لكّنها  والهبات،  واملنح  امل�صاعدات  على 
تعتمد بالدرجة الأوىل على مواردنا الذاتّية، 
الّذات  على  العتماد  نهج  تكري�ص  من  انطالقًا 

الذي دائمًا ما يوّجهنا اإليه جاللة امللك.
قطاعات  يف  متيز  الأردن  اأن  اإىل  اأ�صار  كما 
اق��ت�����ص��ادّي��ة ع���دي���دة، ���ص��ّك��ل��ت رواف����د حّية 
ال��ّت��ج��ارة  ق��ط��اع  اأه��ّم��ه��ا  ال��وط��ن��ي،  لالقت�صاد 
واخلدمات الذي كان ي�صهم قبل جائحة كورونا 
باأكرث من 54 باملئة من الناجت املحلي الإجمايل، 
بنحو  ال�صناعي  القطاع  م�صاهمة  اإىل  اإ�صافة 
ربع الناجت املحّلي الإجمايل، والقطاع ال�صياحي 
الناجت  من  باملئة   14 ن�صبته  مبا  كذلك  ي�صهم 

املحلي الإجمايل.
خالل  اأب��دع  الأردن  اأن  اإىل  دودي��ن  ولفت 
الأعمال،  ري��ادة  قطاع  يف  الأخريين  العقدين 
باملئة  ي�صّكل 3  اململكة  �صكان  عدد  اأّن  "فرغم 
فقط من �صكان املنطقة العربّية، اإل اأّن رياديي 
 23 ن�صبته  ما  ي�صّكلون  الأردنيني  من  الأعمال 
باملئة من اإجمايل رياديي الأعمال يف املنطقة"، 
م�صريًا اإىل اأن هذا جاء بف�صل اإدخال التقنّيات 
التكنولوجيا  يف  الأمثل  وال�صتثمار  احلديثة 
الذي رّكز عليه جاللة امللك منذ توّليه مقاليد 

احلكم.
اأردنّية  �صركات  اأرب��ع  اإدراج  اأن  اإىل  واأ�صار 
لالأ�صواق  �صتانلي(  )مورغان  موؤ�صر  على  كربى 
النا�صئة و�صناديق الأ�صهم والدخل الثابت قبل 
ا�صتقرار  على  مهّمًا  موؤ�ّصرًا  يعّد  قليلة،  اأ�صابيع 
ال�صتثمارّية  والفر�ص  الوطنّي،  القت�صاد 
القت�صادّية  القطاعات  من  عدد  يف  الواعدة 
ال��داخ��ل��ّي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  ك���ّل  رغ���م  املختلفة 

واخلارجّية.
بدور  الكبري  امللكي  الهتمام  اإىل  لفت  كما 
الوطني،  القت�صاد  دع��م  يف  اخلا�ص  القطاع 
اخلا�ّص  "فالقطاع  متا�صكه،  على  واحل��ف��اظ 
القت�صادّية،  للن�صاطات  الرئي�ص  املحرك  هو 
الإ���ص��الح  وا���ص��رات��ي��ج��ي��ات  �صيا�صات  وب��ن��اء 
القت�صادي مبختلف جوانبه، يف ظّل اخلطوات 
القت�صاد  يف  لالندماج  الأردن  اّتخذها  التي 
ال��ع��امل��ي، واإن�����ص��اء ���ص��راك��ات اق��ت�����ص��ادّي��ة مع 
املوؤّثرة، وتوقيع  الدولّية  البلدان واملجموعات 
ع�صوّيات  اإىل  والن�صمام  مهّمة،  اتفاقّيات 
العاملّية،  التجارة  منظمة  كع�صوّية  عاملّية 
واتفاقّية التجارة احلّرة مع الوليات املتحدة 

الأمريكّية، وغريها".
وتطّرق وزير الدولة ل�صوؤون الإعالم خالل 
الإ���ص��اع��ات  م��ن  جمموعة  على  ل��ل��رّد  ال��ورق��ة 
واملعلومات اخلاطئة التي �صرت خالل ال�صنوات 
معظمها  ويتعّلق  كبريًا،  رواجًا  ولقت  املا�صية، 
مطار  بيع  بينها  وم��ن  الق��ت�����ص��ادي،  بالواقع 
امللكة علياء الدويل، و�صركة مناجم الفو�صفات 

الأردنّية، و�صركة البوتا�ص العربّية.
الدويل  علياء  امللكة  مطار  اأن  دودين  واأكد 
مل يتم بيعه، بل ُعقدت اتفاقّية مع جمموعة 
املبنى  واإن�صاء  تاأهيله،  لإع��ادة  ال��ّدويل  املطار 
على  م�صددًا  عامًا،   25 ملدة  وت�صغيله  احل��ايل، 
اأنه مملوك بالكامل للحكومة، وتنتهي اتفاقّية 

ت�صغيله عام 2032.
نوعّية  نقلة  �صّكل  امل�صروع  هذا  اأّن  واأو�صح 
اأ�صبح  فقد  وا�صتخدامها،  امل�صروعات  اإدارة  يف 
اأف�صل  ب��ني  م��ن  ي�صّنف  ع��امل��ي  م��ط��ار  ل��دي��ن��ا 
املرتبة  ويحتّل  الأو�صط،  ال�صرق  يف  املطارات 
ومل  دولر،  مليار  اإىل  ت�صل  وبكلف  عاملّيًا،   29
يدّر  كما  منها،  واح��دًا  فل�صًا  اخلزينة  تتّحمل 
من  باملئة   54 من  اأك��رث  �صنوّيًا  اخلزينة  على 

جممل اإيراداته.
الفو�صفات  مناجم  �صركة  اأن  دودين  واأّكد 
فيها  احلكومة  ة  ح�صّ وتبلغ  ُتبع  مل  الأردنّية 
البوتا�ص  �صركة  اأن  اإىل  لفتًا  باملئة،   42 نحو 
العربّية مل ُتبع كذلك بل هي مملوكة لئتالف 
الأيام  من  يوم  يف  تكن  ومل  عربّية،  حكومات 
احلكومة  ح�صة  تبلغ  اإذ  خال�صة،  حكومّية 

وال�صمان الجتماعي فيها قرابة 37 باملئة.
عن  حتدثت  التي  الإ�صاعات  دودي��ن  وفّند 
يف  املوانئ  عدد  اأن  مو�صحًا  العقبة،  ميناء  بيع 
الأردن 16 ميناء، جميعها مملوكة للحكومة من 
حاويات  وميناء  العقبة،  تطوير  �صركة  خالل 
�صركة  وت�صّغله  ذاتها  لل�صركة  مملوك  العقبة 
اأجنبية ملدة 25 عامًا، وقد ا�صتثمرت فيه 400 
تفريغ  م��ّدة  وتقّل�صت  لتجهيزه،  دينار  مليون 

الب�صائع من اأ�صهر اإىل اأ�صابيع.
الوطنّية  الكهرباء  �صركة  اأّن  اإىل  لفت  كما 
)نيبكو( مملوكة للحكومة بن�صبة 100 باملئة، 
من  باملئة   82 ن�صبته  ما  احلكومة  متلك  فيما 

�صركة امللكية الأردنية.
واختتم دودين حديثه بالقول "اإّن املن�صف 
والعادل ل يكتم احلقائق والوقائع التي توؤكد 
بف�صل  ا�صتطاع  املعطاء  العزيز  البلد  هذا  اأّن 
قيادته الها�صمّية الفّذة، ومتا�صك اأبناء �صعبه 
الطّيبني، والتفافهم حولها، اأن ي�صنع املعجزات، 
امل�صتويات  واأن يرك الأثر الطّيب على جميع 
دولة  الأردن  اأّن  موؤكدا  والدولّية"،  املحلّية 
ظروف  ظل  يف  امل�صتحيل،  ت�صنع  اأن  ا�صتطاعت 
وم��وارد  ال�صعوبة،  بالغة  واأح���وال  م��ردي��ة، 
�صحيحة، ومتّكنت من املحافظة على مقّدراتها 
ن��اج��ح��ًا يف  اأمن���وذج���ًا  وم���وارده���ا، واأن ت��ك��ون 
نائب  قال  جهته،  اأجمع.من  والعامل  حميطنا 
رئي�ص جلنة اأمانة عمان الكربى املهند�ص زياد 
الريحاين يف ورقة بعنوان "تطور اخلدمات يف 
احل�صن  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  عهد 
قدر  مدينة  عمان  اإن  اأمنوذجا"  عمان  اأمانة 
منذ  كبرية  تطورات  على  �صاهدا  تكون  ان  لها 
العربية الكربى مبا حملته من  الثورة  انطالق 
من  املنطقة  �صهدته  مبا  مرورا  ومبادئ  ر�صائل 
حتولت وا�صطرابات اإل اأنها بقيت تتطور على 
اإليه  ال�صعد كافة، وحتى و�صلت اإىل ما و�صلت 
املا�صيني  العقدين  خالل  وخ�صو�صا  تطور،  من 
ال��ث��اين  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ت�صلم  م��ن��ذ 
بتوجيهات  عملت  حيث  الد�صتورية،  �صلطاته 
خلدمة  ور�صالته  روؤيته  حتقيق  على  جاللته 

املدينة و�صكانها وزائريها.
وا�صحة  ب��روؤي��ة  ب��ا���ص��ت��م��رار  عملت  ك��م��ا 
برنامج  وف��ق  حم��ددة  وخطط  وا�صراتيجية 

زمني معد ل يرك امل�صتقبل للفراغ.
ت��ق��دمي  ي��ق��وم ع��ل��ى  اأن ع��م��ل��ه��ا  وا����ص���اف 
ت�صمل  ال��ت��ي  ال�صا�صية  البلدية  اخل��دم��ات 
العامة وان�صاء  التخطيط والتنظيم وال�صغال 
واحلفاظ  والزراعة  وال�صحة  التحتية  البنى 
والثقافية  املجتمعية  والتنمية  البيئة  على 
وال��ري��ا���ص��ي��ة وال�����ص��وؤون الداري�����ة وامل��ال��ي��ة 

والقانونية للعا�صمة عمان.
العقدين  خ��الل  ط��ورت  الم��ان��ة  اإن  وق��ال 
ح�صنت  حيث  وانظمتها،  ت�صريعاتها  املا�صيني 
ترخي�ص  وتعليمات  امل��وح��د  التفتي�ص  نظام 
تراخي�ص  وان�صاء  والطعام  اخلا�صة،  املركبات 

العالنات وغريها من النظمة.
حيث  ال�صتثمار  جم��ال  يف  تقدمت  كما 
اطلقت الذراع ال�صتثماري لها من خالل �صركة 
روؤيا وهي �صركة ربحية مملوكة لالأمانة �صتعمل 
على 51 فر�صة ا�صتثمارية يف املرحلة الوىل، 
ويف جمال التخطيط والتنظيم، فقد مت اعداد 
واطالق  عمان  للعا�صمة  تخطيطية  درا�صات 
البنية  ن��ظ��ام  واإ����ص���دار  ال�صمويل  املخطط 
الدرا�صات  وتكثيف  الر�صفة  ونظام  اجلديد 
على  والعمل  الكربى  ال�صتثمارية  للم�صاريع 
ودرا�صة  عمان،  �صرق  و  عمان  �صمال  تطوير 
تخدم  التي  امل�صاريع  من  والعديد  الردن  �صارع 

العا�صمة ب�صكل �صامل.
ويف جمال قطاع ال�صغال والبنى التحتية، 
اإنه مت ان�صاء النفاق واجل�صور  قال الريحاين 
�صبكة  اإن�صاء  على  والعمل  والدراج  والر�صفة 
احل��دائ��ق  وت��اأه��ي��ل  الم��ط��ار  م��ي��اه  ت�صريف 
ا�صطول  وتطوير  الن���ارة  تركيب  و  وامل��ب��اين 
خالل  دينار  مليار   1.4 قاربت  بقيمة  المانة 
دينار  مليون   262.1 منها  املا�صيني  العقديني 

خالل اخلم�ص �صنوات املا�صية.
خ��دم��ات��ه��ا  اط��ل��ق��ت  الم���ان���ة  اإن  وق�����ال 
وامل�صتثمرين  املواطنني  لت�صاعد  اللكرونية 
حيث  وب�صرعة،  ب�صهولة  اعمالهم  ممار�صة  يف 
 98.7 بن�صبة  امل��راج��ع��ني  اع���داد  انخف�صت 
يف  ال��الورق��ي  الرا�صل  اعتمدت  مثلما  باملئة، 
اللكروين  التوقيع  واعتماد  دوائرها  جميع 
وزارة   29 مع  الإلكروين  الربط  على  وعملت 

وموؤ�ص�صة ر�صمية.
بتطوير  المانة  قامت  النقل،  جمال  ويف 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ن��ق��ل ال���ع���ام داخ�����ل ح���دوده���ا 
على  عملت  اذ  فيه  كبري  ب�صكل  وا�صتثمرت 
حت�صني البنية التحتية للنقل من خالل اإقامة 
�صبكة طرق وانفاق وج�صور تخدم حركة النقل 
للمدينة  والزائرين  املواطنني  حياة  وت�صهل 
بالتعاون  حديثة  حافلة   135 ان�صاء  مت  حيث 
و�صراء  وت�صغيلها  للتنمية  الوروبي  البنك  مع 
136 حافلة حديثة كمرحلة ثانية و�صراء 15 

حافلة كهربائية.
اجلانب  يف  كبريا  اهتماما  المانة  وت��ويل 
الثقايف، حيث ت�صت�صيف جمموعة من العمال 
للمدن  العربي  املنتدى  يف  والفنية  الثقافية 
اذ تعقد  العربية،  املدن  التابع ملنظمة  الذكية 
ور�صات العمل والفعاليات والدورات التدريبية 

على م�صتوى الوطن العربي.
وك����ان رئ��ي�����ص ج��م��اع��ة ع��م��ان حل����وارات 
امل�صتقبل بالل ح�صن التل، قال" اإن ندوة اليوم 
رمزية  تعزيز  ندوات  �صل�صلة  من  اخلام�صة  هي 
جاللة امللك التي اأطلقتها اجلماعة، لفتا اإىل 
يدخل  امللك  جاللة  اجن���ازات  من  العديد  اأن 
اأخ��ط��ارًا  بنا  اأج��ت��از  عندما  املبهرات  ب��اب  يف 
الإرهابية  الع�صابات  خ��الل  م��ن  ا�صتهدفتنا 
امل�صلحة اأو من خالل احل�صار القت�صادي الذي 

رب علينا. �صُ
ك��م��ا اج��ت��از ب��ن��ا ج��الل��ت��ه ك��ل ت��داع��ي��ات 
اآمنًا  بلدنا  ليبقى  العربي  بالربيع  �صمي  ما 

مطمئنًا".
وئد  من  جاللته  حنكة  مكنتنا  "كما  وتابع 
ووجود  وجودنا  ا�صتهدفت  التي  القرن  �صفقة 
والتحديات  الأخطار  هذه  كل  ورغم  فل�صطني 
حتى  الكثري  الكثري  عهده  يف  تنمويًا  اأجنزنا 
اأننا كنا يف العام الواحد ننجز ع�صرات امل�صاريع 
التنموية يف خمتلف القطاعات بف�صل املتابعة 
احلثيثة من قبل جاللته فزاد عدد جامعاتنا 
التعليم،  حو�صبة  يف  ال�صباقني  وكنا  ومعاهدنا 
التي  م�صت�صفياتنا  يف  الأ�صرة  عدد  زاد  مثلما 
امل��راك��ز  ع��دد  زاد  مثلما  الأخ����رى،  ه��ي  زادت 

ال�صحية التي تغطي كل اأنحاء الوطن.

*ناعور 
الإدارة  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�ص  نائب  اأعلن 
اإطالق  عن  ال�صبت،  كري�صان،  توفيق  املحلية 
ثالثة  بقيمة  للبلديات  النظافة  ج��ائ��زة 
م��الي��ني دي��ن��ار، وذل���ك خ��الل رع��اي��ت��ه حفل 
للنظافة  ال�صاملة  الوطنية  احلملة  اإط��الق 
والبوادي  والأري���اف  والقرى  امل��دن  وجتميل 

�صعار"ب�صواعدنا". حتت  واملخيمات 
جاللة  باهتمام  حظيت  اجلائزة  وكانت 
ملوؤمتر  رعايته  خ��الل  الثاين  عبداهلل  امللك 
عام  الأول  ك��ان��ون  يف  عقد  ال��ذي  البلديات 
2019، ولكن مت وقف العمل بها موؤقتا ب�صبب 

جائحة كورونا.
واأك����د ك��ري�����ص��ان خ���الل ح��ف��ل الط���الق 
ن��اع��ور  لبلدية  ال��ت��اب��ع��ة  ح�صبان  غ��اب��ة  يف 
يف  احلملة  انطالق  مع  بالتزامن  اجل��دي��دة، 
اجل��ائ��زة  ه��ذه  اأن  امل��م��ل��ك��ة،  ب��ل��دي��ات  جميع 
واأ�ص�ص  معايري  وفق  الفائزة  للبلديات  �صتمنح 
النظافة  يف  البلديات  ل��دور  تكرميا  دقيقة، 
وال�صليمة  ال�صحية  البيئة  وتوفري  امل�صتمرة 

والرثوات  البيئية  املوارد  وحماية  للمواطن، 
العامة  واحل��دائ��ق  وامل��ت��ن��زه��ات  الطبيعية 

عليها. واملحافظة 
واأع�صاءها  البلديات  جلان  روؤ�صاء  وحث 
واملدراء التنفيذيني واملوظفني والعاملني فيها 
اجلائزة  بهذه  للفوز  اجلهود  اأق�صى  بذل  على 
الأول  ت�صرين  مطلع  بها  العمل  �صيبداأ  التي 
وتطلعات  روؤى  مع  تتفق  اأنها  خ�صو�صا  املقبل، 
احلكومة  خطط  م��ع  وتت�صق  امل��ل��ك،  ج��الل��ة 
املدن  يف  النظافة  على  للمحافظة  املتوا�صلة 
واملخيمات،  وال���ب���وادي  والأري�����اف  وال��ق��رى 

واإ�صراك خمتلف القطاعات الوطنية فيها.
وع���رب ك��ري�����ص��ان ع���ن ف��خ��ره واع���ت���زازه 
باأيدي  كونه  الوا�صع،  الوطني  اللقاء  بهذا 
اإىل  م�صريا  والأردن��ي��ات،  الأردن��ي��ني  و�صواعد 
يتابع  اأن  امل�صوؤول  من  يريد  امللك  جاللة  اأن 
واجباته واأعماله وم�صوؤولياته يف امليدان واأن 
على  يتعرف  واأن  املواطنني  من  قريبا  يكون 
مطالبهم  تلبية  على  يعمل  واأن  احتياجاتهم، 

اأمكن. وخدماتهم ما 

يف  كانوا  البلديات  روؤ�صاء  اأن  اإىل  واأ�صار 
التي  الأردن��ي��ة  الوطنية  ال��ق��ي��ادات  طليعة 
الكربى،  العربية  ال��ث��ورة  طالئع  ا�صتقبلت 
عبداهلل  املوؤ�ص�ص  امللك  جاللة  بايعوا  والذين 
الأول ابن ال�صريف احل�صني بن علي طيب اهلل 
الأردنية  الدولة  تاأ�صي�ص  بدايات  يف  ثراهما 
اأن  اإىل  لفتا  ع��ام،  مئة  قبل  اأي   ،1921 عام 
بداية  يف  العهد  ذات  على  زال��ت  ل  البلديات 
وطنيا  رديفا  وت�صكل  للدولة،  الثانية  املئوية 
الثاين  عبداهلل  املعزز  امللك  م�صروع  يف  قويا 
بنجاح  ال��وط��ن  ي��ق��ود  ال���ذي  وه��و  للمملكة، 
وحت��دي��ات  و�صعبة  ا�صتثنائية  ظ���روف  يف 
ودولية،  واإقليمية  حملية  خمتلفة  وخماطر 
على  مبا�صرة  وغ��ري  مبا�صرة  انعكا�صات  ولها 

الأردن.
ب��ي��ت  ه����ي  ال���ب���ل���دي���ات  اأن  واو������ص�����ح 
اأول  باأنها  وتعتز  الأردن��ي��ة،  الدميقراطية 
عام  من  بدءا  الدميقراطية،  لهذه  اأ�ص�ص  من 
بعد  للبلديات  قانون  اأول  اإق��رار  عند   1925
4 اعوام من تاأ�صي�ص الإمارة، والذي ركز على 

خالل  من  القرار  �صناعة  يف  املواطن  اإ�صراك 
البلدية،  املجال�ص  واأع�صاء  روؤ�صاء  انتخاب 
بلديات  بها جميع  التي قامت  م�صيدا باجلهود 
اإىل  جنبا  كورونا  جلائحة  بالت�صدي  اململكة 
املعنية،  الأخرى  الوطنية  املوؤ�ص�صات  مع  جنب 
للمواطن،  �صليمة  بيئة  توفري  يف  وامل�صاعدة 
وت��ق��دمي اخل���دم���ات ل��ل��م��واط��ن��ني يف اأق�����ص��ى 
كلل  دون  وطنية  بلم�صة  ال��ظ��روف  واأ�صعب 
خدمة  يف  الريادة  بذلك  فا�صتحقت  تعب،  اأو 

الوطن واملوطن على حد �صواء.
با�صم  اع���ت���زاز  حت��ي��ة  ك��ري�����ص��ان  ووج����ه 
البلديات  قطاع  يف  العاملني  لكل  احلكومة 
الذين  امليدان،  يف  الوطن  عمال  راأ�صهم  وعلى 
اخلدمات  تقدمي  يف  احلربة  راأ���ص  يعتربون 
الأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني، ب��اأع��ل��ى درج���ات 
رئي�ص  اأن  م��وك��دا  والإن�����ص��ان��ي��ة،  امل�صوؤولية 
قرار  اتخاذ  على  حر�صوا  وال��وزراء  ال��وزراء 
العاملني  الوطن  عمال  بتثبيت  م�صوؤول  وطني 
اإيجابا وب�صكل  يف امليدان، الأمر الذي انعك�ص 
وا���ص��ح وم��ل��م��و���ص ع��ل��ى روات��ب��ه��م وروات��ب��ه��م 

لنظام  اإخ�صاعهم  جانب  اإىل  التقاعدية، 
اإج��ازات��ه��م  وزي���ادة  املدنية  اخل��دم��ة  دي���وان 
العمل،  قانون  يف  به  معمول  هو  عما  ال�صنوية 

اإىل جانب امتيازات اأخرى.
واأكد ان احلملة م�صتمرة، و�صتعمل الوزارة 
اأخ��رى  م��ب��ادرات  على  القريب  امل�صتقبل  يف 
الوطنية،  واملوؤ�ص�صات  ال��وزارات  مع  بالتعاون 
خمتلف  يف  ال��ب��ل��دي��ات  دور  تعظيم  ب��ه��دف 
ت�صاركية  م�صروعات  وتنفيذ  واإقامة  امليادين 
املحلية  وامل��ج��ت��م��ع��ات  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  م��ع 
ال�صتثمارية  باملجالت  خ�صو�صا  واجلامعات، 
والثقافية  وال�صياحية  والعلمية  والتنموية 

والراثية والزراعية واخلدماتية وغريها.
بلدية  كل  متكني  على  الوزارة  �صتعمل  كما 
خ�صو�صيتها  م��ن  ال��ق�����ص��وى  ال���ص��ت��ف��ادة  م��ن 
وميزتها وتراثها وجغرافيتها مبا يعزز دورها 
على  عالوة  والتنموية،  اخلدماتية  ومكانتها 
تعزيز دورها يف القت�صاد الوطني وامل�صاهمة 
من  البطالة  م�صكلة  مبعاجلة  الإم��ك��ان  ق��در 
بوا�صطة  لل�صباب  عمل  فر�ص  توفري  خ��الل 

امل�صتدامة،  الت�صاركية  التنموية  م�صروعاتها 
اأرج��اء  خمتلف  تغطي  البلديات  ان  ل�صيما 
نوعية  نقلة  اإحداث  الأقدر على  اململكة، فهي 

واملجتمعي. املحلي  بالعمل 
من جانبه، اأكد مت�صرف لواء ناعور رئي�ص 
املجايل  �صطام  اجلديدة  ناعور  بلدية  جلنة 
اأهمية اإطالق حملة "ب�صواعدنا" على م�صتوى 
ت�صمن  قوية  اأر���ص��ي��ة  ت�صكل  لأن��ه��ا  ال��وط��ن، 
يف  �صركاء  اجلميع  اأن  ول�صيما  ا�صتمرارها، 
والأري���اف  وال��ق��رى  امل���دن  وجتميل  تنظيف 

واملخيمات. والبوادي 
وتنظيف  "ب�صواعدنا"  حملة  يف  و�صارك 
ال�صيا�صية  ال�����ص��وؤون  وزراء  ح�صبان  غ��اب��ة 
والتجارة  وال�صناعة  والبيئة  والربملانية 
والتموين والعني م�صطفى الرباري واأمني عام 
وزارة الإدارة املحلية املهند�ص ح�صني مهيدات 
عام  ومدير  العامة  الأ�صغال  وزارة  عام  واأمني 
امل�صوؤولني  وكبار  الفل�صطينية  ال�صوؤون  دائرة 
ووجهاء  �صيوخ  من  والعديد  ناعور  ل��واء  يف 

املنطقة. واأهايل 

دودين: توجيهات جاللة الملك لجميع الحكومات المتعاقبة ركزت على ضرورة 
االستثمار في اإلنسان كأساس لعملّية التنمية وتقديم أفضل الخدمات له

كريشان يعلن عن جائزة النظافة للبلديات بقيمة ثالثة ماليين دينار

جماعة عمان لحوارات المستقبل تعقد ندوة حول اإلنجازات التنموّية بعهد الملك

منجزات إلى  وتحويلها  الّصعاب  وتطويع  األولوّيات  ومراعاة  الُندرة،  إدارة  في  بالحكمة  تمّيز  الموارد  إدارة  في  األردني  النموذج 
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*حمافظات 
انطلقت، ال�صبت، يف خمتلف حمافظات 
حتت  ال�صاملة  النظافة  حملة  اململكة، 
فعاليات  مب�صاركة  "ب�صواعدنا"،  �صعار 

ر�صمية و�صعبية وموؤ�ص�صات جمتمع مدين.
ن��ائ��ب  ق���ال  ال���ك���رك،  ويف حم��اف��ظ��ة 
ابو  فرا�ص  البلدية  جلنة  رئي�ص  املحافظ، 
تاأتي  ال�صاملة  النظافة  حملة  اإن  الغنم، 
ا�صتعدادا لف�صل ال�صتاء ودميومة النظافة 
باحلفاظ على جمالية املناطق وال�صاحات 
بالأماكن  الهتمام  ثقافة  ون�صر  العامة 
ع�صوائيا.  املخلفات  القاء  وعدم  وال�صوارع 
وا�صاف ان احلملة �صت�صمل تنظيف جماري 
الودي����ة وامل��ت��ن��زه��ات ال��ع��ام��ة وع��ب��ارات 
ت�صريف مياه المطار وال�صوارع وال�صاحات 
العامة واجلزر الو�صطية وازالة الع�صاب 
ق�صبة  داخل  املهجورة  واملنازل  املقابر  من 

املدينة.
الكرك  بيئة  مدير  اك��د  جانبه،  م��ن 
الدكتور را�صد املعايطة تطبيق الجراءات 
تعليمات  يخالف  من  كل  على  القانونية 
اىل  ال��و���ص��ول  ب��ه��دف  البيئة  وار����ص���ادات 
جمالية  ع��ل��ى  ح��ري�����ص  ج��م��اع��ي  ���ص��ل��وك 

ونظافة املكان.
املهند�صني  نقابة  ف��رع  رئي�ص  واأ���ص��ار 
ان  اىل  امل��ج��ايل  و���ص��ام  املهند�ص  بالكرك 
ثقافة  العامة  الماكن  بنظافة  الهتمام 
جميع  بتفعيله  ت�صارك  جمتمعي  و�صلوك 
املدنية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  الر�صمية  اجل��ه��ات 
وح�صاريا  ودينيا  اأخالقيا  نهجا  باعتباره 

يعك�ص مدى ارتباطنا باملكان.
بلدية  اأطلقت  عجلون،  حمافظة  ويف 
النظافة  حملة  فعاليات  الكربى،  عجلون 

ال�صاملة، يف منطقة ا�صتفينا.
وقال نائب حمافظ عجلون رئي�ص جلنة 
رعى  ال��ذي  اللوزي  علي  الدكتور  البلدية 
اطالق احلملة مندوبا عن حمافظ عجلون 
تتمتع  عجلون  حمافظة  ان  اجلبور،  خالد 
و�صياحية  وطبيعية  بيئية  ن�صبية  مبيزات 
وت�صهد حركة ن�صطة من قبل الزوار حمليا 
تكاتف  ي�صتدعي  ال��ذي  الم��ر  وخارجيا، 
لتبقى  نظيفة  عليها  للحفاظ  اجل��ه��ود 

جاذبة لل�صياح.
ودعا اىل تعزيز العمل اجلماعي املنظم 
املمار�صات  م��ن  للحد  املعنية  اجل��ه��ات  ب��ني 
ال�����ص��ل��ب��ي��ة جت���اه ال��ب��ي��ئ��ة وم��ن��ه��ا ال��رم��ي 

الع�صوائي للنفايات وترك املخلفات.
وبني ان كوادر البلدية كانت قد عملت 
مبادرة  اطلقت  حيث  حمالت  تنفيذ  على 
حتت �صعار "اأترك املكان كما حتب اأن تراه" 
على  النفايات  اأكيا�ص  توزيع  على  ا�صتملت 
التنزه  وخملفات  النفايات  جلمع  ال�صياح 
وتركها  ع�صوائي  ب�صكل  رميها  من  بدل  بها 
يف مكانها وحتت ال�صجار ما يت�صبب بتلوث 

البيئة.
اإىل  جنبًا  العمل  اأهمية  اللوزي  واأك��د 
جميع  بني  ال��واح��د  الفريق  وب��روح  جنب 
الر�صمية  واملوؤ�ص�صات  العالقة  ذات  اجلهات 
وم��وؤ���ص�����ص��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين وال��ه��ي��ئ��ات 
التطوعية وال�صبابية بهدف توزيع الأدوار 
العمل  يف  الت�صاركية  مبداأ  وتعزيز  واملهام 
مناطق  جميع  يف  البيئي  الو�صع  لتح�صني 

البلدية.
م���ن ج��ان��ب��ه، ب���ني م��دي��ر الع�����الم يف 
حممود  ال�صحفي  احلملة  من�صق  البلدية 
م�صاركة  على  حر�صت  البلدية  ان  العبود 
التي  واحل��م��الت  احلملة  ه��ذه  يف  اجلميع 
جلمع  البلدية  مناطق  خمتلف  يف  تطلقها 
تراكمها  عدم  اجل  من  باأول  اأول  النفايات 
والفرعية  الرئي�صية  والطرق  ال�صوارع  يف 

وبني الحياء ال�صكنية.
الديك  حممد  ال�صياحة  مديرا  واأك��د 
الفواز اهمية ال�صتمرار يف  والبيئة م�صعل 
املحافظة  بهدف  احلمالت  هذه  مثل  تنفيذ 
ومناطق  ال�صياحية  الأم��اك��ن  نظافة  على 

التنزه.
ال�صياحة  وزارت�����ي  اأن  اإىل  واأ����ص���ارا 
والبيئة حتر�صان على تنفيذ حمالت تعنى 
باحلفاظ على البيئة يف املواقع ال�صياحية 

والثرية والغابات.
كمامات  توزيع  على  احلملة  وا�صتملت 
وقفازات ومواد �صحية من مديرية البيئة 

وجمعية البيئة الردنية.
اجلديدة  كفرجنه  بلدية  اطلقت  كما 
ممثلي  من  عدد  مب�صاركة  احلملة  فعاليات 
ال�صبابية  وامل���راك���ز  ال���زراع���ة  م��دي��ري��ة 

والهيئات التطوعية.
جلنة  رئي�ص  كفرجنه  مت�صرف  واك��د 
البلدية الدكتور زياد القطارنه الذي اطلق 
التي  واحلمالت  امل��ب��ادرات  اهمية  احلملة 
الر�صمية  املوؤ�ص�صات  مع  بالت�صاركية  تنفذ 
باأهمية  املواطنني  لتوعية  والتطوعية 
املحافظة على النظافة والبيئة مبا يعك�ص 

الوجه احل�صاري للمدينة امام مرتاديها.
تعزيز  اىل  ت��ه��دف  احل��م��ل��ة  ان  وب���ني 
اجل��م��ي��ع  ي��ت��ح��م��ل  وان  ال��ب��ي��ئ��ي  ال���وع���ي 
من  والطبيعة  البيئة  جت��اه  م�صوؤولياته 
ع�صوائي  ب�صكل  النفايات  رمي  عدم  خالل 
وو�صعها باحلاويات والماكن املخ�ص�صة لها 

من اجل احلفاظ على البيئة امنه �صحيا.
ويف حمافظة الطفيلة، اأكد رئي�ص جلنة 
حمافظ  ن��ائ��ب  ال��ك��ربى،  الطفيلة  بلدية 

اأن  ال�صرايرة،  ا�صماعيل  الدكتور  الطفيلة 
املناطق  خمتلف  �صت�صمل  النظافة  حملة 
الكربى  الطفيلة  لبلدية  التابعة  الإدارية 
احل�صا  ل��واءي  يف  مثيلة  حمالت  عن  ف�صال 

وب�صريا.
التي  )ب�صواعدنا(  حملة  اأن  وا���ص��اف 
ج�صدت  الطفيلة  مناطق  خمتلف  عمت 
اجلهات  ب��ني  العملية  ال�صراكة  م�صامني 
املجتمع  وموؤ�ص�صات  املختلفة  الر�صمية 
والن�صائية  ال�صبابية  والقطاعات  امل��دين 
وال�صعبية واملجتمعات املحلية مع البلديات، 
البيئة  ت��وف��ري  يف  م��ع��ًا  للم�صاهمة  وذل���ك 
واملحافظة  للمواطن  وال�صليمة  ال�صحية 
ال�صرايرة  وا�صار  النظافة.  على  امل�صتمرة 
املواطنة  قيم  اإث���راء  يف  احلملة  دور  اإىل 
الفاعلة وروح العمل اجلماعي والت�صاركية 
والتعاون، وتعميق مفاهيم العمل التطوعي 
املواطن  على  ينعك�ص  الذي  العام  العمل  يف 
يف  وُي�صهم  اململكة،  وزّوار  �صيوف  وعلى 
البيئية  املوارد  حماية  يف  اجلميع  اإ�صراك 
والغابات  الوطنية  الطبيعية  وال���رثوات 
واملحافظة  العامة  واحلدائق  واملتنزهات 

عليها من التلوث.
ابناء  م��ن  امل��ئ��ات  م�صاركة  اإىل  ول��ف��ت 
مديريات  ميثلون  ممن  الطفيلة  حمافظة 
ال�صياحة والبيئة والدارة امللكية حلماية 
ال�صبابية  والهيئات  وال�صياحة  البيئة 
وال��رب��وي��ة وال��ه��الل الح��م��ر والأن��دي��ة 
اخل��دم��ات  وجم��ل�����ص  ال�صبابية  وامل���راك���ز 
بلدية  وك���وادر  ال��وط��ن  وع��م��ال  امل�صركة 
تعاونية  وج��م��ع��ي��ات  ال��ك��ربى  ال��ط��ف��ي��ل��ة 
ت�صمل  التي  احلملة  يف  وبيئية  وخ��ريي��ة 
والفرعية  الرئي�صية  الطرقات  خمتلف 
ومداخل  الطبيعية  والحرا�ص  والغابات 

املدن والتجمعات ال�صكانية وغريها.
احلاويات  من  ع��ددا  البلدية  ووزع��ت 
حلث  احلملة  �صملتها  التي  الأم��اك��ن  على 
بداخلها  النفايات  لو�صع  وال�صياح  ال��زوار 
ب���دل م��ن اإل��ق��ائ��ه��ا حت��ت الأ���ص��ج��ار وعلى 

جوانب الطرق.

*عمان 
التمري�صي  املجل�ص  ع���ام  اأم���ني  ق���ال 
الأردين الدكتور هاين النوافلة، اإن املجل�ص 
للمحاكاة  اإقليمي  مركز  جتهيز  على  يعمل 
الفنية  ال���ق���درات  ل��ت��ع��زي��ز  ال�����ص��ري��ري��ة، 
على  ال�صحية،  باملهن  للعاملني  والتدريبية 
ان  متوقعا  والإقليمي،  الوطني  امل�صتويني 
ت�صرين  خالل  فيه  املتدربني  ا�صتقبال  يتم 

الثاين املقبل.
واأ����ص���اف ال��دك��ت��ور ال��ن��واف��ل��ة خ��الل 
مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية )برا(، 
اإجن��از  مت  ال�صريرية  امل��ح��اك��اة  مركز  اأن 
م��ن وزارة  ب��دع��م  م��ن��ه، وذل���ك  ج��زء كبري 
خالل  م��ن  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط 
م��ن��ح��ة م��ن ال�����ص��ن��دوق ال��ع��رب��ي ل��الإمن��اء 
املركز  ويهدف  والجتماعي.  القت�صادي 
تعزيز  اإىل  ال�صريرية  للمحاكاة  القليمي 
يف  للعاملني  والتدريبية  الفنية  القدرات 
العربية،  والدول  الأردن  يف  ال�صحية  املهن 
والقابالت،  واملمر�صات  املمر�صني  خ�صو�صا 
م���ن خ���الل ب���رام���ج ال��ت��دري��ب وال��ت��ع��ل��ي��م 
املعتمدة  امل�صتمر  املهني  والتطور  امل�صتمر، 
للو�صول  الن�صط،  والتعلم  املحاكاة  على 
ال��رع��اي��ة  خ���دم���ات  ج����ودة  حت�����ص��ني  اإىل 
وعائالتهم.  للمر�صى  املقدمة  التمري�صية 
ال�صتجابة  على  املحاكاة  مركز  و�صيعمل 
والتعليم  التدريب  برامج  العاملي يف  للتطور 
عرب  وذل���ك  امل��ه��ن��ي،  وال��ت��ط��وي��ر  امل�صتمر 
املحاكاة،  املبنية على  الربامج  اإىل  التحول 
التعلم  اىل  النظري  التعلم  من  والتحول 
العملي ال�صريري، ل�صد الفجوة بني التعليم 
النظري واملمار�صة العملية من خالل تاأهيل 
قبل  �صعفهم  ن��ق��اط  ومعرفة  املمر�صني، 

الدخول اىل بيئة العمل.
واأك������د ال���ن���واف���ل���ة �����ص����رورة ت��ع��زي��ز 
التدريبية  ل��الح��ت��ي��اج��ات  ال���ص��ت��ج��اب��ة 
ال�صحية  امل��ه��ن  يف  للعاملني  والتعليمية 
معايري  اأعلى  �صمن  ودوليا،  واإقليميا  حمليا 
منح  يف  للتطور  ال�صتجابة  واإىل  اجل��ودة، 
املتقدم  �صهادات الخت�صا�ص والخت�صا�ص 

يف التمري�ص والقبالة.
وب����ني ان ���ص��م��ن خ��ط��ة امل���رك���ز، ان��ه 
العملية  الم��ت��ح��ان��ات  ل��ع��ق��د  ي�����ص��ت��خ��دم 
املختلفة  لالمتحانات  وت�صمينها  املنظمة، 
امتحان مزاولة  مثل  املجل�ص،  يعقدها  التي 
الخت�صا�ص  وامتحانات  التمري�ص،  مهنة 
ال�صحية.  املهن  من  وغريهم  للممر�صني، 
واأو�صح اأن وجود املركز الوطني للمحاكاة، 
ي�صهم بدعم ا�صراتيجيات التعلم والتعليم، 
التعليم  ب��ني  ال��ف��ج��وة  تقلي�ص  خ��الل  م��ن 
الفر�صة  ب��اإع��ط��اء  وامل��م��ار���ص��ة،  ال��ن��ظ��ري 
اآمنة  بيئة  يف  التدريب  ميار�ص  ان  للطالب 
تعزيز  ع��ل��ى  تعمل  وح��ي��وي��ة،  وواق��ع��ي��ة 
مفاهيم العمل مع الفريق، وتعزيز التفكري 
اإىل  ي��وؤدي  ما  التوا�صل،  ومهارات  النقدي، 
تقليل الخطاء الطبية والتكلفة املرافقة.
امل��ه��ارات  تطوير  يف  امل��رك��ز  ي�صهم  كما 
امل��ع��رف��ي��ة وحت�����ص��ني امل����ه����ارات ال��ف��ن��ي��ة 
القران  مع  التفاعل  خالل  من  وال�صلوكية 
التعلم  ان  مو�صحا  الجهزة،  على  والتدرب 
واخلطاأ،  التجربة  بطريقة  متاحا  �صيكون 

وهذا غري ممكن مع املري�ص بالواقع.
النوافلة  قال  املركز،  جتهيزات  وحول 
عالية  حماكاة  اجهزة  يت�صمن  املركز  اإن 
الدقة وامل�صداقية، ومتثل الواقع احلقيقي 
للمري�ص، مثل الجهزة التي تبني التنف�ص 

وال�صتجابة  اللفظي،  والتعبري  والنب�ص 
مثل  ال��ت��دري��ب،  اث��ن��اء  الطبي  ل��الإج��راء 
تقل�ص  او  للبول،  مدر  اعطاء  عند  التبول 
حتى  او  الأدوي��ة،  اعطاء  عند  العني  بوؤبوؤ 
التوا�صل  ومهارات  النقدي،  التفكري  تعزيز 

والعمل اجلماعي.
الأردين،  التمري�صي  املجل�ص  وي�صعى 
التدريبي  امل��رك��ز  ا���ص��ت��ح��داث  خ���الل  م��ن 
�صراكة  تر�صيخ  اإىل  ال�صريرية  للمحاكاة 
الردن ال�صراتيجية مع الدول القليمية 
وال��ع��رب��ي��ة، وذل����ك م���ن خ���الل ال��ت��ع��اون 
العاملة  بالقوى  ال�صتثمار  ب�صاأن  امل�صتقبلي 
يف جمال ال�صحة وتطويرها، اإذ �صي�صتقطب 
من  والتمري�صية  ال�صحية  الكوادر  املركز 
كوادرها،  لتدريب  املجاورة  العربية  الدول 
�صت�صهم  وال��ت��ي  ال��ت��دري��ب  �صياحة  وخ��ل��ق 

بتعزيز ونت�صيط ال�صياحة.
يعمل  املجل�ص  ان  ال��ن��واف��ل��ة  وك�����ص��ف 
القلب  مركز  اعتماد  على  للح�صول  جاهدا 
يف  املعتمدة  ال���دورات  لت�صمني  الأم��ريك��ي، 
جمال عمل املجل�ص كاإنعا�ص القلب الرئوي، 
والأط��ف��ال.  للبالغني  املتقدم  والإن��ع��ا���ص 
الأردين  التمري�صي  املجل�ص  ان  ي��ذك��ر 
التمري�صية يف  اإىل تنمية اخلدمات  يهدف 
املجتمع  اأف��راد  حماية  يحقق  مبا  اململكة، 
تنظيم  ط��ري��ق  ع��ن  ب�صحتهم  والرت��ق��اء 
املهنة وتطويرها علميًا وعمليًا، ومبا يتفق 
خالل  من  النافذة،  الت�صريعات  اأحكام  مع 
ومهارات  وكفاءة  ق��درات  وتطوير  تدريب 
ومتابعة  الردن��ي��ة  التمري�صية  ال��ك��وادر 
مهنة  يف  والعملية  العلمية  امل�صتجدات  كل 

التمري�ص والقبالة. 
)برا- عمر الدهام�صة(

انطالق الحملة الوطنية الشاملة 
للنظافة في محافظات المملكة

مركز للمحاكاة السريرية لتدريب 
الكوادر الصحية خالل شهرين

مقال رئيس التحرير

كانت  عاًما،  خم�صني  قبل 
فقر  يف  انه  �صكَّ ي��رزح  »متخلًفا«،  بلًدا  �صنغافورة 

من   %70 يعي�ص  كان  اإذ  البطالة؛  من  عالية  م�صتويات  مع  مدقع، 
وكان  ال�صوء،  يف  غاية  وباأو�صاع  �صيقة،  مزدحمة  مناطق  يف  �صعبها 
ثلث �صعبها يفر�صون الأر�ص، يف اأحياء فقرية، على اأطراف املدينة. 
بلغ معدل البطالة 14%، وكان الناجت املحلي الإجمايل للفرد الواحد 

اأقل من 320 دولر اأمريكي، وكان ن�صف ال�صكان من الأميني .
اليوم هي واحدة من اأ�صرع القت�صادات منًوا يف العامل، وقد ارتفع 
الناجت املحلي الإجمايل للفرد الواحد بن�صبة ل ت�صدق؛ اإذ و�صل اإىل 
اأكرب معدل للناجت املحلي  اأمريكي، مما يجعلها �صاد�ص  األف دولر   60
مع  املركزية،  ال�صتخبارات  وكالة  لبيانات  وفًقا  العامل،  يف  للفرد 
معدل للبطالة بلغ 2% فقط. ومتتلك �صوًقا حًرا على درجة عالية من 
التطور والنجاح، وهي واحدة من املراكز التجارية الرائدة يف العامل، 

ومق�صد رئي�ص لال�صتثمارات الأجنبية .
واأ�صبح  العامل،  اقت�صادي يف  اأكرب ق�صة جناح  �صنغافورة  �صطرت 
بلد  اإىل  بالن�صبة  دولًيا،  به  يحتذى  منوذًجا  القت�صادي  �صعودها 
يفتقر اإىل الأرا�صي واملوارد الطبيعية، ولكن من خالل تبني �صيا�صات 
ال�صوق احلرة«، والتعليم،  »راأ�صمالية  منفتحة على اخلارج، وتطبيق 
عيوب  على  التغلب  �صنغافورة  ا�صتطاعت  �صارمة،  واقعية  و�صيا�صات 
اجلغرافيا، وت�صبح رائدة يف التجارة العاملية، مع �صغر حجمها الذي 

يبلغ 719 كم2. 
�صركات  رب��ع  ك��ان  ال�صتقالل،  من  فقط  �صنوات  �صبع  م�صي  بعد 
بالكامل  ل��الأج��ان��ب  مملوكة  �صركات  اإم���ا  �صنغافورة  يف  الت�صنيع 
اأك��رب  م��ن  وال��ي��اب��ان  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  ك��اًل  وك��ان  م�صركة،  اأو 
يف  وامل�صتقر،  الثابت،  للمناخ  نتيجة  �صنغافورة؛  يف  امل�صتثمرين 
والكبري  ال�صريع  والتو�صع  لال�صتثمار،  املواتية  والظروف  �صنغافورة، 
الناجت  �صهد  فقد   1972  –  1965 بني  الفرة  يف  العاملي،  لالقت�صاد 
تدفق  وحدث  �صنوي،  ب�صكل  م�صاعًفا  منًوا  للبالد  الإجمايل  املحلي 
الركيز  يف  �صنغافورة  بداأت  وبالتايل  الأجنبية،  لال�صتثمارات  كبري 
اإىل الهتمام بالبنية  الب�صرية لديها، بالإ�صافة  املوارد  على تنمية 
التحتية، فقامت باإن�صاء العديد من املدار�ص الفنية، ودفعت ال�صركات 
»تكنولوجيا  جم��ال  يف  املهرة  غري  عمالها  تدريب  على  الأجنبية 
املعلومات« و»البروكيماويات« و»الإلكرونيات«. اأما العمال الذين مل 
يتمكنوا من احل�صول على وظائف �صناعية، فقد اأحلقتهم احلكومة يف 
قطاع اخلدمات، كال�صياحة والنقل. كان لتباع ا�صراتيجية اأن تقوم 
لديها  العاملة  القوى  وتثقيف  بتدريب  اجلن�صيات  متعددة  ال�صركات 

عظيم الأثر على القت�صاد ال�صنغافوري.
ال�صارمة  والإج���راءات  القت�صادية  التنمية  جمل�ص  وبف�صل 
بحلول  مرة   33 �صنغافورة  يف  امل��ال  راأ���ص  زاد  الأر���ص،  على  املطبقة 
العام 1992، اأي زيادة بع�صرة اأ�صعاف لن�صبة العمالة من راأ�ص املال. 
رد، وزاد عدد العائالت التي انتقلت  وارتفع م�صتوى املعي�صة ب�صكل مطَّ
النفط  �صركات  ودخلت  املتو�صط.  اإىل  املنخف�ص  الدخل  م�صتوى  من 
الكربى وبحلول الت�صعينات اأ�صبحت ثالث اأكرب مركز لتكرير النفط 
ولندن«،  »نيويورك  بعد  النفط  لتجارة  مركز  اأكرب  وثالث  العامل،  يف 

واأ�صبحت منتًجا رئي�صيا للبروكيماويات يف العامل .
»من  ب�  مذكراته  جملدات  اأحد  عنون  الذي  »يل«  ال�صيد  ا�صتطاع 
ي�صتفيدوا  اأن  ورفاقه  ا�صتطاع  الأول«،  العامل  اإىل  الثالث  العامل 
ال�صتفادة الق�صوى من موقع �صنغافورة ال�صراتيجي؛ اإذ تعد مدخاًل 
اإىل »م�صيق ملقا« الذي من خالله � رمبا � مير 40% من التجارة البحرية 
يف العامل، مما جعلها تقع يف واحدة من اأكرث املناطق حيوية يف العامل

  ت�صاعف الناجت املحلي الإجمايل؛ اإذ ارتفع خالل الفرة من عام 
2000 اإىل عام 2010 من 163 مليار دولر �صنغافوري اإىل 304 مليار، 
2% و3% كل عام على  اأقل من  والبطالة  الت�صخم  بلغت معدلت  كما 

التوايل خالل هذه الفرة
 حيث ا�صتطاع ال�صيد »يل« اأن يحول �صنغافورة من بلد ذات دخل 
الت�صنيع  قطاع  منو  خالل  من  مرتفع،  دخل  ذات  بلد  اإىل  منخف�ص 
بحلول عام 1970، ثم بعدها و�صلت �صنغافورة اإىل مرحلة الت�صغيل 
كوجن  »هوجن  �صفوف  اإىل  وان�صمت   1980 العام  يف  لالقت�صاد  الكامل 
وكوريا اجلنوبية وتايوان« فيما ُعرف بعد ذلك ب� »منور اآ�صيا الأربعة«، 

ان�صمت اإليهم كواحدة من الدول الواعدة يف جمال الت�صنيع .
ال�صليمة، والتي  الكلي  وبتطبيق جمموعة من �صيا�صات القت�صاد 
يف  الأج��ل  طويل  لال�صتثمار  مواتية  بيئة  على  احلفاظ  اإىل  تهدف 
النمو  لتعزيز  الأول  املقام  يف  توجيهها  مت  مالية  و�صيا�صة  القت�صاد، 
القت�صادي على املدى الطويل، ونتيجة للموقف املايل اجليد وفوائ�ص 
ميزانية مت�صقة على مر ال�صنني، فقد حققت �صنغافورة م�صتوى عالًيا 
طويل  ائتماين  ت�صنيف  باأقوى  لت�صنف  الأجنبية؛  الحتياطات  من 

الأجل للديون ال�صيادية يف اآ�صيا .
ملاذا   ، الزجاجة  عنق  من  ويخرج  الردين  القت�صاد  يتعافى  متى 
اقت�صادنا عبارة عن بيت من كرتون وبع�ص روؤ�صاء احلكومات �صوروه 

لنا على ا�صا�ص انه ) اأوهن من بيت العنكبوت( .

خالد خازر الخريشا

 االقتصاد ..
بيت من ورق ؟

khrishakhaled@yahoo.com

طلبُة جامعة األميرة سمية يحققون مراكز 
متقدمة في مسابقة بذور من أجل المستقبل

  
*عمان 

متقدمة  مراكز  للتكنولوجيا  �صمّية  الأم��رية  جامعة  طلبة  حّقق 
 Seeds for the Future( "امل�صتقبل اأجل  من  "بذور  م�صابقة  يف 
وزارة  مع  بالتعاون  العاملية،  "هواوي"  �صركة  نظمتها  التي   )2021

التعليم العايل والبحث العلمي.
والتا�صع  وال��راب��ع  والثالث  الثاين  باملركز  اجلامعة  طلبة  وف��از 
بها 50 طالبًا من 8 جامعات حملّية  �صارك  التي  امل�صابقة  والعا�صر يف 

واأ�صرف عليها الدكتور عمار عودة.
كرمي  الطالب  ح��لَّ  ال�صبت،  للجامعة،  �صحايف  ب��ي��ان  وبح�صب 
النابل�صي من ق�صم علم احلا�صوب بكلية امللك احل�صني لعلوم احلو�صبة 
يف املركز الثاين، والطالبة هنا الكلداين من ق�صم هند�صة اأمن ال�صبكات 
باكري من ق�صم  وريناتا  ثالثًا،  للهند�صة  الثاين  امللك عبداهلل  كلية  يف 
علم احلا�صوب يف كلية امللك احل�صني لعلوم احلو�صبة رابعًا، فيما جاءت 
عبداهلل  امللك  كلية  يف  ال�صبكات  اأمن  هند�صة  ق�صم  من  جمعة  دانيا 
الثاين للهند�صة تا�صعًا، وحلت هزار اأمين من ق�صم هند�صة الربجميات 
يف كلية امللك احل�صني لعلوم احلو�صبة عا�صرًا. وبارك رئي�ص اجلامعة 
مثمنًا  الإجن��از،  هذا  وم�صرفهم  للفائزين  الرفاعي،  م�صهور  الدكتور 
جهودهم وحما�صهم يف �صقل مهاراتهم وتطويرها، و�صعيهم نحو تنمية 
�صمو  من  وبتوجيهات  اجلامعة،  اإن  الرفاعي  وقال  وتفعيلها.  معارفهم 
الأمرية �صمية بنت احل�صن، رئي�ص جمل�ص اأمنائها ل تاألو جهدًا يف �صبيل 
املحلية  امل�صابقات  وامل�صاركة يف  للطلبة لالنخراط  الفر�ص  توفري كل 

والدولية، ملا لها من اأثر كبرٍي يف اإعدادهم ل�صوق العمل.
اأ�صرف  الدكتور  احلو�صبة  لعلوم  احل�صني  امللك  كلية  عميد  وبني 
اأهمها:  من  عدة  ن�صاطات  على  ا�صتمل  امل�صابقة  برنامج  اأن  الأحمد، 
التدريب على تقنية اجليل اخلام�ص، والذكاء ال�صطناعي، واحلو�صبة 
الن�صاطات  يف  طالبها  دمج  على  داأبت  اجلامعة  اأن  موؤكدا  ال�صحابية، 
وحتثهم  الفريق،  بروح  للعمل  بيئة  توفري  يف  ت�صاعد  التي  الربجمية 

على الإبداع والبتكار.
وت�صعى امل�صابقة، التي اأجريت عن بعد؛ اإىل تعزيز وتطوير مهارات 
ال�صطناعي  والذكاء  والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  امل�صاركني 
اأبوابًا من فر�ص العمل مع ال�صركة  واحلو�صبة ال�ّصحابية، وتفتح لهم 
املعرفة  تبادل  اإىل  يهدف  برنامج  امل�صابقة  اأن  يذكر  تخرجهم.  بعد 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  ال�صابة  الأردن��ي��ة  امل��واه��ب  وتعزيز 
عرب  العاملة  الأيادي  مهارات  وتنمية  تطوير  يف  وي�صهم  والت�صالت 

تعاون مع موؤ�ص�صات و�صركات دولية.

اتحاد المرأة األردنية يوقع عقود 
مشاريع مع 8 جمعيات محلية

وزير األشغال يفتتح فعاليات 
اليوم العلمي المساحي الثاني

*عمان 
وقع احتاد املراأة الأردنية عقود م�صاريع مع 8 جمعيات كجزء من 

مبادرة ريادية لالحتاد لدعم موؤ�ص�صات املجتمع املحلي.
وبح�صب بيان �صادر عن الحتاد، ال�صبت، فاإن املبادرة تاأتي يف �صياق 
تنفيذ م�صروع "زيادة فر�ص الو�صول للم�صاواة بني اجلن�صني حمليا يف 
للبحوث  الدمناركي  واملركز  الأوروب��ي  الحت��اد  من  واملمول  الأردن"، 
العقود يف مقر الحتاد،  اأنه جرى توقيع  البيان  واأ�صاف  والدرا�صات. 
تقييم  بعد  �صابقا  اختيارها  ج��رى  جمعيات   8 عن  ممثلني  بح�صور 
حيادي ومو�صوعي ودقيق من قبل جلنة تقييمية �صمت يف ع�صويتها 
اإىل  بالإ�صافة  الجتماعية،  والتنمية  ال�صحة  وزارتي  من  مندوبني 

ممثلني من احتاد املراأة الأردنية.
واأ�صار اإىل اأن اجلمعيات الثمانية، هي جمعية "قدرات"، وجمعية 
"دار اليقني" اخلريية، وجمعية  "اإ�صناد"، وجمعية  "مبدعات"، ومركز 
"م�صاواة" وجمعية  وجمعية  "جرا�صيا"،  وجمعية  "زكريا" اخلريية، 
واإربد،  املفرق،  حمافظات  على  جغرافيا  واملوزعة  اأف�صل"،  غد  "نحو 

وعجلون، والزرقاء وجر�ص.
اإطار  يف  تاأتي  املبادرة  اأن  الزعبي  اآمنة  الحت��اد  رئي�صة  واأك��دت 
وتاأكيدا  املحلية،  املدين  املجتمع  ملوؤ�ص�صات  والدعم  ال�صراكة  تعزيز 
للم�صاهمة يف حتقيق  املحلية  املوؤ�ص�صات  لدور الحتاد يف بناء قدرات 

التنمية امل�صتدامة وتعزيزا للنهج القائم على حقوق الإن�صان.

*عمان 
الك�صبي،  يحيى  املهند�ص  وال�صكان  العامة  الأ�صغال  وزير  افتتح 
ال�صبت، فعاليات اليوم العلمي امل�صاحي الثاين، والذي نظمته جمعية 
املهند�صني  بنقابة  املدنية  الهند�صة  �صعبة  يف  امل�صاحة  مهند�صي 

الأردنيني.
"امل�صاحة  عنوان  حتت  نظم  الذي  العلمي،  اليوم  اأن  الك�صبي  واأكد 
هند�صة  اأهمية  على  تاأكيدا  جاء  وتقنيات"،  تكنولوجيا  احلديثة 
تنمية  يف  العنا�صر  اأهم  اأحد  تعترب  والتي  واجليوماتك�ص،  امل�صاحة 
املجالت  من  ا�صبحت  اأنها  حيث  الب�صرية،  والبيئة  الب�صرية  البنية 
والتنموي  احل�صري  التقدم  يف  وت�صاهم  الب�صرية  العلوم  يف  املهمة 

للدول.
الرئي�ص  وال�صريك  الداعم  تعترب  ال�صغال  وزارة  اأن  اإىل  واأ�صار 
اململكة،  يف  للمهند�صني  الك��رب  احلا�صنة  وه��ي  املهند�صني  لنقابة 
وجود  �صرط  اإ�صافة  على  عملت  حيث  امل�صاحة  ملهند�صي  وال��داع��م 
يف  املقاول  وكادر  ال�صراف  كادر  �صمن  وجيوماتك�ص  م�صاحة  مهند�ص 

م�صارع الطرق والبنية احلكومية.
امل�صاحة  هند�صة  باأهمية  ال���وزارة  م��ن  وامي��ان��ا  اأن��ه  اإىل  ولفت 
من  ع��دد  بتدريب  النقابة  مع  بالتعاون  قامت  فقد  واجليوماتك�ص، 
تدريب  برنامج  على  ال�صغال  مديريات  جميع  يف  امل�صاحة  مهند�صي 
الجهزة  ا�صتخدام  على  عملت  كما  ال��ت��خ��رج،  حديثي  املهند�صني 
احلديثة واحدث التقنيات والربامج يف جمال امل�صاحة واجليوماتك�ص 

يف امل�صاريع الكربى لها، كالطريق ال�صحراوي وغريه من امل�صاريع.
اإن جمل�ص  اأحمد �صمارة الزعبي،  املهند�صني  من جانبه، قال نقيب 
بخطوات  وب��داأ  الطاولة،  على  امل�صاحة  هند�صة  ملف  و�صع  النقابة 
�صريعة يف ذلك املجال، كما ي�صري حاليا يف ور�صة عمل متكاملة لتحديث 
وقانون  الداخلي  والنظام  النقابة  قانون  من  النقابية  الت�صريعات 
الجتماعية  امل�صوؤولية  ونظام  التدريب  و�صندوق  التقاعد  �صندوق 

وغريها من النظمة والت�صريعات.
اأن النقابة خطت خطوات مت�صارعة وقادت م�صروع التحول  وبني 
الرقمي ملواكبة ع�صر تكنولوجيا املعلومات، وتعمل بجد على اكادميية 
عربية  اعتمادات  على  للح�صول  املهني  والتطوير  للتدريب  املهند�صني 
يف  اجلهات  مع  للت�صبيك  ال��دوؤوب  النقابة  �صعي  اإىل  اإ�صافة  ودولية، 

القطاعني العام واخلا�ص.
�صركي�ص  الدكتور  للم�صاحة  العربي  الحت��اد  رئي�ص  دعا  ب��دوره، 
فدعو�ص، خمتلف اجلهات يف القطاعات احلكومية واخلا�صة يف جميع 
املتعددة  اخلربات  من  لال�صتفادة  امل�صاحة  �صمول  اىل  العربية  الدول 
العربية  للدول  الكيدة  باملنفعة  تعود  التي  احلديثة  والتقنيات 
لرفع  والتكنولوجي  العلمي  التطور  مواكبة  اإىل  اإ�صافة  و�صعوبها، 
امل�صتوى املهني يف علم امل�صاحة وتنظيم املهنة وتطوير ا�صاليبها، بهدف 

حتديث اإدارة الرا�صي لزيادة انتاجيته.
وقال ع�صو جمل�ص النقابة رئي�ص �صعبة الهند�صة املدنية الدكتور 
ب�صار الطراونة، اإن ال�صعبة عملت على اعادة تفعيل جمعية مهند�صي 
فروع  جميع  يف  وال���دورات  الفعاليات  من  العديد  ونظمت  امل�صاحة 
هند�صة  اخت�صا�ص  اعتماد  مت  كما  اململكة،  حمافظات  يف  النقابة 
امل�صاحة واعتماد ختم مهند�ص امل�صاحة على املخططات الطبوغرافية 

داخل املخططات الهند�صية.
م�صطفى  امل�صاحة  مكاتب  ا�صحاب  نقابة  رئي�ص  اأك��د  جهته،  من 
الزبن، جهود نقابة املهند�صني املبذولة يف املجالت العلمية والثقافية 
والجتماعية، لفتا اإىل اأن النقابة تتطلع اىل التعاون مع املوؤ�ص�صات 
ذات  واجلهات  املهند�صني  ونقابة  للم�صاحة  العربي  والحتاد  العلمية 

العالقة.
الدكتور  النقابة  يف  امل�صاحة  مهند�صي  جمعية  رئي�ص  قال  بدوره، 
من  العديد  قدمت  للجمعية  الداري���ة  الهيئة  اإن  قطي�صات،  �صياء 
ملهند�صي  عمل  اآفاق  ا�صتحداث  ت�صتهدف  النقابة،  ملجل�ص  املقرحات 
�صمن  امل�صاحة  هند�صة  واعتماد  الت�صريع  ق��وة  خ��الل  من  امل�صاحة 
مهند�ص  تعيني  الزامية  اإىل  اإ�صافة  الهند�صية،  املكاتب  اخت�صا�صات 
م�صاحة مقيم لكامل مدة امل�صروع للم�صاريع التي تزيد على 9 اآلف مر 

مربع، وغريها من المور.
تدريب  فر�صة   365 توفري  م��ن  متكنت  اجلمعية  اأن  اإىل  ولفت 
للمهند�صني، واجنزت اأكرث من 75 ور�صة عمل، مبينا اأن عدد مهند�صي 
امل�صاحة و�صل اىل 3000 مهند�ص ومهند�صة بن�صبة بطالة و�صلت اىل 
50 باملئة. وبني رئي�ص اللجنة التح�صريية لليوم العلمي املهند�ص عماد 
وور�صات  القطاعات  من  نخبة  ي�صت�صيف  العلمي  اليوم  اأن  احلبا�صنة، 
اخلطط  تطوير  جل�صة  اإىل  اإ�صافة  علمية،  اوراق��ا  ويناق�ص  العمل 

الدرا�صية وممار�صة املهنة، وور�صات لآخر تطورات اجهزة امل�صاحة.
وعلى هام�ص اليوم العلمي، وقعت نقابة املهند�صني ونقابة ا�صحاب 

مكاتب امل�صاحة، مذكرة تفاهم لتدريب املهند�صني حديثي التخرج.
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*بغداد 
النتخابات  اج��راء  موعد  اق��راب  مع 
اأكتوبر  �صهر  يف  املبكرة  العراقية  العامة 
ن�صب  اأن  على  امل��وؤ���ص��رات  تتزايد  ال��ق��ادم، 
كما  �صعيفة،  ت��ك��ون  ق��د  فيها  امل�����ص��ارك��ة 
لدى  القنوط  تراكم  بفعل  مراقبون  يرى 
اأن  يف  الأم��ل  وفقدانه  العراقي،  الناخب 
اأو�صاع  اإيجابي يف  تقود النتخابات لتغيري 
واأمنيا  �صيا�صيا  امل�صطربة واملاأزومة،  البالد 

واقت�صاديا.
بع�ص  اأظ����ه����رت  امل�����ص��م��ار  ه����ذا  ويف 
ن�صب  اأن  احل��دي��ث��ة،  ال���راأي  ا�صتطالعات 
 30 من  اأقل  �صتكون  بالنتخابات  امل�صاركة 
ملحوظ  لعزوف  موؤ�صرا  ي�صكل  ما  املئة،  يف 
املجال  يف  خ��رباء  بح�صب  الت�صويت،  عن 

النتخابي.
النك�صات  اأن  اخل���رباء  ه���وؤلء  وي���رى 
التي مني امل�صوتون بها، على مدى الدورات 
الناخب  اأف��ق��دت  املتتالية،  النتخابية 
النتخابية،  للعملية  احلما�صة  العراقي 
�صلطوي  طق�ص  جمرد  نظره  يف  باتت  التي 
نف�ص  معه  ولتتكرر  �صنوات،   4 كل  يتكرر 

الوجوه والقوى الواقفة خلفها.
اإح�صان  الدكتور  يقول  الإطار  هذا  ويف 
يف  ال�صيا�صي  التفكري  مركز  رئي�ص  ال�صمري 
العا�صمة العراقية بغداد يف لقاء مع موقع 
اللحظة  هذه  عربية" :"حلد  نيوز  "�صكاي 
تبدو الإح�صاءات التي تتحدث عن عزوف 
كبري عن الت�صويت وامل�صاركة يف النتخابات 
للواقع  اأ�صابيع قليلة، قريبة  املقبلة خالل 
قد  العراقيني  الناخبني  ك��ون  ومنطقية، 
ال�صيا�صية  بالأحزاب  متاما  الثقة  فقدوا 
باأن  عميق  اإمي��ان  لديهم  وب��ات  وبراجمها، 
اأخرى،  مرة  �صتعود  التقليدية  القوى  هذه 
وا�صراتيجيات  طرق  عدة  ا�صتخدام  عرب 
جم��ددا  الإم�����ص��اك  م��ن  متكنها  خمتلفة، 
ال�صيا�صي  امل�صهد  على  والهيمنة  بال�صلطة، 

العراقي ومقدرات البالد".
لوجود  "اإ�صافة  ال�����ص��م��ري:  وي��ت��اب��ع 
الناخبني  على  �صلبا  يوؤثر  منفلت  �صالح 
الأمن  وين�صف  بل  ويزعزع  وتوجهاتهم، 

م���وارد  ت��وظ��ي��ف  ع��ن  ف�صال  الن��ت��خ��اب��ي، 
التقليدية  الأح����زاب  ق��ب��ل  م��ن  ال��دول��ة 
على  ع��الوة  انتخابيا،  خلدمتها  احلاكمة 
اتخاذ  على  ل��الآن،  املفو�صية  ق��درة  ع��دم 
وردع  ال��ت��زوي��ر  مب��ن��ع  كفيلة  اج�����راءات 
من  �صمانات  توفر  عدم  عن  ف�صال  ال�صالح، 
�صاأنها طماأنة الناخب، من اأن �صوته لن يتم 
ووا�صحة  �صارمة  اآليات  وفق  به  التالعب 
وهنا نق�صد حتديدا الآليات الفنية، وهذه 
تخلق  مثبطة،  عوامل  احلال  بطبيعة  كلها 
يقلل  مبا  والالمبالة،  الإحباط  من  حال 
يف  ال�صعبية  امل�صاركة  ن�صب  م��ن  بالتايل 

النتخابات".
ب��غ��داد:  جامعة  يف  الأ���ص��ت��اذ  وي��ت��اب��ع 
"وهذا بالطبع �صيرك ومع الأ�صف ال�صاحة 
تهدف  ال��ت��ي  التقليدية  ل��ل��ق��وى  ف��ارغ��ة، 
ما  لدى  والقنوط  الإحباط  ل��زرع  اأ�صا�صا، 
ي�صمى باجلمهور املردد انتخابيا، وبالتايل 
�صيدفع  ما  النتخاب،  عن  للعزوف  دفعه 
املنغلق،  احلزبي  اجلمهور  �صعود  باجتاه 
ومن ثم تاأهيل الأحزاب والقوى التقليدية 

املهيمنة".
اأم����ا م��ه��ن��د اجل��ن��اب��ي اأ���ص��ت��اذ ال��ع��ل��وم 
موقع  م��ع  ح���وار  يف  ف��ي��ق��ول  ال�صيا�صية، 
ذاتية  اأ�صباب  "ثمة  نيوز عربية":  "�صكاي 
عن  ال��ع��زوف  ظ��اه��رة  وراء  ومو�صوعية 
فمثال  ال��ع��راق،  يف  بالنتخابات  امل�صاركة 
الوعي  ب�صعف  تتعلق  عوي�صة  م�صكلة  ثمة 
فئات  اأن  حيث  الناخب،  ل��دى  النتخابي 
اإىل  ي�صريون  املقاطعة،  معتزمي  من  كبرية 
جديدة،  بوجوه  تاأتي  لن  النتخابات  اأن 
بالعملية  ث��ق��ة  ان���ع���دام  ط��ب��ع��ا  وه���ن���اك 

ال�صيا�صية وبالنتخابات تاليا".
ويردف: "ثم هناك عدم اإملام باجلوانب 
القانون  وبتفا�صيل  النتخابية،  الفنية 
النتخابي اجلديد لدى النا�ص، حيث الكثري 
من املواطنني ومن امل�صتفيدين من املقاطعة 
القانون  اأن  يروجون  �صيا�صية،  لأغ��را���ص 
�صابقه،  عن  يختلف  ل  احل��ايل  النتخابي 
خمتلف،  اجلديد  النظام  مو�صوعيا  لكن 
النتخابية  الدوائر  نظام  مثال  ثمة  حيث 

الفنية  الإج����راءات  ع��ن  ف�صال  امل��ت��ع��ددة، 
لالنتخابات،  امل�صتقلة  العليا  للمفو�صية 
ل�صمان نزاهة العملية وبياناتها وتقاريرها 
الإلكرونية،  التحقق  واأجهزة  الأ�صبوعية 
التاأكيد  مع  التقنية،  الآليات  من  وغريها 
النتائج  ف���رز  يف  الإ����ص���راع  ���ص��رورة  ع��ل��ى 
واإعالنها، فهذه كلها نقاط اإيجابية، يجهلها 
الكثري من الناخبني، ممن يعتزمون مقاطعة 

النتخابات".
"امل�صاركة  اجل���ن���اب���ي:  وي�����ص��ي��ف 
رقابة  وثمة  ج��دا،  �صرورية  النتخابية 
واإجراءات  انتخابي جديد،  وقانون  دولية 
املفو�صية،  قبل  من  جيدة  وفنية  اإداري���ة 
بحاجة  م�صتقلون  املر�صحني  من  والكثري 
التقليدية،  ال��ت��ي��ارات  وج���ه  يف  ل��ل��دع��م 
فالعزوف خيار �صلبي، وهو ما �صيقود لتكرار 
الأح��زاب  جمهور  لأن  القدمية،  ال��وج��وه 
وامليلي�صيات �صي�صوت كونه جمهور موؤدلج".

النتخابات  اأن  اإىل  الإ����ص���ارة  جت��در 
العامة املبكرة يف العراق، تقررت على وقع 
اأواخ��ر  العارمة  ال�صعبية  الحتجاجات 
البالد،  اإدارة  ل�صوء  الراف�صة  العام 2019، 
ومليلي�صياتها  اإقليمية  ل���دول  وارت��ه��ان��ه��ا 
امل�صلحة، وتف�صي الف�صاد والبطالة، وتردي 
الواقع املعي�صي واخلدمي، يف بلد ثري ي�صبح 

على بحار من الرثوات الطبيعية.
�صهر  يف  بداية،  تنظيمها  مقررا  وك��ان 
لعتبارات  لكن  اجل���اري،  العام  من  يونيو 
الوقت،  بعامل  متعلقة  ولوج�صتية  فنية 
وطبيعة  امل�صتجد،  كورونا  فريو�ص  وتف�صي 
العراق  يف  احلرارة  ال�صديد  ال�صيفي  املناخ 
خالل �صهر يونيو، قررت احلكومة العراقية 
تاأجيلها، بطلب من املفو�صية العليا امل�صتقلة 
لالنتخابات، لتتم يف اليوم العا�صر من �صهر 

اأكتوبر املقبل.
النتخابات  يف  امل�صاركة  ن�صبة  وكانت 
 ،2018 العام  يف  الأخرية  العراقية  العامة 
تعددية  انتخابات  اأول  اإج��راء  منذ  الأقل 
�صقوط نظام  العراق يف عام 2005 بعد  يف 
امل�صاركة  ن�صبة  بلغت  حيث  ح�صني،  �صدام 

فيها 44،50 يف املئة.

العراقيون وصناديق االقتراع.. 
أزمة ثقة في الطقوس السلطوية!

ميقاتي: شحنات الوقود 
اإليرانية انتهاك لسيادة لبنان

*بريوت
الوقود  �صحنات  اإن  ميقاتي  جنيب  لبنان  وزراء  رئي�ص  قال 
"انتهاك  الإيرانية التي اأدخلتها جماعة حزب اهلل اإىل البالد 
ل�صيادة لبنان"، وذلك وفق ت�صريحات ن�صرها مكتبه على توير.

حمطة  مع  مقابلة  يف  قوله  ال��وزراء  رئي�ص  عن  املكتب  ونقل 
)�صي.اإن.اإن( التلفزيونية "اأنا حزين على انتهاك �صيادة لبنان".

لكنه اأ�صاف "لي�ص لدي خوف من عقوبات عليه، لأن العملية 
متت يف معزل عن احلكومة اللبنانية".

جلب  يف  اخلمي�ص  ط��ه��ران  م��ع  املتحالف  اهلل  ح��زب  وب���داأ 
اإنها  يقول  خطوة  يف  اإي��ران،  من  القادم  الوقود  حتمل  �صاحنات 

�صتخفف حدة اأزمة الطاقة الطاحنة يف البالد.
لبنان.  اإىل  نقله  قبل  �صوريا  اإىل  ال��وق��ود  ناقلة  وحملت 

وتخ�صع كل من �صوريا واإيران لعقوبات اأمريكية.
متاأخرة  �صاعة  يف  اللبنانية   ) )اإل.بي.�صي.اأي  قناة  وقالت 
وقودا  حتمل  جديدة  ناقالت  جمموعة  اإن  اجلمعة  م�صاء  من 
يف  الهرمل  وتقع  الهرمل.  منطقة  عرب  لبنان  دخلت  اإيرانيا 
ب�صكل  ي�صكنها  منطقة  وهي  البقاع  �صهل  من  ال�صمايل  الطرف 

رئي�صي من منا�صري حزب اهلل.

ماكنزي: الضربة األخيرة التي نفذها الجيش 
األميركي في كابول كانت خطأ مأساويا

*واشنطن 
كينيث  اجل��رال  الأمريكية  املركزية  القيادة  قائد  اأق��ر 
اأواخر  ماكنزي بخطاأ كبري ارتكبه اجلي�ص الأمريكي يف كابول، 
اآب املا�صي، وذلك عندما نفذت طائرات ع�صكرية اأمريكية غارة 
ال�صربة  اأن  ال  داع�ص،  تنظيم  �صد  بالأخرية  و�صفها  جوية 

ت�صببت مبقتل مدنيني عو�صا عن عنا�صر من تنظيم داع�ص.
اعالم  لوكالت  املا�صية،  الليلة  ت�صريح  يف  ماكنزي  وق��ال 
كابول،  يف  اآب   28 يف  قواتنا  نفذتها  التي  "الغارة  اإن  اأمريكية، 
كانت خطاأ ماأ�صاويا، واأ�صفرت عن مقتل مدنيني، ونحن نعتذر عن 

ذلك واأحتمل امل�صوؤولية الكاملة عن تلك ال�صربة".
واأ�صاف "لقد قتل 10 مدنيني بينهم 7 اأطفال جراء ال�صربة 

رغم اأننا كنا مقتنعني باأننا جتنبنا امل�ص باملدنيني".
داع�ص  ا�صتخدام  عن  معلومات  "و�صلتنا  ماكنزي  واأ�صاف 
حاولنا  لقد  هجومه،  لتنفيذ  تويوتا  نوع  من  ول�صيارة  للمبنى 
امل�صلحني  تقل  اأنها  لتوقعاتنا  ر�صدناها  التي  ال�صيارة  ا�صتهداف 
وقتلت  عك�صية،  جاءت  النتائج  ان  ال  باملدنيني،  امل�ص  وجتنب 

مدنيني".

رئيس وزراء اليونان: تركيا 
شريك مهم في قضية الهجرة

*وكاالت 
اإن  ميت�صوتاكي�ص  كريياكو�ص  اليوناين  ال��وزراء  رئي�ص  قال 
تركيا �صريك مهم يف مواجهة اأي حتد جديد للهجرة اإىل اأوروبا 
وحتتاج للدعم، واأن اأوروبا نف�صها مل تتفق على �صيا�صة م�صركة 

فيما يتعلق بالتعامل مع ق�صية املهاجرين.
يف  ال�صراع  من  ف��روا  ومهاجر  لج��ئ  مليون  من  اأك��رث  وع��رب 
اأوروبا عرب اليونان  �صوريا ومناطق اأخرى من العامل اإىل داخل 
وتركيا يف عام 2015 واأوائل 2016. وتعهد ميت�صوتاكي�ص، الذي 
عام  ال�صلطة  املحافظ  اجلديدة"  "الدميقراطية  حزبه  توىل 
الهجرة غري  اأكرث �صرامة جتاه  اإدارة اتخذت موقفا  2019 مع 
ال�صرعية، بعدم تكرار ما حدث عام 2015، م�صريا اإىل اأن ذلك 

يحظى بتوافق عام بني جميع الأع�صاء يف الحتاد الأوروبي.
ا�صتيالء  بعد  اأفغان�صتان  يف  تتك�صف  التي  الأح��داث  اأن  اإل 
جديدة  اأزم��ة  من  املخاوف  اأث��ارت  ال�صلطة  على  طالبان  حركة 
يفتقر  الأوروب���ي  الحت��اد  اإن  ميت�صوتاكي�ص  وق��ال  لالجئني. 
تدفق  مع  التعامل  بكيفية  يتعلق  فيما  متما�صكة  �صيا�صة  اإىل 
هاتفية  مكاملة  يف  ناق�ص  قد  ميت�صوتاكي�ص  وك��ان  املهاجرين. 
اأواخر اأغ�صط�ص مع الرئي�ص الركي رجب طيب اأردوغان الو�صع 
يف اأفغان�صتان. وتباطاأ و�صول املهاجرين ب�صكل عام اإىل اليونان، 
تو�صل  عندما   ،2016 عام  من  كبري  حد  اإىل  بحرا،  اأو  برا  اإم��ا 
الالجئني  تدفق  لوقف  تركيا  مع  اتفاق  اإىل  الأوروب��ي  الحتاد 
نقا�صا  "اأجريت  ميت�صوتاكي�ص  وقال  مايل.  دعم  تقدمي  مقابل 
�صريحا للغاية مع الرئي�ص اأردوغان، واأعتقد اأننا اتفقنا على اأن 
من املهم اإبقاء الالجئني واملهاجرين املحتملني قريبا من اأوطانهم 
قدر الإمكان". واأ�صاف اأن من املنطقي اأن يقدم الحتاد الأوروبي 

الدعم لركيا ملواجهة هذه الق�صية.

علماء: اتساع هائل في ثقب األوزون
*عمان 

قال علماء من خدمة )كوبرنيكو�ص( ملراقبة الغالف اجلوي 
اجلنوبي،  القطب  يف  الأوزون  ثقب  اإن  الأوروب���ي،  الحت��اد  يف 
والذي يتكون كل عام فوق القارة القطبية اجلنوبية بني �صهري 
اآب وت�صرين الأول، بات اأكرب الآن من القارة القطبية اجلنوبية.

فاإن  كوبرنيكو�ص،  عن  ان(  ان  )�صي  �صبكة  نقلت  ما  وح�صب 
املو�صم  من  املرحلة  هذه  يف  باملئة  بنحو75  اأكرب  العام  هذ  ثقب 
درجات  ارتفاع  مع  الأوزون  ثقب  و�صيتقل�ص   .  1979 عام  منذ 
احلرارة يف ن�صف الكرة الأر�صية اجلنوبي، و�صيعود اإىل طبيعته 

بحلول �صهر كانون الأول .

الواليات المتحدة واستراليا تعربان عن 
أسفهما الستدعاء فرنسا سفيريهما

  
*واشنطن 

اأ�صفهما  عن  واأ�صراليا  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأعربت 
يتعلق  ما  يف  وكانبريا  وا�صنطن  يف  �صفرييهما  فرن�صا،  ل�صتدعاء 
تقدر  باري�ص  من  غوا�صات  ل�صراء  �صخم  عقد  اأ�صراليا  باإلغاء 
قيمته ب� 56 مليار يورو، اأبرمته مع فرن�صا عام 2016 ل�صراء 12 

غوا�صة تقليدية.
وب��ح�����ص��ب وا���ص��ن��ط��ن ب��و���ص��ت، ع��ق��دت اأ���ص��رال��ي��ا ���ص��راك��ة 
ب�صكل  تت�صمن  وبريطانيا  املتحدة  الوليات  مع  ا�صراتيجية 
النووي.  بالدفع  تعمل  اأمريكية  غوا�صات  كانبريا  ت�صليم  خا�ص 
بيان  يف  الأ���ص��رال��ي��ة  اخلارجية  وزارة  با�صم  متحدث  وق��ال 
لدى  �صفريها  با�صتدعاء  فرن�صا  ق��رار  الأ���ص��ف  مع  "نالحظ 
ب�صاأن  امل�صتقبل،  يف  فرن�صا  مع  التوا�صل  اإىل  ونتطلع  اأ�صراليا، 
القيم  اأ�صا�ص  على  امل�صرك،  الهتمام  ذات  الق�صايا  من  العديد 

امل�صركة".
عن  الك�صف  عدم  طلب  الأبي�ص،  البيت  يف  م�صوؤول  واو�صح 
ن�صتمر  و�صوف  اخل��ط��وة،  ه��ذه  ات��خ��ذوا  لأنهم  "ناأ�صف  هويته 
يف  فعلنا  كما  بيننا،  اخلالفات  حلل  املقبلة  الأيام  يف  بالتوا�صل 

م�صائل اأخرى خالل حتالفنا الطويل".
واأعلن وزير اخلارجية الفرن�صي جان ايف لودريان ،اأن بالده 
ا�صتدعت �صفرييها يف الوليات املتحدة واأ�صراليا للت�صاور ب�صبب 
بني  ال�صراتيجية  ال�صراكة  لإعالن  ال�صتثنائية"  "اخلطورة 
اأ�صراليا عقدا  اأف�صى اإىل الغاء  وا�صنطن ولندن وكانبريا الذي 

�صخما ل�صراء غوا�صات من باري�ص.
الأوروب��ي��ة  يورونيوز  �صبكة  نقلته  بيان  يف  ل��ودري��ان  وق��ال 
رئي�ص اجلمهورية، قررت اأن ا�صتدعي فورا اإىل  طلب  على  "بناء 
اإن  واأ�صراليا.  املتحدة  الوليات  لدى  �صفريينا  للت�صاور  باري�ص 
اأعلنته  ملا  ال�صتثنائية  ال�صتثنائي تربره اخلطورة  القرار  هذا 

اأ�صراليا والوليات املتحدة يف 15 ايلول".
وبدا اأن باري�ص، التي و�صفت القرار الأ�صرايل باأنه "طعنة 
حمادثات  على  توؤثر  قد  اخلطوة  ه��ذه  ب��اأن  تلوح  الظهر"،  يف 

التجارة باملعنى الوا�صع.

بعد محاكمة جائرة.. ميليشيات 
الحوثي تعدم 9 من أبناء تهامة

*وكاالت
اأ�صخا�ص   9 باإعدام  حكما  ال�صبت،  احلوثي،  ملي�صيات  نفذت 
للملي�صيات  ا�صتنفار م�صلح  اأبناء احلديدة، يف �صنعاء، و�صط  من 

يف املدينة.
اإىل  ال�صبعني  ميدان  من  الإع��دام  حكم  تنفيذ  مكان  ونقل 

منطقة التحرير، يف اإطار اإجراءات اأمنية م�صددة.
وجاء تنفيذ هذا احلكم بعد حماكمة �صورية مغلقة بتهمة 
ي�صمى  ما  ورئي�ص  البارز  القيادي  ملقتل  اأدت  اإحداثيات  تقدمي 

ب�"املجل�ص ال�صيا�صي الأعلى" ال�صابق، �صالح ال�صماد.
من  املتهمني  اإيران،  من  املدعومة  احلوثي  ميلي�صيات  ومنعت 
حق تن�صيب حماميني للرافع عنهم، وهددت عددا من املحاميني 
من  املتهمني  اأ�صر  ومنعت  الق�صية،  يف  الرافع  حاولوا  الذين 

زيارتهم.
اأبريل   19 يف  التحالف  لطريان  جوية  بغارة  ال�صماد  وقتل 
2018، مبدينة احلديدة ال�صاحلية. ونفذت امللي�صيات الإرهابية 
حكمها بالإعدام على، علي القوزي، وعبد امللك حميد، وحممد 
وحممد  عاقل،  واإبراهيم  نوح،  وحممد  القوزي،  وحممد  هيج، 
من  وجميعهم  عبا�ص،  ومعاذ  الأ�صود،  العزيز  وعبد  امل�صخري، 
ذوو  ورف�����ص  احل��دي��دة.  مبحافظة  القناو�ص  مديرية  اأب��ن��اء 
املتهمني احل�صور، على الرغم من اإبالغهم، م�صاء اجلمعة، مبوعد 
تنفيذ الإعدام، و�صمح لهم بالت�صال باأبنائهم املتهمني لأول مرة 

منذ اعتقالهم قبل 3 اأعوام.

*اجلزائر
الرئي�ص  اإن  اجلزائرية   الرئا�صة  قالت 
 84 عن  تويف  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�صابق 
حتت  تنحيه  على  عامني  من  اأكرث  بعد  عاما 

�صغط الحتجاجات اجلماهريية واجلي�ص.
قبل  عاما   20 اجلزائر  بوتفليقة  وحكم 
مظاهرات  بعد   2019 اأب��ري��ل  يف  ا�صتقالته 
لفرة  للر�صح  خطته  رف�صت  ال�����ص��وارع  يف 

خام�صة.
الثاين من  بوتفليقة يف  العزيز  ولد عبد 
مدينة  يف  جزائريني،  واأم  لأب   1937 مار�ص 
وجدة املغربية التي عا�ص وترعرع فيها حتى 

اأنهى درا�صته الثانوية.
ال��درا���ص��ة  ع��ن  تخلى   ،1956 ع���ام  ويف 
يف  وه��و  الوطني  التحرير  بجي�ص  ليلتحق 
�صن ال�19. انخرط بوتفليقة يف القتال على 

ما  و�صرعان  امل�صتعلة،  اجلبهات  من  العديد 
التحرير  ثورة  قيادة  يف  رفيعة  منا�صب  تبواأ 

اجلزائرية.
يف  خ���دم  1957و1958،  ع��ام��ي  وخ���الل 
)منطقة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  اخل��ام�����ص��ة  ال���ولي���ة 
يف  و�صابط  عام،  مراقب  ُعني  حيث  وه��ران(، 

املنطقتني الرابعة وال�صابعة.
العمليات  ق��ي��ادة  بهيئتي  ال��ت��ح��ق  ك��م��ا 

البالد،  غربي  يف  الأرك��ان  وقيادة  الع�صكرية 
ثم بهيئة قيادة الأركان العامة.

وك���ل���ف مب���ه���ام ب��ع�����ص��ه��ا ع��ل��ى احل����دود 
با�صمه  ُعرف  ثمة  ومن  مايل.  مع  اجلزائرية 

احلربي "عبد القادر املايل".
ترك   ،1962 عام  اجلزائر  ا�صتقالل  بعد 
ال�صيا�صة،  اإىل  واجت���ه  اجلي�ص  بوتفليقة 
بحقيبة  بلة  بن  اأحمد  حكومة  اإىل  وان�صم 
�صن  يف  وه��و  وال�صياحة  والريا�صة  ال�صباب 

ال�25. وبعد وفاة اأول وزير خارجية للجزائر 
 ،1963 عام  خمي�صتي  حممد  ال�صتقالل  بعد 
وزير  اأ�صغر  واأ�صبح  املن�صب  بوتفليقة  توىل 
خارجية �صنا يف العامل، وكان يبلغ حينها 26 

عاما.
قرر بن بلة اإقالته من وزارة اخلارجية يف 
18 يونيو 1965. ويف اليوم التايل لذلك، نفذ 
انقالبا  بومدين  ه��واري  اآن��ذاك  الدفاع  وزي��ر 

ع�صكريا، اأ�صبح يعرف ب�"الت�صحيح الثوري".

*وكاالت 
�صناعية  اأق��م��ار  و���ص��ور  ت��ق��اري��ر  ك�صفت 
ملحطة  بتو�صعة  تقوم  ال�صمالية  ك��وري��ا  اأن 
تخ�صيب اليورانيوم، وعلى ما يبدو حماولت 
لزيادة اإنتاجها من املادة امل�صعة امل�صتخدمة يف 

�صنع الأ�صلحة الذرية.
بالأقمار  احلديثة  ال�صور  اأظ��ه��رت  فقد 
بتو�صيع  ت��ق��وم  بيونغيانغ  اأن  ال�صناعية 
جممعها  يف  ال��ي��وران��ي��وم  تخ�صيب  حم��ط��ة 
اإ���ص��ارة  يف  يونغبيون،  يف  الرئي�صي  ال��ن��ووي 
�صنع  مواد  اإنتاج  تعزيز  على  عازمة  اأنها  اإىل 
لتقارير  ووفقا  خرباء.  قال  ح�صبما  القنابل، 
اأث��ارت  اأن  بعد  التقييم  هذا  ياأتي  اإعالمية، 
اإجراء  خالل  من  موؤخرا  التوترات  بيونغيانغ 
جتاربها ال�صاروخية الأوىل يف 6 �صهور و�صط 
منذ  اخلاملة  النووي  ال�صالح  نزع  دبلوما�صية 
امل��ت��ح��دة. وق��ال  ال��ولي��ات  ف��رة طويلة م��ع 
معهد  يف  اآخ����ران  وخ��ب��ريان  لوي�ص  جيفري 
يف  مبونتريي  الدولية  للدرا�صات  ميدلربي 
اأن ي�صري تو�صيع حمطة  "من املحتمل  تقرير: 
تخطط  ال�صمالية  كوريا  اأن  اإىل  التخ�صيب 
يف  امل�صتخدم  اليورانيوم  من  اإنتاجها  لزيادة 
�صنع الأ�صلحة يف موقع يونغبيون بن�صبة ت�صل 
�صور  اأن  التقرير  يف  وجاء  باملائة".   25 اإىل 

ماك�صار،  التقطتها  التي  ال�صناعية،  الأقمار 
ملحطة  جماورة  منطقة  يف  بناء  اأعمال  تظهر 

تخ�صيب اليورانيوم يف يونغبيون.
عرب  التقطت  ���ص��ورة  اإن  التقرير  وق��ال 
�صبتمرب  م��ن  الأول  يف  ال�صناعية  الأق��م��ار 
اأزال���ت  ال�صمالية  ك��وري��ا  اأن  تظهر  اجل���اري 
حفار  ويبدو  للبناء  الأر�ص  ومهدت  الأ�صجار 
التي  الثانية  ال�صورة  اأن  واأ�صاف  بناء اأي�صا". 
اأقيم  جدارا  اأظهرت  �صبتمرب   14 يف  التقطت 
واألواح  اأ�صا�ص  على  والعمل  املنطقة،  لإحاطة 
متت اإزالتها من جانب مبنى التخ�صيب لتوفري 

الو�صول اإىل املنطقة املغلقة حديثا.
املنطقة  "م�صاحة  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وذك���ر 
اجلديدة تبلغ حوايل 1000 مر مربع، وهي 
طرد  ج��ه��از   1000 لإي����واء  كافية  م�صاحة 
مركزي اإ�صايف، الأمر الذي من �صاأنه اأن يوؤدي 
يورانيوم  اإنتاج  على  امل�صنع  قدرة  زي��ادة  اإىل 

عايل التخ�صيب بن�صبة 25 %".
النووية با�صتخدام  وميكن �صنع الأ�صلحة 
البلوتونيوم،  اأو  التخ�صيب  عايل  اليورانيوم 
كليهما  لإنتاج  من�صاآت  لديها  ال�صمالية  وكوريا 
اأظهرت  امل��ا���ص��ي،  ال�صهر  ويف  يونغبيون.  يف 
�صور �صابقة بالأقمار ال�صناعية يف يونغبيون 
دلئل على اأن كوريا ال�صمالية ت�صتاأنف ت�صغيل 

من�صاآت اأخرى لإنتاج البلوتونيوم امل�صتخدم يف 
�صنع الأ�صلحة، وفقا لالأ�صو�صيتد بر�ص.

يونغبيون  جممع  ال�صمالية  كوريا  وت�صف 
قمة  خالل  النووي.  برناجمها  "قلب"  باأنه 
اأوائ��ل  يف  ترامب  دونالد  اآن��ذاك  الرئي�ص  مع 
ال�صمايل  الكوري  الزعيم  عر�ص   ،2019 عام 
مت  اإذا  باأكمله  املجمع  تفكيك  اأون  جونغ  كيم 
لكن  كبري.  ب�صكل  عليه  العقوبات  تخفيف 
الأمريكيني رف�صوا اقراح كيم لأنهم اعتربوه 

خطوة حمدودة لنزع ال�صالح النووي.
ي��ت��ك��ه��ن خ����رباء اأم���ريك���ي���ون وك���وري���ون 
�صرا  تدير  ال�صمالية  كوريا  ب��اأن  جنوبيون 
عدة م�صانع اأخرى لتخ�صيب اليورانيوم، ففي 
اأخرب م�صوؤول كوري جنوبي كبري  عام 2018، 
الربملان اأن كوريا ال�صمالية قد �صنعت بالفعل 

ما ي�صل اإىل 60 �صالحا نوويا اأي�صا.
 يف الأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي، اأط��ل��ق��ت ك��وري��ا 
كروز  و�صواريخ  بالي�صتية  �صواريخ  ال�صمالية 
على  اإليها  ُينظر  اختبارات  يف  البحر  باجتاه 
ال�صاروخية  قواتها  لتنويع  حم��اول��ة  اأن��ه��ا 
وت��ع��زي��ز ق��درت��ه��ا ال��ه��ج��وم��ي��ة ع��ل��ى ك��وري��ا 
األف   80 يتمركز  حيث  واليابان،  اجلنوبية 
جندي اأمريكي. يقول خرباء اإن كال النوعني 
من ال�صواريخ ميكن ت�صليحهما بروؤو�ص نووية.

وفاة الرئيس الجزائري السابق 
عبدالعزيز بوتفليقة

صور تظهر كوريا الشمالية توسع 
محطة تخصيب اليورانيوم
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*وكاالت
ك�صف م�صدر م�صوؤول يف منتخب م�صر 
عن انفراجة تخ�ص ملف الثنائي حممد 
�صالح جنم ليفربول، وحممد النني جنم 

اآر�صنال.
وي�صتعد منتخب م�صر ملواجهة ليبيا 
املقبل  الأول  اأكتوبر/ت�صرين   9 ي��وم 
من  الثالثة  اجلولة  �صمن  القاهرة،  يف 

الت�صفيات املوؤهلة لكاأ�ص العامل 2022.
ملوقع  ت�صريحات  يف  امل�صدر  وق��ال 
وال��ن��ن��ي  ���ص��الح  ان�����ص��م��ام  اإن  ك�����ووورة 
ليبيا  �صد  الأوىل  املباراة  يف  للمنتخب 

بات �صبه موؤكد.
الثنائي  ا�صتدعاء  "�صيتم  وت��اب��ع: 
يوم  ينطلق  اأن  املقرر  املقبل  للمع�صكر 
فرة  لكن  اجل��اري  �صبتمرب/اأيلول   28
الأج���ن���دة ال��دول��ي��ة ت��ب��داأ ي���وم 4 من 
الر�صمي  للموقع  ووفقا  املقبل".  ال�صهر 
ا�صم  رف��ع  �صيتم  الربيطانية  للحكومة 
اخلا�صة  احلمراء  القائمة  من  دول   8
بالدول املحظورة ب�صبب فريو�ص كورونا، 
ومن بينها م�صر، بحلول يوم 4 اأكتوبر/

ت�صرين الأول املقبل.
ان�صمام  الإج����راء  ه��ذا  و�صي�صهل 

يف  الفراعنة  ل�صفوف  والنني  ���ص��الح 
املع�صكر املقبل.

مباراة  خو�ص  من  �صالح  يتمكن  ومل 
�صد  الت�صفيات  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة 
الربميريليج  رابطة  ق��ررت  اإذ  اأجن��ول، 
تكون  باأنديتها  حمرف  اأي  ان�صمام  منع 
بلده �صمن القائمة احلمراء من ال�صفر.

ومل تفلح بيانات الحتادين الدويل 
الأزمة  حل  يف  القدم  لكرة  والأفريقي 
�صالح  جهود  امل�صري  املنتخب  ليفقد 
قبل اأن ين�صم يف لقاء اجلابون باجلولة 
الثانية، بينما غاب النني عن املباراتني.

*وكاالت
اأهلي  لفريق  اخلام�ص  التعادل  اأث��ار 
ج��دة ب���دوري ك��اأ���ص الأم���ري حممد بن 
اأهالوية  نقا�صات  للمحرفني،  �صلمان 
بي�صينك  الألباين  م�صري  حول  مكثفة، 

ها�صي املدير الفني للفريق.
واأخفق اأهلي جدة اجلمعة يف حتقيق 
اأول فوز له بالدوري، عندما تعادل 1-1 

مع �صيفه الفتح.
وط��ال��ب��ت ج��م��اه��ري الأه���ل���ي عرب 
باإقالة  الجتماعي،  التوا�صل  من�صات 
قبل  بديل  م��درب  مع  والتعاقد  ها�صي 

فوات الأوان.

اأك���دت  �صحفية  ت��ق��اري��ر  وك���ان���ت 
-بالتزامن مع اإعالن اأهلي جدة التعاقد 
بداية  قبل  للفريق  م��درب��ًا  ها�صي  م��ع 
كلفت  ال�صفقة  اأن  احل����ايل-  امل��و���ص��م 
يورو  مليون   2 اجلداوي  النادي  خزينة 

للجهاز الفني.
مبا  مقارنة  زه��ي��دًا  يعترب  مبلغ  ه��و 
جاردمي  ليوناردو  الربتغايل  يتقا�صاه 
املدير الفني الهالل والذي ي�صل اإىل 32 

مليون ريال �صعودي يف املو�صم.
ويرى جزء من اجلماهري الأهالوية 
النادي  خزينة  �صتكلف  ها�صي  اإقالة  اأن 
"املرهقة ماليًا" قيمة ال�صرط اجلزائي 

اأن  عن  ف�صاًل  العقد،  يف  عليه  املن�صو�ص 
ال��وق��ت احل��ايل  م���درب كبري يف  وج���ود 

�صيكون من ال�صعوبة مبكان.
�صالح  ال�صعودي  امل��درب  ا�صم  وي��ربز 
املحمدي لعب الفريق الأ�صبق، ومدرب 
 20 حت��ت  ال�صعودي  ال�صباب  منتخب 
متوز   / يوليو  �صهر  يف  امل��ت��وج  و  �صنة، 

املا�صي  بكاأ�ص العرب يف القاهرة.
وتتواجد اإدارة الأهلي بقيادة ماجد 
النفيعي يف موقف ل حت�صد عليه، وهي 
اإىل  جولة  من  تتال�صى  طموحاتها  ترى 
اأخرى، يف ظل �صغط اجلماهري والأزمة 

املالية.

*وكاالت
�صيتي  ملان�ص�صر  ال�صابق  النجم  ريت�صاردز،  ميكا  اأ���ص��اد 
ليفربول،  جناح  �صالح،  حممد  امل�صري  بقدرات  وفيورنتينا، 

ومدى تاأثريه على مو�صم الريدز.
"ديلي  �صحيفة  اأبرزتها  ت�صريحات،  يف  ريت�صاردز،  وق��ال 
اإنه  ليفربول بدون �صالح؟..  �صيكون  "اأين  ميل" الربيطانية: 
�صنعه  الذي  الفارق  عن  اجلميع  يتحدث  اأفكر.  جعلني  �صوؤال 

فريجيل فان دايك، واألي�صون بيكر.. لكن ماذا عن مو؟".
واأ�صاف: "اإنه ل ي�صجل الأهداف فقط، لكنه مينح الفريق 
نقاًطا مهمة. يف املو�صم املا�صي حققت اأهداف �صالح 17 نقطة 
للريدز. لو اأم�صى �صالح وقًتا بعيًدا عن امل�صاركة باملو�صم املا�صي 
على �صاكلة فان دايك، مل نكن لن�صاهد ليفربول يواجه ميالن 

يوم الأربعاء. هذا الأمر بكل ب�صاطة".

حلم ليفربول
وتابع: "�صخ�صية �صالح رائعة، وذلك ل ميثل اأي مفاجاأة. 
كان من دواعي �صروري اأن األعب مع مو ملدة 6 اأ�صهر يف فلورن�صا 
جنًما  ي�صبح  اأن  يف  طموحه  عن  يخربين  وك��ان   ،2015 ع��ام 
لليفربول يف فرة بعد الظهر عندما نخرج لتناول القهوة. كان 

الريدز الفريق الذي كان ي�صاهده دائًما".
ووا�صل: "عندما ان�صم اإىل فيورنتينا على �صبيل الإعارة من 
ت�صيل�صي، كان حمبًطا من نف�صه. مل تنجح م�صريته يف �صتامفورد 
بريدج، لكن كان دائًما يف ذهنه اأنه �صيعود اإىل اإجنلرا لُيظهر 
القليلة  الأ�صابيع  تلك  "يف  واأكمل:  فعله".  ميكنه  ما  للجميع 
لدينا  كان  مًعا.  الوقت  من  الكثري  ق�صينا  اإيطاليا،  يف  الأوىل 
الأكرث  الرجل  �صالح  وكان  فيكيو(،  )بونتي  يف  متجاورة  �صقق 
حت�صني  كيفية  يف  دائًما  يفكر  كان  لكنه  وتقديًرا،  توا�صًعا 

نف�صه، والبحث عن املكا�صب التي من �صاأنها تغيريه".
"اعتاد مو اأن يعتني بنف�صه حًقا، حيث ترى هذه  واأردف: 
اللياقة البدنية املذهلة التي يتمتع بها الآن، لكن ال�صيء الذي 
حذًرا  دائًما  كان  جيًدا.  ياأكل  اأن  اعتاد  كيف  ذهني  يف  بقي 
ويتناول ال�صلطة ول ي�صرب بالطبع لأنه م�صلم، ويعي�ص حياة 

هادئة للغاية".

على طريقة ميسي
وا�صتطرد: "لكن خالل تلك الأ�صابيع القليلة الأوىل، بقدر 
ما كنت اأتعامل معه، كنت يف حرية من اأمري ب�صبب و�صعه. من 
خالل ما راأيته يف التدريبات كل يوم، مل اأ�صتطع فهم كيف مل 
يتاألق مع ت�صيل�صي. كنا جميًعا يف حرية من اأمرنا: كيف ميكن 

ل�صخ�ص يف قدراته اأن يغادر على �صبيل الإعارة؟".
مي�صي،  ليونيل  مع  مقارنة  باإجراء  اأق��وم  "ل  وا�صر�صل: 
لكنه كان يفعل اأ�صياء ت�صبه مي�صي. كرة القدم مليئة بق�ص�ص 
يف  ذلك  يفعلون  ل  لكنهم  التدريبات  يف  املتميزين  الالعبني 

املباريات لكن �صالح مل يكن كذلك".
وا�صتمر: "اأتذكر املباراة التي ح�صمها يف كاأ�ص اإيطاليا �صد 
يوفنتو�ص مبدينة تورينو. مل يخ�صر يوفنتو�ص على اأر�صه يف 
اأبطال  دوري  نهائي  اإىل  وو�صلوا  رائعني  كانوا  لقد  مباراة،   47

اأوروبا يف وقت لحق من ذلك املو�صم".
يرك�ص  �صالح  كان  بالذات،  الليلة  هذه  يف  "لكن  واأ�صاف: 
بقوة. مل اأن�ص هدفه الأول اأبًدا. اأتذكره عندما التقط الكرة 
يف ملعبنا وبكل مهارة و�صرعة وقوة انطلق ب�صكل مدمر. رك�ص 

70 ياردة وراوغ 3 لعبني ثم اأطلق ر�صا�صة ل ميكن اإيقافها".
ومنذ  ا،  اأي�صً الثاين  الهدف  مو  و�صجل   1-2 "فزنا  وتابع: 
تلك اللحظة تغريت حياته يف فلورن�صا. لقد كان بطاًل، وكانت 

اجلماهري تنتظره يف ال�صاحة خارج �صقته كل يوم".
معنا  ق�صرية  ف��رة  بعد  روم��ا  اإىل  �صالح  "ذهب  ووا���ص��ل: 
اأنهم ح�صلوا على  اأعلم  اإىل ليفربول. كنت  النهاية  وان�صم يف 
ومع  فقط،  اإ�صرليني  جنيه  مليون   36 بقيمة  رابحة  �صفقة 
الر�صيد  على  يح�صل  ل  اأن��ه  متاأكًدا  زلت  ما  ما،  ل�صبب  ذل��ك، 
كل  ن�صاهد  فال  م�صر  مع  دولًيا  يلعب  لأنه  هل  ي�صتحقه.  الذي 
مبارياتهم على التلفاز؟ هل لأنه نادًرا ما يجري مقابالت وهذا 

يبقيه بعيًدا عن العناوين الرئي�صية؟".

األفضل يف العامل
اأف�صل  اإن مو  اأو�صح:  روؤية هذا ب�صكل  "ل ميكنني  واأكمل: 
لعبه  الذي  الدور  عزز  لقد  للغاية،  رائع  اإنه  العامل.  يف  جناح 
على  وتفوق  اأه��داف  ت�صجيل  يف  ريبريي  وفرانك  روب��ن  اأري��ن 

العديد من اأف�صل املهاجمني ال�صريحني يف اأوروبا".

الرمثا يهزم سحاب
 ويواصل مطاردة الوحدات

*عمان
ي�صعى البطل الأردين ها�صم ارخاغة ملوا�صلة حتقيق النت�صارات 
يف لعبة الفنون القتالية املختلطة )MMA( عندما يلتقي يف نزال 
مرتقب مع الأمريكي )A.J DOBSON( �صمن املناف�صة يف بطولة 
بتاربخ   )DANA WAITE - CONTEDER SERIES(

21/9/2021 يف مدينة ل�ص فيغا�ص الأمريكية.
مب�صريته  التوايل  على  ال�صابع  الإنت�صار  لتحقيق  ارخاغة  ويطمح 
احل�صول  فر�صة  الفائز  املنظمة  ومتنح  املختلطة  القتالية  بالفنون 
على عقد ميكنه من امل�صاركة يف بطولت اأكرب منظمة يف العامل للفنون 
القتالية )UFC(، رغم �صعوبة املناف�صة واأمام خ�صم عنيد حقق هو 
الآخر خم�صة انت�صارات متتالية، وكالهما مل يعرف حتى الآن طعمًا 

.MMA للخ�صارة قي بطولت
وا�صتعد البطل ارخاغة لنزاله العاملي يف الأردن من خالل مع�صكر 
التي  فيغا�ص  ل�ص  ولي��ة  يف  التدريبات  من  �صل�صلة  اأعقبه  تدريبي، 
بالفنون  العامل  اأبطال  من  نخبة  ومب�صاركة  العاملي  احلدث  ت�صت�صيف 

.MMA القتالية
نا�صر  بن  ح�صني  الأمري  �صمو  من  ومتابعة  بدعم  ارخاغة  ويحظى 
مريزا رئي�ص الإحتاد الأردين للجوجيت�صو، حيث اأكد �صموه ان م�صاركة 
اإليها  و�صلت  التي  الكبرية  املكانة  من  يعزز  البطولة  هذه  يف  ارخاغة 
املختلطة  القتالية  الفنون  وريا�صة  عام  ب�صكل  الأردنية  الريا�صة 
انطالقته  وموا�صلة  الفوز  حتقيق  له  متمنيًا  خا�ص،  ب�صكل   MMA
املثرية يف كربى بطولت العامل للفنون القتالية املختلطة التي باتت 

حتظى باهتمام كبري يف الأردن وعلى م�صتوى العامل.

*وكاالت
ال�صابق،  ال��دويل  الربتغايل  املهاجم  مع  ال�صعودي  الرائد  تعاقد 

اإيدير لوبيز، اجلمعة، يف �صفقة انتقال حر.
واأعلن فهد املطوع، رئي�ص جمل�ص اإدارة الرائد، عرب برنامج "اأك�صن 
فوز  هدف  �صاحب  اإيدير،  مع  ر�صمي  ب�صكل  ناديه  توقيع  وليد"،  مع 
اأوروبا  اأمم  كاأ�ص  نهائي  يف  الفرن�صي،  نظريه  على  الربتغايل  املنتخب 
2016. وعن فوز فريقه )5-3( على التعاون، اليوم، يف دوري املحرفني 
ال�صعودي، قال املطوع: "مربوك للرائد وجماهريه، وهارد لك لإخواننا 
يف التعاون". وتابع: "املباراة كانت مثرية، وهذا بالفعل الديربي الذي 
ي�صتحق املتابعة، واأ�صكر اجلماهري على ح�صورهم ودعمهم وموؤازرتهم 
لالعبني". واأردف رئي�ص الرائد: "اإيدير �صي�صل الريا�ص يوم الثنني، 

و�صيتواجد يف لقاء �صمك".
الوقت  يف  باليورو  الربتغال  تتويج  هدف  �صجل  قد  اإيدير  وك��ان 

الإ�صايف، بعد نهاية الوقت الأ�صلي بالتعادل ال�صلبي.

*وكاالت
ك�صف امل�صت�صار عادل ال�صوربجي، رئي�ص جلنة التظلمات بالحتاد 
امل�صري لكرة القدم، عن م�صتجدات تظلم الزمالك على عقوبة حممود 
عبد الرازق �صيكابال لعب الفريق بالإيقاف 8 �صهور والغرامة ن�صف 

ميلون جنيه، املوقعة من اإدارة امل�صابقات باجلبالية.
عقوبة  م�صري  "نح�صم  ل��ك��ووورة:  ت�صريح  يف  ال�صوربجي،  وق��ال 

�صيكابال خالل جل�صة جلنة التظلمات التي تعقد الأ�صبوع اجلاري".
الزمالك  تظلم  وطالعنا  املا�صي،  الأربعاء  يوم  "اجتمعنا  واأ�صاف: 
لإ�صدار  احلايل  الأ�صبوع  وجنتمع  بالأزمة،  املتعلقة  الأوراق  وكافة 

القرار النهائي".
جدير بالذكر اأن �صيكابال دخل يف اأزمة مع اأحمد جماهد رئي�ص 
خالل  القدم،  لكرة  امل�صري  الحت��اد  ب��اإدارة  املكلفة  املعينة  اللجنة 
مرا�صم تتويج الزمالك بالدوري، عقب لقاء البنك الأهلي يف اجلولة 

الأخرية من امل�صابقة املحلية.

مدرب سحاب: أتحمل 
مسؤولية الخسارة

*وكاالت
م�صوؤولية  يتحمل  اإنه  ل�صحاب،  الفني  املدير  حممود،  جمال  قال 
ال�17  اجلولة  اإط��ار  يف  اجلمعة،   ،"1-0" الرمثا  اأم��ام  فريقه  خ�صارة 

لدوري املحرفني الأردين.
املباراة:  نهاية  بعد  الأردن  لقناة  ت�صريحات  يف  حممود،  واأو�صح 
واأهدرنا عدة  الت�صجيل،  �صبيل  يف  واجتهدنا  اللقاء،  يف  الأخطر  "كنا 

فر�ص، خا�صًة يف الدقائق الأخرية".
وتابع: "اأمتنى اإعادة النظر يف بع�ص احلالت التحكيمية، ولدينا 
�صحاب  جلماهري  اأعتذر  ل�صاحلنا..  حُتت�صب  مل  جزاء  �صربة  يف  �صك 

على هذه اخل�صارة، و�صنقدم الأف�صل يف قادم املواجهات".
 "18" وا�صتقر �صحاب بعد هذه اخل�صارة يف املركز الثامن، بر�صيد 

نقطة.

*وكاالت
اأنَّ الن�صجام بني لعبيه  د العراقي اأمني فيليب، مدرب الرمثا،  اأكَّ
وتقدميهم املطلوب منهم، دفعه لعدم اإجراء اأي تبديل �صوى بالدقائق 
ال��دوري  بطولة  يف  اجلمعة  اأقيمت  التي  �صحاب  مباراة  يف  الأخ��رية 

الأردين لكرة القدم.
وقال فيليب لقناة الأردن: "�صحاب فريق قوي، اجتهد يف الهجوم، 

لكن الرمثا ا�صتطاع اأن ي�صيطر على املباراة".
اأ�صلوبي  عن  اأتخَل  ومل  ع��ال،  وان�صباط  بتكتيك  "لعبنا  وتابع: 
الهجومي الذي اأع�صقه؛ حيث حاولنا اإيجاد الثغرات يف دفاع �صحاب، 

خا�صة من اجلهة اليمنى".
واأكمل: "لعبو الرمثا قدموا اأداء بطولًيا. اأ�صكرهم على ما قدموه 

وعلى الروح التي اأظهروها يف هذه املباراة املهمة".
لأي  طموح  ال��دوري  "لقب  بالقول:  حديثه  الرمثا  م��درب  وختم 

مدرب، لكن نحن نلعب كل مباراة وهدفنا النقاط الثالث".

*وكاالت
الإعاقة  ذوي  من  الريا�صيني  اأبطالها  الأردن،  زين  �صركة  كّرمت 
الذين تدعم ال�صركة م�صريتهم الريا�صية، وذلك بعد عودتهم بر�صيد 
الباراملبية  الألعاب  دورة  يف  م�صاركتهم  خالل  املتميزة  الإجن��ازات  من 
الأردن  زين  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  وا�صتقبل   .2020 طوكيو   –
فهد اجلا�صم، الأبطال عمر قرادة الفائز بذهبية رفع الأثقال �صمن 
رفع  بذهبية  الفائز  خطاب  وعبدالكرمي  كغم،   49 وزن  مناف�صات 
اأبو عو�ص -املوظفة  الأثقال لفئة وزن حتت 88 كغم، والبطلة ختام 
يف دائرة الدعم التجاري ب�صركة زين الأردن- الفائزة بربونزية كرة 
وفاطمة  احلجاج  ثروت  الباراملبيني  زين  اأبطال  اإىل  اإ�صافة  الطاولة، 

العزام و�صهيل الن�صا�ص ومعتز اجلنيدي.
وعرب اجلا�صم يف خرب �صدر عن �صركة زين، ال�صبت، عن فخر �صركة 
زين باأبطالها الذين رفعوا ا�صم الأردن عاليًا مبا ح�صدوه من ميداليات، 
�صبيل  يف  اأع��وام  منذ  بداأ  الذي  لهم،  دعمها  ال�صركة  موا�صلة  موؤكدًا 
تطوير مهاراتهم وتذليل اأي عقبات قد تواجههم، ليوا�صلوا اإبداعاتهم 
يف خمتلف املحافل. و�صت�صم �صركة زين املزيد من الأبطال الباراملبيني 
جتاه  املجتمعية  م�صوؤوليتها  من  انطالقًا  وذل��ك  رعايتها،  مظلة  اإىل 
على  حتر�ص  الذين  الإعاقة  ذوي  من  والأ�صخا�ص  الريا�صي  القطاع 
الريا�صات  اأبطال  بقدرات  ولإميانها  املختلفة،  مبادراتها  يف  �صمولهم 
الريا�صية  م�صريتهم  ملوا�صلة  ومتكينهم  دعمهم  واأهمية  الباراملبية 

وحتقيق املزيد من الإجنازات.

مدرب الرمثا يكشف سر تأخره 
بالتبديالت أمام سحاب

زين تكرم ابطالها البارالمبيين 
بعد انجازهم في طوكيو 2020

نجم السيتي السابق: لم أصدق 
ما كنت أسمعه عن صالح

قرار بريطاني يمنح
 منتخب مصر قبلة الحياة

الشرط الجزائي والمدرب البديل 
يعقدان قرار إقالة هاسي

*وكاالت
على  ثمينا  ف��وزا  الرمثا  فريق  حقق 
التي  املثرية  املواجهة  يف   ،)0-1( �صحاب 
ا���ص��ت��اد  ع��ل��ى  اجل��م��ع��ة  م�����ص��اء  جمعتهما 
احل�صن، �صمن اجلولة 17 لدوري املحرفني 

الأردين.
الفوز  هدف  الزحراوي  ح�صان  واأحرز 
الثمني للرمثا من ت�صديدة قوية، ا�صتقرت 

الدقيقة  يف  ال�صطناوي  حممد  ي�صار  على 
.22

ووا����ص���ل ف���ري���ق ال��رم��ث��ا م��ط��اردت��ه 
الفارق  قل�ص  حيث  "املت�صدر"  للوحدات 
 37 اإىل  ر�صيده  رف��ع  بعدما  نقطتني،  اإىل 
نقطة، بينما احتفظ �صحاب باملركز الثامن 

بر�صيد 16 نقطة.
احل�صني  تنف�ص  ث��ان��ي��ة،  م��ب��اراة  ويف 

 )0-1( اجلليل  على  بفوزه  ال�صعداء  اإربد 
الأمري  ا�صتاد  على  اأقيمت  التي  املباراة  يف 
م��وايل  حممد  و�صجل  ب��ال��زرق��اء.  حممد 
هدف فوز احل�صني اإربد من عالمة اجلزاء 
اإربد  "90+5". وبقي احل�صني  يف الدقيقة 
نقطة،   28 بر�صيد  اخل��ام�����ص  امل��رك��ز  يف 
يف  ا�صتقر  الذي  للجليل،  نقطة   13 مقابل 

املركز قبل الأخري.

ارخاغة يمثل األردن في نزاالت منظمة 
)Dana white's Contender Series (

الرائد السعودي
 يضم بطل يورو 2016

التظلمات تكشف موعد 
حسم مصير شيكاباال
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*عمان 
ال�صناعة  منح  قرار  اأن  �صناعيون  اأكد   
بن�صبة  بال�صعر  اأف�صلية  الأردنية  الوطنية 
ي�صكل  احلكومية  العطاءات  يف  باملئة   15
قيمة م�صافة للمنتج املحلي، وي�صب يف دعم 

ال�صناعة الوطنية.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية )برا(، 
احل�صة  وتعزيز  برفع  ي�صهم  القرار  هذا  اإن 
على  وي�صاعد  امل��ح��ل��ي،  للمنتج  ال�صوقية 
الأردن��ي��ة،  ال�صناعة  وا�صتدامة  ا�صتمرار 
البطالة  م�صكلتي  حم��ارب��ة  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
والفقر من خالل خلق فر�ص عمل. وطالبوا 
جلميع  الطلب  وتوجيه  الركيز  ب�صرورة 
الأول��وي��ة  تكون  ب��اأن  الر�صمية  املوؤ�ص�صات 
خمت�صة  وح���دة  واإي��ج��اد  امل��ح��ل��ي،  للمنتج 
احلكومية  ال��ع��ط��اءات  وم��راق��ب��ة  مبتابعة 
ا�صافة  الوطنية،  ال�صناعات  على  املحالة 
ال�صناعات  وا���ص��راك  اإح��ال��ة  ���ص��رورة  اإىل 
قبل  من  املقدمة  امل�صروعات  يف  الوطنية 

اجلهات املانحة.
العودة  على  وافق  ال��وزراء  جمل�ص  وكان 
الوطنية  ال�صناعة  ال�صابق مبنح  اإىل قراره 
باملئة   15 بن�صبة  بال�صعر  اأف�صلية  الأردنية 
يف العطاءات احلكومية بدل من 10 باملئة ما 
دامت مطابقة لل�صروط واملوا�صفات الفنية 

والهند�صية الأردنية.
"�صنع  حملة  منظومة  رئ��ي�����ص  وق���ال 
اإن  حلتم،  اأب��و  اإي���اد  ال��دك��ت��ور  الأردن"  يف 
مبنح  ال��وزراء  جمل�ص  اتخذه  ال��ذي  القرار 
بن�صبة  بال�صعر  اأف�صلية  الوطنية  ال�صناعة 
ال�صناعة  دع��م  يف  وي�صب  مهم  باملئة،   15
ال�صوقية  احل�صة  وتعزيز  وزي��ادة  املحلية، 
مطلبا  ك��ان  اأن��ه  اإىل  لفتا  املحلي،  للمنتج 
�صنع  حملة  يف  وبالذات  ال�صناعية  للغرف 
العطاءات  اأن  حلتم  اأبو  واأ�صاف  الأردن.  يف 
ال�صراء  م��ن  مهما  حيزا  ت��اأخ��ذ  احلكومية 
واحل�صة املحلية، موؤكدا اأهمية الرجوع عن 
الأف�صلية  باإعطاء  املتمثل  ال�صابق  القرار 
ال�صعرية بن�صبة 20 باملئة، لأنه كان لغايات 
التنفيذ وهو قرار ل يدعم  ولي�ص  الإحالة 
عند  اأن���ه  اإىل  م�صريا  املحلية،  ال�صناعة 
املحلي  املنتج  على  العطاء  اإحالة  اأو  تطبيق 
يجب اأن يكون باأقل الأ�صعار. وبني اأن القرار 
يف  والتو�صع  ال�صوقية،  احل�صة  برفع  ي�صهم 
مو�صحا  وتوريدها،  املحلية  املنتجات  اإنتاج 
العمل  ف��ر���ص  خلق  على  ينعك�ص  ذل��ك  اأن 
وتعظيمها  النتاجية  الطاقة  وا�صتغالل 
للم�صانع الأردنية. واأ�صار اإىل اأن العطاءات 
يف  ال��ع��ط��اءات  وت�صم  متنوعة  احلكومية 

جمال ال�صناعات الدوائية، والأثاث، واملواد 
من  وامل�صتلزمات  والغذائية،  الن�صائية، 
واملنظفات  ال�صحي،  كالورق  امل�صتهلكة  املواد 

وغريها. 
غرفة  اإدارة  جمل�ص  ع�صو  اأك��د  ب��دوره، 
�صناعة عمان متيم الق�صراوي، اأن ال�صناعة 
ال�صرائب  حجم  ارتفاع  من  تعاين  الأردنية 
املحيطة،  ب��ال��دول  مقارنة  الن��ت��اج،  وكلف 
لل�صناعة  التحفيزية  ال��ربام��ج  وغ��ي��اب 
اأن  واأو�صح  املنطقة.  يف  املوجود  بامل�صتوى 
هذا القرار ي�صاعد على ا�صتمرار وا�صتدامة 
ال�صناعة الأردنية، مبينا اأن هناك �صناعات 
والعطاءات  امل�صريات  على  قائمة  حملية 

احلكومية. 
امليزة  اإعطاء  اأن  اإىل  الق�صراوي  واأ�صار 
يعنى  ل  املحلية  لل�صناعة  التناف�صية 
اأو  احلكومة  على  الأ�صعار  ارتفاع  بال�صرورة 
امل�صري املحلي، لفتا اإىل اأن ال�صناعة ت�صغل 
ال�صرائب  وتدفع  الأردنية  العاملة  الأيدي 
م�صتهلكاتها  جميع  ب��ال��ت��ايل  وال��ك��ه��رب��اء، 
باملئة   15 الدعم  اإعطاء  اأن  وبني  اأردنية. 
ي�صكل فائدة عائدة على الوطن ككل وذلك 
من خالل زيادة الإنتاج، وت�صديد ال�صرائب، 
وتوفري فر�ص عمل، وهي برامج ت�صحيحية 

ل�صد الثغرات مثل البطالة والفقر.
�صناعات  قطاع  ممثل  ق��ال  جهته،  م��ن 
التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم 
عبد  الأردن  �صناعة  غ��رف��ة  يف  املكتبية 
البطالة  م�صكلة  معاجلة  اإن  ظاظا،  احلكيم 
تبداأ من ال�صناعة لأنها حتد من ارتفاع ن�صب 
ال�صناعة  ان  معتربا  اململكة،  يف  البطالة 
تعد امل�صغل الرئي�ص للعمالة الأردنية حيث 
 3 مقابل  من�صاأة  لكل  عمل  فر�صة   13 توفر 
للقطاعات الأخرى. ولفت اإىل اأن التناف�صية 
النتاج  تكاليف  وارت��ف��اع  حملية  �صناعة 
اإىل  يدعو  ما  اجل��وار،  ال��دول  عن  خمتلفة 
اعطائها  خالل  من  ال�صناعة  دعم  �صرورة 
احلكومية،  للعطاءات  باملئة   15 امليزة  هذه 
القطاع  القرار على ت�صغيل  حيث يعمل هذا 
التوريد  �صال�صل  اىل  ا���ص��اف��ة  ال�صناعي 
انعكا�صا  القرار  لهذا  اأن  اإىل  لفتا  الأخرى، 
ودعا  الأردن��ي��ة.   ال�صناعة  على  ايجابيا 
كلف  تخفيف  اإىل  املعنية  اجل��ه��ات  ظاظا 
ك�الطاقة،  ال�صناعي  القطاع  على  الإنتاج 
ا�صافة  والنقل،  البنكية،  املالية  والكلف 
البريوقراطية.  الج���راءات  تخفيف  اإىل 
واأكد مالك �صركة الهدف الدولية لال�صترياد 
القرار  هذا  اأن  ال�صاحب،  رامي  وال�صناعة 
مينح ال�صناعات املحلية قيمة م�صافة، حيث 

املنتجات  مع  التناف�صية  زي��ادة  على  يعمل 
زيادة  من  امل�صانع  متكن  بالتايل  الجنبية 
اإحالة  عند  اإنه  واو�صح  الربحي.  الهام�ص 
 5 ب��زي��ادة  املحلي  ال�صوق  يف  مل�صنع  عطاء 
باملئة عن القرار ال�صابق �صيزيد من القيمة 
الربحية للم�صنع، بالتايل �صيدعمه وميكنه 
من التو�صع وال�صتمرار يف التطوير، و�صيوفر 
فر�ص عمل من خالل زيادة الأيدي العاملة، 
امل�صنع  على  ت��اأث��ريه  ال��ق��رار  ه��ذا  اأن  مبينا 

�صيكون طويل املدى. 
ال��ق��رار  ل��ه��ذا  اأن  ال�����ص��اح��ب،  واأ����ص���اف 
حتتاج  لكنها  ك��ذل��ك  ايجابية  انعكا�صات 
وقتا لنلم�ص هذا التاأثري، حيث �صيعمل على 
العمالت  وتوفري  املحلية،  ال�صناعة  تطوير 
اإدارة  جمل�ص  ع�صو  و�صف  بدوره،  ال�صعبة. 
�صركة "برا" لل�صناعات الهند�صية املهند�ص 
فرا�ص اأبو و�صاح، القرار "باملمتاز" لأنه يعمل 
ال�صناعات الوطنية،  ا�صتفادة وحتفيز  على 
لت�صمل  امليزة  هذه  تو�صع  �صرورة  اإىل  لفتا 
والطبية  واملعمارية،  الهند�صية،  اخلدمات 

وغريها من اخلدمات التي تقدم للبلد. 
وق���ال اأب���و و���ص��اح اإن���ه رغ��م م��ي��زة هذا 
تقدمي  املعنية  اجل��ه��ات  على  لكن  ال��ق��رار 
لل�صناعة  والت�صهيالت  ال��دع��م  م��ن  امل��زي��د 
وا�صتدامة عملها،  ا�صتمرار  اأجل  من  املحلية 
الأردين،  للمنتج  الأولوية  تكون  اأن  ويجب 
الوطنية  واملنتجات  ال�صناعات  ان  م�صيفا 
ومتتلك  العالية  واجلودة  باملوا�صفات  متتاز 
تعد  ال�صناعة  اأن  واأ�صاف  عاملية.  اأ�صواقا 
الوطني، مو�صحا  لالقت�صاد  الفقري  العمود 
من  الوطنية  ال�صناعة  تقوية  عند  اأن���ه 
خالل امل�صروعات الوطنية ت�صكل لها حافزا 
لال�صتمرار يف التطوير، وزيادة ا�صتثماراتها، 
خارجية  ت�صويقية  قنوات  بفتح  ي�صهم  ما 
اأن  و�صاح  اأب��و  وذك��ر  الأردن��ي��ة.  لل�صناعات 
ال�صادرات،  حجم  زيادة  يف  الأردن  م�صتقبل 
ا�صراتيجي،  مبوقع  ميتاز  اأن��ه  اإىل  م�صريا 
اإ�صافة  لال�صتثمار،  املنا�صبة  البيئة  وتوفر 
اإىل وجود الت�صريعات والقوانني التي تنظم 
العملية ال�صتثمارية، وعليه ال�صتفادة من 
هذه امليزات ل�صتقطاب املزيد من ال�صناعات 
وجود  ب�صرورة  و�صاح  اأب��و  وطالب  ل��الأردن. 
ال���وزراء  لرئا�صة  تابعة  خمت�صة  وح���دة 
م�صوؤولة عن متابعة ومراقبة ودعم واإحالة 
الأردنية،  لل�صناعات  احلكومية  العطاءات 
داعيا اىل الركيز على امل�صروعات املقدمة 
اإحالة  ب�صرورة  املانحة  اجلهات  خالل  من 
وا�صراك ال�صناعات املحلية يف م�صروعاتهم. 
)برا- وعد ربابعه(

صناعيون: االفضلية السعرية 
تمنح المنتج المحلي قيمة مضافة

انخفاض انتاج العالم
 من السوائل النفطية

*عمان 
النفطية هام�صيًا مبقدار 0.03  ال�صوائل  العامل من  اإنتاج  انخف�ص 
برميل  مليون   95.69 اإىل  وو�صل  املا�صي،  اأب  يف  يوميًا  برميل  مليون 

يوميًا يف املتو�صط.
خارج  من  الإن��ت��اج  تراجع  رئي�صية  ب�صفة  النخفا�ص  ويعك�ص 
الأوبك خالل ال�صهر مبقدار 0.18 مليون برميل يوميًا لي�صل املتو�صط 

اإىل 68.93 مليون برميل يوميًا.
وبح�صب التقرير ال�صهري لكامكو اإنف�صت حول اأداء اأ�صواق النفط 
منظمة  منطقة  يف  الأول  املقام  يف  النخفا�ص  ف��ان   2021 العاملية 

التعاون القت�صادي والتنمية.
ب�صبب  ال�صمالية  اأم��ريك��ا  يف  الإن��ت��اج  انخفا�ص  التقرير  وع��زى 

ال�صطرابات الناجمة عن اإع�صار اأيدا.
من جهة اأخرى، ارتفع الإنتاج من خارج منظمة التعاون القت�صادي 
والتنمية مبقدار 0.17 مليون برميل يوميًا يف اأب 2021، واأدى ارتفاع 
اإنتاج الأوبك اإىل ت�صجيل منو هام�صي يف ح�صتها ال�صوقية لت�صل اإىل 

28.0 يف املئة.
ويبلغ الإنتاج النفطي للدول غري الأع�صاء يف اأوبك 2021 / 2022 

)مليون برميل يوميًا(.

اتحاد العمال يدعو لضبط 
المخالفات المتعلقة باألجور

*عمان 
تكثيف  �صرورة  اإىل  الأردن  عمال  لنقابات  العام  الحت��اد  دع��ا 
القت�صادية،  املن�صاآت  و�صتى  العمل  �صوق  على  والتفتي�ص  الرقابة 
التمييز بني اجلن�صني  �صيما  املتعلقة يف الأجور، ول  ل�صبط املخالفات 

بالأجر، وعدم اللتزام باحلد الأدنى لالأجور وهو )260( دينارا.
وقال رئي�ص الحتاد العام مازن املعايطه، يف بيان �صحايف، مبنا�صبة 
اليوم العاملي للم�صاواة يف الأجور، الذي يوافق ال�صبت، اإن هذه املنا�صبة 
متثل اجلهود املبذولة نحو حتقيق امل�صاواة يف الأجر عن العمل مت�صاوي 
كاأحد  مت�صاٍو  باأجر  العمال  حق  على  للتاأكيد  فر�صة  وهي  القيمة، 
املحلية  الت�صريعات  مبوجب  واملكفولة  العمل  يف  الأ�صا�صية  احلقوق 

واملواثيق الدولية، وعدم التمييز بني اجلن�صني يف الأجور.
اأج��ًرا  تتقا�صى  اأن  العاملة  امل��راأة  حق  من  انه  املعايطه،  واأ�صاف 
قيمة  فيها  تت�صاوى  التي  والأعمال  بالوظائف  الرجل  مع  مت�صاوًيا 
العمل واجلهد املبذول، م�صرًيا اإىل اأهمية تغيري ال�صورة النمطية التي 
تقف خلف حرمان املراأة بتقا�صي الأجر املت�صاوي مع الرجل و�صرورة 
التوعية والتثقيف ب�صاأنها بو�صفها اأحد عوامل احلد من م�صاركة املراأة 

القت�صادية.
العالقة  ذات  اجلهات  مع  وبالتعاون  العام  الحت��اد  اأن  واأو���ص��ح 
احلقوق  يف  اجلن�صني  بني  امل�صاواة  تعزيز  على  عمل  الإنتاج،  واأطراف 
التي  الأ�صباب  معاجلة  جانب  اإىل  الأج��ور،  م�صاألة  واأهمها  العمالية، 
لها،  املنا�صبة  احللول  واإيجاد  اجلن�صني  بني  الفجوة  زيادة  على  تعمل 
م�صرًيا اإىل ات�صاع فجوة الأجور بني اجلن�صني يف قطاع التعليم اخلا�ص.
حتت  املن�صوية  العمالية  النقابات  "اّن  الحت��اد،  رئي�ص  وتابع 
لإدم��اج  وت�صعى  الجتماعي  احل��وار  مبداأ  وفق  تعمل  الحت��اد  مظلة 
ق�صية الت�صاوي بالأجور بني اجلن�صني، من خالل املفاو�صة اجلماعية 
وعقود العمل اجلماعي التي يتم اإبرامها مع اأ�صحاب العمل يف املن�صاآت 
على  الباب  تفتح  الق�صية  هذه  اأن  اإىل  النتباه  لفًتا  القت�صادية"، 
�صرورة الت�صاوي بني اجلن�صني يف حقوق العمل كافة �صواء يف الأجور 

اأو �صروط العمل وظروفه.

ارتفاع الرقم القياسي العام ألسعار 
أسهم البورصة  بنسبة 0.01% في أسبوع

*عمان 
بور�صة  يف  املدرجة  الأ�صهم  لأ�صعار  العام  القيا�صي  الرقم  ارتفع 
عمان بن�صبة 01ر0 باملئة ، لينهي تداولت الأ�صبوع عند م�صتوى 2076 

نقطة.
وبلغ املعدل اليومي حلجم التداول يف بور�صة عّمان خالل الأ�صبوع 
الأ�صبوع  دينار  ماليني  8ر6  مع  مقارنة  دينار  ماليني  2ر5  نحو  املا�صي 
التداول  حجم  بلغ  فيما   ، باملئة  8ر22  انخفا�ص  بن�صبة  ال�صابق، 
مع9ر33مليون  مقارنة  دينار،  مليون  نحو2ر26  الأ�صبوعي  الإجمايل 

دينار لالأ�صبوع ال�صابق.
الأ�صبوع  خالل  البور�صة  �صجلتها  التي  املتداولة  الأ�صهم  عدد  اأما 

املن�صرم فبلغت 5ر22 مليون �صهم، ُنفذت من خالل 14687 �صفقة.

*عمان 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  وجم��م��وع��ة  العاملية  اأب��وغ��زال��ة  ط��الل  وق��ع��ت 
بني  للتعاون  اتفاقية  اخلمي�ص،  اليوم  والبتكار،  للتميز  الن�صريات 
بتقدمي  املتعلقة  وامل��ب��ادرات  وامل�صاريع  الأن�صطة  لتنفيذ  اجلانبني؛ 

اخلدمات الذكية، وبرامج التحول الرقمي.
ووقع التفاقية رئي�ص وموؤ�ص�ص اأبوغزالة العاملية الدكتور طالل 
اأبوغزالة ورئي�ص وموؤ�ص�ص جمموعة الدكتور اأحمد الن�صريات للتميز 
يف  اأبوغزاله  جمموعة  مقر  يف  الن�صريات،  اأحمد  الدكتور  والبتكار 

دبي.
حر�ص  اإطار  �صمن  تاأتي  التفاقية  اإن  الن�صريات  الدكتور  وقال 
ذات  مبتكرة  خدمات  لتقدمي  التعاون  اآليات  تطوير  على  املجموعتني 
الأوىل  بالدرجة  م�صتهدفًة  واخلا�ص  العام  للقطاعني  م�صافة  قيمة 

دول جمل�ص التعاون اخلليجي.
خالل  من  الفر�ص  من  وا�صعة  اآفاقًا  تفتح  التفاقية  اأن  واأ�صاف 
وم�صت�صاري  خ��رباء  لدى  املتوفرة  واملعرفة  وامل��ه��ارات  اخل��ربات  دمج 

املجموعتني، م�صتهدفني القطاعني العام واخلا�ص.
بني  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �صبل  بحث  ج��رى  التوقيع،  حفل  وخ���الل 
جمل�ص  دول  يف  احلكومي  التميز  برامج  تنفيذ  يف  خا�صة  اجلانبني، 
الأداء  وحت�صني  احلكومي،  القطاع  اأعمال  لتطوير  اخلليجي،  التعاون 
وط��رق  املفاهيم  وتطبيق  الناجحة،  الإداري����ة  التجارب  وتعميم 
الأعمال ومناذج التمّيز املوؤ�ص�صي والوظيفي باملوؤ�ص�صات احلكومية، عرب 
تقدمي اخلدمات الفنية والتقنية يف جمال التحول الرقمي وجمالت 

التكنولوجيا والت�صال، وقيا�ص موؤ�صرات اأدائها وجودتها.
املجالت  يف  التدريبية  بالربامج  التعاون  �صيتم  لالتفاقية،  ووفقا 
وتكنولوجيا  والإداري����ة  القيادية  امل��ه��ارات  وب��رام��ج  القت�صادية، 
ال�صغرية  امل�صروعات  يف  بالتدريب  املتخ�ص�صة  والربامج  املعلومات، 

واملتو�صطة وحوكمة التدريب.

اتفاقية تعاون بين أبوغزالة العالمية 
والنصيرات للتميز لتقديم الخدمات الذكية

أورنج األردن تواصل
 دعمها لذوي اإلعاقة

*عمان 
لالحتفاء  "قادرون"  حلملة  دعمها  الأردن  اأورجن  �صركة  وا�صلت 
بق�ص�ص جناح الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة �صمن مظلة ال�صركة "قدراتنا 

خمتلفة ولكن اإمكانياتنا اأكيدة".
ودعم  متكني  على  احلملة  تعمل  ال�صبت،  لل�صركة،  بيان  وبح�صب 
وتعزيز  الوعي  ون�صر  الرقمي  ال�صمول  عرب  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص 
الدمج، وذلك من خالل اجلهود الإعالمية التي تهدف لت�صليط ال�صوء 

على ق�ص�ص النجاح والتميز.
املتعلقة  التوعية  برامج  يف  بال�صتمرار  التزامها  ال�صركة  واأكدت 
للم�صوؤولية  ا�صراتيجيتها  اإط���ار  يف  الإع��اق��ة  ذوي  بالأ�صخا�ص 
�صركة  مع  بال�صراكة  وم�صوؤول،  رقمي  كمزَود  ودوره��ا  الجتماعية 
اإن�صان" حلقوق  "اأنا  جمعية  وباإ�صراف  الفني  الأخ�صر" لالإنتاج  "املوز 
الدمج  م��ب��داأ  وتر�صيخ  التوعية  بهدف  الإع��اق��ة،  ذوي  ال�صخا�ص 
بني  امل�صتمرة  ال�صراكة  اإط��ار  ويف  واآمنة.  متقبلة  بيئة  يف  وامل�صاواة 
ق�صري  فيديو  اإنتاج  مت  الفني،  الأخ�صر" لالإنتاج  "املوز  و�صركة  اأورجن 
حلملة "قادرون" يت�صمن جمموعة من الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة الذين 
وعربية  اأردنية  اأّول  الربغوثي،  مها  مثل  جم��الت،  ع��ّدة  يف  متّيزوا 
عام  واأم��ني   ،2000 عام  �صيدين  باراملبيك  يف  ذهبية  ميدالية  حت�صد 

اللجنة الباراملبية الأردنية اأ�صرف طهبوب.

صدور القانون المعدل لقانون 
الشركات في الجريدة الرسمية

*عمان 
اجلريدة  يف  �صدر  ال��ذي  ال�صركات  لقانون  املعدل  القانون  ت�صمن 
الر�صمية موؤخرا، اعتماد الو�صائل الإلكرونية لتقدمي الطلبات واإيداع 

املحا�صر والوثائق لدى دائرة مراقبة ال�صركات.
واعتماد  عنها  والن�صخ  ال�صهادات  اإ���ص��دار  ال��ق��ان��ون،  ت�صمن  كما 
العامة  الهيئات  والدعوة لجتماعات  القانون  التي يتطلبها  الإجراءات 
وجمال�ص الإدارة وهيئات املديرين عرب الو�صائل الإلكرونية على اأن تتم 

اإدارة الجتماعات داخل اململكة.

*عمان 
نايف  والآث���ار  ال�صياحة  وزي��ر  �صارك 
حميدي الفايز، يف امللتقى الدويل ملوؤ�ص�صات 
يقام  ال��ذي  ال��ع��امل،  يف  ال�صياحة  وهيئات 
مبدينة "اإيفورا" يف الربتغال، حتت عنوان 

ال�صفر". اأجل  من  "عامل 
وب��ح�����ص��ب ب��ي��ان ل������وزارة ال�����ص��ي��اح��ة 
الفايز يف كلمة له يف اجلل�صة  والآثار قال 
على  احل��ك��وم��ة  ق���درة  اإن  الف��ت��ت��اح��ي��ة، 
لها  بفعالية  وتنفيذها  ال�صيا�صات  �صياغة 
اأن  م��وؤك��دًا  ال�صياحة،  على  اإيجابي  تاأثري 

التنظيمية،  واجل���ودة  احلكومة  فعالية 
من  كبرية  اإي���رادات  توليد  على  ق��درة  لها 

ال�صياحة.
واخلدمات  ال�صلع  ج��ودة  اأن  وا���ص��اف، 
عوامل  م��ن  مهمًا  ع��ام��اًل  املقدمة  العامة 
ق��درة  اأن  اىل  م�صريًا  ال�صياحي،  اجل��ذب 
احلكومة على ت�صجيع وتعزيز دور ون�صاط 
اإيجابي  تاأثري  له  �صيكون  اخلا�ص  القطاع 

على عائدات ال�صياحة.
 20 به  �صارك  ال��ذي  امللتقى  ويناق�ص 
اإىل  بالإ�صافة  ال��ع��امل،  يف  �صياحة  وزي��ر 

املنظمات  من  والعديد  ال�صياحية  الهيئات 
بال�صياحة،  املعنية  الدولية  واملوؤ�ص�صات 
ال�صياحة  �صناعة  تواجه  التي  التحديات 
كورونا  وباء  اأمام  العامل  يف  ال�صفر  وقطاع 
الذي عانت منه كل قطاعات القت�صاد يف 

العامل.
وعلى هام�ص اأعمال امللتقى الذي ينعقد 
على مدار يومني، عقد الفايز عدة لقاءات 
امل�صاركة  ال��دول  �صياحة  واأمناء  وزراء  مع 
التعاون  تعزيز  لبحث  وذل���ك  بامللتقى، 

امل�صرك يف املجال ال�صياحي.

*عمان 
امل��ه��ن��د���ص وجيه  ال��ن��ق��ل  ب��ح��ث وزي����ر 
ارانثاثو  الإ�صبانية  ال�صفرية  مع  عزايزة 
التعاون  اأوج��ه  تعزيز  دابالو�ص،  بانيون 
البلدين  ب��ني  النقل  جم��الت  يف  امل�صرك 

ال�صديقني.
واأكد اجلانبان، خالل لقاء عقد يف وزارة 
للتعاون  اأو�صع  جمالت  فتح  �صرورة  النقل 
�صعيد  على  خا�صة  البلدين،  بني  امل�صرك 

باأمناطه  النقل  جمال  يف  اخل��ربات  تبادل 
اإ�صبانيا من  كافة، والنقل ال�صككي ملا متلكه 

خربة وباع طويل يف هذا املجال.
تكثيف  �صرورة  على  الطرفان  واتفق 
اللقاءات وتبادل اخلربات، من اأجل م�صلحة 
يف  وللم�صاعدة  للمواطنني  خدمة  البلدين 
كافة.  باأمناطه  النقل  قطاع  �صوية  رف��ع 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  عمق  ع��زاي��زة  واأك���د 
وخا�صة  كافة،  امل��ج��الت  يف  البلدين  بني 

ال��ع��الق��ات امل��ت��م��ي��زة يف جم���ال ال��ن��ق��ل من 
خالل ارتباط البلدين باتفاقيات يف جمال 
اأكدت  النقل البحري واجلوي. من جانبها، 
ال�صفرية دابالو�ص حر�ص بالدها على دعم 
وخ�صو�صا  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  الأردن 
لتعزيز حركة  باأمناطه كافة  النقل  جمال 
التعاون  وموا�صلة  البلدين،  ب��ني  النقل 
ال�صعد  خمتلف  على  اململكة  مع  والتن�صيق 

ومبا يحقق م�صالح ال�صعبني ال�صديقني.

وزير السياحة يشارك بالملتقى الدولي 
لمؤسسات وهيئات السياحة في العالم

وزير النقل يبحث مع السفيرة 
اإلسبانية تعزيز التعاون المشترك  
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 انور محمد الدلق
ابو حممد حفظه اهلل ورعاه

 بزيارته لوطنه الأول الردن 
بعد غربة امتدت خم�صني عاما 
 بالوليات املتحدة الأمريكية 

حللتم اهال ووطاأمت �صهال

يتقدم العالمي 
 ح�صني ال�صاعر 

 واأ�صرة جملة جنوم وا�صواء العربية 
بالرحيب ب�صعادة ال�صتاذ 

شخصية عربية 

اهال وسهال ومرحبا  

رم�صان زيدان
zidaneramadan@gmail.com


