
الملك يهنئ بنجاح العراق في إجراء االنتخابات النيابية
*عمان 

تهنئة  برقيتي  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بعث 
جمل�س  ورئي�س  �صالح،  برهم  العراقي  الرئي�س  اإىل 
العراق  بنجاح  الكاظمي،  م�صطفى  العراقي  ال��وزراء 
وموا�صلة  النيابية،  االنتخابات  اإج��راء  يف  ال�صقيق 

تعزيز العملية الدميقراطية.

واأعرب جاللته، يف الربقيتني، عن متنياته الأع�صاء 
ولل�صعب  مبهامهم،  التوفيق  املنتخبني  النواب  جمل�س 

العراقي ال�صقيق حتقيق املزيد من التقدم واالزدهار.
واأكد جاللة امللك وقوف االأردن امل�صتمر اإىل جانب 
االأ�صقاء يف العراق يف حتقيق تطلعاتهم، ويف احلفاظ 

على ا�صتقرار العراق وحماية م�صاحلة. 
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بحث رفع نسبة الطلبة 
الُمعيدين ضمن القبول الموحد

الملكة رانيا العبداهلل تلتقي 
سمو الشيخة موزا بنت ناصر

اليونسكو يتخذ قرارا باإلجماع 
حول القدس القديمة وأسوارها

الفوسفات: ال مساس بالتأمين 
الصحي لمتقاعدي الشركة

»14« وفاة و »1286« إصابة
 بفيروس كورونا في المملكة

سعال بوتن ال يتوقف.. 
ويثير التساؤالت في روسيا

*عمان 
رفع  النيابية،  وال�صباب  التعليم  جلنة  بحثت 
ن�صبة قبول طلبة �صهادة الدرا�صة الثانوية العامة 
)التوجيهي(، املُعيدين �صمن قوائم القبول املوحد 

يف اجلامعات الر�صمية.
املومني،  ب��الل  الدكتور  النائب  رئي�صها  وق��ال 
وزي��ر  بح�صور  االأرب��ع��اء،  اجتماع  تروؤ�صه  خ��الل 
العلمي  والبحث  العايل  والتعليم  والتعليم  الرتبية 
العايل  للتعليم  العامني  واالأمينني  عوي�س،  وجيه 

اإن  العجارمة،  ن��واف  وللرتبية  الدبعي،  م��اأم��ون 
اللجنة ُت�صر على رفع ن�صبة قبول الطلبة املُعيدين 
يف  وحت��دي��ًدا  التخ�ص�صات،  جلميع  اجلامعات  يف 

تخ�ص�صي الطب وطب االأ�صنان.
واأ�صاف اأنه مت رفع ن�صبة القبول ل�10 باملئة، اإال 
اأنها لالأ�صف توزعت على 5 باملئة لالأعوام ال�صابقة، 
ُتطالب  اللجنة  اأن  اإىل  م�صرًيا  للُمعيدين،  ومثلها 

برفع ن�صبة قبول املُعيدين اإىل 20 باملئة.
تابع �س2

*الدوحة
الدوحة  يف  االأربعاء،  �صباح،  العبداهلل  رانيا  امللكة  جاللة  التقت 
�صاحبة ال�صمو ال�صيخة موزا بنت نا�صر، وذلك خالل الزيارة التي قام 

بها جاللة امللك عبداهلل الثاين اإىل دولة قطر ال�صقيقة.
االهتمام  ذات  املوا�صيع  حول  احلديث  تبادل  اللقاء  خالل  وجرى 

امل�صرتك.

*عّمان 
والعلم  للرتبية  املتحدة  االأمم  ملنظمة  التنفيذي  املجل�س  تبنى 
حول  قرارًا  باالإجماع   212 رقم  دورته  خالل  )اليون�صكو(،  والثقافة 

مدينة القد�س القدمية واأ�صوارها.
املغرتبني،  و�صوؤون  اخلارجية  وزارة  با�صم  الر�صمي  الناطق  وقال 
جاء  ال��ق��رار  تبني  اإن  االأرب��ع��اء،  بيان  يف  ال��ف��ول،  اأب��و  هيثم  ال�صفري 
نتيجة جهد دبلوما�صي اأردين بالتن�صيق مع االأ�صقاء يف دولة فل�صطني، 

واملجموعتني العربية واالإ�صالمية يف املنظمة.
املوقف  حم��اور  جميع  على  يوؤكد  ومبلحقاته  القرار  اأن  واأو���ص��ح 
االأماكن  فيها  مبا  واأ�صوارها،  للقد�س  القدمية  البلدة  اإزاء  االأردين 
اعتبار جميع  التاأكيد على  اأعاد  واأّنه  وامل�صيحية،  االإ�صالمية  املقد�صة 
املقد�صة  املدينة  طابع  تغيري  اإىل  الرامية  االإ�صرائيلية  االإج��راءات 
انتهاكاتها  اإ�صرائيل بوقف  القانوين الغية وباطلة، ويطالب  وو�صعها 
االأق�صى  امل�صجد  �صد  القانونية  غري  اجلانب  اأح��ادي��ة  واإج��راءات��ه��ا 
للقد�س  القدمية  البلدة  ويف  ال�صريف،  القد�صي  امل��ب��ارك/احل��رم 
التنفيذي  املجل�س  ق��رارات  على  يوؤكد  القرار  اأن  واأ�صاف  واأ�صوارها. 
الع�صرين، وقرارات جلنة الرتاث العاملي ال� 11 اخلا�صة بالقد�س، والتي 
اإ�صرائيل، كقوة قائمة  عربت جميعها عن االأ�صف نتيجة عدم امتثال 
باالحتالل، يف وقف اأعمال احلفر، واإقامة االأنفاق وكافة االأعمال غري 

القانونية واملدانة يف القد�س ال�صرقية وفق قواعد القانون الدويل.
تابع �س2

*عمان 
املهند�س  االأردنية  الفو�صفات  مناجم  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  اأكد 
ال�صحي  التاأمني  بنظام  ال�صركة  عمل  ا�صتمرار  ال���رواد،  عبدالوهاب 
ومبا  ب��ه،  امل�صا�س  بعدم  واالل��ت��زام  وتعديالته   2000 لعام  للمتقاعدين 
يحافظ على نوعية اخلدمات ال�صحية املقدمة للم�صرتكني مبوجب النظام. 
املتقاعدين  من  عددا  ال�صركة،  مبقر  لقائه  خالل  ال��رواد،  املهند�س  وجدد 
ال�صحي  التاأمني  بنظام  العمل  �صبط  على  ال�صركة  حر�س  ال��ث��الث��اء، 
للمتقاعدين ل�صمان دميومته، ومنع اأي هدر مايل فيه، موؤكدا مت�صك �صركة 
احدى  خالل  من  عليه  والتدقيق  النظام  هذا  واإدارة  مبراقبة  الفو�صفات 

ال�صركات املتخ�ص�صة يف هذا املجال، والتي تتوىل اإدارته منذ عام 2015.

*عمان 
ت�صجيل  عن  االأرب��ع��اء،  ال�صحة،  وزارة  اأعلنت 
14 وفاة و1286 اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا يف 
اململكة، لريتفع العدد االإجمايل اإىل 10841وفاة و 

837255 اإ�صابة.
 3.80 االإيجابّية  الفحو�صات  ن�صبة  وبلغت 
عن  ال�����ص��ادر  االإع���الم���ي  امل��وج��ز  بح�صب  ب��امل��ئ��ة، 

الوزارة.
الن�صطة  احل��االت  عدد  اأن  اإىل  املوجز  واأ�صار 
عدد  بلغ  بينما  حالة،   14363 اإىل  و�صل  حاليًا 
حالة،   80 امل�صت�صفيات  اإىل  اأدخلت،  التي  احلاالت 
وعدد احلاالت التي غادرت امل�صت�صفيات 60 حالة، 
التي  املوؤكدة  للحاالت  االإجمايل  العدد  بلغ  فيما 

تتلقى العالج يف امل�صت�صفيات 474 حالة.
العزل يف  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  املوجز  واأظهر 
ن�صبة  بلغت  بينما  باملئة،   9 بلغت  ال�صمال  اإقليم 
فيما  باملئة،   31 احلثيثة  العناية  اأ���ص��ّرة  اإ�صغال 
بلغت ن�صبة اإ�صغال اأجهزة التنف�س اال�صطناعي يف 

االإقليم ذاته 10 باملئة.

اإقليم  العزل يف  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  واأ�صاف 
الو�صط بلغت 12 باملئة، يف حني و�صلت ن�صبة اإ�صغال 
 26 اإىل  ذات��ه  االإقليم  يف  احلثيثة  العناية  اأ�صّرة 
التنف�س اال�صطناعي  اأجهزة  اإ�صغال  باملئة، ون�صبة 
اإىل 9 باملئة. ويف اإقليم اجلنوب، بلغت ن�صبة اإ�صغال 
اأ�صّرة العزل 8 باملئة، ون�صبة اإ�صغال اأ�صّرة العناية 
احلثيثة 19 باملئة، فيما بلغت ن�صبة اإ�صغال اأجهزة 

التنف�س اال�صطناعي يف االإقليم ذاته 14 باملئة.
�صفاء،  ت�صجيل 1027 حالة  اإىل  املوجز  واأ�صار 
املتوقعة  ال�صفاء  حلاالت  االإجمايل  العدد  لي�صل 
 812051 اإىل  يومًا(   14( العزل  فرتة  انتهاء  بعد 

حالة.
العدد  ليبلغ  فح�صًا،   33878 اإج���راء  واأظ��ه��ر 
االإجمايل للفحو�صات التي اأجريت منذ بدء الوباء 

10438248 فح�صًا.
اجلرعة  متلقي  ع��دد  اأن  اإىل  امل��وج��ز  واأ���ص��ار 
 3805735 اإىل  و���ص��ل  ك��ورون��ا  ل��ق��اح  م��ن  االأوىل 
اإىل  اجلرعتني  متلقي  ع��دد  و�صل  فيما  �صخ�صا، 

3393556 �صخ�صا. 

*موسكو
مل يتوقف الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتن عن 
ال�صعال يف اجتماع افرتا�صي مع وزراء يف حكومته، 
اإ�صابته  احتمال  حول  ت�صاوؤالت  اأثار  الذي  االأمر 

بفريو�س كورونا.
مرارا  ي�صعل  وهو  بوتن  فيديو  �صريط  ور�صد 
اأثناء االجتماع الر�صمي، وا�صطر الرئي�س الرو�صي 
لو�صع يده على فمه مع تتايل ال�صعال، يف وقت كان 

الوزراء يدلون بدلوهم يف االجتماع.
ال���وزراء  انتباه  املتوا�صل  بوتن  �صعال  ولفت 
رو�صية  م�صوؤولة  وقالت  االجتماع،  يف  امل�صاركني 
"ال  عليها:  لريد  عليه،  قلقون  وزمالئها  اإنها  لبوتن 

تقلقي، فكل �صيء على ما يرام".
فقط  لي�س  يومية  فحو�صا  "يجري  اإن��ه  وق��ال 
يبدو  لذلك  اأخرى،  الأمرا�س  بل  لكورونا،  لفريو�س 

كل �صي جيدا".
ممار�صته  مرده  االأمر  اأن  اعتقاده  عن  واأع��رب 
للتمارين الريا�صية يف الهواء الطلق، الذي يت�صف 

بالربودة يف هذه الفرتة من ال�صنة يف رو�صيا.
بوتن  اإ�صابة  باحمتال  التكهنات  من  زاد  ومما 
مقرر  اجتماع  من  ان�صحابه  هو  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ملجموعة الع�صرين، الثالثاء، خ�ص�س الأفغان�صتان، 

بح�صب �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
 69( بوتن  قلل  التكهنات،  ه��ذه  مواجهة  ويف 
مناعته  اأن  موؤكدا  ال�صحية،  املخاوف  من  عاما( 
الع�صرين،  قمة  اجتماع  عن  غيابه  م��ربرا  قوية، 

ب�صبب ازدحام يف جدول االأعمال.
ويف �صبتمرب املا�صي، دخل بوتن يف حجر �صحي 
م�صاعديه  بع�س  اإ�صابة  ثبوت  بعد  اأ�صبوعني،  ملدة 

املقربني بفريو�س كورونا.
من  حماه  "�صبوتنيك"  اللقاح  اإن  بوتن  وق��ال 
عن  عمل  اأنه  من  الرغم  على  بالفريو�س،  االإ�صابة 

كثب ليوم كامل مع م�صاعد اأ�صيب بالفريو�س.
ال��رو���ص��ي ج��رع��ت��ني من  ال��رئ��ي�����س  وت��ل��ق��ى 
حول  عدة  دول  على  بالده  وزعته  الذي  اللقاح 

العامل.

*الدوحة 
برفقة  االأرب��ع��اء،  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اطلع 
على  قطر  دولة  اأمري  ثاين،  اآل  حمد  بن  متيم  ال�صيخ  �صمو 
�صتقام بقطر  التي  العامل  كاأ�س  اأمن بطولة  غرفة عمليات 

العام املقبل.
زي��ارة  يف  امل��ل��ك  ج��الل��ة  قطر  دول���ة  اأم���ري  وا�صطحب 
يف  الداخلية  ل���وزارة  التابع  الوطني  القيادة  مركز  اإىل 
العا�صمة القطرية الدوحة، حيث يقع مقر غرفة العمليات 

املخ�ص�صة للبطولة العاملية.
�صمو  فيها  رافقه  التي  الزيارة  خالل  جاللته،  وا�صتمع 
اأمن  جلنة  رئي�س  من  اإيجاز  اإىل  احل�صني،  بن  علي  االأم��ري 
فعاليات كاأ�س العامل اللواء عبدالعزيز االأن�صاري عن اأبرز 
�صالمة  و�صمان  البطولة،  لتاأمني  باللجنة  املناطة  املهام 
للفرق  الت�صهيالت  جميع  وتقدمي  واجلماهري  امل�صاركني 

امل�صاركة.
واطلع جاللة امللك و�صمو اأمري قطر على اأحدث الو�صائل 
واالأدوار  االأمنية،  االأنظمة  جمال  يف  امل�صتخدمة  التقنية 
املركز �صمن خططه اال�صرتاتيجية ال�صيما  التي يقوم بها 

التعامل مع االأحداث واإدارة االأزمات.
ال��ذي  ب��ال��دوح��ة  التعليمية  املدينة  �صتاد  زارا  كما 
�صي�صت�صيف مباريات بطولة كاأ�س العامل 2022 حتى الدور 
ي�صمها  التي  واملن�صاآت  املرافق  على  واطلعا  النهائي،  ربع 
 8 ل�  جم�صمات  اإىل  اإ�صافة  الهند�صية،  ومبانيه  اال�صتاد 

مالعب �صتكون خم�ص�صة للبطولة.
واأع����رب ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ع��ن تطلعه 
ملوا�صلة البناء على العالقات الوثيقة مع دولة قطر لدعم 

اال�صتقرار يف املنطقة وخدمة ق�صايا االأمة.

تويرت  على  ح�صابه  على  تغريدة  يف  جاللته  وق���ال 
العزيز  اأخي  ولقاء  ال�صقيقة  قطر  دولة  بزيارة  "�صعدت 
اأكدت عمق  اآل ثاين، مباحثاتنا  ال�صيخ متيم بن حمد  �صمو 

العالقات االأخوية بني بلدينا و�صعبينا. 

على  القطري  وال�صعب  حمد  ب��ن  متيم  اأخ��ي  اأ�صكر 
العالقات  على  البناء  ملوا�صلة  واأتطلع  ال�صيافة،  كرم 
ق�صايا  وخدمة  منطقتنا  يف  اال�صتقرار  لدعم  الوثيقة 

متنا". اأ

الملك: سعدت بزيارة قطر ولقاء أخي العزيز الشيخ تميم
جاللته في ختام زيارته لقطر: نتطلع لمواصلة البناء على عالقاتنا الوثيقة

ـــــــــــزوران ســــتــــاد الــــمــــديــــنــــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة بــــالــــدوحــــة ي
بالدوحة العالم  كأس  بطولة  أمن  عمليات  غرفة  على  يطلعان 

الملك وأمير قطر
الملك وأمير قطر

 لزيارته لوطنه الثاني االردن  
حللتم اهال ووطأتم سهال

يتقدم االعالمي
  حسين الشاعر 

وأسرة مجلة نجوم 
واضواء العربية 

 بالترحيب بسعادة الشيخ

عبداهلل محمد 
العطــــوي 

رئيس مجلس إدارة 
مجموعة المهارات 

العربية للزراعة  والتجارة 

ــــــاء والـــــســـــخـــــاء  ــــــط ــــــع ـــــــر وال ـــــــب ـــــــــل الــــــخــــــيــــــر  وال  رج
المميز  ــي  ــان ــس اإلن ــاء  ــط ــع وال ــمــشــهــودة  ال الـــمـــبـــادرات  ـــل  رج
ـــة   ـــي ـــال ـــث ـــم ـــــة ال ـــــادي ـــــص ـــــت الـــشـــخـــصـــيـــة االق
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يومية - أردنية - شاملة

*عمان 
ب��ح��ث��ت ج��م��ع��ي��ة ال�����ص��داق��ة ال��ربمل��ان��ي��ة 
االأردنية االأوروبية، خالل لقائها بدار جمل�س 
لدى  االإي��ط��ايل  ال�صفري  االأرب���ع���اء،  ال��ن��واب، 
الق�صايا ذات  اململكة فابيو كا�صيزي، عددا من 

االهتمام امل�صرتك.
حينا  خلدون  النائب  اللجنة  رئي�س  وعرب 
العالقات  تعك�صها  التي  العالية  القيمة  عن 
اإياها  وا�صًفا  ال�صديقني،  البلدين  بني  املميزة 
قيادتا  عززتها  التي  املتجذرة  بالتاريخية 

البلدين.
ال��ت��ي جتمع  امل��م��ي��زة  ال��ع��الق��ات  اإن  وق���ال 
للبناء على خمتلف  البلدين ال�صديقني، قابلة 
والتجارية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  االأ�صعدة 

والثقافية.
الداعمة  اإي��ط��ال��ي��ا  م��واق��ف  حينا  وث��م��ن 
والو�صاية  الفل�صطينية  الق�صية  جتاه  لالأردن 
الها�صمية على املقد�صات االإ�صالمية وامل�صيحية 
الفل�صطينية  الق�صية  اإن  قائاًل  القد�س،  يف 
حتظى باهتمام االأردن عرب ال�صعي الإيجاد حل 

عادل وجذري لها، فهي الق�صية املركزية التي 
ترتبع على �صلم اأولوياته اخلارجية.

علي  ال���ن���واب:  اجلمعية  اأع�����ص��اء  وث��م��ن 
القطاونة  واأح��م��د  هنط�س  ومو�صى  ال��غ��زاوي 
�صعيدين،  وزهري  العدوان  وناجح  ابداح  وعطا 
الدعم الذي تقدمه اإيطاليا لالأردن ل�صالح ملف 
ليت�صنى  تعزيزه  اأهمية  اإىل  الفتني  الالجئني، 

لالأردن اال�صتمرار بدوره االإن�صاين جتاههم.
واالأعباء  التحديات  من  جلملة  وعر�صوا 
التي يتحملها االأردن جراء ا�صت�صافته لالجئني 
على  ه��ائ��اًل  �صغًطا  �صكلت  وال��ت��ي  ال�صوريني، 
يتطلب  ما  املحدودة،  اململكة  وم��وارد  املوازنة 
من املجتمع الدويل تفهم الدور االأردين الكبري 

بهذا ال�صاأن.
تعاون  هنالك  يكون  اأن  �صرورة  اإىل  ودعوا 
وزيادة  وال�صناعي  الزراعي  املجال  يف  متبادل 
ال�����ص��ادرات االأردن��ي��ة اإىل االحت��اد االأوروب���ي 
وزيادة البعثات للطلبة االأردنيني يف اجلامعات 

االإيطالية.
اأن  جهته،  من  االإي��ط��ايل،  ال�صفري  واأو���ص��ح 

االأمد  وطويلة  قوية  عالقات  تربطها  ب��الده 
مع االأردن، موؤكًدا اأن روما تدعم حل الدولتني 
واإقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة قابلة للحياة 

�صمن قرارات ال�صرعية الدولية.
بني  التعاون  اأول��وي��ات  اأن  كا�صيزي  وب��ني 
التعاون  اإىل تعزيز  ال�صديقني، يهدف  البلدين 
بينهما يف جماالت الزراعة والتجارة والثقافة 

واالأمن الغذائي.
ت��ع��زي��ز اال���ص��ت��ق��رار  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ����ص���ار 
ذلك  يف  مبا  ككل،  والعامل  املنطقة  يف  واالأم��ن 
مكافحة االإرهاب، االأمر الذي ُي�صهم يف تعزيز 
من  امل�صتدام  والنمو  االقت�صادي  اال�صتقرار 
اأجل خلق فر�س للعمل وتعزيز �صيادة القانون 

وحقوق االإن�صان.
اأن  كا�صيزي  اأكد  الثقايف،  التعاون  وحول 
الفعاليات  الإقامة  مبا�صرة  ات�صاالت  هناك 
اإيطايل  ثقايف  مركز  اإن�صاء  ع��رب  الثقافية 
 16 ت��اأم��ني  اىل  اإ���ص��اف��ة  اململكة،  اأر����س  على 
يف  االأردنيني  للطلبة  جامعية  درا�صية  بعثة 

اإيطاليا.

*عّمان 
اأك�����د رئ��ي�����س جل��ن��ة ال��ع��م��ل وال��ت��ن��م��ي��ة 
عي�صى  العني  االأعيان  جمل�س  يف  االجتماعية 
والت�صاركية  التن�صيق  اأه��م��ي��ة  م���راد  ح��ي��در 
لرفع  والتنموية  االإقرا�صية  ال�صناديق  بني 
واالرت��ق��اء  اأ���ص��رت��ه،  ودخ���ل  ال��ف��رد  انتاجية 
نوعية  وحت�صني  التنموي  االجتماعي  بالعمل 
ال�صيا�صات  ر�صم  املجتمع من خالل  اأفراد  حياة 

االجتماعية واالأطر الت�صريعية املتكاملة.
اللجنة االرب��ع��اء  ل��ق��اء  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
التنمية  وزارة  عام  اأمني  مراد،  العني  برئا�صة 
املعونة  ���ص��ن��دوق  ع��ام  وم��دي��ر  االجتماعية 
ال��وط��ن��ي��ة ب��ال��وك��ال��ة ب���رق ال�����ص��م��ور، وم��دي��ر 
حممود  عبد  ال��دك��ت��ور  ال��زك��اة  �صندوق  ع��ام 

ال�صمريات.
العمل  مفهوم  تعزيز  اأهمية  مراد  واأو�صح 
اإىل  الهادف  الت�صاركي  التنموي  االجتماعي 
حت�صني احلياة املعي�صة للفرد بداًل عن االعتماد 
توظيف  ���ص��رورة  اإىل  م�صرًيا  امل��ع��ون��ات،  على 
االجتماعية  اخل���دم���ات  ل��ت��وف��ري  امل��ع��ل��وم��ات 
وماأ�ص�صتها  ال�صراكات  وبناء  وتطوير  املتميزة، 
يف جمال العمل االجتماعي والتنموي امل�صتدام، 

من اأجل تقليل ن�صبة الفقر والبطالة.
االقرا�صية  ال�صناديق  توحيد  اإىل  ودعا 
والت�صارك  التن�صيق  م�صتوى  ورف��ع  الر�صمية، 
وزارة  بني  االأدوار  تكامل  اأجل  من  بع�صها،  بني 
اخلريية  واجلمعيات  االجتماعية  التنمية 
تقدمي  بهدف  لها،  التابعة  االي��ت��ام  وم��راك��ز 
امل�صاعدة املادية والعينية �صواء ب�صورة طارئة 
اأو �صهرية اأو دورية لالأ�صر العفيفة وذلك بعد 

على  للتعرف  اململكة  يف  الفقر  حاالت  درا�صة 
واقع االأفراد واالأ�صر ذات احلاجة.

امل�صاريع  ودع��م  املعونة  زي��ادة  على  وح��ث 
يف  ت�صغيل  فر�س  اإي��ج��اد  بغر�س  االإنتاجية 
التنمية  حتقيق  اأج���ل  م��ن  ال��ف��ق��ر،  م��ن��اط��ق 
مبادئ  وتر�صيخ  واالجتماعّية،  االقت�صادّية 
التكافل االجتماعي، مع تفعيل قانون �صندوق 
خالل  م��ن  وامل��زك��ني  الفقراء  ليخدم  ال��زك��اة 

الروؤية امل�صرتكة مع اجلهات املعنية.
التي  الت�صول،  ظاهرة  عن  م��راد  وحت��دث 
ال�صعيفة،  النفو�س  الأ�صحاب  "مهنة"  اأ�صبحت 
الفًتا اإىل اأهمية و�صع االأطر الت�صريعية للحد 

من تلك الظاهرة.
املعونة  �صندوق  اإن  ال�صمور  ق��ال  ب���دوره، 
والرعاية  تاأمني احلماية  اإىل  يهدف  الوطنية 
م�صتوى  ورف���ع  وامل��ح��ت��اج��ة  ال��ف��ق��رية  ل��الأ���ص��ر 
املعونات  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن  وذل���ك  معي�صتها، 

املالية ال�صهرية والطارئة.
خدماته  يقدم  امل��وح��د  ال�صجل  اأن  وب��ني 
وغري  الر�صمية  والقطاعات  اجل��ه��ات  جلميع 
يتعلق  ف��ي��م��ا  وذل����ك  امل��م��ل��ك��ة،  يف  ال��ر���ص��م��ي��ة 
وامل��ع��ل��وم��ات  ال��ب��ي��ان��ات  مبختلف  ب��ت��زوي��ده��ا 
التن�صيق  �صمن  االردن��ي��ة  ب��االأ���ص��ر  اخلا�صة 
يف  املعتمدة  اجلهات  خمتلف  بني  والت�صاركية 

�صرف امل�صتحقات وعدم التكرار.
التدريب  برامج  توفري  اإىل  ال�صمور  واأ�صار 
اجل�صماين  والتاأهيل  الت�صغيل  وبرامج  املهني 
اخلا�صة باأبناء االأ�صر املحتاجة، وامل�صاعدة يف 
تنمية مهارات وقدرات افرادها القادرين على 
العمل متهيدًا لدجمهم يف �صوق العمل واالنتاج، 

وذلك لتحويل اأفراد االأ�صر من متلقني للمعونة 
اإىل افراد منتجني.

وبخ�صو�س ظاهرة الت�صول، اأو�صح ال�صمور 
اآالف و800 مت�صول  اأنه مت �صبط اكرث من 10 
من  باملئة   70 منهم  احل��ايل،  العام  بداية  منذ 
املكررين، الفَتا اإىل اإجراء املزيد من الدرا�صات 
الظاهرة  هذه  اأ�صباب  يف  للبحث  االجتماعية 

وخا�صة باأ�صكالها واأ�صاليبها اجلديدة.
وحت����دث ع���ن حم����اور ل��ل��ح��د م���ن ظ��اه��رة 
لتحقيق  الت�صريعات  تطوير  اأبرزها،  الت�صول 
اإج�����راءات تكفيل  وت�����ص��دي��د  ال��ع��ام،  ال����ردع 
وامل�صوؤولني  املنظم  الت�صول  وخا�صة  املت�صولني 
اجلهات  من  امل�صرتكة  الدوريات  وتكثيف  عنه، 

املعنية ل�صبط املت�صولني وحتويلهم للق�صاء.
من جهته، قال ال�صمريات اإن اأموال �صندوق 
ابواب  على  ال�صرف  طرق  يف  ت�صتند  الزكاة، 

الزكاة ال�صرعية.
ال�صندوق ي�صكل م�صدر  اأن  ال�صمريات  واأكد 
ثقة للمزكني وي�صهل عليهم مهمة توزيع الزكاة 
ميدانية  درا�صات  �صمن  مل�صتحقيها  واي�صالها 
على  واالعتماد  ال�صندوق،  موظفو  بها  يقوم 
ال�صندوق  عمل  تعزز  التي  الر�صمية  الوثائق 
التنمية  وزارة  مع  بالتن�صيق  الزكاة  دف��ع  يف 
الوطنية  امل��ع��ون��ة  و���ص��ن��دوق  االج��ت��م��اع��ي��ة 
يف  التكرار  عدم  ل�صمان  املوحد،  ال�صجل  عرب 
اأع�صاء  دع��ا  جهتهم،  من  امل�صتحقات.  �صرف 
موحدة  اإلكرتونية  من�صة  اإن�صاء  اإىل  اللجنة 
قاعدة  على  مبنية  احلكومية،  لل�صناديق 
بيانات للم�صتحقني، اإىل جانب توحيد �صناديق 

االقرا�س.

*عمان 
ال��زالزل  وعلم  اجليوفيزياء  اأ�صتاذ  ق��ال 
اإن البحر امليت يعد  الدكتور جنيب ابو كركي، 
حالة جيولوجية ومناخية فريدة لوقوعه يف 
اأكرث بقاع االأر�س انخفا�صا على عمق 417 مرتا 
حتت �صطح البحر، بح�صب قيا�صات عام 2003.

نظمتها  توعوية  حما�صرة  خ��الل  وا�صاف 
اأن عمق البحر كان 392  االربعاء، وزارة املياه، 
مرتا يف �صتينيات القرن املا�صي، ما يعطي فكرة 

عن كمية املياه التي فقدها البحر خالل العقود 
املا�صية، ب�صبب التغريات التي �صهدها منذ عقود 
املحا�صرة  خالل  وبني  م�صتواه.  تغري  اإىل  وادت 
"ظاهرة احلفر االنهدامية  التي جاءت بعنوان 
وزير  " وح�صرها  اجلنوبية  االغوار  منطقة  يف 
واأمني عام  النجار،  املهند�س حممد  املياه والري 
عام  واأم��ني  املحاميد،  جهاد  الدكتور  ال���وزارة 
منار  املهند�صة  بالوكالة  االأردن  وادي  �صلطة 
حما�صنة، اأن البحر امليت يتغذى من عدة م�صادر 

مائية اأهمها نهر االأردن الذي ي�صب فيه من جهة 
ال�صرق من  تاأتيه من جهة  التي  ال�صمال، واملياه 
عني  ومياه  املوجب،  ونهر  ماعني،  زرق��اء  وادي 
اأبو  الدكتور  واو���ص��ح  ال��غ��رب.  جهة  من  ج��دي 
كركي، اأن احلد االأعلى لفقدان املياه يف البحار 
ال  بحيث  اأع��وام،  ع�صرة  لكل  واح��د  ميلمرت  هو 
يوؤثر على توازنها، يف حني تبلغ هذه الن�صبة يف 
البحر امليت 14 األف �صعف، ما يعني انخفا�صا يف 
م�صتوى املياه بواقع 4ر1 مرتا يف بع�س ال�صنوات.

البرلمانية األردنية األوروبية تبحث 
والسفير اإليطالي تعزيز التعاون المشترك

عمل األعيان تؤكد أهمية التشاركية 
بين الصناديق اإلقراضية والتنموية

المياه تعقد محاضرة توعوية حول 
الحفر االنهدامية في البحر الميت

تعليم النواب تبحث رفع نسبة الطلبة 
الُمعيدين ضمن القبول الموحد

*عمان 
طلبة  قبول  ن�صبة  رفع  النيابية،  وال�صباب  التعليم  جلنة  بحثت 
قوائم  �صمن  املُعيدين  )التوجيهي(،  العامة  الثانوية  الدرا�صة  �صهادة 

القبول املوحد يف اجلامعات الر�صمية.
وقال رئي�صها النائب الدكتور بالل املومني، خالل تروؤ�صه اجتماع 
والبحث  العايل  والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزير  بح�صور  االأربعاء، 
ماأمون  ال��ع��ايل  للتعليم  العامني  واالأم��ي��ن��ني  عوي�س،  وجيه  العلمي 
ن�صبة  رفع  على  ُت�صر  اللجنة  اإن  العجارمة،  نواف  وللرتبية  الدبعي، 
قبول الطلبة املُعيدين يف اجلامعات جلميع التخ�ص�صات، وحتديًدا يف 

تخ�ص�صي الطب وطب االأ�صنان.
لالأ�صف  اأنها  اإال  باملئة،  ل���10  القبول  ن�صبة  رف��ع  مت  اأن��ه  واأ���ص��اف 
توزعت على 5 باملئة لالأعوام ال�صابقة، ومثلها للُمعيدين، م�صرًيا اإىل اأن 

اللجنة ُتطالب برفع ن�صبة قبول املُعيدين اإىل 20 باملئة.
ا على طلبة برنامج  وتابع املومني اأن ن�صبة ال�10 باملئة ُطبقت اأي�صً

املوازي.
 11 اإىل  و�صل  املُعيدين،  الطلبة  عدد  اإن  عوي�س  قال  جهته،  من 
على  مبنية  املوحد  القبول  �صيا�صية  اأن  مو�صًحا  وطالبة،  طالب  األف 
امل�صلحة  القوات  يف  العاملني  الأبناء  ملكارم  قوائم  وهناك  التناف�س، 
واملخيمات  واملعلمني  االأمنية  واالأجهزة  العربي  اجلي�س   - االأردنية 

واملدار�س االأقل حًظا.
القبول  اآلية  على  املحا�صبة  دي��وان  من  رقابة  هناك  اأن  واأ�صاف 
املوحد، واعًدا بدرا�صة مطلب "التعليم النيابية" واملتمثلة برفع ن�صبة 

قبول الطلبة املُعيدين يف اجلامعات الر�صمية.
اأزمة جودة تعليم لدى خريجي الطب وطب  واأقر عوي�س بوجود 
اجلامعات،  يف  منهم  كبرية  اأع���داد  قبول  اإىل  ذل��ك  ع��ازًي��ا  االأ�صنان، 
الكبرية  االأع��داد  ال�صتيعاب  كافية  تكون  حتتية،  لبنى  تفتقر  التي 
يف  التناف�س  على  والقدرة  التعليم،  جودة  على  يوؤثر  ما  الطلبة،  من 

ال�صوقني املحلي واخلارجي.
معيار  منها:  �صيكون  والتي  املقبلة،  ال��وزارة  �صيا�صات  اإىل  واأ�صار 
ال�صنة التح�صريية لقبول طلبة الطب وطب االأ�صنان، �صمن معدل 85 

باملئة فما فوق للتناف�س.
التعليم  الإ�صالح  �صيا�صات  و�صع  على  ُمقبلون  "اأننا  عوي�س  وبني 
املدر�صي واجلامعي، وذلك بالتن�صيق والت�صارك مع "التعليم النيابية"، 

ُبغية حتقيق ما هو اأف�صل للطلبة كافة".
الثانوية  �صهاد  على  احلا�صلني  االأردن��ي��ني  بالطلبة  يتعلق  وفيما 
قيد  ومنحهم  وطالبة،  طالًبا   62 عددهم  البالغ  تركيا،  من  العامة 
لهذه  و�صريع  ج��ذري  حل  باإيجاد  املومني  طالب  ل�صهادتهم،  معادلة 
امل�صكلة، يف حني قال عوي�س اإنه �صيتم حل هذه امل�صكلة مطلع االأ�صبوع 

املقبل.

اختتام مشروع تطوير المهارات 
المنبثق عن برنامج قدرة 2

*عمان 
اختتم م�صروع تطوير املهارات من اأجل توظيف الالجئني ال�صوريني 
جل�صات  �صت  االربعاء،   ،2 قدرة  برنامج  عن  املنبثق  االأردين  وال�صباب 

حوارية، مب�صاركة نحو 60 �صركة اأردنية.
وتهدف اجلل�صات اإىل تعريف ال�صركات على اإدارة املوارد الب�صرية 
يف قطاعات مماثلة، والتفاعل معهم ب�صاأن اأف�صل املمار�صات والت�صريعات 
ال�صركات  يف  العمل  بيئة  ظروف  حت�صني  ومنها،  ال�صلة  ذات  والربامج 
يف  املراأة  ح�صور  وزيادة  االإعاقة،  ذوي  لالأ�صخا�س  ال�صيما  امل�صاركة، 
امل�صتهدفة  للفئة  اإىل جانب توفري فر�س عمل  العمل،  �صوق  موؤ�ص�صات 
من امل�صروع، واعتماد حلول واأنظمة اإدارة املوارد الب�صرية املتقدمة / 
الرقمية لتح�صني املراقبة والتحكم يف التنوع.  وقالت مديرة امل�صروع 
اإميان احلدوه، اإن امل�صروع الذي انطلق العام املا�صي، يهدف اإىل تدريب 
االردين،  وال�صباب  ال�صوريني  الالجئني  من  و�صابة  �صاب   2000 نحو 
بهدف متكينهم وتاأهيلهم عرب برامج تدريبية متخ�ص�صة يف املجاالت 
جانب  اإىل  العمل،  �صوق  حاجة  مع  يتنا�صب  ومبا  وال�صناعية،  املهنية 
تعزيز بيئة العمل وجعلها منا�صبة وم�صتقطبة لل�صباب يف االأردن.  كما 
يهدف امل�صروع الإيجاد اأكرث من 500 فر�صة عمل يف خمتلف ال�صركات 
املعتمدة للتدريب بعد خ�صوعهم لدورات تدريبية خللق بيئة جاذبة، 
م�صرية اإىل اأن مدة التدريب ترتاوح ما بني 300 - 700 �صاعة، ن�صفها 

عملي يف ال�صركات املعتمدة للتدريب.
 وبينت احلدوه اأن برنامج قدرة 2 يهدف اإىل تعزيز اإدماج الالجئني 
ال�صوريني والنازحني والعائدين واملجتمعات امل�صيفة، وتطوير املهارات 
القطاع اخلا�س على حت�صني  موؤ�ص�صات  والعمل مع  التوظيف،  اأجل  من 
ملعاجلة احتياجات هوؤالء  للموؤ�ص�صات اخلا�صة  الب�صرية  املوارد  اإدارة 
على  وميتد  اإقليمية  مبادرة  هو   2 قدرة  برنامج  اأن  يذكر  العمال.    
االردن،  بينها  من  دول  عدة  يف  تنفيذها  وج��رى  �صنوات،  ثالث  م��دار 
باال�صرتاك  االأوروب��ي،  لالحتاد  االئتماين  ال�صندوق  من  ممولة  وهي 
وال�صوريني،  االقت�صادي  للتعاون  االأملانية  االحت��ادي��ة  ال���وزارة  مع 
لدى  القدرات  تنمية  خالل  من  امل�صت�صيفة  واملجتمعات  والالجئني 

ال�صباب واملجموعات املهم�صة.

جلسة نقاشية لتمكين المدن من اتخاذ 
إجراءات استباقية لمواكبة التغيرات المناخية

*عمان 
�صمن  نقا�صية  جل�صة  االأرب��ع��اء،  كور"،  "مري�صي  منظمة  عقدت 
ي�صت�صيفه  وال��ذي   ،  2021 امل��دن  البتكار  العاملي  االفرتا�صي  املوؤمتر 
واالحت��اد  )امل��وئ��ل(،  الب�صرية  للم�صتوطنات  املتحدة  االأمم  برنامج 

العاملي لروؤ�صاء البلديات من اأجل املناخ والطاقة.
عامليا  حدثا  امل��دن  البتكار  العاملي  االف��رتا���ص��ي  امل��وؤمت��ر  ويعترب 
واإقليميا افرتا�صيا يجمع بني العلم واالبتكار، وال�صيا�صات واملمار�صات 
بهدف متكني املدن من اتخاذ اإجراءات مت�صارعة واأكرث طموحًا ملواكبة 
مكتب  يف  املجتمعي  التمكني  برامج  مدير  وعر�س  املناخية.  التغريات 
التغري  حتديات  الأبرز  حتوقي،  زيد  املهند�س  ب��االأردن  كور"  "مري�صي 
يف  االجتماعي  والتما�صك  احل�صري  والتو�صع  املركبة،  وخماطر  املناخ 
رزوق  اأبو  �صروق  املهند�صة  كور"  "مري�صي  ممثلة  وقدمت  املجتمعات. 
�صرحا مف�صال عن خطط اال�صتجابة للكوارث يف االأردن، الفتة اإىل اأن 
بناء  مبا�صر على  املنظمة تركز بال�صراكة مع حتالف "زيوريخ" ب�صكل 

قدرة املجتمعات يف التعامل مع التغري املناخي.
العام  القطاعني  بني  حقيقية  �صراكات  ايجاد  ���ص��رورة  واأك���دت 

واخلا�س ت�صهم يف رفع منعة وا�صتجابة املجتمعات للفي�صانات.
الب�صرية  للم�صتوطنات  املتحدة  االأمم  برنامج  ممثلة  وق��ال��ت 
نتيجة  املفاجئة  الفي�صانات  اإن  �صاهني،  لبنى  الدكتورة  )امل��وئ��ل( 
تداعيات التغريات املناخية م�صكلة خطرية ت�صبب خ�صائر يف االأرواح 
واملمتلكات. واأكدت ممثلة اأمانة عمان الكربى املهند�صة ن�صرين داوود، 
من  املناخية  للتغريات  باال�صتجابة  عمان  اأمانة  اهتمام  جهتها،  من 
 -  2013( ل��الأع��وام  اململكة  يف  املناخي  التغري  �صيا�صة  و�صع  خ��الل 
2020(، م�صرية اإىل توجه االأمانة نحو ال�صراكة مع اجلهات الداعمة 
والقطاع اخلا�س يف امل�صاريع اخلدمية، بينما قدم ممثل مديرية الدفاع 
املدين املقدم طائل اجلراح نبذة خمت�صرة عن الكوارث واملخاطر التي 

يواجهها االأردن.

المجلس التنفيذي لليونسكو يتخذ قرارا 
باإلجماع حول القدس القديمة وأسوارها

  
*عّمان 

والعلم  للرتبية  املتحدة  االأمم  ملنظمة  التنفيذي  املجل�س  تبنى 
حول  قرارًا  باالإجماع   212 رقم  دورته  خالل  )اليون�صكو(،  والثقافة 

مدينة القد�س القدمية واأ�صوارها.
املغرتبني،  و�صوؤون  اخلارجية  وزارة  با�صم  الر�صمي  الناطق  وقال 
جاء  ال��ق��رار  تبني  اإن  االأرب��ع��اء،  بيان  يف  ال��ف��ول،  اأب��و  هيثم  ال�صفري 
نتيجة جهد دبلوما�صي اأردين بالتن�صيق مع االأ�صقاء يف دولة فل�صطني، 

واملجموعتني العربية واالإ�صالمية يف املنظمة.
املوقف  حم��اور  جميع  على  يوؤكد  ومبلحقاته  القرار  اأن  واأو���ص��ح 
االأماكن  فيها  مبا  واأ�صوارها،  للقد�س  القدمية  البلدة  اإزاء  االأردين 
التاأكيد على اعتبار جميع  اأعاد  واأّنه  املقد�صة االإ�صالمية وامل�صيحية، 
املقد�صة  املدينة  طابع  تغيري  اإىل  الرامية  االإ�صرائيلية  االإج��راءات 
اإ�صرائيل بوقف انتهاكاتها  وو�صعها القانوين الغية وباطلة، ويطالب 
االأق�صى  امل�صجد  �صد  القانونية  غري  اجلانب  اأحادية  واإجراءاتها 
للقد�س  القدمية  البلدة  ويف  ال�صريف،  القد�صي  امل��ب��ارك/احل��رم 

واأ�صوارها.
اأن القرار يوؤكد على قرارات املجل�س التنفيذي الع�صرين،  واأ�صاف 
عربت  والتي  بالقد�س،  اخلا�صة   11 ال�  العاملي  الرتاث  جلنة  وقرارات 
قائمة  كقوة  اإ�صرائيل،  امتثال  ع��دم  نتيجة  االأ���ص��ف  ع��ن  جميعها 
باالحتالل، يف وقف اأعمال احلفر، واإقامة االأنفاق وكافة االأعمال غري 

القانونية واملدانة يف القد�س ال�صرقية وفق قواعد القانون الدويل.
القرارات  يف  املكت�صبات  ثّبت  القرار  اأن  الر�صمي  الناطق  وذك��ر   
ال�صابقة وعلى وجه اخل�صو�س تثبيت ت�صمية امل�صجد االأق�صى املبارك 
/ احلرم القد�صي ال�صريف كمرتادفني ملعنى واحد، مو�صحًا اأن تقرير 
اململكة  وجهتها  التي  الر�صائل  اإىل  اأ�صار  لليوني�صكو،  العامة  املديرة 
ودولة فل�صطني اإىل املنظمة بخ�صو�س االنتهاكات يف البلدة القدمية 

ومنها االنتهاكات يف حميط املقربة اليو�صفية.

وزير الصحة: تعاطي التبغ من أهم 
التحديات الصحية بإقليم شرق المتوسط

*عمان 
يف  التبغ  تعاطي  م�صكلة  اإن  ال��ه��واري،  فرا�س  ال�صحة  وزي��ر  ق��ال 
املنطقة، وحتديدا يف االأردن، تعد من اأهم التحديات ال�صحية يف اإقليم 

�صرق املتو�صط.
واأو�صح الهواري، يف مداخلة له، عرب تقنية االت�صال املرئي، خالل 
بداأت  التي  املتو�صط،  ل�صرق  االإقليمية  للجنة  ال���68  ال��دورة  اأعمال 
بداأت  االأردن  يف  التبغ  تعاطي  اأرقام  اإن  الثالثاء،  العادية،  جل�صاتها 
ال�80  الذكور  عند  الن�صبة  جتاوزت  حيث  م�صبوقة،  غري  لن�صب  ت�صل 

باملئة من حيث االنت�صار ومن حيث التعر�س للتدخني الق�صري.
ميكن  ال  لذا  االوج��ه؛  متعددة  التدخني  م�صكلة  اأن  الوزير،  واأك��د 
خمتلف  على  واجلماعي  امل�صتوى  عايل  االلتزام  خالل  من  اإال  حلها 

القطاعات.
مب�صتوى  لالرتقاء  والداعمني،  ال�صركاء  جميع  ال��ه��واري،  ودع��ا 
النظم ال�صحية باالإقليم، حيث ك�صفت جائحة كورونا اأهمية الرتكيز 
على اأنظمة الرعاية ال�صحية االأولية مبختلف اأبعادها، والرتكيز على 

ال�صحة النف�صية، و�صحة االأ�صخا�س ذوي االإعاقة.
على  واحل��ف��اظ  العاملة  ال�صحية  ال��ك��وادر  دع��م  اإىل  ودع��ا  كما 
ركيزة  كونها  بدورها،  للقيام  لها  املنا�صبة  الفر�س  وتوفري  �صالمتها، 

اأ�صا�صية من ركائز القطاع ال�صحي.
ل�صرق  العاملية  ال�صحة  ملنظمة  االإقليمي  املدير  عر�س  ذلك،  اإىل 
املكتب  الأعمال  ال�صنوي  التقرير  املنظري،  اأحمد  الدكتور  املتو�صط، 
اللجنة  اأع�صاء  اأمام  البلدان،  مع  بالتعاون  املتو�صط  ل�صرق  االإقليمي 
االإقليمية ملنظمة ال�صحة العاملية ل�صرق املتو�صط بدورتها ال�68، التي 

ت�صتمر اأعمالها حتى يوم غد اخلمي�س.
املتو�صط،  ل�صرق  العاملية  ال�صحة  ملنظمة  االإقليمي  املدير  واأبدى 
الدكتور اأحمد املنظري، قلقه من اأن ال�صرطان واالأمرا�س غري ال�صارية 
معدالت  وانخفا�س  ع��ام،  كل  املاليني  اأرواح  حت�صد  التي  االأخ���رى 
التمنيع، والتغريات املناخية والبيئية ال�صديدة، هي حتديات �صحية 

ملحة تواجه االإقليم.
العامني  م��دار  على  اتخذت  التي  االإج���راءات  املنظري،  وو�صف 
باأنها مثال على  االإقليم،  الت�صدي جلائحة كوفيد-19 يف  املا�صيني يف 
للعمل ينبغي تطبيقها فيما  الت�صامن على نطاق هائل، وطريقة مثلى 

يخ�س كافة اأولويات ال�صحة العامة.
اإىل  وال�صركاء،  االأع�صاء،  والدول  العاملية،  ال�صحة  منظمة  ودعا 
الت�صدي لهذه التحديات بالزخم نف�صه، واالبتكار، والروح اجلماعية 

التي اأظهروها يف مكافحة جائحة كوفيد-19.
يف  امل��وارد  من  مزيًدا  مًعا  ح�صدنا  "لقد  املنظري:  الدكتور  وق��ال 
اأقاليم  من  اآخر  اإقليم  اأي  من  اأكرث  كوفيد-19  جلائحة  اال�صتجابة 

املنظمة، ونحن مل نتجاوز خطر اجلائحة حتى االآن".
"وقد فقد اإقليمنا بالفعل ما يقرب من 300 األف �صخ�س،  واأ�صاف 
ن�صر  يف  لنفعله  الكثري  واأمامنا  وا�صع،  نطاق  على  ينت�صر  دلتا  ومتحِور 
اللقاحات على نحو من�صف يف جميع البلدان، ولكن الر�صالة الرئي�صية 
اإعادة  يف  للبدء  الوقت  حان  هي:  العام  لهذا  االإقليمية  اللجنة  من 

البناء على نحو اأف�صل واأكرث اإن�صاًفا".
عن  ال��ن��اجت  ال��زخ��م  م��ن  لال�صتفادة  اجلميع  امل��ن��ظ��ري  دع��ا  كما 
اال�صتجابة للجائحة من اأجل حتقيق مكا�صب دائمة يف االأمن ال�صحي، 
وتعزيز  ال�صاملة،  ال�صحية  التغطية  نحو  التقدم  وت��رية  وت�صريع 

االأنظمة ال�صحية باالإقليم، واإعداد جمتمعات قادرة على ال�صمود.
وا�صتعر�س اأع�صاء اللجنة االإقليمية، خالل جل�صات الدورة ال� 68، 
املتو�صط،  �صرق  اإقليم  يف  االأطفال  �صلل  ا�صتئ�صال  يف  ال�ُمحرز  التقدم 

وهو االإقليم الوحيد الذي ال يزال يتوطن فيه �صلل االأطفال الربي.
املعنية  االإقليمية  الفرعية  اللجنة  عمل  ا�صتعر�صوا،  كما 

با�صتئ�صال �صلل االأطفال، م�صيدين بالتقدم املحقق حتى االآن.
واأعربوا عن دعمهم للجهود الدوؤوبة املبذولة، والتزامهم امل�صتمر 
يزال  ال  اللذين  البلدين  من  قريًبا  الربي  االأطفال  �صلل  با�صتئ�صال 

متوطًنا فيهما.
وترية  ت�صريع  عن  تقنية  ورق��ة  كذلك،  اللجنة  اأع�صاء  وناق�س 
والتي حظيت  االإقليم،  لها يف  ال�صحية واال�صتجابة  للطوارئ  التاأهب 

بدعم من الدول االأع�صاء لتنفيذ تو�صياتها.
عر�س  مت  امل�صتدامة،  التنمية  اأهداف  عن  النقا�س  جل�صة  وب�صاأن 
امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  املُحرز  التقدم  م�صتجدات  اآخر 
املتعلقة بال�صحة يف االإقليم، مع االإ�صارة اإىل اإحراز تقدم يف اأكرث من 

ن�صف املوؤ�صرات بني عامي 2015 و2019.
وفيات  خف�س  يف  �صيما  ال  كبرية،  جهود  ب��ذل  على  التاأكيد  ومت 
بالتلقيح،  التغطية  وحت�صني  ال��والدة،  واحلديثي  واالأطفال  االأمهات 
واملالريا،  الب�صري  املناعي  العوز  بفريو�س  االإ�صابة  ح��االت  وتقليل 
وخف�س معدالت الوفيات الناجمة عن االأمرا�س غري ال�صارية والتلوث.

القطاعات  املتعدد  النهج  اأهمية  على  النقا�س  حلقة  و���ص��ددت 
و�صد  التحديات  على  للتغلب  املتعددة  القطاعات  بني  وال�صراكات 
الثغرات، واالإ�صراع بوترية التقدم نحو حتقيق غايات اأهداف التنمية 

امل�صتدامة بحلول عام 2030.
رفيعو  وممثلون  ال�صحة  وزراء  االإقليمية،  اللجنَة  اأعمال  ويح�صر 
ل�صرق  العاملية  ال�صحة  منظمة  اإقليم  يف   22 ال�  البلدان  من  امل�صتوى 

املتو�صط، وممثلون عن منظمات دولية واإقليمية ووطنية. 
)برتا- وفاء زيناتيه(
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*عمان 
مع  نوايا  خطاب  ال�صحة  وزارة  وقعت 
واللجنة  االأردين  االأحمر  الهالل  جمعية 
توفري  بهدف  االأح��م��ر  لل�صليب  الدولية 
الدعم اللوج�صتي من قبل اللجنة الدولية 
فريو�س  �صد  الوطنية  التطعيم  حلملة 

كورونا.
ووقع اخلطاب، االأربعاء، وزير ال�صحة 
بعثة  ورئي�صة  ال��ه��واري،  فرا�س  الدكتور 
يف  االأح��م��ر  لل�صليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة 
الرئي�س  ونائب  اأفريلود،  �صارة  االأردن، 
االأردين  االأح��م��ر  ال��ه��الل  جلمعية  ال��ع��ام 
املهند�س عمر اأبو قورة، واأمني عام الوزارة 
البلبي�صي،  عادل  الدكتور  االأوبئة  ل�صوؤون 
الدولية  اللجنة  يف  ال�صحة  ق�صم  ومن�صق 
ومبوجب  طا�صجيان.  كا�صبار  ال��دك��ت��ور 
اللجنة  �صتقوم  امل��وق��ع  ال��ن��واي��ا  خ��ط��اب 

وزارة  ب��دع��م  االأح��م��ر  لل�صليب  ال��دول��ي��ة 
�صد  للتطعيم  الوطنية  حملتها  يف  ال�صحة 
ف��ريو���س ك��ورون��ا م��ن خ��الل ت��وف��ري الدعم 

اللوج�صتي لفرق التطعيم اجلوالة.
الهواري  الدكتور  ال�صحة  وزي��ر  واأك��د 
خمتلف  بني  االأردن  يف  اجلهود  ت�صافر  اأّن 
الكبري  التاأثري  له  ك��ان  ال��دول��ة  موؤ�ص�صات 
للتعامل  الكافية  واخلدمات  املوارد  بتوفري 
ال�صحة  على  ك��ورون��ا  جائحة  ت��اأث��ري  م��ع 
العامة بعد تف�صي وباء كورونا اأواخر العام 
اإن مبادرة اليوم ُتعد نوعية،  2019. وقال 
امللك  ج��الل��ة  لتوجيهات  تنفيذًا  وت��اأت��ي 
االأم��ري  �صمو  العهد  وويل  الثاين  عبداهلل 
احل�صني بن عبداهلل، بزيادة ن�صب التطعيم 
اإىل  املطاعيم  اي�صال  خالل  من  اململكة  يف 
اأن  واأك��د  باملحافظات.  وال��ق��رى  امل��دن  كل 
�صركائها  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  ال�صحة  وزارة 
الوطنية  التطعيم  بحملة  اال�صرتاتيجيني 
اأ�صرة  اأو  منزل  اأي  ترتك  لن  كورونا،  �صد 
على  حفاظًا  اليها  املطعوم  اي�صال  دون 

الناجمة  الوفيات  ن�صب  ولتقليل  �صالمتهم 
عن هذا الوباء.

ت��اأم��ني  ا���ص��ت��ط��اع  االأردن  اأّن  واأ����ص���اف 
كوفيد19  لقاحات  من  جرعة  مليون   17
لتغطية احتياجاته من التطعيم، موؤكدًا اأن 
هذه اجلهود �صاعدت على احتواء االنت�صار 
املواطنني  للعدوى وم�صاعفاتها بني  الوا�صع 
احلد  اإىل  والالجئني  واملقيمني  االأردنيني 

االأدنى.
ال���وزارة  اهتمام  اإىل  ال��ه��واري  واأ���ص��ار 
املتنقلة  التطعيم  فرق  عمل  اآلية  بتنظيم 
حملة  من  جديدة  بجولة  البدء  خالل  من 
ن�صبة  زيادة  بهدف  املحافظات  يف  التطعيم 

التطعيم باملناطق واملجتمعات النائية.
ا�صتعداد  ال��ن��واي��ا  خ��ط��اب  ويت�صمن 
وجمعية  االأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة 
فرق  جهود  لدعم  االأردين  االأحمر  الهالل 
ال�صحة  ل��وزارة  التابعة  املتنقلة  ال�صحة 
واأدوات  اللوج�صتي  الدعم  من خالل توفري 
املجتمعية  التوعية  واأن�صطة  االت�����ص��ال 
الدعم  ويتكون  ال�صحة.  تعزيز  خالل  من 

تنقل  و���ص��ائ��ل  ت��وف��ري  امل��ق��دم  اللوج�صتي 
التربيد  و���ص��ائ��ل  وت��وف��ري  التطعيم  ف��رق 
واالت�صاالت والهواتف املحمولة واالإنرتنت 
جمعية  يف  املجتمعي  التوا�صل  وخ��دم��ات 
خدمات  لتمكني  االأردين  االأح��م��ر  الهالل 
قاطنو  ي�صتطيع  وفعالة  �صل�صة  تطعيم 
الو�صل  من  املحافظات  من  النائية  املناطق 
لل�صليب  الدولية  اللجنة  و�صتقوم  اليها. 
ال��وزارة  تاأمني  تكاليف  بتغطية  االأح��م��ر 
فرق  ال�صتخدام  م�صتاأجرة  �صيارة   30 ب� 
تكاليف  وت��غ��ط��ي��ة  امل��ت��ن��ق��ل��ة،  ال��ت��ط��ع��ي��م 
اليومي  اجل��اف  والثلج  امل��ربدة  ال�صناديق 
اإىل  اإ�صافة  املتنقلة،  الفرق  لهذه  الالزمني 
للفرق  لوحيا  جهازا   30 تكاليف  تغطية 

ال�صتخدامها الأغرا�س التطعيم.
�صتوفر  امل���وق���ع  اخل���ط���اب  ومب���وج���ب 
ع��ددا  االأردين،  االأح��م��ر  ال��ه��الل  جمعية 
توعية  اأن�صطة  الإج����راء  املتطوعني  م��ن 
جمتمعية من خالل ن�صر املعلومات ال�صحية 
�صد  التطعيم  حول  منها  التحقق  مت  التي 

كورونا، وت�صجيع التطعيم بني املجتمعات.

*عمان 
والبيئة  ال�صحة  جلنة  رئي�س  ق��ال 
ال�صراحنة،  اأح��م��د  الدكتور  النيابية، 
االأردن،  يف  الطبية  املختربات  قطاع  اإن 
ب�صكل  ال�صحي  للقطاع  مهما  داعما  ُي�صكل 
االعتبار  بعني  االأخ��ذ  ���ص��رورة  م��ع  ع��ام، 
االه��ت��م��ام ال��ك��ايف وال��رق��اب��ة امل�����ص��ددة 

بعمله. لالرتقاء 
جاء ذلك خالل تروؤ�صه اجتماع اللجنة 
االأربعاء، بح�صور عدد من ممثلي خمتربات 
القطاعني العام واخلا�س، التابعة جلمعية 

للوقوف  الطبية،  والتحاليل  املختربات 
على اأبرز التحديات واملعيقات التي تواجه 

القطاع.
�صحفي  بيان  ح�صب  ال�صراحنة،  واأك��د 
اأ�صدرته اللجنة �صرورة اأن جتد املختربات 
وموؤ�ص�صية  اإداري��ة  وا�صرتاتيجيات  اآليات 
القطاع،  م��ك��ون��ات  خمتلف  ب��ني  للتن�صيق 
التفتي�س  جل��ان  تفعيل  ال��وق��ت  وبنف�س 
اإيجاد  عن  ف�صاًل  ال�صحة،  ل��وزارة  التابعة 
من  التخ�ص�س  خل��ري��ج��ي  ت�صمن  اآل��ي��ة 
اأك��د  جهتهم،  م��ن  عمل.  فر�س  اجلامعات 

اأه��م��ي��ة وج���ود اعتماد  ال��ن��واب احل�����ص��ور 
للمختربات  امل��خ��ربي  ال��ط��ب  يف  ل��ل��ج��ودة 
نتائج  ت�صليم  ���ص��م��ان  ب��ه��دف  ال��ط��ب��ي��ة، 

فحو�صات م�صمونة.
ب���دوره���م، ع��ر���س مم��ث��ل��و امل��خ��ت��ربات 
باأعوام  النظر  اإع��ادة  واأب��رزه��ا  ملطالبهم، 
ال���ت���دري���ب ب��ع��د احل�����ص��ول ع��ل��ى درج���ة 
املاج�صتري، وتخفي�صها من اأربعة اأعوام اإىل 
عامني، وحتديث قانون الرتخي�س، وجتويد 
ا للحا�صلني على  �صروط الرتخي�س، خ�صو�صً

"املاج�صتري".

*عمان 
خالد  املهند�س  ال��زراع��ة  وزي���ر  اأع��ل��ن 
فعاليات  انطالق  عن  االأربعاء،  احلنيفات، 
املهرجان الدويل الثالث للتمور االأردنية يف 

21 ال�صهر احلايل.
�صحفي  موؤمتر  خ��الل  احلنيفات  وب��ني 
بح�صور  ال��ي��وم،  ال��زراع��ة  وزارة  يف  عقده 
ال�صفري االإماراتي يف عمان اأحمد البلو�صي، 
عمان  العا�صمة  يف  ينظم  امل��ه��رج��ان  اإن 
خليفة  جائزة  مع  بالتعاون  اإماراتي  بدعم 
الزراعي  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 

وجمعية التمور االأردنية.
املهرجان  ه��ذا  تنظيم  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
االأخوية  العالقات  عمق  على  تاأكيدا  جاء 
كما  واالإم����ارات،  االأردن  بني  والتاريخية 
ياأتي يف وقت ي�صهد فيه قطاع زراعة التمور 
املجهول يف  واإنتاجها خا�صة متور  االأردنية 
مبينا  ملمو�صا،  تطورا  االأردن  وادي  مناطق 
اأن اإنتاج اململكة من متور املجهول يبلغ نحو 

14 باملئة من االإنتاج العاملي.
يف  النخيل  ق��ط��اع  اأن  ال��وزي��ر  واأك���د 
جعلته  مت�صارعة  تطورات  �صهد  االأردن 

تطورا،  الزراعية  القطاعات  مقدمة  يف 
الت�صديرية  القطاعات  اأهم  من  اأ�صبح  اإذ 
دول  خمتلف  اإىل  منتجاته  و�صلت  الذي 
�صنويا  ينظم  الذي  املهرجان  واأن  العامل، 
واملعارف  املهارات  لتبادل  ملتقى  اأ�صبح 
التمور  ل��رتوي��ج  ومنفذا  امل�صاركني  ب��ني 
االإماراتي  ال�صفري  اأكد  بدوره،  االأردنية. 
العالقات  عمق  البلو�صي،  اأحمد  عمان  يف 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وال�����ص��ع��ب��ني 
اأوالها  التي  الكبرية  والثقة  ال�صقيقني، 
ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين واأخ���وه 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  �صمو 
التمور  قطاع  وتنمية  تطوير  اأج��ل  من 

. ململكة با
اأمني عام جائزة خليفة الدولية  وقال 
الدكتور  الزراعي  واالبتكار  التمر  لنخيل 
املوقع  من  انطالقا  اإنه  زاي��د،  الوهاب  عبد 
االإم����ارات  دول���ة  حققته  ال���ذي  ال��ري��ادي 
دعم  يف  املا�صية  العقود  خ��الل  العربية 
على  التمور  واإنتاج  النخيل  قطاع  وتطوير 
تنظيم  ياأتي  وال��دويل،  االإقليمي  امل�صتوى 
اأ�صوة  امل�صتوى  بهذا  ال��دويل  املهرجان  هذا 

خليفة  ج��ائ��زة  حققته  ال���ذي  بالنجاح 
ال�صنوات  خ��الل  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة 
من  العربية.  ال��دول  من  ع��دد  يف  املا�صية 
ناحيته، اأكد رئي�س جمعية التمور االأردنية 
املهند�س اأنور حداد، اأن هذه اجلائزة ت�صكل 
االأردن��ي��ة،  التمور  ملنتجات  م�صافة  قيمة 
احلالة  على  اإي��ج��اب��ي  اأث���ر  لها  و�صيكون 
اأن  مو�صحا  الزراعي،  للقطاع  االقت�صادية 
رافعة  ي�صكل  النخيل  لقطاع  االإمارات  دعم 
دفع  يف  الزراعة  وزارة  دور  وكذلك  مهمة 
الريادي  املح�صول  لهذا  الت�صويق  عجلة 

واملهم.
ن��دوة  امل��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  وتت�صمن 
باحثا  ع�صرين  حوايل  فيها  ي�صارك  علمية 
من  التمر  بنخيل  متخ�ص�صا  واأك��ادمي��ي��ا 
اآخر ما تو�صل  خمتلف دول العامل، لعر�س 
حماور  ثالثة  �صمن  العلمي  البحث  اإليه 
م�صابقة  اإط��الق  اإىل  باالإ�صافة  اأ�صا�صية، 
الإتاحة  الثالثة  بدورتها  االأردنية  للتمور 
ومنتجي  املزارعني  بني  للتناف�س  الفر�صة 
خالل  الفائزين  وتكرمي  االأردنية،  التمور 

املهرجان.

الصحة توقع خطاب نوايا مع الهالل والصليب 
األحمر لدعم فرق التطعيم المتنقلة

الصحة النيابية تبحث معيقات 
قطاع المختبرات الطبية

انطالق مهرجان التمور األردنية 
الدولي في 21 الشهر الحالي

مقال رئيس التحرير

النقل  وزارة  يف  الف�صاد 
تاجر(  يا  عينك   ( على  ال�صابقة  احلكومات  عرب 

النقل  قطاع  �صادة  يا  نعم   ، غيبوبة  يف  الوزير  يكون  ما  وع��ادة 
اأف�صده يف البداية امل�صوؤولني دون ا�صتثناء ) حكومة ، بلديات، حكام 
الذين  البزن�س  ورج��ال  النقل  هيئات  اخلط  على  ودخ��ل  اداري��ني( 

طوعوا النقل ح�صب م�صاحلهم واموالهم .
تنوي   االن�صان  ك��رام��ة  حت��رتم  ايل  االوروب��ي��ة  ال���دول  غالبية 
العامة  املوا�صالت  جعل  اإمكانية  لبحث  ؛  درا�صة  اإط��الق  اعتزامها 
جمانية للجميع ،  اإن جمانية املوا�صالت من امل�صائل املهمة فى م�صاألة 
املدن  وغالبية  امللوثة  ال�صيارات  ا�صتخدام  من  للحد  احل�صرى  النقل 
واملتقاعدين  ال�صن  لكبار  النقل  جمانية  بالفعل  طبقت  االوروبية 

واملعاقني وطالب املدار�س واجلامعات . 
نحن واحلمدهلل ما زال ملف النقل العام غارق يف الف�صل والطا�صة 
�صايعه ما بني هيئات النقل التي يزيد عددها عن 12 هيئة والبلديات 
واالمانة واحلكام االداريني فالكل يعلق  �صمفونية الف�صل على �صماعة 

الثاين واملواطن يدفع ثمن ف�صل احلكومات اجلبائبية ال�صرائبية .
نحن يف االردن  وبف�صل احلكومات اجلبائية ال نطالب مبجانية 
النقل العام ولكن نريد نقل عام حمرتم يحفظ كرامة النا�س بدون 
، ما زال النقل العام  منغ�صات من احلافالت وال�صواقني والكنرتولية 
يف االردن ) ق�صة ف�صل( ويرحل امللف من حكومة اىل اخرى ) مكانك 
يا واقف( لال�صف ان اهلل بالنا يف بع�س امل�صوؤولني ال�صما�صرة ا�صتغلوا  
وا�صتغلوا  ال�صخ�صية  وح�صاباتهم  اأر�صدتهم  لزيادة  العام  النقل 
براقة  مب�صميات  التاك�صي  مكاتب  مئات  للحيتان  وفرخوا  منا�صبهم 
النقل  ملف  لرتتيب  نية  يوجد  وال  املحافظات  كافة  يف  خمتلفة 
اردت  واذا   ، املنال  بعيدا  حلما  زال  ما  ال�صريع(  فالبا�س   ( العام  
عليك  فما  االردن  يف  واملتهالك  امل��رتدي  العام  النقل  و�صع  تاأخذ  اأن 
بيئية  بوؤرة  املجمع  فهذا  القدمي  الزرقاء  �صفريات  جممع  زيارة  اال  
�صاخنة لكل �صيئ ) اأمني واأخالقي و�صحي( وفوظى مرورية طاحنة 
فالداخل اليه مفقود واخلارج منه مولود ، وعدد االك�صاك التي ميلكها 
امل�صتثمر تفوق عدد البا�صات ورمبا عدد امل�صافرين الذين ي�صتخدمون 
احلافالت ، االك�صاك ا�صبحث ثالثية االبعاد ب�صبب  املتنفذين الذين 
هم على ما يبدو اقوى من االجهزة الرقابية والتنظيمية التي حتكم 

املدينة .
الناظر اىل الفوظى لهذا املجمع يقول اأن البلد  حتولت اىل مقولة 
) حارة كل من اإيده اإله( فامل�صوؤولني غائبني عن ال�صاحة  ، والبلدية 
ما  نعرف  ك��ان( وال  اج��ازة طويلة  واالجهزة االخ��رى ) يف خرب  يف 
املغزى من وجود جلنة املرور يف املحافظة ، واأين هي جلان الالمركزية 
واللجان املحلية املوجودة يف املدينة ، لال�صف اجلميع غائب عن اأكرب 

جممع موجود يف الزرقاء .. اأين هم امل�صوؤولني ؟؟؟؟
حتدثت تقارير �صحفية كثرية عن قطاع النقل الذي يتعدى اأنه 
واقت�صادية  اجتماعية  ق�صية  هو  بل  وح�صب،  عامة  خدمة  لي�س 
و�صيا�صية وتغيري اأحوال هذا القطاع احليوي رمبا �صار يحتاج الجراء 
عملية جراحية عاجلة والإرادة �صيا�صية عليا  الن جميع احلكومات 

ف�صلت يف امتحان النقل العام .
والنقل  الرابع  ال��دوار  تغادر  وحكومات  تاتي  حكومات  لالأ�صف، 
العابرة  امل�صاريع  مقدمة  ويف  الف�صل،  يلفه  مهم�س  زال  م��ا  ال��ع��ام 
للحكومات، ال�صيما م�صروع النقل بني عمان والزرقاء، والبا�س ال�صريع 

يف العا�صمة، و�صبكة الربط ال�صككي بني املحافظات، وغريها.
القطاع عمومًا اقرتب من حافة ال�صقوط ، اإن مل يكن قد هوى فعاًل 
لي�س اأدل على ذلك من تعاظم عدد ال�صيارات يف اململكة، والذي يج�صد 
البديل املتاح اإزاء ف�صل احلكومات املتعاقبة يف خلق قطاع نقل الئق، 

وال نقول ممتازًا.
�صرائح  خمتلف  مي�ّس  الذي  القطاع  هذا  ح�صا�صية  تزداد  اليوم، 
املجتمع، وترتفع فر�س تفاقم التبعات ال�صلبية لذلك على موؤ�صر مثل 
ارتفاع  ثم  ومن  الالئقة،  العام  النقل  منظومة  غياب  اإن  اإذ  البطالة؛ 
الكلف على هذا ال�صعيد بالن�صبة لالأفراد، يدفع بكثري منهم اإىل رف�س 
دينارًا   200 بحوايل  واملقدر  لالأجور،  االأدنى  احلد  توفر  عمل  فر�س 
فا�صتحواذ كلف النقل، بح�صب اإح�صاءات ودرا�صات، على ن�صبة تقارب 

45 % من دخل الفرد، يقلل حتمًا من جاذبية هكذا فر�س عمل.
اأن  حقيقة  به،  االإق��رار  تريد  ال  هي  اأو  احلكومة،  تدركه  ال  ما 
النا�س ويوؤثر فيها،  لقطاع النقل خ�صو�صية كبرية، كونه مي�س حياة 
مبا يف ذلك حالتهم النف�صية والعبء النف�صي، وما يتاأتى عنه من مزاج 
عنها  ُي�صاأل  اأن  ت�صتحق  ق�صية  ميثالن  اخلدمات،  �صوء  نتيجة  �صيئ، 
يولدها  التي  امل�صكالت  مدى  ات�صاع  بحكم  واالجتماع،  النف�س  علماء 

هذا االإهمال يف اإدارة القطاع.
"النقل  اإ�صالح  ماكينة  اأن  ُتظهر  احلالية  واملعطيات  املوؤ�صرات 
قريبًا،  ذلك  حتقق  يف  اأمل  ثمة  ولي�س  االآن،  حتى  ل  ُت�صغَّ مل  العام" 
اأن  طاملا  امل�صاريع،  من  بالعديد  ال�صري  النتيجة  هذه  من  يغري  ولي�س 
ذلك يتم بوترية بطيئة جدًا، وتكون اخلال�صة الوا�صحة هي ا�صتمرار 
معاناة النا�س بحكم التعامل مع قطاع نقل بدائي، يج�صد ق�صة ف�صل 
مدى  على  احلالية،  احلكومة  و�صمنها  املتعاقبة،  للحكومات  حقيقية 

عقود طويلة.

خالد خازر الخريشا

ملف النقل في االردن فاشل 
وأفسده المسؤولين ..!!!

khrishakhaled@yahoo.com

حقوق اإلنسان لمنظمة التعاون 
اإلسالمي تدين اعمال العنف 

ضد المسلمين في الهند
*عمان 

التعاون  ملنظمة  االإن�صان  حلقوق  امل�صتقلة  الدائمة  الهيئة  دانت 
اأعمال العنف واالعتداءات �صد  اأ�صدرته االأربعاء  االإ�صالمي يف بيان 

امل�صلمني يف الهند.
ودعت الهيئة احلكومة الهندية اإىل اتخاذ االإجراءات ال�صرورية 
القانون  اإطار  يف  التزاماتها  مع  يتنا�صب  مبا  امل�صلمة  االأقلية  حلماية 

الدويل حلقوق االإن�صان.
العنف  اأع��م��ال  ت�صاعد  القلق  ببالغ  "تابعنا  البيان  يف  وقالت 
حاالت  ذلك  يف  مبا  امل�صلمني،  �صد  الغوغائية  والهجمات  املمنهجة، 
�صد  املهينة  ال�صيا�صية  اخلطابات  ت�صاعد  و�صط  امليدانية  االإعدامات 
ت�صاعد  �صدة  بكل  الهيئة  ونددت  الهند".  اأنحاء  خمتلف  يف  امل�صلمني 
العنف املت�صل باالإ�صالموفوبيا وجرائم الكراهية بدافع اأيديولوجية 
وقوع  اإمكانية  بخ�صو�س  خطرية  موؤ�صرات  عن  يعرب  ما  متع�صبة، 

امل�صلمني يف فخ االإبادة اجلماعية الو�صيكة.
واملجتمع  االإ�صالمي،  التعاون  منظمة  باإدانة  الهيئة  رحبت  كما 
الدويل حلقوق االإن�صان، وحتى بع�س االأ�صوات التقدمية املختلفة من 
داخل الهند اإزاء اأعمال العنف �صد امل�صلمني بدافع  الكراهية، ما ي�صكل 
التمتع بثقافتها وممار�صة دينها، كما تكفلها  انتهاكا حلق االأقليات يف 

املادة 27 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية.  
الكراهية  وج��رائ��م  االأج��ان��ب  ره��اب  ظاهرة  اأن  الهيئة  واك��دت 
بني  ال�صلمي  التعاي�س  يهدد  ب�صكل  احل��ايل،  الوقت  يف  وباء  اأ�صبحت 
املجتمعات  يف  الثقافية  التعددية  قيم  ويقو�س  املحلية  املجتمعات 

املعا�صرة. 
والقوميني  املتطرفة  اليمينية  ال�صيا�صية  االأحزاب  اأن  واو�صحت 
املتطرفني ي�صتغلون خطاب الكراهية لت�صويه �صورة االأقليات وممار�صة 
التمييز �صد امل�صلمني بغية مكا�صب �صيا�صية �صيقة، ما يوؤدي يف كثري من 
ب�صكل  يقو�س  بينما  امل�صتهدفة،  اجلماعات  �صد  العنف  اإىل  االأحيان 
املختلفة. وخل�صت  والثقافية ملجتمعاتها  االأ�ص�س االجتماعية  خطري 
يف  امل�صلمني  �صد  التمييزية  والتدابري  اخلطابات  هذه  اأن  اإىل  الهيئة 
الهند تتعار�س مع املثل العليا للتعددية، وتوؤدي اإىل نتائج عك�صية فيما 
مظاهر  تعترب  اأنها  على  ف�صال  االجتماعي،  التما�صك  بتحقيق  يتعلق 

وا�صحة لالإ�صالموفوبيا. 
وحثت الهيئة احلكومة الهندية على الوفاء بالتزاماتها الدولية 
يف جمال حقوق االإن�صان، ب�صمان اأمن و�صالمة امل�صلمني، وحماية حقوق 
وتقدمي  متييز،  اأو  اإك��راه  اأي  دون  دينها،  ممار�صة  يف  امل�صلمة  اأقليتها 

مرتكبي جرائم الكراهية اإىل العدالة دون اإفالتهم من العقاب. 
بحقوق  املعنية  واملنظمات  االإ�صالمي  املجتمع  الهيئة  حثت  كما 
املحلية  االنت�صاف  �صبل  كافة  ا�صتنفاد  على  الهند  داخ��ل  االإن�صان 
املتاحة، مبا فيها املحاكم الوطنية من اأجل جرب ال�صرر واإلغاء القوانني 
تثقيف  يف  م�صاهمتها  ب�صرورة  االإع��الم  و�صائل  وتوعية  التمييزية 
املواطنني بح�صو�س االنتهاكات �صد امل�صلمني، وكذلك املجتمع الدويل 
على العمل مع ال�صلطات الهندية ل�صمان م�صاءلة املتورطني يف العنف 
ال�صعبوية  والدعاية  الكراهية  على  والتحري�س  الكراهية  وخطاب 
االإن�صان  الدويل حلقوق  القانون  اأحكام  امل�صلمني، مبا يتنا�صب مع  �صد 

ذات ال�صلة.

شباب العاصمة تنفذ 
انشطة نوعية وجاهيا

اطالق حملة توعوية إلدارة الحد 
من مخاطر الفيضانات المفاجئة

*عمان 
لها  التابعة  واملراكز  العا�صمة  حمافظة  �صباب  مديرية  وا�صلت 
تنفيذ اجلل�صات التعريفية واالن�صطة ال�صبابية والثقافية وال�صحية 

وجاهيا، مب�صاركة 25 �صابة من اع�صاء املراكز.
مبادرة  ماركا  �صابات  مركز  نفذ  االربعاء،  املديرية،  لبيان  ووفقا 
اإ�صافة  )مركزنا ثقافتنا( التي ا�صتملت على عمل جدارية من الورد، 
تدريبات  تنفيذ  وا�صلت  كما  �صابة.   25 مب�صاركة  تطوعي،  عمل  اىل 
�صركة  من  واملمول  اأمدي�صت  منظمة  مع  بالتعاون  "�صبارك"  برنامج 
العمرية من )14- 15 عاما(، بح�صور  الفئة  ي�صتهدف  والذي  بوينغ، 

40 م�صاركة.
"حياتنا معكم اأجمل" لفئة  واقام مركز �صابات العا�صمة، مبادرة 
ال�صباب  حمور  �صمن  القوي�صمة  �صابات  مركز  نفذ  كما  داون،  متالزمة 
ا�صتمرت  الكرو�صية"،  "فن  دورة  االقت�صادي  والتمكني  وال��ري��ادة 
ا�صبوعا، بح�صور 20 م�صاركة �صمن الفئة العمرية من 24 اىل 30 �صنة.

وان�صاء  املهني  التعليم  على  ال�صابات  ت�صجيع  اىل  ال��دورة  وتهدف 
امل�صروعات ال�صغرية التي ت�صاعد على متكني املراأة واحلد من البطالة.

التكييف  على  ق��ادر  ايه" "�صباب  ا�س  "اراي  برنامج  ق��ادة  واق��ام 
اأجيال  مع  بال�صراكة  واقت�صاديًا"،  اجتماعيا  وممكن  التغريات  مع 
على  ترتكز  تاأييد  ك�صب  فعالية  العا�صمة،  �صابات  مركز  يف  ال�صالم 
واخلدمات،  والتعليم،  وال�صحة،  العمل،  قطاعات  يف  جمتمعية  ق�صايا 

وال�صياحة.
املجتمع  احتياجات  وتق�صيم  تاأييد  ك�صب  اإىل  الفعالية  وتهدف 
املحلي ودمج ذوي االإعاقة )متالزمة داون( من اأجل التغيري لالأف�صل 

واالإنتاج.
)متالزمة  االإعاقة  ذوي  على  ال�صوء  لت�صليط  جل�صات  عمل  ومت 
"حياتنا  مبادرة  خالل  من  التدريبية  العملية  يف  وا�صراكهم  داون( 
�صناعة  وطرق  احلياتية  املهارات  بع�س  على  لتدريبهم  اأجمل"،  معكم 
باملجتمع  ودجمهم  ال��زج��اج،  على  والر�صم  احللويات  اأ�صناف  بع�س 

وت�صليط ال�صوء على اعمالهم وانتاجهم.

*عمان 
"الهابيتات"  الب�صرية  للم�صتوطنات  املتحدة  االأمم  برنامج  اأطلق 
الفي�صانات  خماطر  من  احلد  اإدارة  حول  جمتمعية  توعوية  حملة 
التحتية  البنية  ملمار�صات  والرتويج  عمان  مدينة  و�صط  يف  املفاجئة 
املرنة، وذلك بالتعاون مع امانة عمان الكربى، وبتمويل من احلكومة 
عن  �صدر  بيان  يف  ذياب  ابو  دمية  الربنامج  مديرة  وذكرت  اليابانية. 
م�صروع  ن�صاطات  اح��دى  هي  احلملة  ه��ذه  ان  االرب��ع��اء،  الهابيتات، 
تاأثرا  االكرث  املجتمعات  منعة  وزيادة  االجتماعي  اال�صتقرار  تعزيز 
من االردنيني والالجئني ال�صوريني ملواجهة الفي�صانات املفاجئة و�صط 
املجتمع  مع  حتاورية  جل�صات  بعقد  الربنامج  قام  حيث  عمان،  مدينة 
افراد  لتمكني  امل�صتقبل  رواد  منظمة  مع  بال�صراكة  والالجئني  املحلي 
املفاجئة  الفي�صانات  مل�صكلة  ا�صتجابة  امل�صروع  ويعترب  املجتمعات. 
احل�صري  التو�صع  ب�صبب  وذلك  اململكة،  يف  املخاطر  اإحدى  تعد  التي 
ل�صبكات  الكافية  اال�صتيعابية غري  والقدرة  له،  املخطط  ال�صريع غري 
ت�صريف مياه االأمطار، اإ�صافة اىل تداعيات التغري املناخي حيث ادت 
ب��االأرواح  خ�صائر  اإىل  املا�صية  ال�صنوات  خالل  املفاجئة  الفي�صانات 
الوطنية  لال�صرتاتيجية  ووفًقا  التحتية.  والبنية  للممتلكات  وتدمري 
التي   2022  /  2019 ل��الأردن  الطبيعية  ال��ك��وارث  خماطر  من  للحد 
من  الثاين  املركز  يف  الفي�صانات  ادراج  مت  فقد   ،2019 اأيار  يف  اأطلقت 

حيث اولويات املخاطر يف االأردن بعد الزالزل .

اإلدارة العامة يكرم الفوج األول من 
برنامج الحوكمة والمهارات القيادية

*عمان 
كرم مركز القيادات احلكومية يف معهد االإدارة العامة، االأربعاء، 
الفوج االأول من برنامج "احلوكمة واملهارات القيادية" لفئة ال�صباب، 
ر�صيد  منظمة  مع  بالتعاون  العام،  القطاع  من  وموظفة  موظفا   23 ل� 

للنزاهة وال�صفافية، وبدعم من برنامج �صيادة القانون )يو اأ�س اإيد(.
وقالت مدير عام املعهد، املهند�صة �صهام اخلوالدة، اإن هذا الربنامج 
متكني  نحو  القيادات  اإعداد  يف  احلكومة  روؤية  يف  حتول  نقطة  ي�صكل 
ال�صباب، ل�صغل مواقع اإ�صرافية وقيادية يف القطاع احلكومي يف مرحلة 
وظيفية مبكرة، للم�صاركة الفّعالة والفعلية يف عملية البناء امل�صتدام. 
واأكدت اخلوالدة اأهمية هذا الربنامج لرفد القطاع العام ب�صناع قرار 
قادرين وممكنني، ولديهم الروؤية التي ت�صاعد على التطوير والتغيري 
يف جماالت القيادة، وتطبيق مبادئ احلوكمة، الفتة اإىل تعويلهم على 
الطاقات ال�صبابية الواعدة لتعظيم االإجنازات واإطالق االإبداعات يف 

بيئة ت�صريعية وموؤ�ص�صية منا�صبة.
وثمنت اخلوالدة دور االأمناء واملدراء العامني، الذين وفروا الدعم 
الربنامج  اجتياز  متطلبات  ال�صتكمال  للم�صاركني،  املنا�صبة  والبيئة 
على اأكمل وجه، م�صرية اإىل ا�صتمرار املعهد بعقد هذا الربنامج لكافة 

القطاعات احلكومية االأخرى.
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*بريوت 
وليد  لبنان  ل��دى  اململكة  �صفري  اأك���د 
هو  امل�صرية"،  "ت�صتمر  "�صعار  اأن  احلديد 
االأردنية،  الها�صمية  اململكة  مئوية  عنوان 
التي حتتفل بهذه املنا�صبة طيلة هذا العام، 
وهي منا�صبة حتكي ق�صة وطن بني باإرادة 
االردين  وال�صعب  الها�صمية  القيادة  وعزم 
يتو�صطه  الذي  االحتفالية،  �صعار  واأطلق 
الرقم مئة مكلال بالتاج وعلى ميينه قو�س 
باألوان  اأقوا�س  ذهبي �صاطع وعلى ي�صاره 3 
ذهبيان  قو�صان  القاعدة  ويف  البالد،  علم 
االآخ��ر  وعلى   1921 اأح��ده��م��ا  على  ُكتب 

."2021
اللبنانية  ال�����ص��ح��اف��ة  م��ع  ل��ق��اء  ويف 
اأنه  احلديد  او�صح  اململكة،  مئوية  ملنا�صبة 
�صاملة  وثقافية  وطنية  خطة  اإع��داد  "مت 
العام  م��دار  على  املنا�صبة  بهذه  لالحتفال 
املخطوطات  من  كبري  عدد  اإ�صدار  ت�صمنت 
مفا�صله  واأه��م  االأردن  تاريخ  تتناول  التي 
�صري  ذل��ك  يف  مبا  املئوية،  عرب  وتطوراته 
االأحداث  واأهم  والثقافية  الوطنية  رموزه 
املف�صلية فيه، وكذلك ترجمة جمموعة من 

اإىل  االأردنية  النه�صة  تتناول  التي  الكتب 
اللغات االجنبية: االإجنليزية والفرن�صية 

واالإ�صبانية".
وحتدث احلديد عن "تويل جاللة امللك 
احل�صني بن طالل ملكا على اململكة االأردنية 
"ت�صلم  وقال:   ،1952 اآب   11 يف  الها�صمية 
اأي��ار  م��ن  ال��ث��اين  يف  الد�صتورية  �صلطاته 
بناء  م�صرية  يف  االأردن  ليقود   ،1953 عام 
االقت�صادية  املجاالت  كل  �صملت  ونه�صة 
وال�صيا�صية.  والثقافية  واالجتماعية 
ولفت اىل اأن "جاللة امللك عبداهلل الثاين 
لوالده  خلفا  الد�صتورية  �صلطاته  ت�صلم 
املغفور له باإذن اهلل جاللة امللك احل�صني بن 
طالل الذي تويف بعد رحلة �صراع مع املر�س 
فحمل   ،1999 ع��ام  �صباط  من  ال�صابع  يف 
والعطاء،  البناء،  رحلة  ليوا�صل  االأمانة، 
تعانيه  ملا  تعقيدا،  االأك��رث  هي  مرحلة  يف 
اأزمات، ونزاعات، كان  املنطقة املحيطة من 
االقت�صادي،  اجلانب  على  الكبري  االأثر  لها 
واالجتماعي، وال�صيا�صي يف ال�صرق االأو�صط 
عبداهلل  امللك  "جاللة  اأن  واأو�صح  ككل". 
لتعزيز  ق�����ص��وى  اأول���وي���ة  ي���ويل  ال��ث��اين 

واالقت�صادية  ال�صيا�صية  االأردن  عالقات 
ذلك  خالل  حامال  العامل،  دول  خمتلف  مع 
التي  الفل�صطينية  والق�صية  القد�س،  لواء 
هي مو�صع اإجماع االأردنيني جميعا ومدافعا 
ع��ن احل���ق���وق، وامل��ق��د���ص��ات االإ���ص��الم��ي��ة، 
وامل�صيحية، كما �صعى اىل حفظ ال�صالم يف 
يف  ال�صيا�صي  االإ�صالح  وحماوالت  املنطقة، 

النزاعات القائمة يف الدول املجاورة".
يتطلع  اليوم  "االردن  اأن  احلديد  واأكد 
االقت�صادي  االأداء  مب�صتوى  االرتقاء  اإىل 
احل�صارة،  ملواكبة  وال�صيا�صي  واالجتماعي 
التقدم واالزدهار"، معتربا  وال�صري يف ركب 
فر�صة  الوطنية  املنا�صبة  ه��ذه  "اإحياء 
تاريخية ملوا�صلة العمل من اأجل امل�صتقبل، 
االإجن��از،  يف  لال�صتمرار  االإرادة  وتعزيز 
�صر  واأن  واالإب����داع،  ال��ري��ادة  قيم  واإع���الء 
يف  يكمن  ع��ام  مئة  ام��ت��داد  على  االإجن���از 
اإدارة الندرة، فقد �صنع االأردن  احلكمة يف 
امل��وارد  من  بالقليل  االإجن���ازات  من  الكثري 
اأي�صا فر�صة الإطالق  املنا�صبة ت�صكل  وهذه 
الدرو�س  ال�صتلهام  را�صدة  وطنية  نقا�صات 

والعرب وا�صت�صراف امل�صتقبل".

*القاهرة 
العربية،  ال���دول  جامعة  احت�صنت 
احتفالية �صبابية اأردنية عربية مبنا�صبة 
مئوية الدولة االأردنية �صارك بها ممثلون 
واملنظمات  العربية  ال���دول  خمتلف  م��ن 

ال�صبابية.
جمعية  تنظمها  التي  الفعالية،  وتاأتي 
بالتن�صيق  ال�صبابي  والعمل  للفكر  �صند 
والتعاون مع ال�صفارة االأردنية يف القاهرة 
العربية،  الدول  جلامعة  العامة  واالأمانة 
وعربية  اأردنية  �صبابية  احتفالية  كاأول 

بهذه املنا�صبة العزيزة.
القاهرة  يف  االأردين  ال�صفري  واأك���د 
ومندوب اململكة الدائم لدى جامعة الدول 
يف  له  كلمًة  يف  الع�صايلة،  اأجمد  العربية 

وبح�صور  للفعالية  االفتتاحية  اجلل�صة 
العام  االأمني  غزالة،  اأبو  هيفاء  الدكتورة 
االجتماعية  ال�صوؤون  قطاع  رئي�س  امل�صاعد 
اأن مئوية الدولة  بجامعة الدول العربية، 
عزيزة  اأردنية  "منا�صبة  جت�ّصد  االأردنية 
اململكة  ت��اري��خ  يف  وط��ن��ي��ة  م��ك��ان��ة  وذاُت 
االأردنية الها�صمية وم�صرية دولتها، املمتدة 
مئَة عام بخطًى عروبية ووطنية  على مر 
املف�صلية  حمطاتها  يف  حملت  را���ص��خ��ة، 
اإجنازاٍت ماثلة يربز االأردن اليوم فيها، بلدًا 
متطورًا ومزدهرا وم�صتقرا، قدم ت�صحياٍت 
خالدة يف �صبيل ق�صايا االأمة العربية ويف 

مقدمتها ق�صية فل�صطني".
و�صدد، بح�صور �صباب عربي من خمتلف 
ل�صفارات وهيئات  ال�صقيقة وممثلني  الدول 
االأردن  اأن  ال��ق��اه��رة،  يف  عربية  �صبابية 
بني  م��ن  ملوكه  ور���ص��ال��ة  دول��ت��ه  ب��ث��واب��ت 
على  تاأ�ص�س  االأ�صيل،  �صعبه  وقيم  ها�صم 
الروح العربية القومية منذ اأن اأعلنت اأول 
اأردنية يف احلادي ع�صر من ني�صان  حكومة 
للعام 1921، فكانت موئاًل لالأحرار العرب، 
اجلي�س  ل��ق��ب  امل�صلحة  ق��وات��ه��ا  وح��م��ل��ت 
العربية  االأم��ة  اأبناء  واحت�صنت  العربي، 

وما زالت  ممن واجهت دولهم حتدياٍت على 
مر التاريخ".

االأردين  ال�صباب  "اإن  الع�صايلة  وق��ال 
حمطات  مر  على  يزالون  وال  كانوا  اليوم 
من م�صرية البناء والتنمية يف عمر الدولة 
يف  وطنيًا  و�صريكًا  رئي�صًا  فاعاًل  االأردنية، 
وتعزيز  االإجناز،  وحتقيق  البنيان،  ت�صييد 
ال��ي��وم  ي�صهمون  وه��اه��م  ال���دول���ة،  منعة 

باالحتفال مبئويتها".
واأكد اأن "االأردن اليوم، بقيادة جاللة 
من  عتبٍة  على  يقف  الثاين  عبداهلل  امللك 
مرحلٍة جديدٍة، مت�صلحًا باإرادة �صعٍب ويفًّ 
االإجنازات  اإرٍث من  وم�صتندًا على  معطاء، 
احلافلة، ورافع رايته مبا حتقق من تقّدٍم 
ودوليٍة  عربية  مبكانٍة  وفخورًا  م�صهود، 
بها  وي�صهد  العرب  االأ�صقاء  له  يقّدرها 
خمتلف  يف  و�صعوٍب  دوٍل  من  االأ�صدقاء 
"لطاملا رفع ملوكنا  بقاع االأر�س". واأ�صاف 
باالإن�صان  اال�صتثمار  �صعار  الها�صميون 
ال��ق��ي��م��ة،  ال�����رثوة  ب��اع��ت��ب��اره  االأردين 
وال��ر���ص��ي��د امل���ّدخ���ر، ل��ي��ك��ون االإن�����ص��ان 
اأردين  اأن��ت  راأ���ص��ك  وارف��ع  منلك  ما  اأغلى 
ب�صرعيتهم  االأردن  ملوك  ر�صخه  �صعارًا 
عالقتهم  يف  وال��دي��ن��ي��ة،  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

االأردنيني  اأجيااًل من  ليثمر ذلك  ب�صعبهم، 
بكل  بح�صورهم  ونفخر  بقدراتهم  نعتز 

املحافل".
ويف كلمة جامعة الدول العربية، اأكدت 
العام  االأم��ني  غزالة  اأب��و  هيفاء  الدكتورة 
االجتماعية  ال�صوؤون  قطاع  رئي�س  امل�صاعد 
بجامعة الدول العربية اأن اململكة االأردنية 
الزمن،  م��ن  ق��رن  م��دار  وعلى  الها�صمية، 
�صّجلت اأدوارًا حمورية يف املنطقة العربية، 
ال��دور  ال��ك��رمي  احل�صور  على  خ��ايف  وغ��ري 
اإن�صاء جامعة  االأردن يف  لعبه  الذي  الكبري 
االأردن  ل���دور  م�����ص��ريًة  العربية"،  ال���دول 
يف  ال��دائ��م  وح�صوره  عربيًا  وم�صاهماته 

ق�صايا االأمة العربية.
العربية  ال��دول  جامعة  با�صم  وهناأت 
اململكة  الغيط  اب��و  احمد  ال��ع��ام  واأمينها 
احلكيمة  وقيادتها  الها�صمية،  االأردن��ي��ة 
هذه  على  متمنية  املنا�صبة،  بهذه  و�صعبها، 
اأ�صهمت  التي  االأردنية  ال�صبابية  البادرة 
احتفالية  يف  ال��ع��رب��ي  ال�صباب  جمع  يف 
جامعة  يف  االأندل�صية  القاعة  ا�صت�صافتها 
�صبابية  تظاهرة  لت�صّكل  العربية  ال��دول 
عربية ي�صارك فيها ال�صباب العربي االأردن 

احتفاالته بهذه املنا�صبة.

السفير األردني في لبنان 
يستعرض مسيرة نهضة المملكة

الجامعة العربية تحتضن فعالية شبابية 
أردنية عربية بمناسبة مئوية الدولة

مؤتمر التفاعل وتدابير بناء 
الثقة في آسيا يؤكد أهمية 

الوصاية الهاشمية في القدس
*نور سلطان 

خارجية  لوزراء  ال�صاد�س  االجتماع  عن  ال�صادر  البيان  اأكد 
اأهمية  )�صيكا(،  اآ�صيا  يف  الثقة  بناء  وتدابري  التفاعل  موؤمتر 

الو�صاية الها�صمية على االأماكن املقد�صة يف مدينة القد�س.
�صلطان،  ن��ور  ال��ك��ازاخ��ي��ة  العا�صمة  يف  االج��ت��م��اع  وُع��ق��د 
مب�صاركة نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية و�صوؤون املغرتبني 
االجتماع  اإن  ُم�صجلة،  كلمة  يف  ال�صفدي،  وقال  ال�صفدي.  اأمين 
االأع�صاء  ال��دول  بني  التعاون  لتعزيز  فر�صًة  ُيوفر  ال���وزاري 
للتغلب على التحديات املرتبطة بال�صراعات واالأزمات، مبا فيها 
اللجوء، واالأوبئة واالإرهاب، عرب اأطر اإقليمية ودولية متعددة 
وال�صالم  االأمن  ت�صتحق  "املنطقة  اأن  ال�صفدي  وذكر  االأطراف. 
"ال�صعب  اأن  اإىل  م�صريًا  لعقود"،  منه  ُحرمت  الذي  واال�صتقرار 
ال�صالم  حتقيق  ميكن  وال  جدًا،  طويلٍة  لفرتٍة  عانى  الفل�صطيني 

العادل والدائم حتى يتمتع الفل�صطينيون بكامل حقوقهم".
واأ�صاف باأنه "يجب اإنهاء االحتالل، واأن حل الدولتني الذي 
القد�س  وعا�صمتها  امل�صتقلة،  الفل�صطينية  الدولة  قيام  ُيج�صد 
باأمن  لتعي�س   ،1967 حزيران  من  الرابع  خطوط  على  املحتلة 
ال�صبيل  هو  ال��دويل،  القانون  وفق  اإ�صرائيل  جانب  اإىل  و�صالم 
اإليه  ن�صعى  ال��ذي  ال�صامل  االإقليمي  ال�صالم  لتحقيق  الوحيد 

جميعًا".
  و�صّدد ال�صفدي باأّن "القد�س مدينة ال�صالم"، موؤكدًا �صرورة 
احرتام الو�صع التاريخي والقانوين القائم يف املدينة املقد�صة، 
من  تهجريهم  ووقف  املقد�صيني  �صمود  دعم  تعزيز  اإىل  داعيًا 

بيوتهم.
وقال ال�صفدي اإّن "اململكة، وانطالقًا من الو�صاية الها�صمية 
ال�صريف،  القد�س  يف  وامل�صيحية  االإ�صالمية  املقد�صات  على 
�صت�صتمر بتكري�س اأق�صى اإمكاناتها للحفاظ على الهوية العربية 

االإ�صالمية وامل�صيحية للمدينة واأماكنها املقد�صة".
فاإنها  الرا�صخة،  اململكة  ل�صيا�صات  "وا�صتمرارًا  واأ���ص��اف 
ال�صركاء،  جميع  مع  والعمل  و�صعها،  يف  ما  كل  ب��ذل  �صتوا�صل 

ل�صمان متتع منطقتنا وجميع �صعوبنا بال�صالم الذي ن�صتحقه".
واأّكد ال�صفدي �صرورة تكثيف اجلهود الرامية حلل االأزمات 
يف  �صيا�صية  حلول  واإي��ج��اد  تداعياتها،  ومعاجلة  االإقليمية، 

�صوريا وليبيا واليمن.
كما اأكد اأن اأعباء ا�صت�صافة الالجئني هي م�صوؤولية دولية، 
ال تقع على عاتق الدول واملجتمعات امل�صت�صيفة لوحدها. وهّناأ 
ال�صفدي العراق ال�صقيق باإجراء انتخاباٍت ناجحة، ُم�صددًا على 
ا�صتمرار دعم اململكة الرا�صخ للعراق واأمنه وا�صتقراره. واختتم 
ال�صركاء  مع  بالعمل  اململكة  التزام  بتاأكيد  كلمته  ال�صفدي 
داعيًا  النووي،  ال�صالح  نزع  ومنها  امل�صرتكة،  التحديات  ملواجهة 
اإىل اإن�صاء منطقة �صرق اأو�صط خالية من اأ�صلحة الدمار ال�صامل، 
تهديدًا  يعترب  وال��ذي  االإره���اب،  مكافحة  بجهود  واال�صتمرار 
ال�صالم  بقيم  وال  باإن�صانيتنا،  له  عالقة  ال  للجميع،  م�صرتكًا 

واحرتام االآخر التي يحملها الدين االإ�صالمي احلنيف.

محكمة جزائرية تقضي بسجن 
شقيق بوتفليقة سنتين 

*اجلزائر
مع  �صنتني  ملدة  بال�صجن  حكمًا  جزائرية،  حمكمة  اأ�صدرت 
النفاذ بحّق �صعيد بوتفليقة، ال�صقيق االأ�صغر للرئي�س الراحل 
عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعدما اأدانته بتهمة "عرقلة �صري 

العدالة"، كما اأفادت وكالة االأنباء الر�صمية.
بالدار  اجلنايات  حمكمة  من  طلبت  العاّمة  النيابة  وكانت 
عقوبة  العا�صمة(  للجزائر  ال�صرقية  )ال�صاحية  البي�صاء 
ال�صجن ملدة �صبع �صنوات مع النفاذ بحق بوتفليقة الذي حوكم 
مع م�صوؤولني �صابقني اآخرين، اأبرزهم وزير العدل االأ�صبق الطيب 
ا�صتغالل  و"اإ�صاءة  للعدالة"  احل�صن  ال�صري  "اإعاقة  بتهم  لوح، 
الوظيفة" و"التحري�س على التحيز وعلى التزوير يف حمررات 
اإّن  الر�صمية  االأنباء  وكالة  قالت  الثالثاء  وم�صاء  ر�صمية". 
يف  �صنوات،  �صّت  االأ�صبق  العدل  وزي��ر  بحب�س  ق�صت  املحكمة 
االأعمال  رجال  جمعية  رئي�س  ح��ّداد،  علي  بحب�س  ق�صت  حني 
وهي  �صنتني،  بوتفليقة،  العزيز  عبد  الراحل  الرئي�س  عهد  يف 
اأنزلتها باملفت�س العام ال�صابق لوزارة العدل  نف�س العقوبة التي 
الطيب بلها�صم.  وبّراأت املحكمة املّتهمني ال�صّتة االآخرين يف هذه 
ل�صقيقه  م�صت�صارًا  عامًا(   63( بوتفليقة  �صعيد  وكان  الق�صية. 
الرئي�س، وقد اأوقف يف مايو 2019، ومثل اأمام حمكمة ع�صكرية 
اآخرين وُحكم عليه بال�صجن 15 �صنة بتهمة  مع ثالثة متهمني 

واجلي�س". الدولة  �صلطة  �صد  "التاآمر 

مستوطنون متطرفون 
يقتحمون األقصى

  
*القدس 

اقتحم م�صتوطنون متطرفون يهود، �صباح االأربعاء، باحات 
مبدينة  ال�صريف  القد�صي  احل��رم   - املبارك  االأق�صى  امل�صجد 

القد�س املحتلة.
)برتا(  االردنية  االنباء  وكالة  ملرا�صل  عيان  �صهود  وق��ال 
عنا�صر  من  م�صددة  بحماية  نفذت  االقتحامات  ان  اهلل  رام  يف 
�صرطة االحتالل االإ�صرائيلي، مو�صحني اأن امل�صتوطنني اقتحموا 
جوالت  ونفذوا  املغاربة،  باب  عرب  جماعات  �صكل  على  االأق�صى 
ا�صتفزازية يف باحاته، واأدوا �صلوات �صامتة يف اجلزء ال�صرقي 

منه و�صط حالة من الغ�صب والغليان �صادت باملكان.
الليلة  من  متاأخرة  �صاعات  يف  االح��ت��الل  ق��وات  ووا�صلت 
املا�صية، عمليات الت�صييق على املقد�صيني يف حميط باب العمود 
عددا  واعتقلت  ال�صبان  والحقت  بالقد�س  الدين  �صالح  و�صارع 

منهم وا�صتهدفتهم بقنابل ال�صوت والغاز.
وت�صهد القد�س القدمية وبوابتها اإجراءات ع�صكرية م�صددة 
االأق�صى  يف  وامل�صلني  للمواطنني  الدقيق  بالتفتي�س  تتمثل 

واالعتداء على بع�صهم.

رغم خسارة حلفائها.. هكذا 
تتشبث إيران بنفوذها في العراق

*وكاالت 
رغم اأن الناخبني يف العراق وجهوا �صفعة حللفاء اإيران يف 
االنتخابات التي جرت هذا االأ�صبوع، فاإن طهران ال تزال تت�صبث 
مدار  على  حثيثة  حتركات  عرب  الغربية  جارتها  يف  بنفوذها 

االأيام القليلة املا�صية.
ال�صعبي  للح�صد  التابعة  ال�صيا�صية  الف�صائل  تلقت  فقد 
يف  املقاعد  ع�صرات  وخ�صرت  االنتخابات،  يف  م��وؤمل��ة  خ�صارة 
مقتدى  الدين  رج��ل  االأك��رب  الفائز  ك��ان  فيما  املقبل،  الربملان 
اإيران  من  لكل  كمعار�س  لنف�صه  ر�صمها  التي  بال�صورة  ال�صدر، 

والواليات املتحدة.
وو�ّصعت كتلة ال�صدر، وهي االأكرب بالفعل يف الربملان املوؤلف 
من 329 مقعدا، قاعدة متثيلها النيابي اإىل 73 مقعدا، �صعودا من 
54 يف الربملان ال�صابق، فيما انهار حتالف الفتح املناف�س الرئي�صي 
لها منذ �صنوات، الذي ي�صم ف�صائل مرتبطة بجماعات م�صلحة 
اإىل 14  النيابي  اأن انكم�صت رقعة متثيلها  موالية لطهران، بعد 

مقعدا نزوال من 48.
املرتبة  يف  موحدة  �صنية  كتلة  ج��اءت  املعتاد،  غري  وعلى 
النفوذ  من  ق��در  اأك��رب  ال�صنية  االأقلية  مينح  قد  مما  الثانية، 

تتح�صل عليه منذ �صقوط �صدام ح�صني.
مل  العراق  اأن  على  موؤ�صرات  هناك  تزال  ال  ذلك،  رغم  لكن 
يتخل�س من قب�صة النفوذ االإيراين الهائل، اأبرزها حتقيق رئي�س 
الوزراء االأ�صبق نوري املالكي، حليف طهران، مكا�صب هائلة، بعد 

اأن احتل فريقه املركز الثالث بح�صوله على 37 مقعدا.
االإي��راين  القد�س  فيلق  قائد  اإن  غربي  دبلوما�صي  وق��ال 
اإ�صماعيل قااآين كان يف بغداد حلظة اإعالن النتائج االأولية، وال 
يزال يفت�س يف جعبته عن و�صيلة لالحتفاظ بال�صلطة يف اأيدي 

حلفاء بالده.
واأ�صاف الدبلوما�صي ل�"رويرتز": "بح�صب املعلومات املتوافرة 
ال�صيعية  اجلماعات  اأح��زاب  مع  اجتماع  يف  ق��ااآين  كان  لدينا، 
االثنني. �صيبذلون ق�صارى جهدهم ملحاولة ت�صكيل اأكرب كتلة يف 
الربملان رغم ال�صعوبة ال�صديدة الإدراك هذا الهدف، نظرا للقوة 

التي يتمتع بها ال�صدر".
لكن  العراق،  قااآين يف  نفت طهران وبغداد وجود  العلن  ويف 

م�صدرين اإيرانيني ات�صلت بهما "رويرتز" اأكدا وجوده.
املوالية  الف�صائل  من  االأق��ل  على  واحد  ف�صيل  قائد  وقال 
الإيران، اإن "اجلماعات امل�صلحة جاهزة للجوء ل�صيناريو العنف 
اإذا لزم االأمر"، ل�صمان بقاء نفوذها بعد ما يعتربونها انتخابات 
مل  واإذا  االآن.  القانونية  االأطر  "�صن�صتخدم  واأ�صاف:  م��زورة. 
ينجح ذلك �صنخرج اإىل ال�صوارع ونقوم بعمل نف�س ال�صيء الذي 
االأحزاب"  مباين  حرق  االحتجاجات.  فرتة  خالل  له  تعر�صنا 

اخلا�صة باأتباع ال�صدر.
يف  امل�صلحة  ال�صيعية  الف�صائل  �صوؤون  يف  املتخ�ص�س  وق��ال 
اأمواال  "اأنفق  املالكي  اإن  مالك،  حمدي  وا�صنطن  مبعهد  العراق 
اإىل  احلنني  وتر  على  و�صرب  االنتخابية  احلمالت  على  طائلة 
املا�صي بني �صفوف القوات امل�صلحة، م�صددا على �صورته كقائد 
قوي"، يف اإطار جهوده حلفظ للفوز باالنتخابات واالإبقاء على 
نفوذ اإيران. كما قال م�صوؤول من منظمة بدر، وهي من الكيانات 
نتائج  �صوء  اأ�صباب  اأحد  اإن  العراق،  يف  الإيران  املوالية  الكبرية 
اإىل  اأ�صواتهم  اأن�صاره حولوا والءهم ونقلوا  اأن  حتالف فتح هو 

املالكي، معتربين اأنه "ح�صن اأ�صد قوة يف مواجهة ال�صدر".

*تونس
جنالء  التون�صية  احلكومة  رئي�صة  قالت 
خلق  �صتكون  احلكومة  اأول��وي��ة  اإن  ب���ودن، 
توازنات للمالية العمومية وتنفيذ اإ�صالحات 

اقت�صادية.
وجاء يف بيان للحكومة: "�صددت رئي�صة 
تتمثل  حكومتها  اأولوية  اأن  على  احلكومة.. 
يف خلق توازنات للمالية العمومية وامل�صي يف 
والتي  ال�صرورية  االقت�صادية  االإ�صالحات 
التون�صيني  عي�س  م�صتوى  لتح�صني  تهدف 

وحت�صني القدرة ال�صرائية".
�صعيد،  قي�س  التون�صي  الرئي�س  وك�صف 
وذلك  جديدة،  حكومة  عن  النقاب  االثنني، 
يوليو   25 يف  اتخذها  التي  االإج��راءات  بعد 
وجتميد  احلكومة  اإقالة  وت�صمنت  املا�صي، 

عمل الربملان.
الرئي�س  اأعلنها  التي  القواعد  ومبوجب 
�صتكون  اجل��دي��دة  احل��ك��وم��ة  ف���اإن  �صعيد، 
رئي�صة  من  بدال  اأمامه  النهاية  يف  م�صوؤولة 

الوزراء جنالء بودن.
عن  االإع���الن  غ��داة  لها  حت��رك  اأول  ويف 
حمافظ  بودن  ا�صتقبلت  اجلديدة،  احلكومة 

البنك املركزي ووزير املالية.
املا�صي  االأ���ص��ب��وع  امل��رك��زي  البنك  وق��ال 

املالية  امل��وارد  يف  احل��اد  النق�س  من  قلق  اإن��ه 
اخلارجية.

وحذر من اأن متويل عجز امليزانية ينطوي 
زي��ادة  ذل��ك  يف  مبا  اقت�صادية  خماطر  على 
النقد  من  احتياطاته  وانخفا�س  الت�صخم 

االأجنبي وتراجع قيمة العملة املحلية.
يقل  ال  ما  اإىل  العام  هذا  تون�س  وحتتاج 
الديون  اأج��ل  لتمديد  دوالر  مليار   3.5 عن 
االآالف من  م��ئ��ات  روات���ب  ودف���ع  اخل��ارج��ي��ة 

املوظفني يف القطاع العام.

*بكني
االآالف  ع�صرات  الختبار  ال�صني  ت�صتعد 
البالد،  و�صط  ووه���ان  �صكان  دم  عينات  م��ن 
فريو�س  اأ�صل  لتتبع  مو�صع  حتقيق  من  كجزء 
كورونا الذي ظهر الأول مرة يف هذه املدينة، 

وذلك وفقا مل�صوؤول �صيني.
متزايدة  دع��وات  و�صط  اخلطوة  وتاأتي 
لل�صفافية ب�صاأن من�صاأ الفريو�س، الذي بداأ يف 
ال�صني وانت�صر اإىل اأنحاء العامل، حيث ثارت 
انتقل  وكيف  الوباء  اأ�صل  عن  عدة  نظريات 

اإىل "املري�س رقم �صفر".
نحو  اختبار  ال�صحية  ال�صلطات  وتنوي 
ال��دم  بنك  يف  حمفوظة  عينة  األ���ف   200
تعود  عينات  ذل��ك  يف  مبا  ب��ووه��ان،  اخلا�س 

اإىل االأ�صهر االأخرية من عام 2019 حيث بداأ 
اإىل  ينتقل  اأن  قبل  ال�صني  يف  املر�س  انت�صار 
"�صي اإن اإن" االإخبارية  اخلارج، ح�صب �صبكة 
على  بناء  اخلطوة  هذه  وج��اءت  االأمريكية. 
تو�صيات من حمققي منظمة ال�صحة العاملية، 
املمكن  من  ال��دم  حتليل  اأن  يعتقدون  الذين 
قد  رئي�صية،  ملعلومات  مهما  م�صدرا  يكون  اأن 
انتقل  واأي���ن  ومتى  كيف  حتديد  يف  ت�صاعد 

الفريو�س اإىل الب�صر الأول مرة.
اإذا  العينات،  اأن  �صحيون  خ��رباء  وي��رى 

كانت حمفوظة ب�صكل �صحيح، ميكن اأن حتتوي 
م�صادة  اأج�صام  الأول  حا�صمة  "عالمات  على 

�صنعها الب�صر �صد املر�س".
وقال يانت�صونغ هوانغ كبري زمالء ال�صحة 
اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��الق��ات  جمل�س  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
اأقرب ما  "هذا يوفر  اإن":  اإن  ل�"�صي  ال�صينية 
فهم  على  مل�صاعدتنا   )...( عينات  من  راأيناه 
اأخ��رى،  جهة  وم��ن  املر�س".  تف�صي  توقيت 
االأوب��ئ��ة  علم  يف  امل�صاعدة  االأ���ص��ت��اذة  قالت 
ميللر،  مورين  االأمريكية  كولومبيا  بجامعة 
اأدل��ة  على  بالتاأكيد  "�صتحتوي  العينات  اإن 

وحثت  كورونا،  اأ�صل  تتبع  يف  تفيد  حيوية" 
بكني على ال�صماح للخرباء االأجانب مبراقبة 
العملية. واأ�صافت: "لن ي�صدق اأحد اأي نتائج 
يكن هناك مراقبون  ما مل  ال�صني،  تبلغ عنها 
موؤهلون". ويف يوليو املا�صي، قال ليانغ وانيان 
رئي�س الفريق ال�صيني الذي يعمل مع منظمة 
اأ�صل  ب�����ص��اأن  حتقيقها  يف  العاملية  ال�صحة 
م�صيفا  العينات،  �صتخترب  ب��الده  اإن  كورونا، 
ال�صينيون  اخل��رباء  يح�صل  اأن  "مبجرد  اأن��ه 
على النتائج �صوف ي�صلمونها اإىل فرق اخلرباء 

ال�صينيني واالأجانب".

تونس.. بودن تتحدث عن أولويات 
حكومتها الجديدة

الصين تختبر 200 ألف عينة دم
 في ووهان.. عن أي شيء تبحث؟
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*وكاالت
على  الثالثاء،  م�صاء  ال�صتار  اأ�صدل 
بطولة غرب اآ�صيا للمنتخبات حتت 23، 
بعد  االأردين،  املنتخب  بها  توج  والتي 
فوزه على نظريه ال�صعودي، لي�صبح ثاين 
فوز  بعد  بالبطولة  املتوجة  املنتخبات 

اإيران بالن�صخة االأول.
 وا���ص��ت�����ص��اف��ت امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
التي  البطولة،  مناف�صات  ال�صعودية، 
اأك��ت��وب��ر  4 وح��ت��ى 12  م��ن  ا���ص��ت��م��رت 
وال��دم��ام  اخل��رب  مدينتي  يف  اجل����اري، 

باملنطقة ال�صرقية.

 عودة احلياة للبطولة
 وجن��ح��ت ال�����ص��ع��ودي��ة، يف اع���ادة 
للن�صخة  با�صت�صافتها  للبطولة،  احلياة 
الثانية، بعد توقف طويل عن البطولة 
عام  قطر  دولة  يف  نظمت  التي  االأوىل 

.2015
البطولة  ه��ذه  مناف�صات  و�صهدت   
منتخب  ب��زي��ادة  منتخبًا،   11 ح�صور 
واحد عن البطولة املا�صية التي �صارك 
فيها 10 منتخبات، و�صاركت 3 منتخبات 
وه��ي  امل�����ص��اب��ق��ة،  ه���ذه  يف  م���رة  الأول 

منتخبات العراق ولبنان، باالإ�صافة اإىل 
الكويت، بينما غابت اإيران التي ان�صمت 

اىل احتاد اآ�صيا الو�صطى.
 وزي���ن���ت اجل���م���اه���ري ال�����ص��ع��ودي��ة 
بح�صورها  البطولة  مناف�صات  والعربية 
حيث  املجموعتني،  مباريات  يف  الرائع 
مدينتي  يف  املجموعة  مناف�صات  اأقيمت 
اللجنة  و���ص��م��ح��ت  وال����دم����ام،  اخل���رب 
املنظمة للجماهري بالدخول اإىل املالعب 

ب�صكل جماين.

 جنوم واعدة
ال�صابة  االأ�صماء  من  العديد  برزت   
على  وك��ان  البطولة،  مناف�صات  خ��الل 
اأب��ورزق  حممد  الن�صامى  مهاجم  راأ�صها 
قائمة  ت�صدر  الذي  )بوجبا(  ب�  امللقب 
اأه���داف،   4 بت�صجله  البطولة  ه���دايف 
فاز  الذي  النعيمات،  يزن  ا�صم  برز  كما 
بعد  البطولة،  يف  العب  اأف�صل  بجائزة 

العديد  يف  و���ص��اه��م  ه��دف��ني،  �صجل  اأن 
لت�صجيل  االأردن  ليقود  االأه���داف،  من 
احل�صيلة االأكرب يف البطولة ب�12 هدفا.
حار�س  ب��رز  ال�صعودي  املنتخب  ويف 
حافظ  ال��ذي  العقيدي،  ن��واف  الن�صر، 
على نظافة �صباكه حتى املباراة النهائية 
حار�س  اأف�صل  جائزة  ونال  االأردن  اأمام 
يف  زميله  تاألق  كما  البطولة،  يف  مرمى 
�صببًا  كان  ال��ذي  الغنام  �صلطان  الن�صر، 

رئي�صًيا يف و�صول االأخ�صر اإىل النهائي.

*وكاالت
اأولوياتها  بر�صلونة  نادي  اإدارة  و�صعت 
ال�صيفية  االن��ت��ق��االت  ���ص��وق  خطة  ب�صاأن 
التي  ال�صعبة  ال���ظ���روف  ظ��ل  يف  امل��ق��ب��ل، 
االأزم���ة  وت�صببت  ال���ن���ادي.  منها  ي��ع��اين 
النادي  باإخفاق  يتعلق  ما  وحتديدا  املالية 
الفريق  جن��وم  روات���ب  �صقف  تخفي�س  يف 
العبيه  م��ن  ع��دد  يف  بر�صلونة  تفريط  يف 
البارزين، على غرار رحيل اأ�صطورته ليونيل 

مي�صي، واأنطوان جريزمان.
ديبورتيفو"  "موندو  �صحيفة  وبح�صب 
املريكاتو  �صيدخل  بر�صلونة  فاإن  االإ�صبانية، 
الالعبني  اأف�صل  �صم  بهدف  املقبل،  ال�صيفي 
ظل  يف  اأنديتهم،  مع  عقودهم  انتهت  الذين 

حاجة الفريق لدعم كبري.
على  ي�صعب  اأن��ه  ال�صحيفة  واأ���ص��اف��ت 
�صخمة  ب�صفقات  الفريق  تدعيم  بر�صلونة 

ظل  يف  روات��ب��ه��م،  ب��خ��الف  م���ادي،  مبقابل 
االأزم����ة االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي ي��ع��اين منها 
ا، من  النادي، وهو ما حدث هذا ال�صيف اأي�صً
خالل �صم الثالثي ممفي�س ديباي و�صريجيو 

اأجويرو واإريك جار�صيا.
االأموال  �صيوفر  بر�صلونة  اأن  واأو�صحت 
قادرة  �صخمة،  �صفقة  حل�صم  لديه  املتاحة 
ا�صتهداف  ج��ان��ب  اإىل  ال��ف��ارق،  �صنع  على 

ال�صفقات املجانية.
على  املوجودة  االأ�صماء  اأبرز  اأن  وذكرت 
الئحة بر�صلونة يف هذا ال�صاأن اأندريه اأونانا 
حار�س مرمى اأياك�س، وديوجو كو�صتا حار�س 
اأياك�س،  اأمين  ظهري  م��زراوي  ون�صري  بورتو، 
و�صيزار  فياريال،  اأمين  ظهري  اأورييه  و�صريج 
ونيكال�س  ت�صيل�صي،  اأمين  ظهري  اأزبيلكويتا 
واألي�صيو  م��ي��ون��خ،  ب��اي��ر  دف���اع  ق��ل��ب  زول���ه 
واأنطونيو  م��ي��الن،  دف���اع  قلب  روم��ان��ي��ويل 

روديجري قلب دفاع ت�صيل�صي.
كي�صي  فرانك  هناك  امللعب  و�صط  ويف 
وتولي�صو  )مار�صيليا(،  وك��ام��ارا  )م��ي��الن(، 
)ب��اي��رن م��ي��ون��خ(، وب��روزوف��ي��ت�����س )اإن���رت 
يونايتد(،  )مان�ص�صرت  بوجبا  وبول  ميالن(، 
وجي�صي  ميالن(،  )اإنرت  بريي�صيت�س  واإيفان 
واإي�صكو  يونايتد(،  )مان�ص�صرت  لينجارد 
)ريال مدريد( وهرنيك خميتاريان )روما(.

)باري�س  ماريا  دي  اأنخيل  الهجوم  ويف 
)يوفنتو�س(،  برناردي�صكي  جريمان(،  �صان 
وب��اول��و دي��ب��اال )ي��وف��ن��ت��و���س(، ول��وري��ن��زو 
بيلوتي  واأن����دري����ا  )ن����اب����ويل(،  اإن�����ص��ي��ن��ي 
)اآر�صنال(،  الكازيت  واألك�صندر  )تورينو(، 

وديفوك اأوريجي )ليفربول(.
�صان  باري�س  جنم  مبابي  كيليان  ويعد 
جريمان، اال�صم االأبرز يف قلب الهجوم لكنه 

بات قريًبا من ريال مدريد.
*وكاالت

رات��ب  حممد  االأردين،  لل�صلط  ال���دويل  النجم  اأج���رى 
الدوحة،  القطرية  العا�صمة  يف  جراحية  عملية  ال���داوود، 
اأن  ال�صلط  لنادي  الر�صمي  املوقع  وك�صف  بالنجاح.  تكللت 
الداود اأجرى عملية الرباط ال�صليبي و�صيبداأ بعملية التاأهيل 
من  ال��داوود  ويعترب  املالعب.  اإىل  للعودة  ا�صتعدادًا  مبا�صرة 
اأمام  اللقاء  عن  عنه  وغاب  ال�صلط،  ب�صفوف  املهمني  الالعبني 
الكويت الكويتي بكاأ�س االحتاد االآ�صيوي ب�صبب االإ�صابة. وبداأ 
الداوود م�صريته مع الرمثا وخا�س عدة جتارب احرتافية يف 

البحرين قبل اأن يعود اإىل االأردن ويوقع لفريق ال�صلط.

األمير علي يهنئ المنتخب الوطني 
الرديف لفوزه ببطولة غرب آسيا

*وكاالت
عا�صت جماهري كرة القدم االأردنية الليلة، فرحة كبرية بعد فوز 
منتخب بالدها بلقب بطولة غرب اآ�صيا حتت 23 عامًا التي ا�صت�صافاتها 
ال�صعودية، وهو اللقب الذي ا�صتع�صى طوياًل على املنتخب االأول حيث 

مل ي�صبق اأن توج به.
و�صجل منتخب االأردن فوزًا مثريًا على املنتخب ال�صعودي وبنتيجة 

البطولة. بلقب  بالتتويج  جدارته  "3-1" ليوؤكد 
 12 �صجل  حيث  مباريات،   5 البطولة  يف  االأردن  منتخب  وخا�س 

هدفًا فيما ا�صتقبلت �صباكه 6 اأهداف.
"كووورة" يف هذا التقرير، 4 عوامل �صاهمت يف  وي�صتعر�س موقع 

تتويج االأردن يف لقب البطولة الأول مرة مب�صريته، وفقًا للتايل:

اخل�صارة مفيدة
املجموعة  �صمن  مباراة  اأول  يف  للخ�صارة  االأردن  منتخب  تعر�س 

االأوىل، وكانت اأمام ُعمان "1-0".
راجع  ال��ذي  الفني  للجهاز  كبرية  فائدة  اخل�صارة  ه��ذه  و�صكلت 
فيما  ك�صفوا  ما  �صرعان  حيث  اأنف�صهم  ولالعبني  جيدًا،  ح�صاباته 
نحو  امل�صار  بداية  اخل�صارة  هذه  لت�صكل  احلقيقية،  قدراتهم  عن  بعد 

الطريق ال�صحيح، من خالل حتقيق االنت�صار تلو االآخر.

العبون مبدعون ودكة قوية
تزخر �صفوف منتخب االأردن الرديف، بالعبني مبدعني، وي�صكلون 

االأعمدة الرئي�صة لفرقهم يف امل�صابقات املحلية املحرتفة.
حتقق،  فيما  مهمًا  دورًا  باملنتخب  القوية  االحتياط  دكة  و�صكلت 
حيث �صاعدت املدير الفني اأحمد هايل على املداورة بني الالعبني يف 
خو�س املباريات التي اأقيمت ب�صكل م�صغوط جدًا، دون اأن يتاأثر االأداء 

اأو ترتاجع النتائج.
وتعترب االأندية �صريكًا مهمًا فيما حتقق من اإجناز، حيث لها اليد 
املحلية  امل�صابقات  بها يف  الزج  املواهب من خالل  العليا يف ك�صف هذه 
للمنتخبات  الفنيني  امل��دراء  قبل  من  اكت�صافهم  عملية  من  �صهل  مما 

الوطنية.

ال للمع�صكرات
اأثبتت �صيا�صة املع�صكرات اخلارجية الطويلة التي كانت تخ�صع لها 
املنتخبات الوطنية، ف�صلها الذريع خالل ال�صنوات املا�صية فنيا وماليا، 
وبخا�صة  توا�صلت  واالإخفاقات  �صلبية،  تاأتي  النتائج  كانت  حيث 
�صدمة  و�صكل  قطر  مونديال  ت�صفيات  من  خرج  الذي  االأول  املنتخب 
اأنفق  الذي  القدم  كرة  الحتاد  وانتكا�صة  االأردنية  للجماهري  كبرية 

الكثري على هذه املع�صكرات دون فائدة.
وكان مبعث جاهزية منتخب االأردن الرديف من انخراط العبيه 
يف امل�صابقات املحلية، ليدخلوا �صاحة التناف�س بجاهزية فنية وبدنية 
عالية �صاعدت املدير الفني اأحمد هايل يف حتقيق اأهدافه التكتيكية 

والفنية.

هايل.. أول مهمة
رغم االنتقادات التي تعر�س لها اأحمد هايل بت�صلمه مهمة املدير 
الفني ملنتخب ي�صكل امل�صتقبل احلقيقي لكرة القدم االأردنية، ا�صتنادًا 
خلربته التدريبية املحدودة، اإال اأن ذلك �صكل له حتديًا خا�صًا الإثبات 

نف�صه وطاقمه املعاون بتواجد ب�صار بني يا�صني ولوؤي العمايرة.
وك�صب هايل الرهان، وحقق ما مل يحققه مدراء فنيني اأجانب يف 
�صنوات م�صت، حيث اأظهر حنكة يف قيادة املنتخب وذكاء يف التعامل 

مع املباريات وقراءة نقاط ال�صعف والقوة للفرق املناف�صة.

*وكاالت
بالت�صفيات  جمموعته  ���ص��دارة  على  ال�صعودي  املنتخب  تربع 
االآ�صيوية املوؤهلة ملونديال قطر 2022، بتحقيق الفوز على ال�صني )3-

2(، الثالثاء، على ملعب مدينة امللك عبداهلل بجدة.
يف  "هدفني"  النجعي  �صامي  من  كل  ال�صعودية  ثالثية  واأح���رز 
لل�صني  �صّجل  بينما   ،)72( الربيكان  وفرا�س  )15و38(  الدقيقتني 

األوي�صيو دو�س �صانتو�س )46( باالإ�صافة اإىل وو زي )87(.
وحقق االأخ�صر العالمة الكاملة بعد مرور 4 جوالت من الت�صفيات، 
لريفع ر�صيده اإىل 12 نقطة، فيما ظل املنتخب ال�صيني بثالث نقاط، يف 

املركز قبل االأخري باملجموعة.

بداية قوية
الإحراز  ال�صيني،  املنتخب  على  �صاغطا  ال�صعودي  املنتخب  دخل 
هدف مبكر، والحت اأول فر�صة ل�صالح ال�صهري من كرة ثابتة نفذها 

�صلمان الفرج يف الدقيقة العا�صرة لكنها جاءت بجانب القائم.
يف  النجعي  �صامي  جنح  ال�صيني  املرمى  على  حماولة  ث��اين  وم��ن 
ي�صار  على  و�صعها  املنطقة  خ��ارج  من  ت�صديدة  من  الت�صجيل  افتتاح 

احلار�س ال�صيني.
ووا�صل االأخ�صر �صغطه، ومَل ي�صكل املنتخب ال�صيني خطورة �صوى 

من كرة ثابتة اأم�صكها حممد العوي�س.
تلقاها من  ثانًيا من عر�صية  ي�صجل هدًفا  اأن  ال�صهري  �صالح  وكاد 

عبداالإله العمري، لعبها بجانب القائم بعد م�صي ن�صف �صاعة.
واأمام التكتل ال�صيني حاول املنتخب ال�صعودي الت�صديد من خارج 

املنطقة، ف�صدد فهد املولد و�صلطان الغنام كرتني مرتا بجوار القائم .
وعاد �صامي النجعي لر�صم الب�صمة على 60 األف م�صجع يف مدرجات 
امللعب، عندما جنح يف ت�صجيله هدفه ال�صخ�صي الثاين ليتقدم االأخ�صر 

بهدفني دون رد مع نهاية ال�صوط االأول.

ال�صوط الثاين 
دخل مدرب املنتخب ال�صيني يل تاي ال�صوط الثاين بقوة بعد اأن 

دفع بالربازيليني املجن�صني اآالن واألوي�صيو دو�س �صانتو�س كبديلني.
يف  الثاين  ال�صوط  من  دقيقة  اأول  خ��الل  �صانتو�س  دو���س  وجن��ح 
ا�صتغالل متريرة البديل الثاين اآالن و�صدد كرة قوية من فوق احلار�س 

العوي�س مقل�صا النتيجة.
مدرب  وا�صطر  النتيجة  تاأمني  ال�صعودي  املنتخب  بعدها  ح��اول 
ال�صوط  منت�صف  يف  العوي�س  حممد  الإخ��راج  رينارد  هرييف  االأخ�صر 

الثاين بعد تعر�صه ال�صابة ليدخل مكانه فواز القرين.
ودفع رينارد باملهاجم ال�صاب فرا�س الربيكان مكان �صالح ال�صهري، 
الهدف  لي�صجل  كنو  حممد  عر�صية  ا�صتغالل  يف  البديل  جنح  حيث 

الثالث يف الدقيقة 72.
الرحمن  بعبد  فدفع  الفريق  تن�صيط  الفرن�صي  امل��درب  وح��اول 

العبود مكان �صامي النجعي وعلي البليهي حمل �صعود عبداحلميد.
اآالن  وتهياأت لل�صني فر�صة ت�صجيل هدف ثاٍن من كرة ثابتة لكن 

اأطاح بالكرة خارج اخل�صبات الثالث.
فواز  احلار�س  من  فادح  خطاأ  بعد  الفارق  ال�صيني  املنتخب  وقل�س 
القرين عندما ف�صل يف االإم�صاك بت�صديدة العب املنتخب ال�صيني وو 

زي يف الدقيقة 88.
يقتل  اأن  املولد  وكاد  �صائع،  بدل  وقت  دقائق   9 احلكم  واحت�صب 
اللقاء  لينتهي  للكرة  ال�صيني ت�صدى  لكن احلار�س  رابع  املباراة بهدف 

بفوز ال�صعودية.

الفيصلي يكشف تفاصيل 
اصابة العبه خالد زكريا

*وكاالت
العبه  ا�صابة  طبيعة  عن  الثالثاء،  م�صاء  الفي�صلي  نادي  ك�صف 
اأمام  الرديف  للمنتخب  متثيله  خالل  لها  تعر�س  التي  زكريا  خالد 
اآ�صيا  الليلة يف نهائي بطولة غرب  اأقيمت  ال�صعودي يف املواجهة التي 

حتت 23 عامًا واأقيمت يف ال�صعودية.
ملوقع  ت�صريحات  يف  للفي�صلي  االإداري  املدير  طعمة  ماهر  واأك��د 
اإ�صابة  ح��ول  املنتخب  وف��د  مع  التوا�صل  وبعد  اأن��ه  الر�صمي،  ناديه 

الالعب خالد زكريا، تبني اإ�صابته بك�صر يف الق�صبة.
ولفت طعمة اأن خالد زكريا �صيكون بحاجة لعملية جراحية �صيتم 

اجرائها يف عمان.
�صيفتقد خلدمات العبه يف اجلوالت  الفي�صلي  فاإن  �صبق  ملا  ووفقًا 

الثالث املقبلة يف بطولة دوري املحرتفني.
اأم��ام  وك��ان زك��ري��ا ���ص��ارك يف ب��داي��ة ال�صوط ال��ث��اين يف امل��ب��اراة 
بطل  ليتوج   "1-3" بنتيجة  االأردن  بفوز  انتهت  والتي  ال�صعودية 

مل�صابقة بطولة غرب اآ�صيا الأول مرة بتاريخه.

*وكاالت
و�صام  امل��درب  مع  ر�صمي  التفاق  تو�صله  ال�صلة  كرة  احت��اد  اأعلن   
االأول  الوطني  للمنتخب  الفني  اجلهاز  قيادة  مهمة  لتويل  ال�صو�س، 
للرجال، خلفا للمدير الفني مروان املعتوق الذي غادر املنتخب للتفرغ 

للعمل االإداري يف جمل�س اإدارة احتاد كرة ال�صلة.
واأعرب رئي�س احتاد كرة ال�صلة حممد عليان عن �صكره وامتنانه 
مبا  م�صيدا  معتوق،  م��روان  الوطني  للمنتخب  ال�صابق  الفني  للمدير 

قدمه للمنتخب بالفرتة املا�صية.
وا�صاف "ن�صكر معتوق على جهوده يف املراحل ال�صابقة، لقد اأ�ص�س 
ملتابعة  التفرغ  قرر  واليوم  املنتخب،  مع  ب�صماته  وو�صع  جيدا  عمال 

اأعماله على م�صتوى جمل�س احتاد كرة ال�صلة".
اأن  الثالثاء،  اليوم  موقعه  على  ر�صمي  خرب  يف  ال�صلة  احتاد  واأكد 
الواليات  يف  حاليا  املتواجد  ال�صو�س  و�صام  اجلديد  الفني  املدير 
االأمريكية املتحدة، �صي�صل اإىل عمان خالل اليومني املقبلني، ملبا�صرة 

عمله.

*وكاالت
العامة  الهيئة  النابل�صي، على قرارات  ال�صباب حممد  �صادق وزير 

للنادي الفي�صلي.
وقال رئي�س اللجنة املوؤقتة الإدارة النادي الدكتور �صامل اأبو قاعود 
تعديالت  على  تاأتي  امل�صادقة  ان  )ب��رتا(  االردنية  االنباء  لوكالة 
النظام الداخلي للنادي، بناء على اجتماع الهيئة العامة غري العادي 
املوؤقتة  الهيئة  ان  وا�صاف  احل��ايل.  االأول  ت�صرين   5 يف  عقد  وال��ذي 
طلبات  با�صتقبال  اخلا�صة  االأم��ور  وترتيب  تنظيم  ب�صدد  للنادي 
االأي��ام  خ��الل  عنها  االإع��الن  �صيتم  والتي  العامة،  للهيئة  االنت�صاب 
املقبلة. يذكر ان الهيئة العامة للنادي اقرت تخفي�س ر�صوم االنت�صاب 
للنادي من األف دينار اإىل 151 دينارا ، باالإ�صافة اإىل ا�صرتاك �صهري 
ع�صو  اإىل  امل��وؤازر  الع�صو  حتويل  تعديل  اأقرت  كما  دنانري.    10 مببلغ 
 9 اىل  االإداري��ة  الهيئة  اأع�صاء  تقلي�س  ورف�س  اأ�صهر،   6 خالل  عامل 
اأع�صاء بدال من 11 ع�صوا، وا�صرتاط موافقة الهيئة العامة على �صراء 

اأو رهن اأو بيع املمتلكات اأو اأخذ القرو�س.

منتخب السلة يعين الصوص 
مديرا فنيا للمنتخب الوطني

وزير الشباب يصادق على قرارات 
الهيئة العامة للنادي الفيصلي

نجم السلط يجري 
عملية الرباط الصليبي

السعودية تعيد النبض لبطولة 
غرب آسيا تحت 23 سنة

برشلونة يواجه أزمته بفريق
 من الصفقات المجانية

*وكاالت
احل�صني،  بن  علي  االأم��ري  �صمو  ب��ارك 
اآ�صيا  وغ��رب  االأردين  االحت��ادي��ن  رئي�س 
املدير  مع  هاتفي  ات�صال  يف  القدم،  لكرة 
اأحمد  الرديف   الوطني  للمنتخب  الفني 
ه��اي��ل وق��ائ��د ال��ف��ري��ق ه���ادي احل���وراين 
بلقب  املنتخب  ف���وز  ال��الع��ب��ني،  وك��اف��ة 
بطولة غرب اآ�صيا، م�صيدًا بجهود الفريق 
واأدائه على امتداد امل�صابقة، وا�صتحقاقه 

الكاأ�س عن جدارة.
حتت  الرديف  الوطني  املنتخب  ت��ّوج 
بطولة  من  الثانية  الن�صخة  بلقب   ،23
غرب اآ�صيا، بعد فوزه على نظريه ال�صعودي 
م�صاء  جمعهما  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  يف   ،1-3
االأمري حممد بن فهد  ملعب  الثالثاء على 

بالدمام.
ع�صو  املطريي  علي  قدم  املقابل،  ويف 
اآ�صيا، والدكتور  اإدارة احتاد غرب  جمل�س 
االحتاد  اإدارة  جمل�س  ع�صو  املقرن  خالد 
غرب  الحت��اد  ال��ع��ام  واالأم���ني  ال�صعودي، 
املركز  ميداليات  ال�����ص��امل،  خليل  اآ���ص��ي��ا 

الرديف،  للمنتخب  البطولة  وكاأ�س  االأول 
جائزة  على  رزق  اأب��و  حممد  ح�صل  فيما 
وحاز  اأه��داف،   4 بر�صيد  البطولة  هداف 
يزن النعيمات على جائزة اأف�صل العب يف 

البطولة.
ودخل املنتخب اللقاء بت�صكيلة �صمت: 
اأحمد جعيدي، ب�صام دلدوم )عمر هاين(، 
هادي احلوراين، دانيال عفانة، اأبو اجلزر، 
اأبو  مهند  هيكل،  ف�صل  �صعادة،  اإبراهيم 
)خ��ال��د  �صياحني  خ��ال��د  رزق،  اأب���و  ط���ه، 

يزن  الكا�س(،  اأبو  الرحمن  )عبد  زكريا( 
النعيمات.

مدار  على  متوازنا  اأداء  املنتخب  وقدم 
بالنتيجة  تاأخره  ورغ��م  امل��ب��اراة،  �صوطي 
جنح  النعيمات  اأن  اال   ،20 الدقيقة  يف 
لينتهي   ،)29( �صريعًا  التعادل  ادراك  يف 

ال�صوط االأول 1-1.
اأبو  يو�صف  جنح  الثاين،  ال�صوط  ويف 
ت�صديدة  م��ن  ال��ت��ق��دم  خ��ط��ف  يف  اجل���زر 
رائعة ) 76(، قبل اأن يعزز حممد اأبو رزق 
الوقت  يف  الثالث  بالهدف  املنتخب  تقدم 

اللقب  ليح�صم  امل��ب��اراة،  من  ال�صائع  ب��دل 
الفحو�صات  اأظ��ه��رت  ذل��ك،  للن�صامى،اإىل 
زك��ري��ا  خ��ال��د  ال��الع��ب  ت��ع��ر���س  الطبية 
لك�صر يف عظمة ال�صاق، حتتاج اإىل تدخل 
اإىل  املنتخب  وف��د  و���ص��ول  ف��ور  ج��راح��ي 

عمان.
ي�صتعد  ال��ردي��ف  املنتخب  اأن  ي��ذك��ر 
التي  االآ�صيوية  الت�صفيات  يف  للم�صاركة 
اجلاري،  ال�صهر  اأواخر  االأردن  ت�صت�صيفها 
ال�صاد�صة  باملجموعة  املنتخب  حل  حيث 

اإىل جانب فل�صطني وتركمان�صتان.

4 عوامل قادت أولمبي األردن 
لحصد لقب غرب آسيا

قطار السعودية يدهس الصين 
ويعزز صدارته بالعالمة الكاملة
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*عمان 
ي�صارك وفد حملي من قطاع االت�صاالت 
مظلة  وحت���ت  امل��ع��ل��وم��ات،  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال��دورة  فعاليات  يف  االردن،  جت��ارة  غرفة 
مل��ع��ر���س )ج��ي��ت��ك�����س ج��ل��وب��ال وع���امل   41
مبجال  املتخ�ص�س  اال�صطناعي(،  الذكاء 
االح��د  ي��وم  �صيفتتح  ال��ذي  التكنولوجيا، 

املقبل يف مركز دبي التجاري العاملي.
واك�������د مم���ث���ل ق����ط����اع االت�������ص���االت 
جت��ارة  غ��رف��ة  يف  املعلومات  وتكنولوجيا 
بيان،  يف  الرواجبة،  هيثم  املهند�س  االردن 
االربعاء، ان املعر�س بدورته اجلديدة التي 
معر�س  اك��رب  يعترب  اأي���ام،  خم�صة  ت�صتمر 
بني  ويجمع  املعلومات  لتكنولوجيا  اقليمي 
ابتكارا  االكرث  النا�صئة  التقنية  ال�صركات 
لعر�س افكارهم امام ال�صركات وامل�صتثمرين.

وا�صار اىل ان املعر�س يف دورته احلالية، 
قطاع  يف  احلديثة  التطورات  على  �صريكز 
مبا  امل��ع��ل��وم��ات،  وتكنولوجيا  االت�����ص��االت 
والذكاء  اخلام�س  اجليل  تقنيات  ذل��ك  يف 
واحلو�صبة  ال�صيرباين  واالمن  اال�صطناعي 
ال�صحابية واالقت�صاديات الرقمية والبلوك 

ت�صني.
وا����ص���اف ان امل��ع��ر���س ���ص��ي��وف��ر ال��دع��م 

م��ب��ادرات  اإط����الق  خ���الل  م��ن  للمبتكرين 
اجلن�صني  م��ن  االأع��م��ال  رواد  تهم  ج��دي��دة 

ومطوري التكنولوجيا.
�صركات  وتواجد  م�صاركة  اهمية  واكد 
االردنية  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت 
باملعار�س اخلارجية مبا ميكنها من التوا�صل 
واالجنبية  العربية  ال�صركات  مع  املبا�صر 
�صراكات  الإق��ام��ة  ام��ام��ه��ا  ال��ط��ري��ق  ومي��ه��د 
واالي��دي  الكفاءات  وت�صويق  معها  جتارية 

العاملة االردنية باالأ�صواق اخلارجية.
واو����ص���ح امل��ه��ن��د���س ال���رواج���ب���ة، ان 
جتمع  جاذبة  اأعمال  بيئة  ميلك  االردن 
التحتية  والبنية  الذكية  الكفاءات  بني 
اتفاقيات  الداعمة اىل جانب  وال�صيا�صات 
املمكنة  التجارية  العمليات  تدعم  دولية 
واالت�����ص��االت،  امل��ع��ل��وم��ات  بتكنولوجيا 
للقطاع  ال��رتوي��ج  ���ص��رورة  ع��ل��ى  م�����ص��ددا 
فريو�س  جائحة  بعد  ما  ملرحلة  وبخا�صة 

كورونا.
ال��ذي  امل��ت��ق��دم  امل�صتوى  ان  اىل  ول��ف��ت 
وتكنولوجيا  االت�صاالت  قطاع  اإليه  و�صل 
يف  للم�صاركة  يوؤهله  باململكة،  املعلومات 
االإقليمية  وامل��ع��ار���س  الفعاليات  خمتلف 
دعم  على  ايجابا  �صينعك�س  ما  والدولية، 

اال�صتثمار يف هذا القطاع واإلقاء ال�صوء على 
الكفاءة  وذات  املتميزة  االردنية  اخل��ربات 

العالية.
املعلومات  تكنولوجيا  �صركات  ان  وبني 
خمتلف  ت��خ��دم  ب��امل��م��ل��ك��ة  واالت�������ص���االت 
لديها  وتراكمت  االقت�صادية  القطاعات 
املعارف واملهارات ب�صكل فعال لت�صدير حلول 
املجاورة  االأ���ص��واق  اإىل  خلدماتها  متكاملة 
وحتتفظ بحقوق امللكية الفكرية، وبخا�صة 

حلول الربجميات واإن�صاء املحتوى.
���ص��رك��ات ق��ط��اع االت�����ص��االت  اإن  وق���ال 
ركيزة  يعترب  ال��ذي  املعلومات  وتكنولوجيا 
اأهميته  جانب  اإىل  الوطني  لالأمن  اأ�صا�صية 
كرافد مهم وداعم لالقت�صاد، اأثبتت قدرات 
جلهة  �صواء  ك��ورون��ا  جائحة  خ��الل  عالية 
اأع��م��ال  ت�صهيل  اأو  ال��وب��اء  مكافحة  دع��م 

القطاعات االقت�صادية وحياة املواطنني.
االردن  جت�����ارة  غ���رف���ة  ان  وا����ص���اف 
على  حتر�س  للقطاع  االوىل  املظلة  كونها 
قطاع  يف  العاملة  ال�صركات  وتطوير  دع��م 
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات، خ�صو�صا 
باملعار�س  امل�صاركة  خالل  من  منها  النا�صئة 
ا�صواق  وفتح  الت�صبيك  بق�صد  اخلارجية 

جديدة امامها.

مشاركة اردنية بمعرض جيتكس 
جلوبال وعالم الذكاء االصطناعي

36 بالمئة من الشباب األردني 
متفائلون بأيامهم القادمة

*عمان 
ارتفعت ن�صبة تفاوؤل ال�صباب االأردين باأن "اأيامهم القادمة اأف�صل" 
من 28 باملئة العام املا�صي اإىل 36 باملئة هذا العام، فيما قال 71 باملئة 
عام  عن  باملئة   12 ن�صبتها  بزيادة  باآرائهم،  تهتم  قياداتهم  اإن  منهم 
2020، بح�صب نتائج ا�صتطالع "اأ�صداء بي �صي دبليو" ال�صنوي الثالث 

ع�صر، لراأي ال�صباب العربي.
�صي  بي  )اأ�صداء  �صركة  ن�صرته  الذي  اال�صتطالع  نتائج  وك�صفت 
مبنطقة  العامة  العالقات  ا�صت�صارات  جمال  يف  املتخ�ص�صة  دبليو( 
متجددة"،  باآمال  "امل�صتقبل  بعنوان  اأفريقيا؛  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق 
عن م�صتوى عاٍل من املرونة والتفاوؤل لدى ال�صّبان وال�صابات العرب يف 

جميع اأنحاء املنطقة.
الفئة  على  تركز  درا���ص��ة  اأ�صمل  يعد  ال��ذي  اال�صتطالع  و�صمل 
 3400 اأفريقيا،  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  االأكرب  ال�صكانية 
عربي ذكورا واإناثا بالت�صاوي للفئة العمرية بني 18 و24 عامًا، يف 50 
مدينة عرب 17 دولة، خالل الفرتة املمتدة بني 6 و30 حزيران 2021.

ب�صاأن  البالغ  قلقهم  عن  العربي  ال�صباب  من  باملئة   89 واأع��رب 
قلقهم  اأ�صخا�س   10 كل  من   8 اأك��د  حني  يف  املعي�صة،  تكاليف  ارتفاع 
ب�صاأن البطالة وجودة التعليم، بينما قال اأكرث من ثلثهم )37 باملئة( 
اإىل  باأنهم يكافحون لتغطية نفقاتهم، واأ�صار ثلث هوؤالء )33 باملئة( 
جائحة  ب�صبب  لوظائفهم   - اأ�صرتهم  اأف��راد  اأحد  اأو  هم   - خ�صارتهم 

"كوفيد-19".
تفاوؤلهم  ع��ن  امل�صاركني  العربي  ال�صباب  م��ن  باملئة   60 وع���رّب 
خم�س  منذ  اال�صتطالع  ي�صجله  تفاوؤل  م�صتوى  اأعلى  وهو  بامل�صتقبل، 
ُمنيت  املا�صي،  العام  االأو���ص��ط  ال�صرق  اقت�صادات  اأن  رغ��م  �صنوات، 
رت بنحو 227 مليون دوالر اأمريكي نتيجة تف�صي جائحة  بخ�صائر ُقدِّ

ما اأو�صل بع�س الدول اإىل حافة االإفال�س. "كوفيد-19"، 
به  يتمتع  ال��ذي  التفاوؤل  على  ال�صوء  اال�صتطالع  تقرير  و�صلط 
اإنهم �صيحظون بحياة اأف�صل  اإذ قال 48 باملئة منهم،  ال�صباب العربي؛ 
اآبائهم، وهي الن�صبة االأعلى خالل ال�صنوات الثالث االأخرية، كما  من 
يف  ت�صري  بلدانهم  اقت�صادات  اإن  اال�صتطالع  يف  امل�صاركني  ن�صف  قال 
االجتاه ال�صحيح، وتوقع معظمهم انتعا�صًا اقت�صاديًا �صاماًل بحلول عام 
حاولوا  اأو  يفكرون  كانوا  اإنهم  امل�صاركني،  من  باملئة   33 وقال   .2022
ترك اأوطانهم، ورغم اأنها ن�صبة كبرية لكنها تبقى اأقل بكثري من ن�صبة 

42 باملئة امل�صجلة عام 2020، ب�صبب قلة الفر�س االقت�صادية.
العمل،  ا�صرتاتيجيات لزيادة فر�س  العربي ثالث  ال�صباب  واختار 
وتوفري  واملح�صوبيات،  الف�صاد  مكافحة  يف  اأولوياتهم  اأهم  وتلخ�صت 
املزيد من املعلومات ب�صاأن فر�س العمل املتاحة، واإ�صالح نظم التعليم، 
اآملني من حكوماتهم م�صاعدتهم يف اإطالق اأعمالهم التجارية اخلا�صة 

من خالل ت�صهيل االإقرا�س واحلد من الروتني احلكومي.
ور�صد اال�صتطالع حتواًل ملحوظًا يف االآراء ب�صاأن حقوق اجلن�صني، 
اإنهن  املا�صي  العام  ا�صتطالع  يف  امل�صاركات  من  باملئة   64 قالت  فبينما 
يتمتعن بحقوق م�صاوية للرجال يف بلدانهن؛ بلغت ن�صبتهن هذا العام 

نحو 51 باملئة.
وتوقف اأي�صًا تقدم الن�صاء يف اأماكن العمل، اإذ قالت 46 باملئة من 
م�صاوية  مهنية  بفر�س  يتمتعن  اإنهن  اال�صتطالع  يف  امل�صاركات  الن�صاء 
"يف  اإنه  اال�صتطالع  وقال  املا�صي.  العام  باملئة   52 مع  مقارنًة  للرجال 
باأن  ال�صابات عن اعتقادهن  اأعربت 44 باملئة من  للقلق؛  موؤ�صر يدعو 
الرجال يتمتعون بفر�س مهنية اأف�صل منهن هذه االأيام، مقارنة بن�صبة 

35 باملئة العام املا�صي".
ال�صركة  اإن  جون،  �صونيل  دبليو(  �صي  بي  )اأ�صداء  موؤ�ص�س  وقال 
�صملها  دول   9 م��ن  ب���دءًا  ال�صنني  م��ر  على  اال�صتطالع  نطاق  و�صعت 
هذا  دول��ة   17 ب�  وانتهاًء   2008 عام  االأوىل  ن�صخته  يف  اال�صتطالع 
الربيع  اأح��داث  وبعد  وقبل  العاملية،  املالية  االأزم��ة  بدء  منذ  العام؛ 
"اال�صتطالع  اإن  واأ�صاف،  كوفيد-19.  جائحة  تف�صي  وخالل  العربي، 
ك�صف هذا العام بع�صًا من تداعيات اجلائحة، وكذلك امل�صاعي الالزمة 
التفاوؤل  م�صتوى  واأبرز  العربي،  لل�صباب  امل�صتقبلية  التطلعات  لتحقيق 

والرباغماتية التي يتحلى بها".

السياحة تنظم ورشة 
توعوية عن سرطان الثدي

*عمان
الثدي  �صرطان  عن  توعية  ور�صة  واالآثار،  ال�صياحة  وزارة  نظمت 
الثدي،  �صرطان  باأعرا�س  للتعريف  وذل��ك  بالوردي"،  "فكر  بعنوان 
وكيفية العالج منه، واأهمية الك�صف املبكر عنه من خالل الفحو�صات 

الدورية.
افتتاحه  خالل  حجازين،  عماد  الدكتور  ال��وزارة،  عام  اأمني  وقال 
ياأتي  الور�صة،  هذه  تنظيم  اإن   "، ال��وزارة  مركز  يف  املقامة  الور�صة 
اإدراك الوزارة بدور املراأة واجلهود التي تبذلها، وحر�صا  انطالقًا من 
الدائم على �صالمتها وتوعيتها وتثقيفها حول مر�س ال�صرطان ب�صكل 
مع  بالتعاون  ال��وزارة  و�صتعمل  خا�س.  ب�صكل  الثدي  و�صرطان  ع��ام، 
الهيئة واملركز، بو�صع اأركان "اأك�صاك" �صغرية عند جتمع احلافالت يف 
مراكز انطالق برنامج اأردننا جنة، لتوزيع ن�صرات توعوية عن �صرطان 
مبناها  ا�صاءت  قد  ال��وزارة  وكانت  بالربنامج.  امل�صاركني  على  الثدي 
�صعار  واأ�صافت  للحملة،  دعما  وذلك  ا�صبوعا،  وت�صتمر  االثنني  ام�س 
احلملة على تطبيق برنامج اأردننا جنة، وعلى موقع الوزارة الر�صمي. 

لقاء تشاوري لقيادات نسائية 
حول مخرجات اللجنة الملكية 
لتحديث المنظومة السياسية

  
*عمان

عقد ملتقى �صيدات االأعمال واملهن االأردين، لقاء ت�صاوريًا للقيادات 
اللجنة  تو�صيات  يف  امل��راأة  متكني  حمور  حول  االأردن،  يف  الن�صائية 

امللكية لتحديث املنظومة ال�صيا�صية.
مقر  يف  الثالثاء  م�صاء  عقد  ال��ذي  اللقاء  يف  احل�صور  وناق�س 
امللتقى؛ خمرجات اللجنة، اخلا�صة مب�صاركة املراأة يف احلياة احلزبية 
والنيابية، وزيادة متثيلها فيها، من خالل نظام انتخابي جديد، بحيث 
الوعي  ورف��ع  امل��راأة  دعم  �صرورة  ناق�صوا  كما  باملئة.   30 عن  تقل  ال 
وتعزيز  ال��ق��رار،  �صنع  مواقع  يف  امل���راأة  وج��ود  باأهمية  االجتماعي 
تعزيز  من  كجزء  والقوانني،  الد�صتور  يف  الرجل  وبني  بينها  امل�صاواة 

مفهوم املواطنة بعيدًا عن اجلن�س.
و�صارك يف اجلل�صة االأع�صاء يف اللجنة امللكية لتحديث املنظومة 
ح�صان،  اأبو  ورمي  �صحوت،  اأبو  وب�صرى  ح�صن،  احلاج  �صمر  ال�صيا�صية، 
والدكتورة دمية طهبوب، وم�صاعدة رئي�س جمل�س النواب، النائب دينا 
الب�صري، ورئي�صة جلنة املراأة و�صوؤون االأ�صرة يف جمل�س النواب، النائب 
عبري اجلبور، والعني الدكتورة �صو�صن املجايل، والعني الدكتورة رائدة 
ل�صوؤون  االأردنية  الوطنية  اللجنة  يف  القانونية  وامل�صت�صارة  القطب، 
ن�صرين  االأ�صبق،  االجتماعية  التنمية  ووزيرة  حدادين،  اآمال  املراأة، 
بركات، وعدد من ممثالت اجلمعيات والهيئات الن�صائية، وممثالت عن 
رئي�صة  وبينت  االأع�صاء.  من  وعدد  امللتقى  ورئي�صة  اخلا�س،  القطاع 
�صل�صلة  �صمن  االأول  اللقاء  هذا  اأن  البغدادي،  رمي  الدكتورة  امللتقى 
لتحديث  امللكية  اللجنة  وتو�صيات  خمرجات  ملناق�صة  اجلل�صات،  من 
�صيا�صات  بورقة  للخروج  املراأة،  بتمكني  اخلا�صة  ال�صيا�صية  املنظومة 

ومطالب بهذا اخل�صو�س. 
)برتا- عائ�صة عناين(

البوتاس تحصل على جائزة أفضل منتج أردني 
بقطاع الصناعات الكيمائية والبالستيكية

  
*عّمان 

اأردين  منتج  اأف�صل  جائزة  على  العربية  البوتا�س  �صركة  ح�صلت 
ال�صناعات  قطاع  عن  والبال�صتيكية،  الكيميائية  ال�صناعات  قطاع  يف 
ال�صناعات  فئة   – واالأ�صمدة  التجميل  وم�صتح�صرات  الكيميائية 
غرفة  مع  بالتعاون  االأردنيني  املهند�صني  نقابة  اأطلقتها  التي  الكبرية، 
�صناعة عّمان، وذلك على هام�س فعاليات موؤمتر الهند�صة الكيميائية 

االأردين الدويل التا�صع املدمج الذي عقد الثالثاء يف عّمان.
البوتا�س  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  برعاية  امل��وؤمت��ر  وافتتح 
دولة   25 من  اأكرث  ومب�صاركة  هديب،  اأبو  �صحادة  املهند�س  العربية، 
وم�صر  واالإم��ارات  وكندا  وبلجيكا  اجلزائر  اأبرزها،  وعاملية  عربية 

وقطر واأمريكا وبريطانيا وغريها من البلدان.
بناء على تقييم  العربية" على هذه اجلائزة  "البوتا�س  وح�صلت 
جلنة اجلائزة امل�صكلة من نقابة املهند�صني والقطاعني العام واخلا�س، 
املمار�صات  اأف�صل  وفق  املو�صوعة  واملعايري  لالأ�ص�س  ال�صركة  وا�صتيفاء 
ال�صوء  ت�صليط  اإىل  تهدف  التي  اجلوائز،  هذه  ملثل  والدولية  املحلية 
ال�صمة  ذات  االأعمال  ورعاية  ومتيزها  االأردنية  املنتجات  جودة  على 
االإبداعية والتي ت�صهم يف حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية 

يف اململكة.
القليلة  ال�صنوات  خ��الل  العربية  البوتا�س  �صركة  وحققت 
بف�صل  الت�صغيلية  اأ�صعدتها  كافة  على  نوعية  قفزات  املا�صية، 
حول  والقائمة  التنفيذية  االإدارة  و�صعتها  التي  املحكمة  اخلطط 
احلايل  االإن��ت��اج  عن  امل�صوؤولة  الرئي�صية  العمليات  اأ�ص�س  تدعيم 
لل�صركة، وو�صع برامج ل�صبط كلف االإنتاج وتر�صيد النفقات ودرا�صة 
التو�صع يف االإنتاج من خالل م�صاريع خمتلفة، اإذ حظي تنوع املنتجات 
منتجات  جودة  تعزيز  على  عملت  التي  االإدارة  اهتمام  من  بن�صيب 
ال�صركة واإنتاج اأ�صناف جديدة مثل البوتا�س احُلبيبي االأحمر الذي 
درت منه اأول �صحنة يف عام 2019، بعد اأن اأثبت اأنه االأف�صل عامليًا  �صُ
امل�صوقة  ال�صركات  ممثلي  ب�صهادة  وكذلك  املخربية  للفحو�س  طبقًا 
الالتينية،  اأمريكا  و�صوق  الربازيل،  يف  االأحمر  احلبيبي  للبوتا�س 
والفيتنامي،  التايلندي  ال�صوق  مثل  اآ�صيا  يف  مهمة  الأ�صواق  اإ�صافة 

وغريها من االأ�صواق العاملية.

2ر48 بالمئة نسبة ملكية المستثمرين غير 
األردنيين في الشركات المدرجة ببورصة عمان

*عمان 
قيمة  ب��اأن  عمان  بور�صة  عن  ال�صادرة  االإح�����ص��اءات  اأظ��ه��رت 
خالل  من  االأردن��ي��ني  غري  امل�صتثمرين  قبل  من  امل�صرتاة  االأ�صهم 
ماليني   8 نحو  بلغت   2021 اأيلول  �صهر  خالل  البور�صة  يف  التداول 
دينار م�صكلة ما ن�صبته 9ر4 باملئة من حجم التداول الكلي، يف حني 
مليون  6ر11  الفرتة  لنف�س  قبلهم  من  املباعة  االأ�صهم  قيمة  بلغت 

دينار.
وبذلك تكون قيمة �صايف اال�صتثمار غري االأردين خالل �صهر اأيلول 
�صايف  قيمة  بلغت  بينما  بال�صالب،  دينار  مليون  5ر3  بلغت  قد   2021
من  ال�صهر  لنف�س  بال�صالب  دينار  مليون  4ر1  االأردين  غري  اال�صتثمار 

العام 2020.
كما بلغت قيمة االأ�صهم امل�صرتاة من قبل امل�صتثمرين غري االأردنيني 
مليون   192 حوايل   2021 اأيلول  �صهر  نهاية  وحتى  العام  بداية  من 
دينار م�صكلة ما ن�صبته 12 باملئة من حجم التداول الكلي، يف حني بلغت 
تكون  وبذلك  دينار.  مليون  3ر220  قبلهم  من  املباعة  االأ�صهم  قيمة 
قيمة �صايف اال�صتثمار غري االأردين 2ر28 مليون دينار بال�صالب، بينما 
بال�صالب  دينار  مليون   62 االأردين  غري  اال�صتثمار  �صايف  قيمة  بلغت 

لنف�س الفرتة من العام 2020.
القيمة  ب��ل��غ��ت  ف��ق��د  ال���ع���رب،  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ن��اح��ي��ة  م��ن  اأم���ا 
6ر7  حوايل  املا�صي  اأيلول  �صهر  خالل  ال�صراء  لعمليات  االإجمالية 
�صراء  قيمة  اإجمايل  من  باملئة  7ر93  ن�صبته  ما  اأو  دينار  مليون 
�صراء  لعمليات  االإجمالية  القيمة  بلغت  حني  يف  االأردنيني،  غري 
من  باملئة  ن�صبته3ر6  م��ا  م�صكلة  دي��ن��ار  مليون  ال��ع��رب5ر0  غ��ري 

االأردنيني. غري  �صراء  اإجمايل 
اأما بالن�صبة للقيمة االإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 3ر9 
بيع  اإجمايل قيمة عمليات  باملئة من  ن�صبته 2ر80  ما  اأو  دينار  مليون 
غري االأردنيني، يف حني بلغت قيمة عمليات بيع غري العرب 3ر2 مليون 
دينار، اأي ما ن�صبته 8ر19 باملئة من اإجمايل قيمة بيع غري االأردنيني، 
بال�صالب،  دينار  مليون  7ر1  العرب  ا�صتثمار  �صايف  قيمة  تكون  وبذلك 
و�صايف قيمة ا�صتثمار غري العرب 8ر1 مليون دينار بال�صالب خالل �صهر 

اأيلول 2021.

*عمان 
اأن  ا�صتيتية،  نايف  العمل  وزي��ر  اأك��د 
وا�صحة  ا�صرتاتيجية  بناء  ب�صدد  الوزارة 
مل�صار عملها، و�صتكون مبثابة وثيقة لتطوير 
خططها يف التعاطي مع خمتلف القطاعات 

واالأن�صطة االقت�صادية.
جمل�س  لقائه  خ��الل  ا�صتيتية  وق���ال 
نقابات  وروؤ�صاء  عمان،  جتارة  غرفة  اإدارة 
وجمعيات وهيئات اأ�صحاب العمل، اإن ابواب 
الوزارة �صتكون مفتوحة اأمام اجلميع للعمل 
والنهو�س  االردن  خلدمة  واح��دة  كفريق 
باالقت�صاد الوطني وجتاوز تبعات جائحة 

كورونا.
وا����ص���ار وزي����ر ال��ع��م��ل خ���الل ال��ل��ق��اء 
مدير  بح�صور  الغرفة،  مبقر  عقد  ال��ذي 
حازم  االجتماعي  ال�صمان  موؤ�ص�صة  ع��ام 
بني  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��رح��اح��ل��ة، 
امل�صغل  هو  اخلا�س  القطاع  كون  القطاعني، 
وبخا�صة  العاملة  لالأيدي  الرئي�س  واملزود 
�صركات  تعترب  موؤ�ص�صاته  من  باملئة   95 ان 

�صغرية ومتو�صطة ومتثل ع�صب الت�صغيل.
زادت  البطالة  معدالت  اأن  اإىل  ولفت 
اجلميع  من  يتطلب  ما  م�صبوق  غري  ب�صكل 
م�صرتكة،  مب�����ص��وؤول��ي��ة  وال��ع��م��ل  ال��ت��ع��اون 
على  ين�صب  العمل  وزارة  دور  اأن  مبينا 
ت��ق��دمي اخل���دم���ات ل��ل�����ص��رك��ات وامل��ن�����ص��اآت 
اأعمالها للمحافظة على الوظائف  وت�صهيل 
فر�س  م��ن  امل��زي��د  توليد  على  وحتفيزها 

العمل.
بدوره، �صدد رئي�س غرفة جتارة عمان 
يكون  اأن  �صرورة  على  توفيق  احلاج  خليل 
ملواجهة  اجلميع  من  ا�صتنفار  حالة  هنالك 
اب��رز  تعد  ال��ت��ي  البطالة  ق�صية  حت��دي 
الوطني  االقت�صاد  يواجه  التي  التحديات 
اأر���س  على  تكاملي  بعمل  مطالبا  حاليا، 

الواقع.
املطالب  من  العديد  وج��ود  اىل  وا�صار 
واخلدمية  التجارية  القطاعات  تهم  التي 
كورونا  فريو�س  جائحة  من  ت�صررت  التي 
متكنها  جديدة  بربامج  ا�صنادها  و�صرورة 
من ادامة اأعمالها واملحافظة على العاملني 
القطاع  واإ�صراك  اطالع  اإىل  داعيا  لديها، 
بكافة  االأوىل  اخل��ط��وات  م��ن��ذ  اخل��ا���س 
تتخذها  ال��ت��ي  االق��ت�����ص��ادي��ة  ال���ق���رارات 

احلكومة.
ما  الأب��رز  الرحاحلة  عر�س  جهته،  من 
يت�صمنه القانون املعدل لل�صمان االجتماعي 

واالأ�صباب املوجبة ل�"معدل ال�صمان".
على  امل��ق��رتح��ة  ال��ت��ع��دي��الت  اإن  وق���ال 
اع��ت��ب��ارات  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  ال��ق��ان��ون 
وم���رت���ك���زات احل���م���اي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

واالجتماعي  االقت�صادي  االأم��ان  وحتقيق 
واملتقاعدين  اأ�صرهم  واأف���راد  للم�صرتكني 
املوؤ�ص�صة  لنظام  املالية  اال�صتدامة  و�صمان 
اأداء دوره ور�صالته  التاأميني مبا ميكنه من 

و�صمان احلماية االجتماعية لالأجيال.
املقرتح  امل�صروع  اأن  الرحاحلة  واأك��د 
ل��ت��ع��دي��ل ق���ان���ون ال�����ص��م��ان االج��ت��م��اع��ي 
يف  تتمثل  رئي�صة  حم��اور  اأربعة  من  انطلق 
واال�صتجابة  والتحفيز  املالية  اال�صتدامة 

واحلماية االجتماعية.
العاملني  �صمول  اإل��زام��ي��ة  اإن  واأ���ص��اف 
العامل  حلماية  هي  االجتماعي  بال�صمان 
دوره  ينح�صر  ال  االجتماعي  ال�صمان  واأن 
وال�صيخوخة،  املبكر  التقاعد  روات��ب  يف 
واإمنا هناك منظومة من التاأمينات االأخرى 
اأو  ال��ع��ام��ل��ني يف ح���ال ع��ج��زه��م  حل��م��اي��ة 
تعر�صهم الإ�صابات عمل توؤدي اإىل عجزهم 

اأو وفاتهم.
ال��ق��ان��ون  ت��ع��دي��ل  م�����ص��روع  اأن  وب���ني 
االجتماعية  امل�صوؤولية  من  منبثقا  ج��اء 
والوطنية التي ت�صطلع بها املوؤ�ص�صة خا�صة 
اأن هناك ثغرات ظهرت يف النظام التاأميني 
خ���الل ال��ت��ج��رب��ة وت�����ص��ت��دع��ي االإ����ص���راع 
اأجل  من  امل�صكلة  ترحيل  وعدم  مبعاجلتها 
وقدرتها  املوؤ�ص�صة  عمل  ا�صتمرارية  �صمان 
الكرمية  واحل��ي��اة  احل��م��اي��ة  ت��وف��ري  على 

للم�صرتكني احلاليني ولالأجيال القادمة.
ال�����ص��م��ان  م��وؤ���ص�����ص��ة  اأن  اإىل  وا����ص���ار 
مقرتح  مب�����ص��روع  اخل���روج  على  حري�صة 
العدالة  من  املزيد  يحقق  القانون  لتعديل 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي 
ب��ني امل�����ص��رتك��ني م��ن خ���الل جم��م��وع��ة من 

التعديالت واالإ�صالحات املقرتحة.
ال��ت��ع��دي��الت  اإىل  ال��رح��اح��ل��ة  وا����ص���ار 
االجتماعي،  ال�صمان  قانون  على  املقرتحة 
تقل  مل��ن  املبكر  التقاعد  �صن  رف��ع  ومنها 
وال��غ��اء  ���ص��ه��را،   120 ع��ن  ا���ص��رتاك��ات��ه��م 
ا�صرتاكاته  تقل  من  لكل  املبكر  التقاعد 
بحلول عام 2025 عن 36 �صهرا، وتخفي�س 
تقل  ممن  العاملني  على  اال�صرتاكات  ن�صب 
ن�صب  وتخفي�س  �صنة،   30 ع��ن  اأع��م��اره��م 
اال����ص���رتاك���ات يف ح���ال ت��راج��ع م��ع��دالت 
الرحاحلة  وا���ص��ار  االق��ت�����ص��ادي.  النمو 
الرواتب  رب��ط  منها  اخ��رى  تعديالت  اإىل 
بالت�صخم  مبكرا  للمتقاعدين  التقاعدية 
و�صمول ابناء قطاع غزة وابناء االردنيات 
تاأمني  يف  والتو�صع  االختياري  باال�صرتاك 
على  تزيد  ا�صرتاكات  لديهم  ملن  التعطل 
منها،  �صنة. ولفت اىل تعديالت اخرى   20
ب�صبب االنتكا�صة  العالج  متديد فرتة طلب 
لت�صبح 3 �صنوات بدال من �صنة مع امكانية 

والتو�صع  العجز  ن�صب  يف  النظر  اإع���ادة 
وحاالت  االأمومة،  بدل  ا�صتحقاق  ب�صروط 
لتطبيق  الطبيعية  الوفاة  راتب  ا�صتحقاق 
معايري الوقاية وال�صحة وال�صالمة املهنية.
م�صروع  ت���ويل  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأن  واو���ص��ح 
كافة  مع  كبريا  اهتماما  ال�صحي  التاأمني 
ال��ع��الق��ة، وه���ي ح��ال��ي��ا يف  اجل��ه��ات ذات 
كافة  لي�صمل  الإق���راره  النهائية  امل��راح��ل 
اخلا�س  القطاع  يف  واملتقاعدين  امل�صرتكني 

الذين ال يتوفر لديهم تاأمني �صحي.
التاأمني  يف  اال���ص��رتاك  ن�صبة  اأن  وب��ني 
ال�صحي �صتكون حمدودة بن�صبة 5ر2 اإىل 3 
باملئة من راتب امل�صرتك اأو املتقاعد، موؤكدا 
م�صت�صفيات  خ��الل  من  �صيكون  العالج  اأن 

القطاع اخلا�س وداخل امل�صت�صفى اأي�صا.
واأ�صار اإىل اأن �صاحب العمل لن يتحمل 
اأية ا�صرتاكات اأو ن�صب لقاء تطبيق التاأمني 
الفائ�س املايل من تاأمني  اأن  ال�صحي، مبينا 
التاأمني  ح�صاب  اإىل  �صينقل  العمل  اإ�صابات 

ال�صحي.
املوؤ�ص�صة  لربامج  الرحاحلة  وعر�س 
ه��ذه  اأن  مبينا  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة  خ���الل 
قبل  م��ن  جيد  ب�صكل  م��درو���ص��ة  ال��ربام��ج 
اأ�ص�س  وف��ق  القطاعات  ملختلف  املوؤ�ص�صة 
املوؤ�ص�صة  ت�صعها  و�صفافة  وا�صحة  ومعايري 

العتماد املن�صاآت بهذه الربامج.
كل  ���ص��ت��در���س  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأن  واو����ص���ح 
يبديها  ال��ت��ي  وامل��الح��ظ��ات  االق���رتاح���ات 
برامج  ح��ول  واخل��دم��ي  التجاري  القطاع 
ا�صتدامة وتعايف بالتعاون مع غرفة جتارة 

عمان والقطاعات التجارية وال�صناعية.
تكاملية  ال�����ص��م��ان  ع��الق��ة  اأن  واأك����د 
يهم  وما  عمان  جتارة  غرفة  مع  وت�صاركية 
املوؤ�ص�صة هو حماية العامل واأ�صحاب العمل 
بالدرجة االوىل واحلفاظ على اال�صتدامة 
برنامج  اأن  اإىل  الف��ت��ا  اخل��ا���س،  للقطاع 
�صهر  لغاية  متديده  �صيتم  )ا�صتدامة+( 

حزيران من العام املقبل 2022.
العديد  اللقاء  خ��الل  احل�صور  وط��رح 
وجمعيات  نقابات  تهم  التي  الق�صايا  من 
ا�صحاب العمل، ويف مقدمتها عدم ا�صتقرار 
االجتماعي  ال�صمان  من  املقدمة  الربامج 
لدى  ال�صيولة  ونق�س  االإج���راءات،  وط��ول 
االيفاء  على  بع�صها  قدرة  وعدم  ال�صركات 

بدفع الرواتب.
بربنامج  العمل  ا�صتمرار  اإىل  ودع���وا 
ا�صتدامة واإعادة النظر بربنامج تعايف، الأن 
تبلغ  مل  االقت�صادية  القطاعات  غالبية 
كورونا  فريو�س  جائحة  من  التعايف  مرحلة 
واالعفاء من الغرامات املرتتبة على تاأخري 

دفع ا�صرتاكات ال�صمان.

*عمان 
"طالل اأبو غزاله العاملية" الدكتور طالل اأبو غزالة مع  بحث رئي�س وموؤ�ص�س 
يف  التعاون  �صبل  فهيد  اآل  فهد  بن  بندر  الدكتور  لل�صياحة  العربية  املنظمة  رئي�س 

جمال التدريب والتحول الرقمي واالإعالم.
وح�صب بيان �صحايف عن املجموعة، اتفق اجلانبان على توقيع اتفاق تعاون يف 
جماالت دعم ال�صياحة العربية والت�صويق لها با�صتخدام االإعالم الرقمي، وتعزيز 
التعاون يف جمال اخلدمات ال�صياحية اإ�صافة اإىل تقدمي خدمات التحول الرقمي 

وكل ما يخ�س الربامج الرقمية يف املنظمة.
ودعا الدكتور اأبو غزالة اإىل التعاون الإ�صدار دليل لل�صياحة العربية يعمل على 
التعريف بال�صياحة، واأ�صكالها ودورها يف الناجت القومي، باالإ�صافة اإىل التعاون يف 
اإعداد واعتماد برامج بناء قدرات يف املنطقة العربية مثل برنامج "طالقة" لتعليم 

.)TAGDIT( "اللغة العربية وبرنامج "حمو االأمية الرقمية
واأ�صاد الدكتور بندر اآل فهيد، من جهته، بدور جمموعة "طالل اأبو غزالة" يف 
واملناف�صة  للتطوير  الالزمة  ورفدها باخلربات  العربية  واملنظمات  املوؤ�ص�صات  دعم 

عامليا.
اال�صتثماري  الذراع  متثل  "ثروة" التي  ل�صركة  املمثل  الوفد  االجتماع  وح�صر 
م�صروعات  الإقامة  ال��دول  خمتلف  يف  اال�صت�صارية  اخلدمات  لتزويد  للمنظمة 
تنموية. ي�صار اإىل اأن املنظمة العربية لل�صياحة هي احدى منظمات العمل العربي 
الدول  جامعة  يف  العرب  ال�صياحة  وزراء  جمل�س  اإط��ار  يف  تعمل  والتي  امل�صرتك، 
جمل�س  ق��رارات  برتجمة  املنظمة  وتقوم  ج��ده.  يف  الدائم  مقرها  من  العربية، 
وزراء ال�صياحة العرب اإىل �صيا�صات وخطط للنهو�س ب�صناعة ال�صياحة يف الدول 

العربية.

استيتية: وزارة العمل بصدد بناء استراتيجية 
واضحة المسار بمثابة وثيقة لتطوير عملها

أبو غزالة يبحث مع رئيس المنظمة العربية للسياحة مجاالت التعاون
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التوا�صل  من�صات  نا�صطي  تكرم  �صيتة":  الأمرية  "جائزة 
الجتماعي الفائزين بجائزة "اأم اجلود" وتطلق دورتها التا�صعة

بحضور عدد من أصحاب السمو األمراء وأصحاب المعالي والمهتمين بالعمل االجتماعي

ال�صمو  اأ���ص��ح��اب  م��ن  ع���دد  ب��ح�����ص��ور 
االأمراء واأ�صحاب املعايل وال�صعادة واملهتمني 
االأمرية  جائزة  كرمت  االجتماعي؛  بالعمل 
العمل  يف  للتميز  عبدالعزيز  بنت  �صيتة 
التوا�صل  من�صات  نا�صطي  االج��ت��م��اع��ي 
الثانية  ال���دورة  يف  الفائزين  االجتماعي 
اأقيم  "اأم اجلود"، وذلك يف حفل  من جائزة 

م�صاء اليوم الثالثاء بالريا�س.
التا�صعة  الدورة  اإطالق  احلفل؛  و�صهد 
الهوية  واإط���الق   ،2021 لعام  اجل��ائ��زة  من 
االج��ت��م��اع��ي  التن�صيق  مل��رك��ز  اجل���دي���دة 
املميزين  املركز  اأع�صاء  وتكرمي  )تن�صيق(، 
من  االأول  الن�صف  خ��الل  تفاعاًل  واالأك���رث 
احلفل؛  فقرات  ت�صمنت  كما  2021م،  ع��ام 
املهني  للتاأهيل  �صيتة  االأمرية  مركز  تد�صني 
وتوقيع  ال��ق��رى،  اأم  بجامعة  واالجتماعي 
القطاع  م��ع  ا�صرتاتيجية  ���ص��راك��ات  ع��دة 

اخلا�س لتفعيل املركز.
رئي�س  نائب  األقى  احلفل،  بداية  ويف 
االأم���رية  ج��ائ��زة  يف  التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة 
العمل  يف  للتميز  عبدالعزيز  بنت  �صيتة 
�صاحب  االأم��ن��اء  جمل�س  ع�صو  االجتماعي 
عبداهلل  ب��ن  فهد  ب��ن  �صعود  االأم���ري  ال�صمو 
ب��ن حم��م��د ب��ن ���ص��ع��ود ال��ك��ب��ري؛ ك��ل��م��ًة ق��ال 
املبادرات  عن  احلديث  يكون  "حينما  فيها: 
اخلاّلقة التي تخدم املجتمع وت�صعى لتكرمي 
مفهوم  وتر�صيخ  االجتماعي  العمل  رّواد 
الوالء  يعّزز  الذي  املميز  االجتماعي  العمل 
جائزة  تقف  ال�صاحلة؛  املواطنة  واالنتماء 
يف  للتميز  عبدالعزيز  بنت  �صيتة  االأم��رية 
امل�صمار  ه��ذا  يف  رائ���دًة  االجتماعي  العمل 
والربامج  امل��ب��ادرات  تلك  تبّني  يف  و�صّباقة 
يف  �صائرًة  ووط��ن��ا،  ديننا  خلدمة  املتميزة 
ذلك على منهج االأمرية �صيتة – رحمها اهلل 
وابتغاء  العمل  يف  االإخال�س  على  – القائم 

جتاه  بامل�صوؤولية  واح�صا�س  اهلل  مر�صاة 
املجتمع بكل اأفراده وفئاته".

ال��ذي  الّتميز  ي��ك��ون  "لكي  واأ���ص��اف: 
ف��اإن  م�صمى،  على  ا���ص��م��ًا  اجل��ائ��زة  حتمله 
وت�صميم  اخ��ت��ي��ار  على  حت��ر���س  اجل��ائ��زة 
و�صفافية  مبو�صوعية  وبراجمها  مبادراتها 
جمتمعي  اح��ت��ي��اج  م��ن  ن��اب��ع��ة  ت��ك��ون  واأن 
على  ال��ت��اأك��ي��د  م��ع  جمتمعية  ومب�����ص��ارك��ة 
و�صمان  والربامج  امل��ب��ادرات  تلك  ا�صتدامة 
ال  ج��زء  اأنها  اجلائزة  تفخر  كما  جودتها، 
يتجزاأ من هذا املجتمع واأن ما تقدمه للوطن، 

اإمنا هو جزء من الوفاء له".
االإن�صانية  االإجن��ازات  اأن  �صموه،  واأكد 
اجلائزة  وحتققها  حققتها  التي  والوطنية 
من  به  حتظى  الذي  الدعم  على  قويًا  دلياًل 
قيادتنا الر�صيدة، وتاأكيدًا على موا�صلة هذا 
احتياجات  تلم�س  يف  والوطني  اخّلري  النهج 
ب�صماُت  لهم  ن  مِمّ املتميزين  ودعم  املجتمع 

وا�صحة يف املجتمع ُتذكر فُت�صكر.
كما األقى االأمني العام للجائزة االأ�صتاذ 
قال  كلمًة  املغلوث؛  حمد  بن  فهد  الدكتور 
"كعادتنا حينما نلتقي يف كل منا�صبة  فيها: 
وانتظار  التفاوؤل  �صعداء، وميلوؤنا  نكون  بكم، 
اأن  �صعادتنا  وتكمن  �صغف،  بكل  امل�صتقبل 
ومن  اخل��ري  على  ت��ك��ون  م��ا  ع���ادة  لقاءاتنا 
ال��ي��وم وام��ت��دادًا لفرحتنا  ال��وط��ن..  اأج��ل 
باحتفاالت الوطن واجنازاته، فاإنه ُي�صعدنا 

اإ�صافة  نكون  اأن  �صيتة  االأم��رية  جائزة  يف 
م�صتهدفات  حتقيق  يف  ف��اع��ل��ة  اإي��ج��اب��ي��ة 

الوطن".
اجلائزة  اأن  املغلوث:  الدكتور  واأ�صاف 
الفرع  اإط��الق  وهي  منا�صبات،  بعدة  حتتفل 
"اال�صتدامة  عنوان  حتت  للجائزة  ال�صاد�س 
للمبادرتني  ا�صتجابة  ياأتي  البيئية" والذي 
"ال�صعودية اخل�صراء" و"ال�صرق  الوطنيتني 
الفائزين  وت��ك��رمي  االأخ�صر"،  االأو���ص��ط 
بجائزة اأم اجلود يف دورتها الثانية، وتكرمي 
االجتماعي  التن�صيق  م��رك��ز  يف  املميزين 
لعام  االأول  الن�صف  يف  ت��ف��اع��اًل  واالأك����رث 
�صيتة  االأم����رية  م��رك��ز  وت��د���ص��ني  2021م، 
عدة  وتوقيع  واالجتماعي،  املهني  للتاأهيل 
اخلا�س  القطاع  مع  ا�صرتاتيجية  �صراكات 

لتفعيل املركز.
التوجهات  بهذه  اجلائزة  اأن  واأو���ص��ح 
وال��ط��م��وح��ات واالإجن�������ازات االإن�����ص��ان��ي��ة 
والوطنية، فاإنها ت�صاأل اهلل التوفيق مل�صريتها، 
وتدعو لهذا الوطن باملزيد من التاألق والنمو، 
ولكل من ي�صاندها يف حتقيق اأهدافها اخلرية 
و�صيدات  ورجال  واأفراد  و�صركات  جهات  من 
�صيتة  االأمرية  اهلل  "رحم  م�صيفًا:  واإع��الم، 
م�صريتها  اكمال  على  واأعاننا  ثراها  وطيب 

االإن�صانية".
العام  االأم��ني  اأعلن  كلمته؛  ختام  ويف 
جائزة  اإط��الق  عن  املغلوث  د.فهد  للجائزة 

يف  وطنية  م��ب��ادرة  اأف�صل  لتكرمي  حتفيز 
اليوم الوطني للمملكة العربية ال�صعودية.

بعد ذلك؛ بداأت مرا�صم التكرمي، حيث 
التنفيذية  اللجنة  رئي�س  نائب  �صمو  ك��َرَم 
من�صات  نا�صطي  للجائزة،  ال��ع��ام  واالأم���ني 
بجائزة  الفائزين  االجتماعي  التوا�صل 
املطريي  عبداهلل  د.وايف  وه��م:  اجل��ود،  اأم 
�صعيد  د.�صالح  بالتعليم،  التوعية  فرع  عن 
االن�صاري عن فرع التوعية بال�صحة العامة 
عن  احل��ازم��ي  نا�صر  د.ع��دن��ان  والنف�صية، 
التوعية بذوي االحتياجات والظروف  فرع 
فرع  ع��ن  ال�صفيان  حممد  خالد  اخلا�صة، 
م�صرف  اآل  �صعيد  ال��ع��ام،  ب��ال��ذوق  التوعية 
بامل�صوؤولية  التوعية  ف��رع  ع��ن  ال�صهيمي 
املجتمعية، وعبداهلل حممد القا�صم عن فرع 

التوعية بالتطوير والتنمية الب�صرية.
مركز  اأع�صاء  تكرمي  احلفل،  �صهد  كما 
املميزين  )تن�صيق(  االجتماعي  التن�صيق 
لعام  االأول  الن�صف  خالل  تفاعاًل  واالأك��رث 
االأ�صرية  التنمية  جمعية  وه��م:  2021م، 
باملنطقة ال�صرقية )وئام(، جمعية البحرين 
متعايف  رع��اي��ة  جمعية  التطوعي،  للعمل 
واجلمعية  )م��ت��ع��ايف(،  اخل��ريي��ة  ال�صرطان 

الفي�صلية اخلريية الن�صوية.
توقيع  احلفل،  فقرات  اآخ��ر  و�صهدت 
ال�صراكات اال�صرتاتيجية  اجلائزة لعدد من 
العا�صمة  ���ص��رط��ة  وه���ي  ج��ه��ات  ع���دة  م��ع 
املقد�صة، �صركة عبدال�صمد القر�صي، �صركة 
ن�صما املحدودة، �صل�صلة فنادق ورقان، فندق 
الفندقية،  الفي�صلية  اأورينتال  ماندارين 
و�صركة عبدالغني بيت الذهب واملجوهرات 
ال��ع��ري��ق، ح��ي��ث ت��ه��دف ال�����ص��راك��ات اإىل 
املهني  للتاأهيل  �صيتة  االأم��رية  مركز  تفعيل 

واالجتماعي بجامعة اأم القرى.

 اعداد  االعالمي العربي 
الدكتور  :ح�صني ال�صاعر 


